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Przedmiot: Opinia w sprawie braku leków – jak poradzić sobie z narastającym problemem 
(2020/2071(INI))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W dniu 7 maja 2020 r. zezwolono Komisji Prawnej na przedstawienie opinii na użytek 
komisji, której Pan przewodniczy, w ramach wyżej wymienionej procedury. Gilles Lebreton 
został wyznaczony na sprawozdawcę komisji opiniodawczej. Z uwagi na niestety krótki 
termin na wydanie opinii przez komisje opiniodawcze w ramach czasowych wyznaczonych 
przez komisję, której Pan przewodniczy, Komisja Prawna ostatecznie podjęła decyzję o 
przesłaniu opinii w formie pisma. Po wymianie między koordynatorami w ramach procedury 
pisemnej, poniższa opinia została przyjęta na posiedzeniu komisji w dniu 15 czerwca 2020 r.

Na tym posiedzeniu1 Komisja Prawna postanowiła zwrócić się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
przedstawionych poniżej wskazówek.

Mam nadzieję, że powyższe sugestie będą stanowić użyteczny wkład w sprawozdanie 
przygotowywane przez Pana komisję.

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Adrián Vázquez Lázara (przewodniczący), Sergey Lagodinsky 
(wiceprzewodniczący), Marion Walsmann (wiceprzewodnicząca), Raffaele Stancanelli (wiceprzewodniczący), 
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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Z poważaniem

Adrián Vázquez Lázara
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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że gwałtowny wzrost globalnego popytu wywołany przez kryzys Covid-
19 unaocznił powtarzający się problem braku leków i sprzętu medycznego, który zagraża 
zdrowiu pacjentów; mając na uwadze, że występują poważne ograniczenia w obrębie 
budżetów publicznych państw członkowskich UE, w szczególności w sektorach 
przeznaczonych na wydatki na opiekę zdrowotną; mając na uwadze, że przepisy prawne, takie 
jak ograniczenia dotyczące pomocy państwa lub ochrony patentowej, nie powinny być 
czynnikami ograniczającymi dostęp do ratujących życie leków;

B. mając na uwadze, że ochrona patentowa tworzy ramy prawne, które są ważne dla 
innowacji farmaceutycznych, ponieważ zapewnia przedsiębiorstwom zachęty finansowe do 
pokrywania kosztów badań i rozwoju nowych leków;

C. mając na uwadze, że porozumienie TRIPS przewiduje pewną elastyczność w odniesieniu 
do ochrony patentowej na szczeblu krajowym i umożliwia udzielanie licencji przymusowych 
na określonych warunkach, takich jak ograniczenie celu i czasu, ukierunkowanie głównie na 
rynek krajowy, brak prawa wyłączności licencjobiorcy i prawo posiadacza patentu do 
wynagrodzenia; 

D. mając na uwadze, że państwa członkowskie mają swobodę określania dalszych podstaw 
udzielania licencji przymusowych oraz określania, co stanowi sytuację nadzwyczajną w 
danym kraju;

E. mając na uwadze, że obecny kryzys Covid-19 wskazał na brak kompetencji UE w sektorze 
opieki zdrowotnej oraz potrzebę ściślejszej współpracy europejskiej; 

F. mając na uwadze, że pandemia Covid-19 pokazała, że koordynacja między instytucjami 
UE, organami regulacyjnymi i ekspertami w dziedzinie łańcucha dostaw farmaceutycznych 
ma kluczowe znaczenie dla reagowania na kryzys zdrowotny i zakłócenia dostaw, takie jak 
niedobór leków; mając na uwadze, że wykazała ona również, jak ważna jest koordynacja 
między polityką UE a służbami w celu szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne, a także zapobiegania niedoborom leków oraz łagodzenia tych niedoborów w 
razie ich wystąpienia;

1. wzywa Komisję do uwzględnienia w przygotowywanej strategii farmaceutycznej 
konieczności zmniejszenia uzależnienia Unii od państw trzecich, jeśli chodzi o dostawy 
kluczowych leków i materiałów medycznych; 

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia zachęt podatkowych i 
finansowych, do zezwalania na pomoc państwa oraz do nadzorowania finansowania 
publicznego jako zachęty dla producentów do przenoszenia do Europy produkcji aktywnych 
składników i produktów leczniczych o strategicznym znaczeniu dla opieki zdrowotnej, w tym 
leków podstawowych potrzebnych na oddziałach intensywnej opieki medycznej, tak aby UE 
była samowystarczalna w czasie kryzysów dzięki większym zdolnościom wytwórczym; 
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3. podkreśla, że silny sektor produkcyjny jest niezbędny do pobudzenia kreatywności, 
innowacji i inwestycji; wzywa Komisję, by dokonała oceny wpływu zachęt związanych z 
własnością intelektualną na innowacje biomedyczne, zbadała wiarygodne i skuteczne 
alternatywy dla wyłącznej ochrony, jeśli chodzi o finansowanie badań i rozwoju w dziedzinie 
medycyny, takie jak liczne narzędzia oparte na mechanizmach uniezależniania;

