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Zadeva: Mnenje o pomanjkanju zdravil –  kako rešiti vse večji problem (2020/2071(INI))

Spoštovani gospod predsednik!

Odboru za pravne zadeve je bilo 7. maja 2020 odobreno, da vašemu odboru predloži mnenje v 
skladu z zgornjim postopkom. Za pripravljavca mnenja je bil imenovan Gilles Lebreton. 
Zaradi izjemno kratkega roka, ki ga je vaš odbor žal določil za predložitev mnenj odborov, se 
je Odbor za pravne zadeve nazadnje odločil, da pošlje mnenje v obliki pisma. Po izmenjavah 
med koordinatorji prek pisnega postopka je odbor na seji 15. junija 2020 sprejel spodnje 
mnenje.

Na seji1 se je Odbor za pravne zadeve odločil, da Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor pozove, naj v predlog resolucije, ki ga bo sprejel, vključi pobude, 
navedene v nadaljevanju.

Prepričan sem, da je to koristen prispevek k poročilu, ki ga je pripravil vaš odbor.

S spoštovanjem!

1Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Adrián Vázquez Lázara (predsednik), Sergey Lagodinsky 
(podpredsednik), Marion Walsmann (podpredsednica), Raffaele Stancanelli (podpredsednik), 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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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni 
odbor pozove, naj v predlog resolucije, ki ga bo sprejel, vključi pobude, navedene v 
nadaljevanju.

A. ker se je ob izjemnem porastu povpraševanja po zdravilih in medicinski opremi zaradi 
krize covida-19 pokazalo, da se problem njihovega pomanjkanja ponavlja, s tem pa 
ogroža zdravje bolnikov; ker so javni proračuni držav članic EU, zlasti v sektorjih, ki 
pokrivajo zdravstvene izdatke, zelo omejeni; ker dejavniki, kot so pravni predpisi o 
omejitvi državne pomoči ali patentnem varstvu, ne bi smeli omejevati dostopa do 
življenjsko pomembnih zdravil;

B. ker patentno varstvo ustvarja pravni okvir, ki je pomemben za farmacevtske inovacije, 
saj daje podjetjem finančne pobude za kritje stroškov raziskav in razvoja novih zdravil;

C. ker Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine določa nekaj prožnosti 
glede patentnega varstva na nacionalni ravni, in pod nekaterimi pogoji, kot sta omejitev 
namena in časa, omogoča prisilne licence, ki veljajo predvsem na domačem trgu, brez 
izključne pravice za pridobitelja licence in s pravico do plačila imetniku patenta; 

D. ker lahko države članice določijo dodatne razloge za podelitev prisilne licence in 
opredelijo, kaj so izredne razmere v državi;

E. ker sedanja kriza zaradi covida-19 kaže, da EU nima dovolj pristojnosti v zdravstvenem 
sektorju in da je potrebnega več evropskega sodelovanja; 

F. ker je prišlo ob pandemiji covida-19 še posebej do izraza, da je za odziv na zdravstveno 
krizo in motnje v oskrbi, kot je pomanjkanje zdravil, bistvenega pomena, da se 
institucije EU, regulatorji in strokovnjaki v farmacevtski dobavni verigi usklajujejo; ker 
se je ob tem tudi pokazalo, kako pomembna je usklajenost politik in služb EU za hiter in 
učinkovit odziv v izrednih razmerah, preprečitev pomanjkanja zdravil ter njegovo 
ublažitev, če do njega pride;

1. poziva Komisijo, naj v naslednji farmacevtski strategiji obravnava potrebo po 
zmanjšanju odvisnosti Unije od tretjih držav pri zagotavljanju ključnih zdravil in 
medicinskega materiala; 

2. poziva Komisijo in države članice, naj z uvedbo davčnih in finančnih spodbud, 
odobritvijo državne pomoči in nadzorom nad javnimi finančnimi sredstvi spodbudijo 
proizvajalce, da preselijo v Evropo izdelavo aktivnih snovi in zdravil, ki so strateškega 
pomena za zdravstveno varstvo, kot so tudi osnovna zdravila, potrebna v enotah za 
intenzivno nego, da bi bila EU z večjo proizvodno zmogljivostjo v času kriz 
samozadostna; 

