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Věc: Stanovisko k „Nedostatku léků – jak řešit vznikající problém“ (2020/2071(INI))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti byl dne 7. května 2020 zmocněn k předložení stanoviska Vašemu 
výboru v rámci uvedeného postupu. Zpravodajem pro vypracování stanoviska byl jmenován 
pan Gilles Lebreton. Vzhledem k politováníhodně krátkému času, který měly v souladu 
s časovým harmonogramem stanoveným Vašim výborem výbory poskytující své stanovisko 
k tomu, aby jej přijaly, se Výbor pro právní záležitosti nakonec rozhodl zaslat své stanovisko 
formou dopisu. Po výměně názorů mezi koordinátory v rámci písemného postupu bylo níže 
uvedené stanovisko přijato na schůzi výboru konané dne 15. června 2020.

Na této schůzi1 Výbor pro právní záležitosti rozhodl o tom, že Výbor pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor vyzve k tomu, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil následující návrhy.

Věřím, že naše stanovisko bude užitečným příspěvkem k návrhu zprávy, kterou Váš výbor 
vypracovává.

S pozdravem

Konečného hlasování se zúčastnili tito poslanci1: Adrián Vázquez Lázara (předseda), Sergey Lagodinsky 
(místopředseda), Marion Walsmann (místopředsedkyně), Raffaele Stancanelli (místopředseda), Gunnar Beck, 
Patrick Breyer, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Mislav Kolakušić, Gilles 
Lebreton, Antonius Manders, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Marcos 
Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, József Szájer, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, 
Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.
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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že exponenciální nárůst celosvětové poptávky po lécích 
a zdravotnickém materiálu, který je důsledkem koronavirové krize, poukázal na opakující se 
problém jejich nedostatku, který ohrožuje zdraví pacientů; vzhledem k tomu, že veřejné 
rozpočty členských států EU, zejména rozpočty na výdaje ve zdravotnictví, čelí vážným 
omezením; vzhledem k tomu, že právní předpisy týkající se např. omezení státní podpory 
nebo patentové ochrany by neměly být faktorem, který by omezoval přístup k léčivým 
přípravkům zachraňujícím život;

B. vzhledem k tomu, že patentová ochrana vytváří právní rámec, který je důležitý z hlediska 
farmaceutických inovací, jelikož poskytuje podnikům finanční pobídky na pokrytí nákladů 
na výzkum a vývoj nových léčivých přípravků;

C. vzhledem k tomu, že v dohodě TRIPS jsou stanoveny určité flexibilní možnosti, pokud jde 
o ochranu patentů na úrovni členských států, a že tato dohoda umožňuje za určitých 
podmínek, jako je omezení účelu a času, stanovit povinné licence, které se zaměřují 
především na domácí trh, na odmítnutí poskytnout držiteli licence výhradní právo a na právo 
na odměnu pro držitele patentu; 

D. vzhledem k tomu, že členské státy mohou svobodně stanovit další důvody pro udělování 
nucených licencí a určit, co představuje celostátní stav nouze;

E. vzhledem k tomu, že současná koronavirová krize poukázala na nedostatečné pravomoci 
EU v oblasti zdravotnictví a na potřebu hlubší evropské spolupráce; 

F. vzhledem k tomu, že během pandemie onemocnění COVID-19 vyšlo najevo, že pokud 
máme být schopni reagovat na zdravotní krizi a přerušení dodávek jako v případě nedostatku 
léčivých přípravků, je naprosto nezbytné zajistit koordinaci mezi orgány EU, regulačními 
orgány a odborníky v oblasti farmaceutického dodavatelského řetězce; vzhledem k tomu, že 
se rovněž ukázalo, že je důležité koordinovat politiku a činnost orgánů EU, aby bylo možné 
urychleně a účinně reagovat na mimořádné situace a také zabránit nedostatku léčivých 
přípravků, a v případě, že k němu dojde, tento nedostatek zmírnit;

1. vyzývá Komisi, aby se ve své nadcházející farmaceutické strategii zabývala potřebou 
omezit závislost Unie na třetích zemích, pokud jde o poskytování nejdůležitějších léčivých 
přípravků a zdravotnického materiálu; 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly daňové a finanční pobídky, schválily státní 
podporu a dohlížely na veřejné financování, což by měly být pobídky pro výrobce k tomu, 
aby do Evropy přemístili výrobu účinných látek a léčivých přípravků, které mají strategický 
význam z hlediska zdravotní péče, včetně základních léčivých přípravků potřebných 
na jednotkách intenzivní péče, aby byla EU v době krize soběstačná a disponovala větší 
výrobní kapacitou; 

