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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000013/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Tiziana Beghin (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mario Furore (NI), Chiara Gemma (NI), 
Sabrina Pignedoli (NI), Marco Zullo (NI), Laura Ferrara (NI), Dino Giarrusso (NI), Ivan Vilibor 
Sinčić (NI), Tudor Ciuhodaru (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Peter 
Lundgren (ECR), Marc Botenga (The Left), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Clara Ponsatí 
Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Idoia Villanueva 
Ruiz (The Left), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Leila Chaibi (The Left), Pernando Barrena Arza 
(The Left), Brando Benifei (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), 
Traian Băsescu (PPE), Kateřina Konečná (The Left), Clara Aguilera (S&D), Patrizia Toia (S&D), 
Pina Picierno (S&D), Gilbert Collard (ID), Radosław Sikorski (PPE), Elena Kountoura (The Left), 
João Ferreira (The Left), Sandra Pereira (The Left), Daniela Rondinelli (NI)

Subiect: Derogare de la protecția prin brevet în vederea accelerării producției de vaccinuri în UE

Actuala pandemie de COVID-19 impune extinderea urgentă a capacității de producție de vaccinuri a 
Europei. Multe state membre au deja competențele și tehnologiile necesare pentru a produce aceste 
vaccinuri, dar există încă limitări juridice care le împiedică să înceapă producția în afara companiilor 
farmaceutice care dețin brevetele respective.

Aceste brevete sunt un instrument necesar pentru protecția proprietății intelectuale, dar în condițiile 
actuale, limitează eforturile de prevenire a răspândirii virusului și întârzie accesul la un tratament care 
poate salva viețile multor cetățeni europeni.

Articolul 31 din Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală 
(TRIPS) prevede dreptul de a permite utilizarea brevetelor în caz de urgență, fără autorizația 
titularului dreptului. La nivelul UE există și posibilitatea activării articolului 122 din TFUE, care permite 
intervenția în cazul unor dificultăți de aprovizionare cu anumite produse.

• Intenționează Comisia să folosească aceste instrumente sau altele pentru a accelera producția de 
vaccinuri în Europa?

• Ce alte măsuri intenționează să ia pentru a atinge acest obiectiv?

Depunere: 01/03/2021

Dată-limită: 02/06/2021


