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Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság 2020. május 7-én felhatalmazást kapott arra, hogy a fent említett eljárás 
keretében véleményt nyújtson be az Ön bizottságának. A vélemény előadójának Gilles 
Lebretont jelölték ki. Tekintettel arra, hogy a bizottságok számára sajnálatos módon rövid idő 
áll rendelkezésre véleményük elfogadására az Ön bizottsága által meghatározott időkereten 
belül, a Jogi Bizottság végül úgy határozott, hogy a véleményt levél formájában küldi el. A 
koordinátorok közötti írásbeli eljárást követően az alábbi véleményt a bizottság 2020. június 
15-i ülésén fogadták el.

Ezen az ülésen1 a Jogi Bizottság úgy határozott, hogy felkéri a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy az 
általa elfogadandó állásfoglalási indítványba foglalja bele az alábbi javaslatokat.

Bízom abban, hogy ez hasznos hozzájárulást jelent majd az Ön bizottsága által készített 
jelentéshez.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

1 A zárószavazáson jelen voltak: Adrián Vázquez Lázara (elnök), Sergey Lagodinsky (alelnök), Marion 
Walsmann (alelnök), Raffaele Stancanelli (alelnök), 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, Szájer 
József, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, 
Javier Zarzalejos.



PE652.652v01-00 2/5 AL\1206860HU.docx

HU

Adrián Vázquez Lázara



AL\1206860HU.docx 3/5 PE652.652v01-00

HU

JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel a globális kereslet Covid19-válság által kiváltott exponenciális növekedése 
rámutatott a gyógyszerek és orvosi berendezések hiányának visszatérő problémájára, amely 
veszélyezteti a betegek egészségét; mivel az uniós tagállamok költségvetését – különösen az 
egészségügyi kiadásokban érintett ágazatokét – jelentős megszorítások kötik; mivel a jogi 
szabályok – például az állami támogatás vagy a szabadalmi oltalom korlátozása – nem 
lehetnek az életmentő gyógyszerekhez való hozzáférést korlátozó tényezők;

B. mivel a szabadalmi oltalom a gyógyszerészeti innováció szempontjából fontos jogi keretet 
hoz létre, mivel pénzügyi ösztönzőket biztosít a vállalkozások számára az új gyógyszerek 
kutatási és fejlesztési költségeinek fedezésére;

C. mivel a TRIPS-megállapodás bizonyos rugalmasságot biztosít a nemzeti szintű szabadalmi 
oltalom tekintetében, és bizonyos feltételek mellett – például korlátozott célra és időtartamra 
szóló felhasználás, elsősorban a belföldi piac kiszolgálása, nem kizárólagos jogok biztosítása 
az engedélyesnek és a szabadalom jogosultjának díjazáshoz való joga – lehetővé teszi a 
kényszerengedélyezést; 

D. mivel a tagállamok szabadon határozhatják meg a kényszerengedélyek megadásának 
további indokait, és meghatározhatják, hogy mi minősül nemzeti vészhelyzetnek;

E. mivel a mostani Covid19-válság rámutatott az uniós hatáskörök hiányára az egészségügyi 
ágazatban, valamint a fokozottabb európai együttműködés szükségességére; 

F. mivel a Covid19-világjárvány során nyomatékot nyert, hogy az egészségügyi válságokra 
való reagáláshoz és az ellátási zavarok – például gyógyszerhiány – elhárításához 
elengedhetetlen az uniós intézmények, a szabályozók és a gyógyszerellátási lánc szakértői 
közötti koordináció; mivel az uniós politikák és szervezeti egységek közötti koordináció 
fontossága a vészhelyzetekre való gyors és hatékony reagálás, valamint a gyógyszerhiány 
megelőzése és – ha már bekövetkezett – enyhítése terén is bizonyságot nyert;

1. felhívja a Bizottságot, hogy a közelgő gyógyszerészeti stratégiájában foglalkozzon azzal, 
hogy csökkenteni kell az Unió harmadik országoktól való függőségét a kulcsfontosságú 
gyógyszerek és orvosi anyagok biztosítása terén; 

2. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be adózási és pénzügyi 
ösztönzőket, engedélyezzék az állami támogatásokat és felügyeljék a közfinanszírozást, 
amelyek mind arra ösztönzik a gyártókat, hogy Európába helyezzék át az egészségügyi ellátás 
szempontjából stratégiai fontosságú hatóanyagok és gyógyszerek gyártását, beleértve az 
intenzív osztályokon szükséges alapvető gyógyszereket is, hogy az EU válságok idején – 
nagyobb gyártási kapacitással rendelkezve – önellátó legyen; 

