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WSKAZÓWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że ochrona zdrowia to prawo podstawowe zapisane w europejskiej 

konwencji praw człowieka oraz uznane w art. 35 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, które każdemu gwarantuje prawo dostępu do profilaktyki i opieki 

zdrowotnej na warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych; 

mając na uwadze, że zgodnie z art. 6 i 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań UE należy promować 

zdrowie ludzkie i zapewnić wysoki poziom jego ochrony; 

B. mając na uwadze, że pacjenci będący obywatelami UE powinni mieć dostęp do leków 

innowacyjnych, bezpiecznych pod względem jakości i sprzedawanych na rynku po 

przystępnych cenach; 

C. mając na uwadze potrzebę dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi 

mającej na celu poprawę cenowej przystępności produktów leczniczych oraz zapewnienie 

obywatelom UE odpowiedniego dostępu do nich; 

D. mając na uwadze, że w wyniku, między innymi, kryzysu gospodarczego występują 

poważne ograniczenia w obrębie budżetów publicznych państw członkowskich UE, w 

szczególności w sektorach obejmujących wydatki na opiekę zdrowotną; 

E. mając na uwadze, że w deklaracji dauhańskiej w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia 

publicznego uznano ważną rolę prawnej ochrony własności intelektualnej w 

opracowywaniu nowych leków, a jednocześnie wyrażono obawy związane z jej wpływem 

na ceny; 

F. mając na uwadze, że konkurencja jest istotnym czynnikiem jeśli chodzi o ogólną 

równowagę rynku farmaceutycznego i może zaowocować obniżeniem kosztów, 

zmniejszeniem wydatków na leki oraz zwiększeniem terminowego dostępu pacjentów do 

przystępnych cenowo leków, przy przestrzeganiu wyższych norm jakości w procesie 

badań i rozwoju; 

G. mając na uwadze, że istotą praw patentowych jest umożliwienie i uatrakcyjnienie 

inwestycji w innowacje oraz zagwarantowanie dostępności wiedzy zawartej w 

zgłoszeniach patentowych; 

H. mając na uwadze potrzebę stworzenia systemu wysokiej jakości patentów, udzielanych w 

drodze przystępnych i efektywnych procedur zapewniających wszystkim 

zainteresowanym stronom wymagany poziom pewności prawa; 

I. mając na uwadze zdecydowane zobowiązania polityczne podjęte przez Parlament 

Europejski, w szczególności od początku bieżącej kadencji, na rzecz bardziej otwartej 

polityki dostępu do leków; 

J. mając na uwadze, że ochrona własności intelektualnej ma zasadnicze znaczenie w 
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dziedzinie dostępu do leków oraz że konieczne jest określenie mechanizmów, które mogą 

pomóc w walce z lekami podrabianymi; 

1. przyjmuje do wiadomości fakt, że porozumienie TRIPS WTO daje prawom patentowym, 

jak obowiązkowe licencje, pewną elastyczność, co doprowadziło do obniżenia cen; 

zauważa, że taka elastyczność może być wykorzystana jako skuteczne narzędzie w 

wyjątkowych okolicznościach określonych przez prawo każdego państwa będącego 

członkiem WTO do celów rozwiązywania problemów zdrowia publicznego oraz uważa, 

że w należycie uzasadnionych przypadkach mechanizm przyznawania i wydawania 

obowiązkowych licencji powinien podlegać swobodzie uznania i nie podlegać 

ograniczeniom biurokratycznym, aby zachęcić kraje, które posiadają odpowiednie 

zdolności, do uruchomienia lokalnej produkcji leków i w ten sposób przyczynić się do 

unikania trudności w dostępie do leków potrzebnych do leczenia najbardziej narażonych 

grup obywateli; 

2. uważa, że okresy wyłącznej ochrony przyznawane w ramach patentów są ważnym 

narzędziem mającym na celu wspieranie innowacji i opracowywanie nowych leków; 

uznaje znaczenie zapobiegania przypadkom nadużyć na rynku oraz zakłócania okresów 

badań klinicznych leków, a także konieczność zapewnienia dostępu do niezbędnych 

leków po przystępnych cenach oraz zagwarantowania stabilności krajowych systemów 

opieki zdrowotnej; zauważa jednak, że jeżeli się go nadużywa, obecny unijny system 

badań i rozwoju w dziedzinie biomedycyny oparty na okresach wyłącznej ochrony 

przyznawanych produktom leczniczym w ramach patentów lub innych mechanizmów 

może zakłócić konkurencję w tych okresach oraz prowadzić do wysokich cen; 

3. zauważa, że ważnym zadaniem właściwych organów jest podnoszenie świadomości i 

monitorowanie oraz uważa, że skuteczniejsze kampanie informacyjne mogą być 

narzędziem służącym lepszemu zrozumieniu złożonych procesów opracowywania leków 

zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów; 

