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Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft op 7 mei 2020 toestemming gekregen om een advies 
aan uw commissie uit te brengen in het kader van bovengenoemde procedure. De heer Gilles 
Lebreton is aangewezen als rapporteur voor advies. Omdat de adviserende commissies maar 
weinig tijd gegund was om hun adviezen goed te keuren binnen het tijdschema dat uw 
commissie heeft vastgesteld, heeft de Commissie juridische zaken uiteindelijk besloten het 
advies in briefvorm toe te zenden. Na schriftelijk overleg tussen de coördinatoren is 
onderstaand advies goedgekeurd op de vergadering van de commissie van 15 juni 2020.

Tijdens die vergadering1 heeft de Commissie juridische zaken besloten de bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid te verzoeken onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

Ik vertrouw erop dat wij met dit advies een nuttige bijdrage leveren aan het verslag van uw 
commissie.

Hoogachtend,

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Adrián Vázquez Lázara (voorzitter), Sergey Lagodinsky 
(ondervoorzitter), Marion Walsmann (ondervoorzitter), Raffaele Stancanelli (ondervoorzitter), 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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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid om onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

A. overwegende dat de exponentiele stijging van de wereldwijde vraag naar geneesmiddelen 
en medische uitrusting als gevolg van de COVID-19-crisis het terugkerende probleem van 
tekorten aan deze producten voor het voetlicht heeft gebracht, en dat dit probleem de 
gezondheid van patiënten in gevaar brengt; overwegende dat de overheidsbegrotingen van de 
lidstaten van de EU, in het bijzonder met betrekking tot de zorgsectoren, onder zware druk 
staan; overwegende dat wettelijke regels zoals beperking van staatssteun of 
octrooibescherming niet mogen leiden tot een verminderde toegang tot levensreddende 
geneesmiddelen;

B. overwegende dat octrooibescherming zorgt voor een juridisch kader dat van groot belang is 
voor innovatie in de farmaceutische sector, aangezien het zorgt voor financiële stimulansen 
voor bedrijven om onderzoek te doen en nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen;

C. overwegende dat de TRIPS-overeenkomst een zekere flexibiliteit biedt inzake 
octrooibescherming op nationaal niveau en dwanglicenties mogelijk maakt onder bepaalde 
voorwaarden, zoals beperking van doel en periode, productie voor in hoofdzaak de 
binnenlandse markt, geen exclusief recht voor de licentiehouder en het recht op vergoeding 
voor de octrooihouder; 

D. overwegende dat de lidstaten de vrijheid hebben verdere redenen vast te stellen voor het 
toekennen van dwanglicenties, en te bepalen wanneer er sprake is van een nationale 
noodsituatie;

E. overwegende dat de COVID-19-crisis het gebrek aan bevoegdheden van de EU op het 
gebied van de volksgezondheid heeft geïllustreerd, en heeft aangetoond dat er meer Europese 
samenwerking op dit gebied nodig is; 

F. overwegende dat de COVID-19-pandemie heeft laten zien dat coördinatie tussen EU-
instellingen, regelgevende instanties en deskundigen inzake farmaceutische 
toeleveringsketens van levensbelang is om te kunnen reageren op crises op het gebied van de 
volksgezondheid en op verstoringen bij de toelevering, leidend tot geneesmiddelentekorten; 
overwegende dat ook is gebleken dat coördinatie tussen beleidsvorming en -uitvoering op 
EU-niveau van belang is om snel en efficiënt te kunnen reageren op noodsituaties en om 
geneesmiddelentekorten te voorkomen dan wel te beperken;

1. roept de Commissie op in haar komende farmaceutische strategie aandacht te besteden aan 
het verminderen van de afhankelijkheid van de Unie van derde landen voor de levering van 
geneesmiddelen en medisch materiaal van cruciaal belang; 

2. roept de Commissie en de lidstaten op om fiscale en financiële prikkels in te voeren, 
staatssteun toe te staan en toezicht te houden op overheidsfinanciering als stimulans voor 
fabrikanten om de productie van werkzame stoffen en geneesmiddelen die van strategisch 
belang zijn voor de gezondheidszorg naar Europa te verplaatsen, met inbegrip van de 
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basisgeneesmiddelen die nodig zijn in intensive-careafdelingen, zodat de EU in tijden van 
crisis zelfvoorzienend kan zijn met een grotere productiecapaciteit; 

