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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet välkomnar kommissionens förslag till 
förordning om tvångslicensiering av patent för tillverkningen av läkemedel för export till 
länder med folkhälsoproblem.

Även om de allvarliga folkhälsoproblem som de minst utvecklade länderna i världen måste 
brottas med inte kan lösas genom att utfärda tvångslicenser kan dessa problem åtminstone 
begränsas.

Kommissionens förslag är ett försök att skapa en balans mellan å ena sidan de nödställda  
ländernas behov och å andra sidan patentinnehavarna motiverade intressen att skydda sina 
patent.

Det är dock inte bara WTO-medlemsländer med folkhälsoproblem som konfronteras med 
problem. Även andra svagt utvecklade länder i världen måste få tillgång till läkemedel till 
rimliga priser.

Man får dock inte glömma att en tvångslicens utgör ett svårt ingrepp på patentinnehavarens 
rättigheter. Därför måste patentinnehavaren göras delaktig när det gäller att kontrollera det 
tvångslicenssystem som inrättas genom denna förordning används i rätt syfte. Tillgång till de 
nödvändiga upplysningarna för detta måste säkerställas. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
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) Eftersom tvångslicenssystemet som 
fastställs i den här förordningen syftar till att 
ta itu med folkhälsoproblem måste den 
användas i detta syfte. Dess främsta 
användningsområde får under inga 
omständigheter vara att tjäna andra syften, 
och särskilt inte syften av rent kommersiell 
natur.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
Skäl 7

(7) Produkter som tillverkats i enlighet med 
denna förordning bör nå dem som behöver 
dem, och bör inte avledas från dem de är 
avsedda för. Tvångslicenser som utfärdats i 
enlighet med denna förordning bör därför 
innehålla tydliga krav på licensinnehavaren 
vad gäller de handlingar som omfattas av 
licensen, samt krav på att tydligt ange vilka 
läkemedel som tillverkats under licensen och 
till vilka länder dessa produkter kommer att 
exporteras.

(7) Produkter som tillverkats i enlighet med 
denna förordning får endast nå dem som 
behöver dem, och bör inte avledas från dem 
de är avsedda för. Tvångslicenser som 
utfärdats i enlighet med denna förordning 
måste därför innehålla tydliga krav på 
licensinnehavaren vad gäller de handlingar 
som omfattas av licensen, samt krav på att 
tydligt ange vilka läkemedel som tillverkats 
under licensen och till vilka länder dessa 
produkter kommer att exporteras.

Ändringsförslag 3
Skäl 8

(8) Det bör införas bestämmelser om 
tullverksamheten vid de yttre gränserna så 
att man kan ingripa om någon försöker 
återimportera produkter tillverkade och 
sålda under en tvångslicens till 
gemenskapen.

(8) Det måste införas tillförlitliga
bestämmelser om tullverksamheten vid de 
yttre gränserna så att man kan ingripa mot 
tillverkare och distributörer av illegala 
läkemedel som är tillverkade och sålda 
under en tvångslicens, om dessa skulle 
återimporteras till gemenskapen.

Ändringsförslag 4
Skäl 9

(9) För att undvika överproduktion och 
eventuella omläggningar av produkter bör de 
behöriga myndigheterna ta hänsyn till 
befintliga tvångslicenser för samma 
produkter och länder, samt 
parallellansökningar som den sökande anger.

(9) För att undvika överproduktion och 
eventuella omläggningar av produkter bör de 
behöriga myndigheterna ta hänsyn till 
befintliga tvångslicenser för samma 
produkter och länder, samt 
parallellansökningar som den sökande anger. 
De nödvändiga nätverken för 
informationsutbyte skall inrättas där dessa 
inte redan finns. 



PA\555323SV.doc 5/19 PE 353.621v01-00

SV

Ändringsförslag 5
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 nödställda 
länder med folkhälsoproblem.

