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Vec: stanovisko k nedostatku liekov – ako riešiť vznikajúci problém (2020/2071(INI))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci získal 7. mája 2020 povolenie predložiť stanovisko vášmu výboru v 
uvedenom postupe. Za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko bol vymenovaný Gilles 
Lebreton. Vzhľadom na poľutovaniahodne krátky čas, ktorý majú výbory na predloženie 
stanoviska v rámci harmonogramu stanoveného vašim výborom, sa Výbor pre právne veci 
nakoniec rozhodol poslať stanovisko vo forme listu. V nadväznosti na komunikáciu medzi 
koordinátormi písomným postupom bolo toto stanovisko prijaté na schôdzi výboru 15. júna 
2020.

Na tejto schôdzi1 sa Výbor pre právne veci rozhodol vyzvať Výbor pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, uvedené návrhy.

Verím, že toto stanovisko bude užitočným príspevkom k príprave správy vo Vašom výbore.

S úctou

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Adrián Vázquez Lázara (predseda), Sergey Lagodinsky 
(podpredseda), Marion Walsmann (podpredsedníčka), Raffaele Stancanelli (podpredseda), 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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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže exponenciálny nárast globálneho dopytu vyvolaný krízou spojenou s pandémiou 
Covid-19 zvýraznil opakujúci sa problém nedostatku liekov a zdravotníckeho vybavenia, čo 
ohrozuje zdravie pacientov; keďže verejné rozpočty členských štátov EÚ, najmä pre sektory 
zahŕňajúce výdavky na zdravotníctvo, sú veľmi obmedzené; keďže právne predpisy, ako sú 
obmedzenia štátnej pomoci alebo patentová ochrana, by nemali byť faktormi obmedzujúcimi 
prístup k životne dôležitým liekom;

B. keďže ochrana patentov vytvára právny rámec, ktorý je dôležitý pre farmaceutické 
inovácie, pretože poskytuje spoločnostiam finančné stimuly na pokrytie nákladov na výskum 
a vývoj nových liekov;

C. keďže dohoda TRIPS poskytuje určitú flexibilitu, pokiaľ ide o ochranu patentov na 
vnútroštátnej úrovni, a umožňuje udeliť nútené licencie za určitých podmienok, ako sú 
napríklad obmedzenie účelu a času, so zameraním najmä na domáci trh, bez výhradného 
práva pre nadobúdateľa licencie a nároku na odmenu držiteľa patentu; 

D. keďže členské štáty môžu slobodne stanoviť ďalšie dôvody na udelenie nútených licencií a 
určiť, čo predstavuje mimoriadnu situáciu;

E. keďže súčasná kríza spôsobená pandémiou Covid-19 poukazuje na nedostatočné 
právomoci EÚ v sektore zdravotníctva a potrebu širšej európskej spolupráce; 

F. keďže pandémia Covid-19 poukázala na to, že koordinácia medzi inštitúciami EÚ, 
regulátormi a odborníkmi v oblasti farmaceutických dodávateľských reťazcov je potrebná s 
cieľom reagovať na krízu v zdravotníctve a narušenie zásobovania, napríklad pri nedostatku 
liekov; keďže tiež preukázala význam koordinácie medzi politikami a útvarmi EÚ v záujme 
rýchlej a účinnej reakcie na mimoriadne situácie a predchádzanie nedostatku liekov a ich 
zmiernenie, keď k nim dôjde;

1. vyzýva Komisiu, aby vo svojej nadchádzajúcej farmaceutickej stratégii riešila potrebu 
znížiť závislosť Únie od tretích krajín v zabezpečovaní dodávok kľúčových liekov a 
zdravotníckeho materiálu; 

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli daňové a finančné stimuly, povolili štátnu 
pomoc a dohliadali na verejné financovanie ako stimuly pre výrobcov, aby premiestnili do 
Európy výrobu účinných zložiek a liekov strategického významu pre zdravotnú starostlivosť 
vrátane základných liekov potrebných na jednotkách intenzívnej starostlivosti, aby bola EÚ 
sebestačná v časoch kríz a mala širšie výrobné kapacity; 