3. zdůrazňuje, že k podpoře tvořivosti, inovací a investic je nutné mít rozvinuté výrobní 
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odvětví; vyzývá Komisi, aby posoudila vliv pobídek souvisejících s duševním vlastnictvím 
na inovace v oblasti biomedicíny a aby v oblasti financování lékařského výzkumu a vývoje 
přezkoumala důvěryhodné a účinné alternativy k výlučné ochraně, jako je řada nástrojů 
založených na mechanismech oddělení nákladů na výzkum a vývoj od ceny konečných 
výrobků;

4. podtrhuje důležitou úlohu, kterou hrají ve výzkumu a vývoji veřejné investice, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily plnou transparentnost výsledků výzkumu a vývoje 
financovaného z veřejných prostředků, aby podmínky pro udělování patentů a licencí 
zaručovaly, že se veřejné investice vrátí v podobě lepšího veřejného zdraví, a aby odrážely 
strukturu financování výzkumu a vývoje; 

5. konstatuje, že ochrana patentů je klíčovou pobídkou pro podniky k tomu, aby investovaly 
do inovací a vyráběly nové léčivé přípravky; současně konstatuje, že vylučující účinek 
patentů může vést k omezení nabídky na trhu a přístupu k léčivým přípravkům 
a farmaceutickým výrobkům; konstatuje, že je třeba nalézt rovnováhu mezi podporou inovací 
na základě vylučovacího účinku patentů, zajišťováním přístupu k lékům a ochranou veřejného 
zdraví; je toho názoru, že flexibilní možnosti stanovené v dohodě TRIPS, jako jsou nucené 
licence, mohou být schopny vyřešit problém nedostatku léků a farmaceutických výrobků, 
jsou-li uplatňovány za určitých podmínek stanovených v této dohodě; zdůrazňuje, že těmto 
dobrovolným licencím by se mělo dostat podpory;

6. konstatuje, že v dohodě TRIPS jsou stanovena pravidla pro nucené licence, zejména 
důvody jejich udělování, požadavky na omezený rozsah a dobu trvání a nutnost vyplácení 
přiměřené odměny držiteli práv; konstatuje, že právní předpisy většiny členských států 
stanovují povinné licence, avšak nikoli za stejných podmínek; podotýká však, že povinné 
licence se v případě patentů používají málokdy; konstatuje, že některé členské státy už 
v zájmu boje proti pandemii onemocnění COVID-19 povinné licence využívají; vyzývá 
Komisi, aby členským státům doporučila využívat za tímto účelem povinné licenční režimy; 

7. připomíná, že systémy povinného udělování licencí musejí být zaměřeny na řešení 
problémů v oblasti veřejného zdraví a musejí být využívány v dobré víře, přičemž tyto 
systémy by členské státy neměly používat k plnění cílů průmyslové nebo obchodní politiky; 
zdůrazňuje, že při vydávání nucených licencí jsou pro držitele licence stanoveny jasné 
podmínky, pokud jde o úkony, na něž se licence vztahuje, identifikaci farmaceutických 
výrobků vyrobených na základě této licence a příjemce těchto výrobků;

8. připomíná, že v nařízení (ES) č. 816/2006 je v případě, že jsou farmaceutické výrobky 
určeny pro vývoz do způsobilých dovážejících zemí, které je potřebují k řešení problémů 
v oblasti veřejného zdraví, harmonizován postup udělování nucených licencí v souvislosti 
s patenty a dodatkovými ochrannými osvědčeními týkajícími se jejich výroby a prodeje; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala právní a ekonomické dopady dobrovolných a nucených 
licencí a jejich potenciál řešit nedostatek léků na území EU; vyzývá Komisi, aby v rámci své 
nadcházející farmaceutické strategie pro Evropu zvážila možnost harmonizovaných pravidel 
pro udělování nucených licencí na léčivé přípravky, jako jsou očkovací látky, což by 
členským státům umožnilo rychleji a účinněji reagovat na budoucí krizi v oblasti veřejného 
zdraví v Evropě; 
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9. zdůrazňuje, že povinné systémy udělování licencí musejí být součástí širších opatření EU, 
pokud jde o řešení otázky přístupu k lékům; vyzývá Komisi, aby v tomto směru navrhla 
evropský akční plán.


