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Předmět: Zrušení patentové ochrany k urychlení výroby očkovací látky v EU

Pokračující koronavirová pandemie vyžaduje bezodkladné rozšíření kapacit EU pro výrobu očkovací 
látky. Mnoho členských států již disponuje potřebným know how a nezbytnými technologiemi, avšak 
stále existují právní omezení, která jim brání v zahájení výroby nezávisle na farmaceutických 
společnostech, které vlastní příslušné patenty.

Tyto patenty jsou nezbytným nástrojem ochrany duševního vlastnictví, nicméně v současné situaci 
jsou na překážku snahám o zastavení dalšího šíření viru a mnoha evropským občanům oddalují 
přístup k léčbě, která jim může zachránit život.

Článek 31 dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) stanoví právo 
použít předmět patentu bez souhlasu majitele práva, pokud nastanou mimořádně naléhavé okolnosti. 
Na úrovni EU je dále možné aktivovat článek 122 SFEU, který umožňuje zasáhnout v případě obtíží v 
zásobování určitými produkty.

• Hodlá Komise použít uvedené nebo jiné nástroje k urychlení výroby očkovací látky v Evropě?

• Jaká další opatření má v úmyslu přijmout k dosažení tohoto cíle?
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