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163. σημειώνει ότι η προστασία των 
ευρεσιτεχνιών αποτελεί βασικό κίνητρο 
για να επενδύουν οι εταιρείες στην 
καινοτομία και να παράγουν νέα φάρμακα· 
σημειώνει, παράλληλα, ότι ο αποκλεισμός 
που συνεπάγονται τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας ενδέχεται να οδηγήσει στον 
περιορισμό της προσφοράς στην αγορά και 
της πρόσβασης σε φάρμακα και 
φαρμακευτικά προϊόντα· τονίζει ότι θα 
πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
ενθάρρυνσης της καινοτομίας μέσω του 
αποκλεισμού που συνεπάγονται τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας αφενός και της 
διασφάλισης της πρόσβασης σε φάρμακα 
και της προστασίας της δημόσιας υγείας 
αφετέρου· υπενθυμίζει ότι μια εταιρεία που 
θέτει σε κυκλοφορία ένα φάρμακο μπορεί 
να απολαμβάνει την αποκλειστικότητα των 
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δεδομένων για περίοδο οκτώ ετών από την 
έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 11 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει την 
αναθεώρηση του εν λόγω κανονισμού, 
ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα να 
εγκρίνεται προσωρινά η χορήγηση 
υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης σε 
περίπτωση υγειονομικής κρίσης, 
προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
παραγωγή σωτήριων γενόσημων 
φαρμάκων· υπενθυμίζει ότι πρόκειται για 
μία από τις ευελιξίες της δημόσιας υγείας 
στον τομέα της προστασίας των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 
περιλαμβάνονται ήδη στη συμφωνία 
TRIPS του ΠΟΕ, όπως επιβεβαιώθηκε 
περαιτέρω από τη δήλωση της Ντόχα του 
2001· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η εφαρμογή των συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) της ΕΕ δεν επηρεάζει 
τη δυνατότητα επίκλησης των ευελιξιών 
που προβλέπονται στη συμφωνία TRIPS, 
καθώς και να παράσχει καθοδήγηση στα 
κράτη μέλη προκειμένου να ενθαρρύνει 
την εθελοντική αδειοδότηση έναντι της 
άμεσης χορήγησης υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης·  τονίζει ότι οι συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να επικεντρώνονται αποκλειστικά 
στην επιβολή προτύπων διανοητικής 
ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες, αλλά θα 
πρέπει να συνεκτιμούν τον αντίκτυπό τους 
στα γενόσημα και τα βιοομοειδή φάρμακα 
στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, καθώς και να 
διασφαλίζουν τον συντονισμό για τα 
κανονιστικά πρότυπα·
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