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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че съгласно Европейската конвенция за защита на правата на 

човека и основните свободи защитата на здравето е основно право, заложено в член 

35 от Хартата на основните права на Европейския съюз, съгласно което всеки има 

право на достъп до здравна профилактика и да ползва медицински грижи при 

условията, установени от националните законодателства и практики; като има 

предвид, че съгласно членове 6 и 168 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз при разработването и изпълнението на всички политики и 

дейности на ЕС следва да се осигурява високо равнище на стимулиране и закрила на 

човешкото здраве; 

Б. като има предвид, че пациенти, които са граждани на ЕС, следва да имат достъп до 

иновативни лекарствени продукти, които са безопасни по отношение на качеството 

и се продават на пазара на достъпна цена; 

В. като има предвид, че е необходимо доброволно сътрудничество между държавите 

членки с оглед увеличаване на финансовата достъпност на лекарствените продукти 

и гарантиране, че гражданите на ЕС имат подходящ достъп до тях; 

Г. като има предвид, че в резултат, наред с другото, на икономическата криза 

публичните бюджети на много от държавите – членки на ЕС, по-специално за 

секторите, покриващи разходите за здравеопазване, са подложени на значителни 

ограничения; 

Д. като има предвид, че Декларацията от Доха на СТО относно Споразумението 

ТРИПС и общественото здраве, признава колко е важна ролята на правната защита 

на интелектуалната собственост за разработването на нови лекарствени продукти, 

като същевременно изразява загриженост за влиянието ѝ върху цените; 

Е. като има предвид, че конкуренцията  е важен фактор в цялостния баланс на 

фармацевтичния пазар и може да понижи цените, да ограничи разходите за 

лекарствени продукти и да подобри навременния достъп на пациентите до 

лекарствени продукти на достъпни цени, като в процеса на 

научноизследователската и развойната дейност се спазват по-висококачествени 

стандарти; 

Ж. като има предвид, че основанието за съществуването на патентните права е да се 

направят възможни и привлекателни инвестициите в иновации и да се гарантира, че 

знанията, съдържащи се в заявленията за патенти, са достъпни; 

З. като има предвид, че е необходимо да се създаде система от висококачествени 

патенти, издавани посредством достъпни и ефективни процедури, които 

предоставят на всички заинтересовани страни необходимото ниво на правна 

сигурност; 
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И. като има предвид силния политически ангажимент, поет от Европейския парламент, 

най-вече в началото на текущия парламентарен мандат, за една по-отворена 

политика за достъпа до лекарствени продукти; 

Й. като има предвид, че защитата на интелектуалната собственост е от съществено 

значение в областта на достъпа до лекарствени продукти и като има предвид, че е 

необходимо да се установят механизми, които могат да подпомогнат борбата срещу 

явлението фалшифициране на лекарствени продукти; 

1. отбелязва факта, че Споразумението ТРИПС на СТО предоставя гъвкавост на 

патентните права като задължителното лицензиране, които ефективно намалиха 

цените; отбелязва, че гъвкавостта може да се използва като ефективно средство при 

извънредни обстоятелства, установени от законодателството на всеки член на СТО 

за решаване на проблемите в областта на общественото здраве, и счита, че при 

надлежна обосновка, механизмът за предоставяне и издаване на задължителни 

лицензи следва да бъде в по-малка степен предмет на свобода на преценка и 

бюрократични ограничения, така че да може да се стимулират онези държави, които 

притежават необходимия капацитет да започнат производството на лекарствени 

продукти на място, допринасяйки с това за избягване на затрудненията за достъп до 

лекарствени продукти за лечението на най-уязвимите  прослойки на населението; 

2. счита, че сроковете на изключителна защита, предоставени  посредством патенти, 

са важно средство за насърчаване на иновациите и разработването на нови 

лекарствени продукти; същевременно признава колко е важно да се предотвратяват 

случаите на пазарна злоупотреба и нарушение на периодите на изпитване на 

лекарствените продукти, както и нуждата от осигуряване на достъп до 

необходимите лекарствени продукти на достъпни цени и гарантиране на 

устойчивостта на националните здравни системи; отбелязва обаче, че при 

злоупотреба с настоящата система на ЕС за биомедицинска научноизследователска 

и развойна дейност, основаваща се на срокове на изключителна защита, 

предоставени за фармацевтични продукти посредством патенти или други 

механизми, може да се достигне до нарушаване на конкуренцията през тези периоди 

и да се стигне до повишаване на цените; 

