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Oikeudellisten asioiden valiokunta valtuutettiin 7. toukokuuta 2020 antamaan edellä 
mainitussa menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Gilles Lebreton nimitettiin lausunnon 
valmistelijaksi. Koska lausunnon antaville valiokunnille annettiin vain valitettavan lyhyt aika 
hyväksyä lausuntonsa valiokuntanne asettamassa määräajassa, oikeudellisten asioiden 
valiokunta päätti antaa lausunnon kirjeen muodossa. Jäljempänä oleva lausunto hyväksyttiin 
15. kesäkuuta 2020 pidetyssä valiokunnan kokouksessa koordinaattoreiden välillä kirjallisella 
menettelyllä käydyn keskustelun jälkeen.

Viimeksi mainitussa kokouksessa1 oikeudellisten asioiden valiokunta päätti pyytää asiasta 
vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa 
sisällyttämään jäljempänä esitetyt ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy.

Toivon, että tätä voidaan hyödyntää valiokuntanne laatimassa mietinnössä.

Kunnioittavasti

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Adrián Vázquez Lázara (puheenjohtaja), Sergey 
Lagodinsky (varapuheenjohtaja), Marion Walsmann (varapuheenjohtaja), Raffaele Stancanelli 
(varapuheenjohtaja), 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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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että covid-19-kriisin aiheuttama maailmanlaajuisen kysynnän räjähdysmäinen 
lisääntyminen on osoittanut lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden pulan olevan toistuva 
ongelma, joka vaarantaa potilaiden terveyden; toteaa, että useiden EU:n jäsenvaltioiden 
julkisiin talousarvioihin, erityisesti niiden terveysmenoja koskeviin osiin, kohdistuu 
merkittäviä tiukentamisvaatimuksia; katsoo, että valtiontukea tai patenttisuojaa koskevien 
rajoitusten kaltaiset oikeudelliset säännöt eivät saisi rajoittaa elintärkeiden lääkkeiden 
saatavuutta;

B. katsoo, että patenttisuoja luo lääkealan innovoinnille tärkeän oikeudellisen kehyksen, sillä 
se kannustaa taloudellisesti yrityksiä kattamaan uusien lääkkeiden tutkimus- ja kehitystyössä 
tarvittavia kustannuksia;

C. toteaa, että TRIPS-sopimuksessa määrätään tietystä joustavuudesta patenttisuojan osalta 
kansallisella tasolla ja siinä sallitaan pakkolisenssit tietyin ehdoin, kuten tarkoitukseen ja 
kestoon liittyvin rajoituksin, pääasiassa kotimarkkinoille suuntautuvan tarjonnan osalta, ilman 
käyttöluvan haltijalle muodostuvaa yksinoikeutta ja ottaen huomioon oikeudenhaltijan oikeus 
korvaukseen;

D. toteaa, että jäsenvaltiot voivat vapaasti määritellä lisää perusteita pakkolisenssien 
myöntämiselle ja sen, mikä katsotaan kansalliseksi hätätilanteeksi;

E. toteaa tämänhetkisen covid-19-kriisin osoittaneen, että EU:n toimivalta on puutteellinen 
terveydenhuoltoalalla ja että tarvitaan enemmän eurooppalaista yhteistyötä;

F. toteaa covid-19-pandemian korostaneen sitä, että EU:n toimielinten, sääntelyelinten ja 
lääkeaineiden toimitusketjujen asiantuntijoiden yhteistyö on olennaista terveyskriisiin ja 
lääkepulan kaltaisiin toimitushäiriöihin puuttumiseksi; toteaa sen myös osoittaneen, kuinka 
tärkeää EU:n toimintapolitiikkojen ja osastojen koordinointi on, jotta voidaan reagoida 
nopeasti ja tehokkaasti hätätilanteisiin, estää lääkepulaa ja lieventää sen vaikutuksia, mikäli 
sitä ilmenee;

1. kehottaa komissiota käsittelemään tulevassa lääkestrategiassa tarvetta vähentää unionin 
riippuvaisuutta kolmansista maista tärkeimpien lääkkeiden ja lääkinnällisten tarvikkeiden 
hankkimisen osalta;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön verotuksellisia ja taloudellisia 
kannustimia, sallimaan valtiontuet ja ohjaamaan julkista rahoitusta siten, että se kannustaa 
valmistajia siirtämään terveydenhuollon kannalta strategisen tärkeiden vaikuttavien aineiden 
ja lääkkeiden tuotannon Eurooppaan, mukaan lukien tehohoitoyksiköissä tarvittavat 
peruslääkkeet, jotta EU olisi omavarainen kriisiaikoina ja sen tuotantokapasiteetti olisi 
parempi;

