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163. zauważa, że ochrona patentowa 
stanowi istotną zachętę dla firm do 
inwestowania w innowacje i do 
wytwarzania nowych leków; zauważa 
jednocześnie, że skutek wykluczający 
patentów może prowadzić do ograniczenia 
podaży oraz dostępu do leków i produktów 
farmaceutycznych; podkreśla, że należy 
utrzymać równowagę między zachęcaniem 
do innowacji dzięki skutkowi 
wykluczającemu patentów, zadbaniem o 
dostęp do leków i ochroną zdrowia 
publicznego; przypomina, że firma, która 
wprowadza lek do obrotu, może korzystać 
z wyłączności danych przez okres ośmiu 
lat od momentu wydania pierwszego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z art. 14 ust. 11 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004;  wzywa Komisję, aby 
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zaproponowała przegląd tego 
rozporządzenia w celu wprowadzenia 
możliwości tymczasowego zezwolenia na 
udzielanie licencji przymusowych w 
przypadku kryzysu zdrowotnego, co 
umożliwiłoby produkcję generycznych 
wersji leków ratujących życie; przypomina, 
że jest to jeden z instrumentów 
elastyczności w dziedzinie ochrony 
patentowej, związanych ze zdrowiem 
publicznym, uwzględniony już w 
porozumieniu TRIPS Światowej 
Organizacji Handlu, a następnie ponownie 
potwierdzony w deklaracji z Ad-Dauhy z 
2001 r.; wzywa Komisję do dopilnowania, 
by wdrażanie zawartych przez UE umów o 
wolnym handlu (FTA) nie kolidowało z 
możliwościami uruchomienia 
instrumentów elastyczności 
przewidzianych w porozumieniu TRIPS, 
oraz do przedstawienia państwom 
członkowskim wytycznych mających 
zachęcać do udzielania licencji 
dobrowolnych zamiast niezwłocznego 
wydawania licencji przymusowych; 
podkreśla, że FTA nie powinny 
koncentrować się wyłącznie na 
egzekwowaniu norm własności 
intelektualnej w państwach trzecich, ale 
powinny uwzględniać wpływ na leki 
generyczne i biopodobne w UE i 
państwach trzecich, a także zapewniać 
koordynację norm regulacyjnych;

zaproponowała przegląd tego 
rozporządzenia, by ułatwić udzielanie 
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członkowskim wytycznych mających 
zachęcać do udzielania licencji 
przymusowych i dobrowolnych; podkreśla, 
że FTA nie powinny koncentrować się 
wyłącznie na egzekwowaniu norm 
własności intelektualnej w państwach 
trzecich, ale powinny uwzględniać wpływ 
na leki generyczne i biopodobne w UE i 
państwach trzecich, a także zapewniać 
koordynację norm regulacyjnych;
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