4. podkreśla ważną rolę inwestycji publicznych w prace badawczo-rozwojowe oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by wprowadziły pełną przejrzystość, jeśli chodzi o rezultaty 
publicznie finansowanych badań i rozwoju, aby warunki patentowe i licencyjne 
gwarantowały zwrot inwestycji publicznych w postaci zdrowia publicznego oraz 
odzwierciedlały strukturę finansowania badań i rozwoju; 

5. zauważa, że ochrona patentowa stanowi kluczową zachętę dla przedsiębiorstw do 
inwestowania w innowacje i wytwarzanie nowych leków; jednocześnie zauważa, że skutek 
wykluczający patentów może prowadzić do ograniczenia podaży i dostępu do leków, a także 
produktów farmaceutycznych; zauważa, że należy utrzymać równowagę między zachęcaniem 
do innowacji dzięki skutkowi wykluczającemu patentów, zadbaniem o dostęp do leków a 
ochroną zdrowia publicznego; jest zdania, że mechanizmy elastyczności przewidziane w 
porozumieniu TRIPS, takie jak licencje przymusowe, mogą przyczynić się do zaradzenia 
niedoborowi leków i produktów farmaceutycznych, jeżeli są stosowane na pewnych 
warunkach określonych w porozumieniu TRIPS; podkreśla, że należy zachęcać do udzielania 
dobrowolnych licencji;

6. zauważa, że porozumienie TRIPS określa zasady mające zastosowanie do licencji 
przymusowych, w szczególności powody ich przyznania, wymogi dotyczące ograniczonego 
zakresu i czasu obowiązywania oraz dotyczące wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia 
posiadaczowi prawa; zauważa, że ustawodawstwo większości państw członkowskich 
przewiduje licencje przymusowe, ale nie na tych samych warunkach; zauważa jednak, że 
licencje przymusowe na patenty nie są często wykorzystywane; zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie już skorzystały z licencji przymusowych, aby stawić czoła pandemii Covid-19;  
wzywa Komisję, aby zachęcała państwa członkowskie do korzystania w tym celu z systemów 
licencji przymusowych; 

7. przypomina, że systemy licencji przymusowych mają na celu rozwiązywanie problemów 
związanych ze zdrowiem publicznym i są wykorzystywane w dobrej wierze, przy czym takie 
systemy nie powinny być wykorzystywane przez państwa członkowskie w celu realizacji 
celów polityki przemysłowej lub handlowej; podkreśla, że wydawanie licencji przymusowych 
nakłada na licencjobiorcę jasne warunki w odniesieniu do działań objętych licencją, 
identyfikacji produktów farmaceutycznych wytwarzanych na podstawie licencji oraz 
adresatów tych produktów;

8. przypomina, że rozporządzenie (WE) nr 816/2006 harmonizuje procedurę udzielania 
licencji przymusowych w odniesieniu do patentów i dodatkowych świadectw ochronnych 
dotyczących wytwarzania i sprzedaży produktów farmaceutycznych w przypadku gdy 
produkty te są przeznaczone na wywóz do kwalifikujących się do ich otrzymania krajów 
przywozu, potrzebujących takich produktów w celu zaradzenia problemom dotyczącym 
zdrowia publicznego; wzywa Komisję do zbadania prawnych i gospodarczych skutków 
licencji dobrowolnych i przymusowych oraz ich potencjału w zakresie rozwiązania problemu 
niedoboru leków w UE; wzywa Komisję do rozważenia, w kontekście przygotowywanej 
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strategii farmaceutycznej dla Europy, możliwości wprowadzenia zharmonizowanych 
przepisów dotyczących udzielania licencji przymusowych na produkty lecznicze, takie jak 
szczepionki, które umożliwiłyby państwom członkowskim szybsze i skuteczniejsze 
reagowanie na przyszły europejski kryzys w zakresie zdrowia publicznego; 

9. podkreśla, że systemy licencji przymusowych muszą być częścią szerzej zakrojonych 
działań UE mających na celu rozwiązanie problemu dostępu do leków; zwraca się do Komisji 
o przedstawienie europejskiego planu działania w tym zakresie.