3. отбелязва, че осведомеността и наблюдението са важни функции на компетентните 

органи и счита, че наличието на подобрени кампании за повишаване на 

осведомеността може да се използва като инструмент за постигане на по-доброто 

разбиране на сложните процеси на разработването на лекарствени продукти както 

за предприятията, така и за потребителите; 

4. припомня, че докладът относно разследването във фармацевтичния сектор, 

проведено от Комисията през 2009 г., показва, че наред с другите фактори, 

неправомерните практики на някои дружества във връзка с патентни претенции са 

допринесли за забавянето на навлизането на пазара на генерични лекарства, което 

следва да се избягва; 

5. подчертава значението на по-строгото прилагане на правото в областта на 

конкуренцията; отправя искане към Комисията да въведе по-стриктни проверки 

относно евентуални случаи на нарушения на правилата на вътрешния пазар и на 

конкуренцията; 
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6. призовава държавите членки да си сътрудничат в пълна степен и да обменят 

информация, експертни умения и най-добри практики помежду си, за да 

предотвратяват установяването на прекомерно високи цени на лекарствените 

продукти и да гарантират достъп на генеричните лекарствени продукти до пазара; 

7. призовава Комисията да оцени въздействието на свързаните с интелектуалната 

собственост стимули за биомедицински иновации, да проучи възможността за 

надеждни и ефективни алтернативи на изключителната защита за финансиране на 

научноизследователската и развойната дейност в медицинския сектор , както и 

многобройните средства, основаващи се на механизми за премахване; призовава 

също така Комисията да направи оценка на действието на приложимите 

ограничения на патентните средства и права, както и да защити правото на 

държавите да регулират и запазят политическото пространство, за да гарантират 

всеобщ достъп до лекарствени продукти; 

8. призовава Комисията да установи кои са най-ефективните механизми, които 

допринасят за борбата срещу явлението фалшифициране на лекарствени продукти, 

за да осигури защита на интелектуалната собственост и да гарантира висока степен 

на закрила на здравето; 

9. призовава Комисията и държавите членки да търсят баланса между стимулирането 

на иновациите, защитата на иноваторите, както и осигуряването на максимална 

полза от иновациите за обществото; 

10. припомня, че Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и държавите членки следва 

да издават патенти само за продуктите в областта на здравеопазването, които 

изпълняват стриктно изискванията за патентоспособност на новостта, 

изобретателската стъпка и промишлената приложимост, както е заложено в 

Европейската патентна конвенция, и следва да обърнат особено внимание на 

явлението, наречено „евъргрийнинг“, или техниката, чрез която с някои малки 

промени вече съществуващи продукти се патентоват като нови изобретения, за да се 

запази патентът им и привилегиите, произтичащи от това; 

11. призовава Комисията да гарантира, че всички политики на ЕС са съгласувани и 

благоприятни за достъпа до лекарствени продукти на достъпни цени както в ЕС, 

така и в държавите с ниски и средни доходи; призовава следователно Комисията да 

насърчава държавите членки да прилагат изцяло съществуващите патентни 

ограничения и възможности за гъвкавост в надлежно обосновани случаи като 

например национални извънредни ситуации, други обстоятелства на изключителна 

спешност или антиконкурентни практики; 

12. подчертава важната роля на публичните инвестиции в научноизследователска и 

развойна дейност и призовава Комисията и държавите членки да установят пълна 

прозрачност относно резултатите от публично финансираната 

научноизследователска и развойна дейност, така че патентоването и условията за 

лицензиране да гарантират възвръщаемост на публичните инвестиции и да 

отразяват структурата на финансиране на научноизследователската и развойната 

дейност; призовава Комисията да направи ново предложение за изменение на 

Директива 89/105, за да се постигнат по-устойчиви здравни системи, основаващи се 

на прозрачни цени, да въведе най-добри практики, насочени към насърчаване на 
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положителни условия с цел насърчаване на споделяне и на по-голямо движение на 

патентите, както и, както се предвижда от действащото законодателство, да 

гарантира публичен достъп до подходящата информация относно безопасността и 

ефективността на лекарствените продукти; 

13. призовава Комисията да започне разисквания относно разработването на процедура 

за установяване (въз основа на възраст, вид хронично заболяване, доходи и т.н.) на 

категориите в социално неравностойно положение, на които по изключение могат 

да се предоставят иновативни лекарства преди изтичането на патента. 
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