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Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai 2020. gada 7. maijā tika atļauts iesniegt atzinumu Jūsu vadītajai 
komitejai saskaņā ar iepriekš minēto procedūru. Par atzinuma sagatavotāju tika iecelts Gilles 
Lebreton kgs. Ņemot vērā to, ka Jūsu komitejas citām komitejām atzinuma sniegšanai 
noteiktais termiņš ir īss, Juridiskā komiteja galu galā nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā. 
Pēc viedokļu apmaiņas starp koordinatoriem, izmantojot rakstisko procedūru, komitejas 
2020. gada 15. jūnija sanāksmē tika pieņemts turpmāk minētais atzinums.

Šajā sanāksmē1 Juridiskā komiteja nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk minētos 
ierosinājumus.
Ceru, ka šis atzinums vēstules veidā kalpos par noderīgu ieguldījumu ziņojumā, ko gatavo 
Jūsu vadītā komiteja.

Ar cieņu

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Adrián Vázquez Lázara (priekšsēdētājs), Sergey Lagodinsky (priekšsēdētāja 
vietnieks), Marion Walsmann (priekšsēdētāja vietniece), Raffaele Stancanelli (priekšsēdētāja vietnieks), 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 un Javier Zarzalejos.
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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ģeometriski progresējošais pieprasījums, ko pasaulē izraisīja Covid-19 krīze, ir 
izgaismojis kārtējo zāļu un medicīnas aprīkojuma trūkuma problēmu, kas apdraud pacientu 
veselību; tā kā ES dalībvalstu publiskie budžeti, jo īpaši nozarēs, uz kurām attiecas veselības 
aprūpes izdevumi, ir ievērojami ierobežoti; tā kā tiesību normām, piemēram, valsts atbalsta 
vai patentu aizsardzības ierobežojumiem, nevajadzētu būt faktoriem, kas ierobežo piekļuvi 
dzīvību glābjošām zālēm;

B. tā kā patentaizsardzība rada tiesisko regulējumu, kas ir svarīgs no farmācijas inovācijas 
viedokļa, jo tā sniedz uzņēmumiem finansiālus stimulus apmaksāt jaunu zāļu pētniecības un 
izstrādes izmaksas;

C. tā kā TRIPS līgumā ir paredzēta zināma elastība attiecībā uz patentaizsardzību valsts līmenī 
un ir atļautas piespiedu licences, ja tiek ievēroti zināmi nosacījumi, piemēram, mērķa un laika 
ierobežojumi, kas ir paredzēti galvenokārt vietējam tirgum, ekskluzivitātes tiesību liegšana 
licenciātam un tiesības uz atlīdzību patenta īpašniekam; 

D. tā kā dalībvalstis ir tiesīgas noteikt piespiedu licenču piešķiršanas papildu iemeslus un 
noteikt, kādas situācijas ir uzskatāmas par valsts mēroga ārkārtas situācijām;

E. tā kā pašreizējā Covid-19 krīze ir likusi secināt ES pilnvaru trūkumu veselības aprūpes 
nozarē un vajadzību pēc Eiropas plašākas sadarbības; 

F. tā kā Covid-19 pandēmija ir īpaši likusi pievērst uzmanību tam, ka koordinācija ES iestāžu, 
regulatoru un farmācijas piegādes ķēdes ekspertu starpā ir neatsverama, lai reaģētu uz 
veselības krīzi un piegādes traucējumiem, piemēram, zāļu trūkumu; tā kā no tās mēs varam 
mācīties arī to, ka svarīga ir koordinācija starp ES politikas virzieniem un departamentiem, lai 
ātri un efektīvi reaģētu uz ārkārtas situācijām, kā arī nepieļautu zāļu trūkumu un mazinātu to, 
ja tāds sāktos,

1. aicina Komisiju gaidāmajā zāļu stratēģijā risināt jautājumu par nepieciešamību samazināt 
Savienības atkarību no trešām valstīm attiecībā uz apgādi ar svarīgākajām zālēm un 
medicīniskajām iekārtām; 

2. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest nodokļu un finanšu stimulus, atļaut valsts atbalstu un 
uzraudzīt publisko finansējumu kā pamudinājumu ražotājiem pārcelt atpakaļ uz Eiropu 
veselības aprūpē stratēģiski svarīgu aktīvo vielu un zāļu, tostarp intensīvās aprūpes nodaļās 
nepieciešamo pamatzāļu, ražošanu, lai ES būtu pašpietiekama krīzes laikā un tai būtu 
spēcīgāka ražošanas jauda; 

