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PASIŪLYMAI 

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi sveikatos apsauga yra Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtinta ir pagal 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį pripažinta pagrindinė teisė, 

pagal kurią kiekvienam garantuojama teisė į profilaktinę bei gydomąją sveikatos priežiūrą 

nacionalinių teisės aktų ir praktikos nustatyta tvarka; kadangi pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 6 ir 168 straipsnius žmonių sveikatos aukšto lygio skatinimas ir 

apsauga turėtų būti užtikrinami nustatant ir įgyvendinant visas ES politikos ir veiklos 

kryptis; 

B. kadangi pacientai, kurie yra ES piliečiai, turėtų turėti prieigą prie naujoviškų vaistų, kurie 

būtų saugūs kokybės atžvilgiu ir parduodami rinkoje už prieinamą kainą; 

C. kadangi būtina, kad valstybės narės savanoriškai bendradarbiautų siekdamos padidinti 

finansines galimybes įsigyti vaistų ir užtikrinti ES piliečiams tinkamą prieigą prie jų; 

D. kadangi dėl, inter alia, ekonomikos krizės ES valstybių narių viešiesiems biudžetams, 

visų pirma sektorių, kurių lėšomis dengiamos išlaidos sveikatai, taikomi dideli 

suvaržymai; 

E. kadangi PPO Dohos deklaracijoje dėl TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos 

pripažįstamas svarbus teisinės intelektinės nuosavybės apsaugos vaidmuo kuriant naujus 

vaistus ir kartu reiškiamas susirūpinimas dėl jo poveikio kainoms; 

F. kadangi konkurencija yra svarbus veiksnys, lemiantis bendrą farmacijos rinkos 

pusiausvyrą ir jai esant gali mažėti kainos ir išlaidos vaistams bei atsirasti daugiau 

galimybių pacientams laiku gauti vaistų už prieinamą kainą, stebint, ar taikomi aukštesnės 

kokybės standartai įgyvendinant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) 

procesą; 

G. kadangi patento teisių loginis pagrindas yra investicijos į galimas ir patrauklias inovacijas 

ir patento paraiškose pateiktų žinių prieinamumo užtikrinimas; 

H. kadangi būtina parengti kokybiškų patentų, kurie būtų suteikiami taikant prieinamas ir 

veiksmingas procedūras, sistemą, pagal kurią visiems suinteresuotiesiems subjektams būtų 

užtikrinamas reikiamo lygio teisinis tikrumas; 

I. atsižvelgdamas į tvirtą politinį Europos Parlamento įsipareigojimą, ypač prasidėjus 

dabartinei Parlamento kadencijai, kurios metu pasisakoma už atviresnę prieigos prie vaistų 

politiką; 

J. kadangi intelektinės nuosavybės apsauga yra itin svarbi prieigos prie vaistų srityje ir 

kadangi būtina nustatyti mechanizmus, kurie padėtų kovoti su vaistų klastojimu; 

1. pažymi, kad PPO TRIPS sutartyje numatytas lankstumas patento teisių klausimu, 

pavyzdžiui, priverstinis licencijavimas, dėl kurio veiksmingai krito kainos; pažymi, kad 

šios lankstumo sąlygos išimtinėmis aplinkybėmis gali būti taikomos kaip veiksminga 
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priemonė, nustatoma pagal kiekvienos PPO narės teisę, visuomenės sveikatos 

problemoms spręsti, ir mano, kad tinkamai pagrįstais atvejais privalomų licencijų 

suteikimo ir išdavimo mechanizmui neturėtų būti taikomi savo nuožiūra priimami 

sprendimai ir biurokratiniai suvaržymai, siekiant paskatinti šalis, turinčias tinkamų 

gebėjimų, pradėti vietos vaistų gamybą ir taip padėti išvengti sunkumų gauti vaistų 

pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms gydyti; 

2. mano, kad išimtinės apsaugos laikotarpiai, suteikiami taikant patentus, yra svarbi 

priemonė siekiant skatinti inovacijas ir kurti naujus vaistus; pripažįsta, kad svarbu užkirsti 

kelią piktnaudžiavimo rinka atvejams ir netrikdyti vaistų bandymo laikotarpių, taip pat 

pripažįsta, kad būtina užtikrinti prieigą prie būtinų vaistų prieinamomis kainomis ir 

garantuoti nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų tvarumą; tačiau pastebi, kad 

piktnaudžiavimo atvejais dabartinė ES biomedicinos MTTP sistema, grindžiama išimtinės 

apsaugos laikotarpiais, suteikiamais vaistams taikant patentus ar kitokius mechanizmus, 

tais laikotarpiais gali pakenkti konkurencijai ir lemti dideles kainas; 

3. pažymi, kad informuotumas ir stebėsena yra svarbios kompetentingų valdžios institucijų 

funkcijos, ir mano, kad informuotumo didinimo kampanijos gali būti priemonė siekiant 

gerinti tiek įmonių, tiek vartotojų supratimą apie sudėtingus vaistų kūrimo procesus; 