Motivering

Med den infogade kompletteringen klarläggs att även länder som inte är medlemmar av WTO 
skall tillhöra den grupp av länder som kan komma ifråga.

Ändringsförslag 6
Artikel 1, stycke 2

Medlemsstaterna skall utfärda sådana 
tvångslicenser till varje person som sänder in 
en ansökan i enlighet med artikel 5, under 
förutsättning att villkoren i artiklarna 5 till 8 
är uppfyllda.

Medlemsstaterna skall utfärda sådana 
tvångslicenser till varje person som sänder in 
en ansökan i enlighet med artikel 5, under 
förutsättning att villkoren i artiklarna 5 till 8 
är uppfyllda, förutom då rättighetshavaren 
kan bevisa att tvångslicensen utnyttjas i 
andra syften, i synnerhet rent kommersiella 
syften.

Motivering

Denna komplettering ger licensgivarna möjlighet att överta en omfattande kontrollfunktion 
och att påvisa att licensinnehavaren har avsikt att missbruka sin licens.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, led ca (nytt)

(ca) ”annat nödställt land” är ett land som 
finns på FN:s lista över de minst 
utvecklade länderna (MUL).

Motivering

Den infogade kompletteringen utgör en definition av de länder som inte är WTO-medlemmar 
men som ändå hör till den grupp länder som kan komma i fråga.
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Ändringsförslag 8
Artikel 4.stycke 1a (nytt)

Möjlighet att komma i fråga har även 
andra nödställda länder som inte är 
WTO-medlemmar förutsatt att de
(a) kan komma ifråga för officiell 
utvecklingshjälp enligt OECD:s kriterier,
(b) förklarar nationellt undantagstillstånd 
eller att andra omständigheter som innebär 
ett exceptionellt nödläge råder och
(c) exakt uppger namnet på och mängden 
av ett visst läkemedel som de behöver för att 
övervinna nödläget.

Motivering

Med denna komplettering utvidgas gruppen av länder som kan i fråga enligt de 
internationella kriterier på FN-nivå till de nödställda länder som inte är WTO-medlemmar. 
Dessa länder borde också kunna komma i fråga under vissa ytterligare förutsättningar.

Ändringsförslag 9
Artikel 5, punkt 2

2. Om en person som ansöker om en 
tvångslicens lämnar in en ansökan för 
samma produkt till behöriga myndigheter i 
mer än en medlemsstat, skall den sökande 
ange detta i varje ansökning, och också 
lämna uppgifter om kvantitet och vilka 
importerande WTO-medlemmar som berörs.

2. Om en person som ansöker om en 
tvångslicens lämnar in en ansökan för 
samma produkt till behöriga myndigheter i 
mer än en medlemsstat, skall den sökande 
ange detta i varje ansökning, och också 
lämna uppgifter om kvantitet och vilka 
importerande WTO-medlemmar eller andra 
nödställda länder som berörs.

Motivering

Ändringen är en redaktionell anpassning till den utvidgade gruppen av länder som kan 
komma i fråga.
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Ändringsförslag 10
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 nödställda länderna.

Motivering

Ändringen är en redaktionell anpassning till den utvidgade gruppen av länder som kan 
komma i fråga.

Ändringsförslag 11
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 godkända 
företrädare för den importerande 
WTO-medlemmen eller det importerande 
nödställda landet har lagt fram en särskild 
ansökan till den sökande samt den kvantitet 
produkter som behövs.

Motivering

Ändringen är en redaktionell anpassning till den utvidgade gruppen av länder som kan 
komma i fråga.

Ändringsförslag 12
Artikel 5, punkt 4

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

5. Den behöriga myndigheten får införa 
ytterligare formella eller administrativa krav 
för att kunna handlägga ansökan på ett 
effektivt sätt. Dessa krav måste vara så 
lindriga som möjligt och får inte fördröja 
behandlingen av ansökan i onödan.