3. uzsver, ka ir vajadzīga spēcīga ražošanas nozare, lai stimulētu radošumu, inovāciju un 
ieguldījumus; aicina Komisiju novērtēt ar intelektuālo īpašumu saistītu stimulu ietekmi uz 
inovāciju biomedicīnas jomā un noskaidrot ticamas un efektīvas ekskluzīviem aizsardzības 
periodiem alternatīvas iespējas finansēt pētniecību un izstrādi medicīnas nozarē, piemēram, 
daudzos instrumentus, kuru pamatā ir atsaistes mehānismi;
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4. uzsver, ka pētniecības un izstrādes jomā liela nozīme ir publiskā sektora ieguldījumiem, un 
aicina Komisiju un dalībvalstis panākt ar publiskā sektora līdzekļiem finansētas pētniecības 
un izstrādes rezultātu pilnīgu pārredzamību, tādējādi nodrošinot, ka patentēšanas un 
licencēšanas nosacījumi garantē sabiedrības veselību veicinošu publiskā sektora ieguldījumu 
atdevi un atspoguļo pētniecības un izstrādes finansējuma struktūru; 

5. norāda, ka patentu aizsardzība ir galvenais stimuls uzņēmumiem ieguldīt inovācijā un ražot 
jaunas zāles; vienlaikus konstatē, ka patentu izslēdzošā ietekme var ierobežot tirgus piegādes 
un samazināt zāļu un farmaceitisko produktu pieejamību; konstatē, ka ir jānodrošina līdzsvars 
starp inovācijas stimulēšanu ar ekskluzīvas iedarbības patentu starpniecību un zāļu 
pieejamības nodrošināšanu un sabiedrības veselības aizsardzību; uzskata, ka TRIPS līgumā 
paredzētās elastības iespējas, piemēram, piespiedu licences, var novērst zāļu un farmaceitisko 
produktu trūkumu, ja tās piemēro saskaņā ar konkrētiem TRIPS līgumā paredzētiem 
nosacījumiem; uzsver, ka ir jāveicina brīvprātīgas licences;

6. konstatē, ka TRIPS līgumā ir paredzēti noteikumi, kas ir piemērojami piespiedu licencēm, 
jo īpaši to piešķiršanas pamatojums, prasības attiecībā uz ierobežoto darbības jomu un ilgumu 
un pienācīgas atlīdzības maksāšanu tiesību subjektam; konstatē, ka piespiedu licences ir 
paredzētas lielākās daļas dalībvalstu tiesību aktos, bet ne ar vienādiem nosacījumiem; tomēr 
konstatē, ka piespiedu patentu licences bieži izmantotas netiek; konstatē, ka dažas dalībvalstis 
piespiedu licenču piešķiršanu jau ir izmantojušas, lai cīnītos pret Covid-19 pandēmiju;  aicina 
Komisiju mudināt dalībvalstis šajā nolūkā izmantot piespiedu licenču kārtību; 

7. atgādina, ka piespiedu licenču piešķiršanas sistēmām ir jābūt vērstām uz sabiedrības 
veselības problēmu risināšanu un ka tās ir jāizmanto godprātīgi, turklāt dalībvalstis minēto 
kārtību nedrīkst izmantot rūpniecības vai tirdzniecības politikas mērķu sasniegšanai; uzsver, 
ka piespiedu licenču izsniegšana nozīmē precīzu licenciātam adresētu nosacījumu noteikšanu 
attiecībā uz licencē noteiktajām darbībām, saskaņā ar licenci ražoto farmaceitisko produktu 
identifikāciju un šādu produktu adresātiem;

8. atgādina, ka ar Regulu (EK) Nr. 816/2006 ievieš piespiedu licenču piešķiršanas saskaņotu 
procedūru attiecībā uz patentiem un papildu aizsardzības sertifikātiem, kas reglamentē 
farmaceitisko produktu ražošanu un pārdošanu, ja šādi farmaceitiskie produkti ir paredzēti 
eksportam uz atļautajām importētājvalstīm, kurām tās ir vajadzīgas, lai risinātu sabiedrības 
veselības problēmas; aicina Komisiju izvērtēt brīvprātīgo un piespiedu licenču juridiskās un 
ekonomiskās sekas un to potenciālu, lai novērstu zāļu trūkumu Eiropas Savienībā; aicina 
Komisiju tās gaidāmās Eiropas Zāļu stratēģijas kontekstā apsvērt iespēju ieviest saskaņotus 
noteikumus par piespiedu licenču piešķiršanu zālēm, piemēram, vakcīnām, pateicoties kam, 
dalībvalstis ātrāk un efektīvāk varētu reaģēt uz turpmāko Eiropas sabiedrības veselības krīzi; 

9. uzsver, ka piespiedu licenču piešķiršanas kārtībai ir jābūt daļai no plašākas ES rīcības, ar ko 
risina jautājumu par zāļu pieejamību; aicina Komisiju šajā jautājumā ierosināt Eiropas Rīcības 
plānu.