4. primena, jog 2009 m. Komisijos atlikta farmacijos sektoriaus tyrimo ataskaita parodė, kad 

dėl tam tikrų bendrovių piktnaudžiavimu grįstos praktikos, susijusios su patentų 

paraiškomis, buvo vilkinamas generinių vaistų patekimas į rinką ir to turėtų būti 

vengiama; 

5.  pabrėžia, kad svarbu stiprinti konkurencijos teisės aktų vykdymą; prašo Komisijos pradėti 

vykdyti griežtesnes patikras dėl galimų vidaus rinkos ir konkurencijos taisyklių pažeidimo 

atvejų; 

6.  ragina valstybes nares visapusiškai bendradarbiauti ir keistis informacija, praktine 

patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais tarpusavyje, siekiant išvengti pernelyg didelių 

vaistų kainų nustatymo ir užtikrinti generinių vaistų patekimą į rinką; 

7. ragina Komisiją įvertinti su intelektine nuosavybe susijusių iniciatyvų poveikį 

biomedicinos inovacijoms, išnagrinėti patikimas ir veiksmingas išimtinės apsaugos 

alternatyvas, siekiant finansuoti MTTP medicinos srityje, pavyzdžiui, daugelį priemonių, 

pagrįstų atsiejimo mechanizmais; taip pat ragina Komisiją įvertinti, kaip veikia taikomi 

patentų paskirstymo ir teisių apribojimai, taip pat užtikrinti šalių teisę reglamentuoti ir 

išlaikyti politikos formavimo galimybes norint suteikti visuotines galimybes gauti vaistų; 

8. ragina Komisiją nustatyti veiksmingiausius mechanizmus, kurie padėtų kovoti su vaistų 

klastojimui, siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės apsaugą ir garantuoti aukštą 

sveikatos apsaugos lygį; 

9. ragina Komisiją ir valstybes nares rasti inovacijų skatinimo, novatorių apsaugos ir 

užtikrinimo, kad inovacijos duoda didžiausią naudą visuomenei, pusiausvyrą; 

10. primena, kad Europos patentų tarnyba (EPT) ir valstybės narės turėtų suteikti patentus tik 

tiems sveikatos produktams, kurie griežtai atitinka Europos patentų konvencijoje 

įtvirtintus galimybės patentuoti – t. y. naujumo, išradimo lygio ir pramoninio 
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pritaikomumo – reikalavimus, ir ypatingą dėmesį turėtų skirti „visada populiariems 

produktams“ – praktikai, pagal kurią šiek tiek pakeisti esami produktai yra patentuojami 

kaip nauji išradimai siekiant atnaujinti patentą ir su juo susijusias privilegijas; 

11. ragina Komisiją užtikrinti, kad visa ES politika derėtų su galimybėmis įsigyti vaistų už 

prieinamą kainą ES ir panašiose mažas bei vidutines pajamas gaunančiose šalyse ir būtų 

šiuo atžvilgiu palanki; todėl prašo Komisijos paskatinti valstybes nares visapusiškai 

įgyvendinti esamus patentų apribojimus ir lankstumo sąlygas tinkamai pagrįstais atvejais, 

pavyzdžiui, nacionalinės nepaprastosios padėties atveju, kitomis ypatingos skubos 

aplinkybėmis arba dėl antikonkurencinės praktikos; 

12. pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį atlieka viešosios investicijos į MTTP, ir ragina Komisiją ir 

valstybes nares užtikrinti visapusišką viešai finansuojamų MTTP rezultatų skaidrumą, kad 

taikant patentavimo ir licencijavimo sąlygas būtų užtikrinta viešųjų investicijų grąža 

visuomenės sveikatos požiūriu ir parodyta MTTP finansavimo struktūra; ragina Komisiją 

pateikti naują pasiūlymą iš dalies pakeisti Direktyvą 89/105, siekiant užtikrinti 

patikimesnes sveikatos sistemas, pagrįstas skaidriomis kainomis, taikyti geriausios 

praktikos pavyzdžius siekiant skatinti teigiamą sąlygiškumą, kad būtų plėtojamas 

dalijimasis patentais ir didesnis patentų judėjimas, kaip numatyta pagal galiojančius teisės 

aktus, ir užtikrinti visuomenei galimybę susipažinti su atitinkama informacija apie vaistų 

saugumą ir veiksmingumą; 

13. ragina Komisiją pradėti diskusijas dėl procedūros, skirtos nustatyti socialiniu požiūriu 

nepalankioje padėtyje esančias visuomenės grupes (remiantis amžiumi, lėtinės ligos tipu, 

pajamomis ir kt.), kurioms išimties tvarka iki patento galiojimo pabaigos galėtų būti 

suteikta galimybė gauti naujoviškų vaistų. 
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