Motivering

Med denna komplettering säkerställs att utfärdandet av en tvångslicens inte fördröjs genom 
onödiga krav från de ansvariga myndigheterna.
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Ändringsförslag 13
Artikel 5, punkt 4a (ny)

4a. Den ansvariga myndigheten skall 
underrätta rättighetshavaren om ansökan 
avseende en tvångslicens inom 14 dagar.

Motivering

Denna komplettering gör det möjligt för rättighetshavaren att redan från början delta i 
tvångslicenssystemet och stärker på så sätt rättighetshavarens ställning.

Ändringsförslag 14
Artikel 6, punkt 2

2. Den behöriga myndigheten skall 
kontrollera att den mängd produkter som 
anges i ansökan inte överstiger den mängd 
som den eller de importerande 
WTO-medlemmarna meddelat WTO, och att 
den totala produktmängd som tillåts 
tillverkas för en importerande WTO-medlem 
inte markant överstiger den mängd som den 
medlemmen meddelat WTO, med beaktande 
av andra tvångslicenser som utfärdats i 
gemenskapen.

2. Den behöriga myndigheten skall 
kontrollera att den mängd produkter som 
anges i ansökan inte överstiger den mängd 
som den eller de importerande 
WTO-medlemmarna meddelat WTO, och att 
den totala produktmängd som tillåts 
tillverkas för en importerande WTO-medlem 
inte överstiger den mängd som meddelats
WTO, med beaktande av andra 
tvångslicenser som utfärdats i gemenskapen.

Motivering

Strykningen upphäver en motsägelse i förhållande till artikel 8.2. De produkter som tillverkas 
inom ramen för en tvångslicens får inte överstiga det erforderliga behov som meddelats WTO. 

Ändringsförslag 15
Artikel 6, punkt 2a (ny)

(2a) Den ansvariga myndigheten skall 
säkerställa att punkterna 1 och 2 skall 
kunna tillämpas på varje annat nödställt 
land på motsvarande sätt, så att dessa 
länder kan göra en ansökan om 
tvångslicens på samma villkor, fastställda i 
dessa punkter, som WTO-medlemmar.
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Motivering

Ändringen är en redaktionell anpassning till den utvidgade gruppen av länder som kan 
komma i fråga och tydliggör att de andra nödställda länderna under inga omständigheter kan 
erhålla tvångslicenser på andra villkor än WTO-medlemmar.

Ändringsförslag 16
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 som 
styrker att sökanden gjort skäliga 
affärsmässiga ansträngningar att utverka 
rättighetshavarens tillstånd, och att dessa 
ansträngningar inte krönts med framgång 
inom 60 dagar.

Motivering

Genom att införa en klart fastställd tidsperiod undanröjs den rättsosäkerhet som är 
förknippad med ”rimligheten” i en tidsperiod. För förhandlingar om ett godkännande från 
rättighetshavaren är denna tidsfrist lämplig och på så sätt undviks fördröjningar när det 
gäller att utfärda tvångslicenser. 

Ändringsförslag 17
Artikel 7, stycke 2

Vid fastställandet av en rimlig tidsperiod 
skall hänsyn tas till huruvida den 
importerande WTO-medlemmen står inför 
ett nationellt krisläge eller en annan extrem 
nödsituation.

utgår

Motivering

Genom att införa en klart fastställd tidsperiod undanröjs den rättsosäkerhet som är 
förknippad med ”rimligheten” i en tidsperiod. För förhandlingar om ett godkännande från 
rättighetshavaren är denna tidsfrist lämplig och på så sätt undviks fördröjningar när det 
gäller att utfärda tvångslicenser.

Ändringsförslag 18
Artikel 8, punkt 1

1. Den utfärdade licensen skall vara 
icke-exklusiv och får inte överlåtas. Den 

1. Den utfärdade licensen skall vara 
icke-exklusiv och får inte överlåtas. Den 
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skall innehålla de särskilda villkor som 
anges i punkterna 2 till 8, vilka 
licensinnehavaren skall uppfylla.

skall innehålla de särskilda villkor som 
anges i punkterna 2 till 9, vilka 
licensinnehavaren skall uppfylla.

