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Kære formand

Retsudvalget fik den 7. maj 2020 tilladelse til at afgive udtalelse til Deres udvalg i henhold til 
ovennævnte procedure. Gilles Lebreton blev udpeget til ordfører for udtalelsen. I betragtning 
af den beklageligvis korte tid, udvalgene har fået til at afgive udtalelse i henhold til den 
tidsramme, der er fastsat af Deres udvalg, besluttede Retsudvalget at sende udtalelsen i form 
af en skrivelse. Efter en drøftelse blandt koordinatorerne ved skriftlig procedure blev 
nedstående udtalelse vedtaget på udvalgets møde den 15. juni 2020.

På dette møde1 vedtog Retsudvalget at opfordre Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage nedenstående forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager.

Jeg har tillid til, at dette vil yde et nyttigt bidrag til den betænkning, der udarbejdes af Deres 
udvalg.

Med venlig hilsen

1 Følgende var til stede ved den endelige afstemning: Adrián Vázquez Lázara (formand), Sergey Lagodinsky 
(næstformand), Marion Walsmann (næstformand), Raffaele Stancanelli (næstformand), 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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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at den eksponentielle stigning i den globale efterspørgsel, der blev udløst 
af covid-19-krisen, har blotlagt det tilbagevendende problem med mangel på lægemidler og 
medicinsk udstyr, hvilket bringer patienternes sundhed i fare; der henviser til, at EU-
medlemsstaternes offentlige budgetter, navnlig for de sektorer, der dækker sundhedsudgifter, 
er underlagt betydelige begrænsninger; der henviser til, at retlige bestemmelser såsom 
begrænsninger af statsstøtte eller patentbeskyttelse ikke bør være faktorer, der begrænser 
adgangen til livsvigtig medicin;

B. der henviser til, at patentbeskyttelse skaber en retlig ramme, som er vigtig for 
lægemiddelinnovation, idet en sådan beskyttelse giver virksomhederne finansielle 
incitamenter til at dække omkostningerne ved forskning i og udvikling af nye lægemidler;

C. der henviser til, at TRIPS-aftalen giver mulighed for en vis fleksibilitet for så vidt angår 
patentbeskyttelse på nationalt plan og giver mulighed for tvangslicenser på visse betingelser, 
som f.eks. en begrænsning i formål og tid, at produktionen hovedsageligt er rettet mod 
hjemmemarkedet, ingen eneret for licenstageren og ret til vederlag til patenthaveren; 

D. der henviser til, at medlemsstaterne frit kan fastlægge yderligere grunde til at udstede 
tvangslicenser og beslutte, hvad der udgør en national nødsituation;

E. der henviser til, at den igangværende covid-19-krise har vist, at der mangler EU-
kompetence i sundhedssektoren, og at der er behov for mere samarbejde på europæisk plan; 

F. der henviser til, at det i forbindelse med covid-19-pandemien er blevet understreget, at 
koordinering mellem EU-institutionerne, reguleringsmyndighederne og eksperter i den 
farmaceutiske forsyningskæde er af afgørende betydning for at kunne reagere på 
sundhedskriser og klare forsyningsafbrydelser som f.eks. mangel på lægemidler; der henviser 
til, at krisen også har vist betydningen af koordinering mellem EU's politikker og afdelinger 
for hurtigt og effektivt at kunne reagere på nødsituationer samt forebygge mangel på 
lægemidler og afbøde dem, hvis de opstår;

1. opfordrer Kommissionen til i sin kommende lægemiddelstrategi at tage fat på behovet for 
at mindske Unionens afhængighed af tredjelande med hensyn til levering af essentielle 
lægemidler og medicinsk udstyr; 

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre skattemæssige og økonomiske 
incitamenter, godkende statsstøtte og føre tilsyn med offentlige midler som incitamenter for 
producenter til at flytte produktionen af aktive stoffer og lægemidler af strategisk betydning 
for sundhedspleje til Europa, herunder basale lægemidler, der anvendes på intensivafdelinger, 
således at EU kan klare sig selv i krisetider med en større produktionskapacitet; 