3. korostaa, että luovuuden, innovoinnin ja investointien kannustamiseksi tarvitaan vahvaa 
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tuotantoalaa; kehottaa komissiota arvioimaan biolääketieteellisten innovaatioiden teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyvien kannustinten vaikutuksia, tutkimaan luotettavia ja tehokkaita 
vaihtoehtoja yksinomaiselle suojelulle lääketieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittamisessa, esimerkiksi niitä lukuisia välineitä, jotka perustuvat mekanismeihin, joilla 
tutkimus- ja kehityskustannukset pidetään erillään lopputuotteen hinnasta;

4. korostaa, että julkiset investoinnit ovat keskeisessä asemassa tutkimuksen ja kehityksen 
alalla, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita julkistamaan kaikki julkisesti rahoitetun 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulokset, jotta patentointia ja lisensointia koskevilla 
vaatimuksilla varmistetaan, että julkiset investoinnit tuottavat kansanterveydellistä vastinetta 
ja vastaavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen rakennetta;

5. toteaa, että patenttisuoja kannustaa merkittävästi yrityksiä investoimaan innovointiin ja 
uusien lääkkeiden tuottamiseen; toteaa myös, että patenttien rajoittava vaikutus voi johtaa 
tarjonnan rajoittumiseen ja lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden saatavuuden 
heikkenemiseen; huomauttaa, että olisi löydettävä tasapaino lääkkeiden saatavuuden 
varmistamisen, kansanterveyden suojelun ja sen välillä, että innovointeja edistetään patentin 
rajoittavan vaikutuksen avulla; katsoo, että TRIPS-sopimuksessa määrätyn joustavuuden, 
kuten pakkolisenssien, avulla voidaan mahdollisesti torjua lääkkeiden ja farmaseuttisten 
tuotteiden pulaa, jos sitä sovelletaan tietyin TRIPS-sopimuksessa määrätyin ehdoin; korostaa, 
että vapaaehtoista lisensointia olisi kannustettava;

6. toteaa, että TRIPS-sopimuksessa määrätään pakkolisensseihin sovellettavista säännöistä, 
erityisesti niiden myöntämisperusteista, käytön laajuuden ja keston rajoituksia koskevista 
vaatimuksista ja oikeudenhaltijalle suoritettavasta riittävästä korvauksesta; toteaa, että 
useimpien jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetään pakkolisensseistä, mutta niiden ehdot 
eivät vastaa toisiaan; toteaa kuitenkin, ettei pakkolisenssejä käytetä usein; toteaa, että jotkin 
jäsenvaltiot ovat jo hyödyntäneet pakkolisenssejä covid-19-pandemian torjunnassa; kehottaa 
komissiota kannustamaan jäsenvaltioita hyödyntämään pakkolisenssijärjestelmiä tässä 
yhteydessä;

7. palauttaa mieliin, että pakkolisenssijärjestelmillä pyritään ratkaisemaan 
kansanterveysongelmia ja että kyseisiä järjestelmiä on käytettävä vilpittömässä mielessä ja 
jäsenvaltioiden ei tulisi käyttää niitä tarkoituksiin, jotka liittyvät teollisten tai kaupallisten 
tavoitteiden saavuttamiseen; korostaa, että myönnettyihin pakkolisensseihin on liitetty 
lisenssinhaltijalle asetettavat selkeät vaatimukset, jotka koskevat luvan kattamia toimia, luvan 
nojalla valmistettujen farmaseuttisten tuotteiden tunnistamista ja kyseisten tuotteiden 
vastaanottajia;

8. palauttaa mieliin, että asetuksessa (EY) N:o 816/2006 yhdenmukaistetaan menettely, jota 
noudatetaan farmaseuttisten tuotteiden valmistusta ja myyntiä koskeviin patentteihin ja 
lisäsuojatodistuksiin liittyviä pakkolisenssejä myönnettäessä, kun kyseiset tuotteet on 
tarkoitettu vietäviksi hyväksyttyihin tuojamaihin, jotka tarvitsevat kyseisiä tuotteita 
kansanterveysongelmien ratkaisemiseen; kehottaa komissio tarkastelemaan vapaaehtoisten 
lisenssien ja pakkolisenssien oikeudellisia ja taloudellisia vaikutuksia ja potentiaalia ratkaista 
lääkepulan aiheuttama ongelma EU:ssa; kehottaa komissiota ottamaan tulevassa Euroopan 
lääkestrategiassa huomioon mahdollisuuden yhdenmukaistaa rokotteiden kaltaisten 
lääkinnällisten tuotteiden pakkolisensointia koskevat säännöt, jolloin jäsenvaltiot voisivat 
reagoida nopeammin ja tehokkaammin Euroopan tuleviin kansanterveydellisiin 
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kriisitilanteisiin;

9. korostaa, että pakkolisenssijärjestelmien on oltava osa laajempaa EU:n toimintaa, jolla 
pyritään ratkaisemaan lääkkeiden saatavuuteen liittyviä ongelmia; kehottaa komissiota 
ehdottamaan tätä koskevaa eurooppalaistan toimintasuunnitelmaa.