Motivering

Med ändringen tydliggörs att betalning av en rimlig ersättning till rättsinnehavaren tillhör de 
villkor som licensinnehavaren måste uppfylla.

Ändringsförslag 19
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 eller det eller de andra 
importerande nödställda länderna som 
anges i ansökan.

Motivering

Ändringen är en redaktionell anpassning till den utvidgade gruppen av länder som kan 
komma i fråga.

Ändringsförslag 20
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 endast tillämpas på 
tillverkningen av produkten i fråga och 
försäljning för export till den eller de 
WTO-medlemmar eller det eller de andra 
nödställda länder 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 eller det eller de 
andra nödställda länder som anges i 
ansökan.

Motivering

Ändringen är en redaktionell anpassning till den utvidgade gruppen av länder som kan 
komma i fråga.
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Ändringsförslag 21
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 skall det gå att skilja 
produkterna från produkter som
rättighetshavaren tillverkat eller sålt. Detta 
gäller varje plats där de läkemedel som 
tillverkats under licensen marknadsförs.
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 eller andra 
importerande nödställda 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.

Motivering

För att undvika att handeln avleds är det motiverat att de läkemedel som tillverkas under 
licensen skiljer sig klart och tydligt från rättsinnehavarens läkemedel och detta på alla platser 
där de marknadsförs.

Ändringsförslag 22
Artikel 8, punkt 5, stycke 1, inledningen

5. Innan produkten sänds till den eller de 
importerande WTO-medlemmarna som 
anges i ansökan skall licensinnehavaren 
ange följande uppgifter på en webbplats: 

5. Innan produkten sänds till den eller de 
importerande WTO-medlemmarna eller det 
eller de andra importerande nödställda 
länderna som anges i ansökan skall 
licensinnehavaren ange följande uppgifter på 
en webbplats: 
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Motivering

Ändringen är en redaktionell anpassning till den utvidgade gruppen av länder som kan 
komma i fråga.

För att främja transparens och kontroll kring användningen av tvångslicenser är det 
motiverat att också underrätta rättighetshavaren om webbplatsen med de offentliggjorda 
uppgifterna och publicera adressen på kommissionens centrala webbplats.

Ändringsförslag 23
Artikel 8, punkt 5, stycke 1, led a

(a) Mängden produkter som tillhandahålls 
under licensen och till vilka 
WTO-medlemmar de levereras.

(a) Mängden produkter som tillhandahålls 
under licensen och till vilka 
WTO-medlemmar eller andra nödställda 
länder de levereras.

Motivering

Ändringen är en redaktionell anpassning till den utvidgade gruppen av länder som kan 
komma i fråga.

För att främja transparens och kontroll kring användningen av tvångslicenser är det 
motiverat att också underrätta rättighetshavaren om webbplatsen med de offentliggjorda 
uppgifterna och publicera adressen på kommissionens centrala webbplats. 

Ändringsförslag 24
Artikel 8, punkt 5, stycke 2

Den behöriga myndigheten skall underrättas 
om adressen till webbplatsen.

Den behöriga myndigheten, kommissionen 
och rättighetshavaren skall underrättas om 
adressen till webbplatsen. Kommissionen 
skall offentliggöra adressen på sin centrala 
webbplats.

Motivering

Ändringen är en redaktionell anpassning till den utvidgade gruppen av länder som kan 
komma i fråga.

För att främja transparens och kontroll kring användningen av tvångslicenser är det 
motiverat att också underrätta rättighetshavaren om webbplatsen med de offentliggjorda 
uppgifterna och publicera adressen på kommissionens centrala webbplats.
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Ändringsförslag 25
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 eller 
andra importerande nödställda länderna 
som anges i ansökan, skall produkten eller 
produkterna endast exporteras om dessa 
länder har utfärdat en tvångslicens för 
import och försäljning av produkterna.