3. understreger, at det er nødvendigt med en stærk produktionssektor for at fremme 
kreativitet, innovation og investeringer; opfordrer Kommissionen til at foretage en vurdering 
af de virkninger, som incitamenter relateret til intellektuelle ejendomsrettigheder har for 
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biomedicinsk innovation, og til at overveje realistiske og effektive alternativer til eksklusiv 
beskyttelse i forbindelse med finansiering af lægemiddelrelateret F&U såsom de mange 
instrumenter, der bygger på afkoblingsmekanismer;

4. understreger den vigtige rolle, som offentlige investeringer i F&U spiller, og opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre fuld gennemsigtighed omkring resultaterne af 
offentligt finansieret F&U, således at betingelserne for patentudtagning og licensgivning 
sikrer et folkesundhedsmæssigt afkast på de offentlige investeringer og afspejler strukturen i 
F&U-finansieringen; 

5. bemærker, at patentbeskyttelse er et afgørende incitament for virksomhederne til at 
investere i innovation og fremstille nye lægemidler; bemærker samtidig, at patenters 
udelukkende virkning kan føre til en begrænsning af udbuddet på markedet og reduceret 
adgang til lægemidler og farmaceutiske produkter; bemærker, at der bør findes en balance 
mellem at tilskynde til innovation gennem den udelukkende virkning af patenter og at sikre 
adgang til lægemidler og beskytte folkesundheden; er af den opfattelse, at den fleksibilitet, 
der er indeholdt i TRIPS-aftalen, såsom tvangslicenser, kan have potentiale til at afhjælpe 
manglen på lægemidler og farmaceutiske produkter, hvis de anvendes på visse betingelser, 
der er fastlagt i TRIPS-aftalen; understreger, at frivillige licenser bør fremmes;

6. bemærker, at TRIPS-aftalen fastsætter de regler, der finder anvendelse på tvangslicenser, 
navnlig begrundelserne for deres udstedelse, kravene til et begrænset anvendelsesområde og 
varighed og til betaling af passende vederlag til rettighedshaveren; bemærker, at lovgivningen 
i de fleste medlemsstater tillader tvangslicenser, men ikke på de samme betingelser; 
bemærker imidlertid, at tvangslicenser for patenter ikke anvendes hyppigt; bemærker, at nogle 
medlemsstater allerede har gjort brug af tvangslicenser for at tackle covid-19-pandemien; 
opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at gøre brug af 
tvangslicensordninger i denne henseende; 

7. minder om, at tvangslicensordninger skal tage sigte på at løse folkesundhedsproblemer og 
anvendes i god tro, idet sådanne ordninger ikke bør anvendes af medlemsstaterne til at 
forfølge industri- eller handelspolitiske mål; understreger, at udstedelsen af tvangslicenser 
pålægger licenstageren klare betingelser for så vidt angår de handlinger, der er omfattet af 
licensen, identifikationen af det farmaceutiske produkt, der fremstilles i henhold til licensen, 
og hvem disse produkter er rettet til;

8. minder om, at forordning (EF) nr. 816/2006 harmoniserer proceduren for udstedelse af 
tvangslicenser for patenter og supplerende beskyttelsescertifikater vedrørende fremstilling og 
salg af farmaceutiske produkter, når disse produkter fremstilles med henblik på eksport til 
berettigede importerende lande, der har brug for sådanne produkter for at løse 
folkesundhedsproblemer; opfordrer Kommissionen til at undersøge de juridiske og 
økonomiske konsekvenser af frivillige licenser og tvangslicenser og deres potentiale til at 
afhjælpe manglen på lægemidler i EU; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med sin 
kommende lægemiddelstrategi for Europa at overveje muligheden for harmoniserede regler 
om udstedelse af tvangslicenser for lægemidler, såsom vacciner, hvilket ville give 
medlemsstaterne mulighed for at reagere hurtigere og mere effektivt på fremtidige 
folkesundhedskriser i Europa; 

9. understreger, at tvangslicensordninger skal være en del af en bredere EU-indsats for at løse 
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problemet med adgang til lægemidler; opfordrer Kommissionen til at foreslå en europæisk 
handlingsplan med henblik herpå.