3. benadrukt dat een sterke productiesector van belang is om creativiteit, innovatie en 
investeringen te stimuleren; vraagt de Commissie het stimulerende effect van intellectuele 
eigendomsrechten voor biomedische innovatie tegen het licht te houden, te zoeken naar 
geloofwaardige en effectieve alternatieven voor exclusieve bescherming ter financiering van 
medische O&O, zoals de talloze methoden op basis van loskoppeling;

4. onderstreept het belang van overheidsinvesteringen in O&O, en dringt er bij de Commissie 
op aan voor volledige transparantie te zorgen rond de resultaten van openbaar gefinancierde 
O&O, zodat de voorwaarden waaronder octrooien en licenties worden verleend, een 
rendement in termen van volksgezondheid uit deze openbare investeringen garanderen, en aan 
de structuur van O&O-financiering beantwoorden; 

5. merkt op dat octrooibescherming een belangrijke stimulans voor bedrijven is om te 
investeren in innovatie en de productie van nieuwe geneesmiddelen; merkt tegelijkertijd op 
dat het uitsluitingseffect van octrooien kan leiden tot een beperkt marktaanbod en een 
verminderde toegang tot geneesmiddelen en farmaceutische producten; wijst erop dat een 
juist evenwicht moet worden gevonden tussen het stimuleren van innovatie door middel van 
de uitsluitende werking van octrooien en het garanderen van toegang tot geneesmiddelen en 
het beschermen van de volksgezondheid; is van mening dat de in de TRIPS-overeenkomst 
voorziene flexibiliteiten, zoals dwanglicenties, het tekort aan geneesmiddelen en 
farmaceutische producten kunnen verhelpen indien zij onder bepaalde, in de TRIPS-
overeenkomst vastgelegde voorwaarden worden toegepast; onderstreept dat vrijwillige 
licenties moeten worden aangemoedigd;

6. merkt op dat in de TRIPS-overeenkomst de regels zijn vastgelegd die van toepassing zijn 
op dwanglicenties, met name de gronden waarop deze worden verleend, de eisen voor een 
beperkte reikwijdte en duur en voor de betaling van een passende vergoeding aan de houder 
van de rechten; merkt op dat de wetgeving van de meeste lidstaten voorziet in dwanglicenties, 
maar niet onder dezelfde voorwaarden; merkt echter op dat dwanglicenties voor octrooien niet 
vaak worden gebruikt; merkt op dat sommige lidstaten al gebruik hebben gemaakt van 
dwanglicenties om de COVID-19-pandemie aan te pakken;  verzoekt de Commissie de 
lidstaten aan te moedigen gebruik te maken van dwanglicenties in dit verband; 

7. herinnert eraan dat dwanglicentiestelsels gericht moeten zijn op het aanpakken van 
volksgezondheidsproblemen en te goeder trouw moeten worden gebruikt, waarbij dergelijke 
stelsels door de lidstaten niet mogen worden gebruikt om industriële of commerciële 
beleidsdoelstellingen na te streven; benadrukt dat de verlening van dwanglicenties de 
licentienemer duidelijke voorwaarden oplegt met betrekking tot de onder de licentie vallende 
handelingen, de identificatie van de onder de licentie vervaardigde farmaceutische producten 
en de ontvangers van deze producten;

8. herinnert eraan dat Verordening (EG) nr. 816/2006 de procedure voor de verlening van 
dwanglicenties voor octrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor de vervaardiging 
en de verkoop van farmaceutische producten harmoniseert, indien deze producten zijn 
bestemd voor uitvoer naar in aanmerking komende invoerende landen die dergelijke 
producten nodig hebben om hun problemen op het gebied van de volksgezondheid aan te 
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pakken; verzoekt de Commissie de juridische en economische gevolgen van vrijwillige en 
dwanglicenties te onderzoeken en na te gaan welke mogelijkheden de verschillende soorten 
licenties bieden om het tekort aan geneesmiddelen in de EU aan te pakken; verzoekt de 
Commissie om in het kader van haar komende farmaceutische strategie voor Europa de 
mogelijkheid te overwegen van geharmoniseerde regels voor het verlenen van dwanglicenties 
voor geneesmiddelen, zoals vaccins, waardoor de lidstaten sneller en effectiever kunnen 
reageren op toekomstige Europese volksgezondheidscrises; 

9. benadrukt dat dwanglicenties deel moeten uitmaken van bredere EU-actie om de kwestie 
van de toegang tot geneesmiddelen aan te pakken; verzoekt de Commissie in dit verband een 
Europees actieplan voor te stellen.