3. zdôrazňuje, že silný výrobný sektor je nevyhnutný na stimulovanie kreativity, inovácie a 
investícií; vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv stimulov týkajúcich sa duševného vlastníctva 
na biomedicínske inovácie a preskúmala vierohodné a účinné alternatívy výlučnej ochrany na 
účely financovania medicínskeho výskumu a vývoja, napríklad viaceré nástroje založené na 
mechanizmoch oddelenia nákladov a cien;
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4. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú verejné investície do výskumu a vývoja, 
a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplnú transparentnosť výsledkov verejne 
financovaného výskumu a vývoja tak, aby podmienky udeľovania patentov a licencií zaručili 
návratnosť verejných investícií vo verejnom zdraví a aby odrážali štruktúru financovania 
výskumu a vývoja; 

5. konštatuje, že ochrana patentov je kľúčovým stimulom pre spoločnosti, aby investovali do 
inovácií a vyrábali nové lieky; zároveň konštatuje, že vylučujúci účinok patentov môže viesť 
k nižšiemu zásobovaniu trhu a obmedzenému prístupu k liekom a k farmaceutickým 
výrobkom; poznamenáva, že by sa mala dosiahnuť rovnováha medzi podporou inovácií 
prostredníctvom patentov s vylučujúcim účinkom, a zabezpečením prístupu k liekom a 
ochrany verejného zdravia; zastáva názor, že flexibility stanovené v dohode TRIPS, ako sú 
nútené licencie, môžu mať potenciál napraviť nedostatok liekov a farmaceutických výrobkov, 
ak sa uplatňujú za určitých podmienok stanovených v dohode TRIPS; zdôrazňuje, že by sa 
mali podporovať dobrovoľné licencie;

6. konštatuje, že v dohode TRIPS sa stanovujú pravidlá platné pre nútené licencie, najmä 
dôvody, na základe ktorých sa udeľujú, požiadavky na obmedzený rozsah pôsobnosti a 
trvanie a na vyplácanie primeranej odmeny majiteľovi patentových práv; konštatuje, že 
právne predpisy väčšiny členských štátov umožňujú nútené licencie, nie však za rovnakých 
podmienok; poznamenáva však, že nútené licencie na patenty sa využívajú zriedkavo; 
konštatuje, že niektoré členské štáty už použili udeľovanie nútených licencií s cieľom bojovať 
proti pandémii Covid-19;  vyzýva Komisiu, aby nabádala členské štáty, aby na tento účel 
použili systémy nútených licencií; 

7. pripomína, že systémy nútených licencií sa zameriavajú na riešenie problémov v oblasti 
verejného zdravia a používajú sa v dobrej viere, pričom členské štáty by takéto systémy 
nemali využívať na plnenie cieľov priemyselnej alebo obchodnej politiky; zdôrazňuje, že 
vydávanie nútených licencií ukladá nadobúdateľovi licencie jasné podmienky, pokiaľ ide o 
akty, na ktoré sa licencia vzťahuje, identifikáciu farmaceutických výrobkov vyrábaných na 
základe licencie a adresátov týchto výrobkov;

8. pripomína, že nariadenie (ES) č. 816/2006 harmonizuje postup udeľovania nútených 
licencií týkajúcich sa patentov a dodatkových ochranných osvedčení, ktoré sa vzťahujú na 
výrobu a predaj farmaceutických výrobkov, keď sú takéto výrobky určené na vývoz do 
oprávnených dovážajúcich krajín, ktoré potrebujú tieto výrobky na riešenie problémov 
v oblasti verejného zdravia; vyzýva Komisiu, aby preskúmala právne a hospodárske dôsledky 
dobrovoľných a nútených licencií a ich potenciál riešiť nedostatok liekov v EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby v súvislosti s nadchádzajúcou farmaceutickou stratégiou pre Európu zvážila 
možnosť harmonizovaných pravidiel udeľovania nútených licencií na lieky, ako sú napríklad 
očkovacie látky, čo by členským štátom umožnilo rýchlejšie a účinnejšie reagovať na budúcu 
európsku krízu v oblasti zdravotníctva; 

9. zdôrazňuje, že systémy udeľovania nútených licencií musia byť súčasťou širších opatrení 
EÚ na riešenie otázky prístupu k liekom; vyzýva Komisiu, aby navrhla v tomto smere 
európsky akčný plán.