Motivering

Ändringen är en redaktionell anpassning till den utvidgade gruppen av länder som kan 
komma i fråga.

Ändringsförslag 26
Artikel 8, punkt 7

7. Licensinnehavaren skall föra fullständiga 
och exakta register över den mängd 
produkter som tillverkats och all handel med 
dessa. Licensinnehavaren skall på begäran 
ge en oavhängig person som båda parter 
godkänt, eller som utsetts av den behöriga 
myndigheten på annat sätt, tillgång till dessa 
register, så att den kan kontrollera om 
licensvillkoren, särskilt de som hänger 
samman med produkternas slutdestination, 
har uppfyllts.

7. Licensinnehavaren skall föra fullständiga 
och exakta register över den mängd 
produkter som tillverkats och all handel med 
dessa. Licensinnehavaren skall på begäran 
ge rättighetshavaren och en oavhängig 
person som båda parter godkänt, eller som 
utsetts av den behöriga myndigheten på 
annat sätt, tillgång till dessa register, så att 
den kan kontrollera om licensvillkoren, 
särskilt de som hänger samman med 
produkternas slutdestination, har uppfyllts.

Motivering

För att främja transparens och kontrollmöjligheter är det motiverat att vid behov och på 
begäran även ge licensägande företag och tillverkare tillgång till registren.

Ändringsförslag 27
Artikel 8, punkt 8

8. Licensinnehavaren skall kunna lägga fram 
handlingar som styrker att produkten 
exporterats genom en exportdeklaration som 
attesterats av den berörda tullmyndigheten, 
och handlingar som styrker import eller 

8. Licensinnehavaren skall kunna lägga fram 
handlingar som styrker att produkten 
exporterats genom en exportdeklaration som 
attesterats av den berörda tullmyndigheten, 
och handlingar som styrker import eller 
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utsläppande på marknaden som attesterats av 
en myndighet i den importerande 
WTO-medlemmen, och licensinnehavaren 
skall bevara dessa handlingar i minst tre år. 
På begäran skall dessa handlingar kunna 
lämnas till den behöriga myndigheten.

utsläppande på marknaden som attesterats av 
en myndighet i den importerande 
WTO-medlemmen eller det importerande 
nödställda landet, och licensinnehavaren 
skall bevara dessa handlingar i minst tre år. 
På begäran skall dessa handlingar kunna 
lämnas till den behöriga myndigheten. 
Senast 14 dagar efter det att exporten 
genomförts skall även rättighetshavaren i 
fråga på begäran ges tillgång till 
handlingarna.

Motivering

Enligt ändringsförslag 4 utvidgas gruppen av de minst utvecklade länderna utöver WTO:s 
gränser. För att också kunna förbättra kontrollen på tillverkarsidan är det motiverat att även 
ge rättighetshavaren tillgång till export- och tullhandlingarna.

Ändringsförslag 28
Artikel 8, punkt 9

9. Licensinnehavaren skall ansvara för att 
det till rättighetshavaren utbetalas en rimlig 
ersättning som fastställts av den behöriga 
myndigheten med hänsyn till det 
ekonomiska värdet av den användning som 
enligt licensen har godkänts för den eller de 
berörda importerande WTO-medlemmarna.

9. Licensinnehavaren skall ansvara för att 
det till rättighetshavaren utbetalas en rimlig 
ersättning som fastställts av den behöriga 
myndigheten med hänsyn till det 
ekonomiska värdet av den användning som 
enligt licensen har godkänts för den eller de 
berörda importerande WTO-medlemmarna 
eller det eller de importerande nödställda 
länderna. Vid denna beräkning skall den 
behöriga myndigheten också ta hänsyn till 
den plats som den importerande 
WTO-medlemmen har i FN:s index för 
mänsklig utveckling (HDI).