3. poudarja, da je močan proizvodni sektor potreben za spodbujanje ustvarjalnosti, 
inovacij in naložb; poziva Komisijo, naj oceni učinek pobud, povezanih z intelektualno 
lastnino, na biomedicinske inovacije, da bi se dokopala do prepričljivih in učinkovitih 
alternativ za izključno varstvo pri financiranju medicinskih raziskav in razvoja, kot so 
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številna orodja, ki temeljijo na mehanizmih ločevanja;

4. poudarja pomembno vlogo javnih naložb v raziskave in razvoj ter poziva Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo popolno preglednost rezultatov raziskav in razvoja, ki se 
financirajo z javnimi sredstvi, da bodo pogoji patentiranja in licenc zagotavljali 
povrnitev javnih naložb v javno zdravje ter odražali strukturo sredstev za raziskave in 
razvoj; 

5. ugotavlja, da lahko patentno varstvo podjetja v veliki meri spodbudi k naložbam v 
inovacije in proizvodnji novih zdravil; hkrati ugotavlja, da lahko pride zaradi 
izključevalnega učinka patentov do omejitev ponudbe na trgu ali dostopa do zdravil in 
farmacevtskih izdelkov; ugotavlja, da bi bilo treba doseči ravnotežje med spodbujanjem 
inovacij z izključevalnim učinkom patentov in zagotavljanjem dostopa do zdravil ter 
varovanjem javnega zdravja; meni, da bi lahko s prožnostjo iz Sporazumu o trgovinskih 
vidikih pravic intelektualne lastnine, kot so prisilne licence, odpravili pomanjkanje 
zdravil in farmacevtskih izdelkov, če bi jo uporabili pod pogoji, ki so določeni v tem 
sporazumu; poudarja, da bi bilo treba spodbujati prostovoljne licence;

6. ugotavlja, da so v Sporazumu o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine 
določena pravila, ki veljajo za prisilne licence, zlasti razlogi za njihovo izdajo ter 
zahteve za omejeno področje uporabe, trajanje in ustrezno plačilo imetniku pravice; 
ugotavlja, da zakonodaja večine držav članic določa prisilne licence, vendar ne pod 
enakimi pogoji; ugotavlja tudi, da se prisilne licence ne uporabljajo pogosto za patente; 
ugotavlja, da so nekatere države članice že uporabile prisilne licence za obvladovanje 
pandemije covida-19;  poziva Komisijo, naj države članice spodbuja k uporabi sistemov 
prisilnih licenc v ta namen; 

7. opozarja, da je namen sistema podelitve prisilnih licenc reševati javnozdravstvene 
težave in ga je treba uporabljati v dobri veri, pri čemer države članice teh sistemov ne bi 
smele uporabljati za cilje industrijske ali trgovinske politike; poudarja, da izdaja 
prisilnih licenc določa njenemu pridobitelju jasne pogoje glede dejanj, ki jih licenca 
pokriva, identifikacije farmacevtskih izdelkov, ki se v skladu z licenco izdelujejo, in 
naslovnikov teh izdelkov;

8. opozarja, da Uredba (ES) št. harmonizira postopek za podelitev prisilnih licenc v zvezi 
s patenti in dodatnimi varstvenimi certifikati za proizvodnjo in prodajo farmacevtskih 
izdelkov, kadar so ti izdelki namenjeni izvozu v upravičene države uvoznice, ki jih 
potrebujejo za reševanje javnozdravstvenih težav; poziva Komisijo, naj preuči pravne in 
ekonomske posledice prostovoljnih in prisilnih licenc ter možnosti, da bi z njimi 
reševali pomanjkanje zdravil v EU; poziva Komisijo, naj v okviru prihodnje 
farmacevtske strategije za Evropo razmisli o možnosti harmoniziranih pravil o 
podeljevanju prisilnih licenc za zdravila, kot so cepiva, kar bi državam članicam 
omogočilo, da se hitreje in učinkoviteje odzovejo na prihodnje javnozdravstvene krize v 
Evropi; 

9. poudarja, da morajo biti sistemi podelitve prisilnih licenc del širšega ukrepanja EU pri 
reševanju vprašanja dostopa do zdravil; poziva Komisijo, naj predlaga ustrezen evropski 
akcijski načrt;