4. przypomina, że przeprowadzony przez Komisję w 2009 r. raport z badania sektora 

farmaceutycznego pokazał, że między innymi stosowane przez niektóre przedsiębiorstwa 

nieuczciwe praktyki w związku z zastrzeżeniami patentowymi przyczyniły się do 

opóźnień we wprowadzaniu do obrotu leków generycznych, a zatem powinno się unikać 

takich praktyk; 

5.  podkreśla znaczenie skuteczniejszego egzekwowania prawa konkurencji; apeluje do 

Komisji, by wprowadziła bardziej rygorystyczne kontrole ewentualnych przypadków 

naruszenia zasad rynku wewnętrznego i konkurencji; 

6.  wzywa państwa członkowskie do pełnej współpracy, wymiany informacji, wiedzy i 

najlepszych praktyk, aby zapobiegać zbyt wysokim cenom leków oraz zagwarantować 

dostęp do rynku produktów generycznych; 

7. wzywa Komisję, by dokonała oceny wpływu zachęt związanych z własnością 

intelektualną na innowacje biomedyczne, zbadała wiarygodne i skuteczne alternatywy dla 

wyłącznej ochrony jeśli chodzi o finansowanie badań i rozwoju w dziedzinie medycyny, 

takie jak liczne narzędzia oparte na mechanizmach uniezależniania; wzywa również 

Komisję do przeprowadzenia oceny funkcjonowania ograniczeń stosowanych w procesie 

przyznawania patentów oraz ochrony prawa krajów do regulowania i swobodnego 
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kształtowania polityki w celu zapewnienia powszechnego dostępu do leków; 

8. apeluje do Komisji o określenie najskuteczniejszych mechanizmów pomagających w 

walce z lekami podrabianymi w celu zapewnienia ochrony własności intelektualnej i 

zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia; 

9. apeluje do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie równowagi między 

stymulowaniem innowacji, ochroną innowatorów i zapewnieniem, by innowacje 

przynosiły maksymalne korzyści społeczeństwu; 

10. przypomina, że Europejski Urząd Patentowy (EPO) i państwa członkowskie, powinny 

przyznawać patenty tylko tym produktom medycznym, które ściśle spełniają wymogi 

zdolności patentowej, czyli wymóg nowości, poziomu wynalazczego i zastosowania w 

przemyśle, zgodnie z postanowieniami konwencji o patencie europejskim, oraz powinny 

zwrócić szczególną uwagę na tzw. zjawisko „ever-greening”, czyli praktyk polegających 

na ponownym objęciu patentami produktów już istniejących, które przedstawia się jako 

nowe po wprowadzeniu w nich drobnych zmian, tak aby przedłużyć ważność patentu i 

wynikające z niego korzyści; 

11. wzywa Komisję do dopilnowania, by wszystkie strategie polityczne UE zapewniały 

spójny dostęp do leków po przystępnej cenie, zarówno w UE, jak i w krajach o średnim i 

niskim dochodzie, oraz by strategie te były z punktu widzenia cen leków korzystne; 

wzywa zatem Komisję, by zachęcała państwa członkowskie do pełnego stosowania 

istniejących ograniczeń patentowych oraz elastyczności patentowej w należycie 

uzasadnionych przypadkach, takich jak zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, 

wystąpienie innych nadzwyczajnie pilnych okoliczności lub praktyk 

antykonkurencyjnych; 

12. podkreśla ważną rolę inwestycji publicznych w prace badawczo-rozwojowe oraz wzywa 

Komisję i państwa członkowskie, by wprowadziły pełną przejrzystość, jeśli chodzi o 

rezultaty publicznie finansowanych badań i rozwoju, aby warunki patentowe i licencyjne 

gwarantowały zwrot inwestycji publicznych w postaci zdrowia publicznego oraz 

odzwierciedlały strukturę finansowania badań i rozwoju; wzywa Komisję, by 

przygotowała nowy wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 89/105, aby doprowadzić do 

większej odporności systemów opieki zdrowotnej opartych na przejrzystych cenach, by 

wprowadziła dobre praktyki służące wspieraniu osiągania pozytywnych rezultatów w 

promowaniu różnych form współdzielenia i zwiększonego przepływu patentów oraz, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zagwarantowała powszechny dostęp do 

odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leków; 

13. apeluje do Komisji o rozpoczęcie dyskusji na temat opracowania procedury określania 

(według kryteriów wieku, typu choroby przewlekłej, dochodów itp.) grup znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji społecznej, którym leki innowacyjne mogłyby być 

udostępniane w drodze wyjątku przed wygaśnięciem patentu. 
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