Motivering

Formuleringen ”en rimlig ersättning” är för vag. Hänvisningen till HDI-index ökar 
förutsägbarheten och rättssäkerhet vid beräkningen av ersättningen.

Ändringsförslag 29
Artikel 10, punkt 1,stycke 2, led fa (nytt)

(fa) De kännetecken som beskrivs i artikel 
8.4 och genom vilka de läkemedel som 
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tillverkas under licens skiljer sig från de 
läkemedel som tillverkas av 
licensinnehavaren.

Motivering

Om de särskiljande kännetecknen överlämnas till kommissionen höjer man transparensen och 
förebygger handelsomläggningar och återimport.

Ändringsförslag 30
Artikel 10, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall för 
informationsutbytet mellan ansvariga 
myndigheter, rättighetshavare och 
ansökare inrätta en central webbplats där 
de erforderliga uppgifterna offentliggörs. 

Ändringsförslag 31
Artikel 11, punkt 2

2. Punkt 1 skall inte tillämpas när det gäller 
återexport till den importerande 
WTO-medlemmen som anges i ansökan och 
som identifieras genom förpackningen och 
de handlingar som åtföljer produkten, eller 
när det gäller hänförande till ett 
transiterings- eller tullagerförfarande eller 
uppläggning i en frizon eller i ett frilager för 
återexport till den importerande WTO-
medlemmen.

2. Punkt 1 skall inte tillämpas när det gäller 
återexport till den importerande 
WTO-medlemmen eller det andra 
importerande  nödställda landet som anges 
i ansökan och som identifieras genom 
förpackningen och de handlingar som 
åtföljer produkten, eller när det gäller 
hänförande till ett transiterings- eller 
tullagerförfarande eller uppläggning i en 
frizon eller i ett frilager för återexport till 
den importerande WTO-medlemmen eller 
det andra importerande nödställda landet.

Motivering

Ändringen är en redaktionell anpassning till den utvidgade gruppen av länder som kan 
komma i fråga.

Ändringsförslag 32
Artikel 12, punkt 1

1. Om det finns skäl att anta att produkter 
som omfattas av en tvångslicens enligt 

1. Om det finns skäl att anta att produkter 
som omfattas av en tvångslicens enligt 
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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.

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 
myndigheten om varornas natur. Den 
ansvariga myndigheten har befogenhet att 
på eget initiativ eller på en motiverad 
ansökan från rättighetshavaren eller 
licensinnehavaren pröva huruvida en 
sådan misstanke föreligger. 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.

Motivering

Genom kompletteringen klarläggs när den ansvariga myndigheten kan agera. Genom 
kompletteringar överensstämmer artikel 12 med artikel 14 i detta avseende.

Ändringsförslag 33
Artikel 12, punkt 2

2. Den berörda nationella myndigheten och 
tillverkaren eller exportören av produkterna i 
fråga skall omedelbart underrättas om att 
produkternas övergång till fri omsättning 
uppskjutits eller att produkterna kvarhållits 
samt få alla uppgifter som finns tillängliga
om de berörda produkterna. Nationella 
bestämmelser om skydd av personuppgifter, 
industri- och affärssekretess samt 
yrkesmässig och administrativ tystnadsplikt 
skall beaktas. Importören och, där så är 
lämpligt, exportören skall ges tillfälle att till 
den berörda nationella myndigheten lämna 
sådana uppgifter om produkterna som de 
anser vara lämpliga.

2. Den berörda myndigheten och tillverkaren 
eller exportören av produkterna i fråga skall
omedelbart underrättas om att produkternas 
övergång till fri omsättning uppskjutits eller 
att produkterna kvarhållits samt få alla 
uppgifter som finns tillängliga om de 
berörda produkterna. Nationella 
bestämmelser om skydd av personuppgifter, 
industri- och affärssekretess samt 
yrkesmässig och administrativ tystnadsplikt 
skall beaktas. Importören och, där så är 
lämpligt, exportören skall ges tillfälle att till 
den berörda myndigheten lämna sådana 
uppgifter om produkterna som de anser vara 
lämpliga.
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Motivering

Syftet med denna ändring är att göra terminologisk anpassning till resten av förordningen 
där det endast hänvisas till den ansvariga myndigheten. 