3. hangsúlyozza, hogy a kreativitás, az innováció és a beruházások ösztönzéséhez erős 
gyártóágazatra van szükség; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a szellemi tulajdonnal 
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kapcsolatos ösztönzők orvosbiológiai innovációra kifejtett hatását, és tárjon fel hiteles és 
hatékony alternatívákat az orvosi K+F finanszírozás kizárólagos oltalmaira, amilyen például a 
szétválasztási mechanizmusokon alapuló számos eszköz;

4. kiemeli a kutatás-fejlesztésre irányuló állami beruházások fontos szerepét, és felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre teljes átláthatóságot az államilag 
finanszírozott K+F eredményeiről annak érdekében, hogy a szabadalmi és engedélyezési 
feltételek biztosítsák az állami beruházások közegészségügyben való megtérülését és 
tükrözzék a K+F-finanszírozás struktúráját; 

5. megjegyzi, hogy a szabadalmi oltalom kulcsfontosságú ösztönző a vállalatok számára, 
hogy beruházzanak az innovációba és új gyógyszereket gyártsanak; megjegyzi ugyanakkor, 
hogy a szabadalmak kiszorító hatása korlátozott piaci kínálathoz és a gyógyszerekhez és 
gyógyszerkészítményekhez való korlátozott hozzáféréshez vezethet; megjegyzi, hogy 
egyensúlyt kell teremteni a kiszorító hatáson keresztül az innováció ösztönzése, a 
gyógyszerekhez való hozzáférés biztosítása és a közegészség védelme között; úgy véli, hogy a 
TRIPS-megállapodásban biztosított rugalmasság –  például a kényszerengedélyezés – 
orvosolhatja a gyógyszerek és gyógyszerkészítmények hiányát, amennyiben azokat a TRIPS-
megállapodásban meghatározott bizonyos feltételek mellett alkalmazzák; hangsúlyozza, hogy 
ösztönözni kell az önkéntes engedélyeket;

6. megjegyzi, hogy a TRIPS-megállapodás tartalmazza a kényszerengedélyekre alkalmazandó 
szabályokat, különösen azok megadásának okait, a korlátozott hatályra és időtartamra, 
valamint a jogosultnak fizetendő megfelelő díjazásra vonatkozó követelményeket; megjegyzi, 
hogy a legtöbb tagállam jogszabályai lehetővé teszik a kényszerengedélyeket, de nem azonos 
feltételek mellett; megjegyzi azonban, hogy a szabadalmakra vonatkozó 
kényszerengedélyeket nem használják gyakran; megjegyzi, hogy a Covid19-világjárvány 
kezelése érdekében néhány tagállam már alkalmazta a kényszerengedélyezést;  felhívja a 
Bizottságot, hogy e célból ösztönözze a tagállamokat kényszerengedélyezési rendszerek 
alkalmazására; 

7. emlékeztet arra, hogy a kényszerengedélyezési rendszereknek a közegészségügyi 
problémák kezelésére kell irányulniuk, és azokat jóhiszeműen kell alkalmazni, mivel a 
tagállamok nem használhatják ezeket a rendszereket ipar- vagy kereskedelempolitikai célok 
elérésére; hangsúlyozza, hogy a kényszerengedélyek kibocsátása egyértelmű feltételeket szab 
az engedélyes számára az engedély hatálya alá tartozó cselekmények, az engedély alapján 
gyártott gyógyszeripari termékek azonosítása és e termékek címzettjei tekintetében;

8. emlékeztet arra, hogy a 816/2006/EK rendelet harmonizálja a gyógyszeripari termékek 
előállítására és értékesítésére vonatkozó, szabadalmi vagy kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal 
kapcsolatos kényszerengedélyek megadására vonatkozó eljárást, amennyiben ezeket 
a termékeket közegészségügyi problémák kezelése céljából igénylő, jogosult importáló 
országok számára történő kivitelre szánják; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az 
önkéntes és a kényszerengedélyek jogi és gazdasági következményeit, valamint azt, hogy 
ezek milyen mértékben képesek kezelni a gyógyszerhiányt az EU-ban; felhívja a Bizottságot, 
hogy a közelgő európai gyógyszerészeti stratégiájával összefüggésben fontolja meg a 
gyógyszerek, például az oltóanyagok kényszerengedélyezésére vonatkozó harmonizált 
szabályok lehetőségét, amelyek segítségével a tagállamok a jövőben gyorsabban és 
hatékonyabban reagálhatnak egy európai közegészségügyi válságra; 
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9. hangsúlyozza, hogy a kényszerengedélyezési rendszereknek a gyógyszerekhez való 
hozzáférés kezelésére irányuló szélesebb körű uniós fellépés részét kell képezniük; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő egy európai cselekvési tervet ezzel kapcsolatban.


