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1. Alapvető információk: 

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2020)000005 

- Nyilvántartásba véve: 2020. augusztus 21. 

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020D1220 

- Honlap: https://noprofitonpandemic.eu/hu/ 

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről: 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000005_hu 

- Gyűjtés kezdete: 2020. november 30. 

- Gyűjtés várható határideje: 2022. május 1. 

- Online aláírásgyűjtő felület: 

https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home 

 

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk): 

Tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114., 

118. és 168. cikkére, felkérjük az Európai Bizottságot, hogy nyújtson be a következők 

céljából szükséges minden jogszabályjavaslatot:  

 

– annak biztosítása, hogy a szellemitulajdon-jogok – ezen belül a szabadalmak – ne 

akadályozzák a Covid19 elleni esetleges jövőbeli oltóanyagok vagy kezelések 

hozzáférhetőségét vagy elérhetőségét;  

 

– annak biztosítása, hogy az adat- és piaci kizárólagosságra vonatkozó uniós 

jogszabályok ne korlátozzák a tagállamok által kiadott kényszerengedélyek azonnali 

hatálybalépését; – jogi kötelezettségek bevezetése az uniós források 

kedvezményezettjeire vonatkozóan annak érdekében, hogy kötelesek legyenek 

megosztani a Covid19-hez kapcsolódó egészségügyi technológiákkal összefüggő 

ismereteket, szellemi tulajdont és/ vagy adatokat közösen használt technológiák vagy 

szabadalmak formájában;  

 

– jogi kötelezettségek bevezetése az uniós források kedvezményezettjeire vonatkozóan 

az állami hozzájárulások és az előállítási költségek átláthatósága tekintetében, valamint 

a hozzáférhetőségre és a megfizethetőségre vonatkozó rendelkezések és nem 

kizárólagos engedélyek alkalmazása. 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000005_hu
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https://noprofitonpandemic.eu/hu/
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3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói: 

A koronavírus járványra adott válaszként a szervezők elvárják, hogy az Európai 

Bizottság olyan jogalkotási javaslatokat terjesszen elő amelyek révén a világjárvány 

elleni oltóanyagok és kezelések világszintű közjószággá lennének nyílvánítva. A 

kezdeményezés támogatói között találunk EU-szerte baloldali, zöld, kommunista és 

keresztényszociális pártokat, szakszervezeteket, társadalmi szervezeteket és 

egészségügyi intézményeket. 
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