Ändringsförslag 34
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 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.

Motivering

Syftet med denna ändring är att göra terminologisk anpassning till resten av förordningen 
där det endast hänvisas till den ansvariga myndigheten.

Ändringsförslag 35
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.

5. Om den berörda 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.
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Motivering

Syftet med denna ändring är att göra terminologisk anpassning till resten av förordningen 
där det endast hänvisas till den ansvariga myndigheten.

Ändringsförslag 36
Artikel 12, punkt 6

6. Den berörda nationella myndigheten skall 
underrätta kommissionen om alla beslut om 
beslagtagande och destruktion som fattas 
enligt denna förordning.

6. Den berörda myndigheten skall underrätta 
kommissionen om alla beslut om 
beslagtagande och destruktion som fattas 
enligt denna förordning.

Motivering

Syftet med denna ändring är att göra terminologisk anpassning till resten av förordningen 
där det endast hänvisas till den ansvariga myndigheten. 

Ändringsförslag 37
Artikel 16, punkt 1

1. Om en ansökan om tvångslicens gäller 
ett läkemedel som godkänts i enlighet med 
artikel 6 i direktiv 2001/83/EG skall 
bestämmelserna i artikel 24.4 och 24.5 samt 
artikel 14.4 och 14.5 i Europaparlamentets 
och rådets förordning nr 726/2004 inte 
gälla.

utgår

För tillämpningen av denna punkt och trots 
bestämmelserna i artikel 10.1 i direktiv 
2001/83/EG skall den sökande inte åläggas 
att lägga fram resultat av prekliniska 
undersökningar och kliniska prövningar, 
om denne kan visa att den berörda 
produkten är ett generiskt läkemedel till ett 
referensläkemedel som är eller har varit 
godkänt enligt artikel 6 i det direktivet eller 
enligt artikel 3 i förordning (EG) 
nr 726/2004.

Motivering

I nuvarande kommissionsförslag görs ett försök att fastställa regler för ett marknadsinträde i 
Europeiska unionen när det gäller tvångslicenser. Detta är inte bara överflödigt på grund av 
att de läkemedel som tillverkas på detta sätt uteslutande skall nyttjas på marknaden i utvalda 
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mindre utvecklade länder. Det är dessutom inte heller förenligt med bestämmelserna i 
förordning (EG) nr  726/2004, vars artikel 58 återfinns i punkt 2. 

Ändringsförslag 38
Artikel 16a (ny)

Artikel 16a
Patentets giltighet utsträcker sig inte till 
produktion, lagring, användning också för 
kliniska försök eller försäljning av en 
patenterad uppfinning om denna 
verksamhet uteslutande sker i syfte att få en 
tvångslicens utfärdad i enlighet med denna 
förordning. Artikel 16 gäller oförändrad.

Motivering

Genom införandet av en så kallad Bolar-bestämmelse anses inte de studier och försök som 
krävs för ett läkemedelstillstånd och de praktiska krav som följer av dessa som ett 
patentintrång. Avsaknaden av en sådan bestämmelse leder till att utvecklingsarbetet för nya 
generiska produkter sker utanför Europa i länder som har en sådan bestämmelse. Därigenom 
går arbetsplatser inom gemenskapen förlorade. Eftersom utveckling av generiska produkter 
under patentskyddsperioden ändå är tillåtet internationellt, försämras inte rättighetshavarens 
patentskydd i praktiken. Den nya punkten överensstämmer med EU-direktivet 2004/27/EG, 
där det också finns en Bolar-bestämmelse. 
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