
Ανοικτή επιστολή προς την Εσρωπαϊκή Επιτροπή στετικά με την παρακολούθηση των 
Σσμπερασμάτων τοσ Σσμβοσλίοσ της ΕΕ (Ιούνιος 2016) για την «Ενίστσση της ισορροπίας των 

υαρμακεστικών σσστημάτων της Εσρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της" 

 

Σηηο 17 Ηνπλίνπ ηνπ 2016, θαη νη 28 Υπνπξγνί Υγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκθώλεζαλ κε ηα 
Σπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αληζνξξνπηώλ ζηα θαξκαθεπηηθά ζπζηήκαηα ζηελ 

ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο. Σε απηά ηα Σπκπεξάζκαηα, νη ππνπξγνί θάιεζαλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα 

πξνβεί ζε θξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ζηελ βηνταηξηθή θαηλνηνκία πνπ πξνθαινύλ ηα θίλεηξα 
αλάπηπμεο ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο ηξέρνπζεο πξνβιέςεηο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

Τα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ηα ζεκεξηλά επίπεδα ησλ ππεξβνιηθώλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο 

ζπλαθνύο πξνζηαζίαο ησλ κνλνπσιίσλ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηηθή ηαηξηθή θαηλνηνκία κε γλώκνλα ηηο 
αλάγθεο, θαη θαζπζηεξνύλ ηνλ αληαγσληζκό από ηα γελόζεκα. Αλη 'απηνύ, απηό ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

παλνκνηόηππσλ θαξκάθσλ, ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ αληαγσληζκό θαη ζε πςειέο ηηκέο ησλ 
λέσλ ζεξαπεηώλ νη νπνίεο δελ έρνπλ ζρέζε κε ην θόζηνο ηεο αλάπηπμεο. 

 

Απηό ην δήηεκα απαηηεί επείγνπζα πνιηηηθή δξάζε θαη ηα πξόζθαηα Σπκπεξάζκαηα ηνπ Σπκβνπιίνπ 

απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό πξώην βήκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. 

 

Τα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ δεηνύλ ηώξα από ηελ Δπηηξνπή (ζην άξζξν 47 ησλ ελ ιόγσ Σπκπεξαζκάησλ) λα 
δηελεξγήζεη αλεμάξηεηε, ελδειερή θαη ζε βάζνο αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ θηλήηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία (ηα ζπκπιεξσκαηηθά πηζηνπνηεηηθά επξεζηηερλίαο, ηε ρξήζε ησλ εμαηξέζεσλ 
από ηελ παηέληα ηύπνπ "Bolar" [εμαίξεζε παηέληαο γηα ιόγνπο έξεπλαο θαξκάθσλ -θπξίσο γελνζήκσλ- πξνο 

έγθξηζε] , ηελ απνθιεηζηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ απνθιεηζηηθόηεηα ζηελ αγνξά) ζηελ θαηλνηνκία, ηελ 
πξνζβαζηκόηεηα, ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ πξνζηηόηεηα ησλ ηαηξηθώλ ζεξαπεηώλ. 

 

Δκείο, νη ππνγξάθνπζεο νξγαλώζεηο ηεο Θνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ (ΘηΠ), παξνηξύλνπκε ηνπο Υπνπξγνύο 

Υγείαο ηεο ΔΔ θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα αλαιάβνπλ απηή ηελ ηόζν αλαγθαία ζε βάζνο έξεπλα. 
Ωζηόζν, αλεζπρνύκε γηα ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη ηελ έιιεηςε κηαο ηζνξξνπεκέλεο ζπκκεηνρήο ησλ 

ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ ζηε δηαδηθαζία. 

 

Ωο εθ ηνύηνπ, θαινύκε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα: 

 

1. Δμεγήζεη πώο ζα δηαζθαιηζηεί κηα δηαθαλήο, ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη πιήξσο αλεμάξηεηε δηαδηθαζία 
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο, ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο θαη ηελ εθπόλεζε ζπζηάζεσλ πνιηηηθήο κε 

βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πώο ε Δπηηξνπή ζα δηαζθαιίζεη ηελ ηζόξξνπε θαη 

ηζόηηκε ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθαδεκατθώλ θαη ηεο 
ΘηΠ), 

 

2. Οξγαλώζεη κηα δεκόζηα αθξόαζε / εξγαζηήξην ώζηε λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη ζηνηρεία από όινπο 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από 
ηε/ηηο Γηεύζπλζε (εηο) ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε κειέηε απηή, 

 

3. Γεζκεπηεί δεκόζηα πσο ζα δηαβνπιεπζεί θαη ζα ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ 

θαζ 'όιε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο κεζνδνινγίαο, ηεο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ 
δξάζεσλ παξαθνινύζεζεο κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο αλάιπζεο. 



 

Σε ζπλέρεηα ησλ ππνζρόκελσλ θαη θηιόδνμσλ ζπκπεξάζκαησλ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ελαπόθεηηαη πιένλ ζηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα αδξάμεη ηελ επθαηξία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζρεηηθήο κεζνδνινγίαο κε δηαθαλή θαη 

ππεύζπλν ηξόπν θαη λα απνηξέςεη ηα ζηελά εκπνξηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα λα ππνλνκεύζνπλ ηηο 
αλάγθεο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηνπ γεληθνύ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. 

 

Οη ζπλππνγξάθνπζεο Οξγαλώζεηο: 

1. Action against AIDS (Γεξκαλία) 

2. AIDS Action Europe 
3. Altroconsumo (Ηηαιία) 

4. BEUC – Δπξσπατθή Οξγάλσζε Θαηαλαισηώλ 

5. Brot fuer die Welt (Γεξκαλία) 
6. BUKO Pharma-Kampagne (Γεξκαλία) 

7. Coalition Plus – Coalition Internationale SIDA 
8. Commons Network 

9. Dying for a Cure (Ζλσκέλν Βαζίιεην) 
10. ΔΘΠΟΗΕΩ – Έλσζε Θαηαλαισηώλ “Ζ Πνηόηεηα ηεο Εσήο” (Διιάδα) 

11. European AIDS Treatment Group (EATG) 

12. European Public Health Alliance (EPHA) 
13. Global Health Advocates 

14. Health Action International (HAI) 
15. Health and Trade Network 

16. Health Projects for Latvia 

17. Hepatitis Scotland (Ζλσκέλν Βαζίιεην) 
18. International Society of Drug Bulletins (ISDB) 

19. Knowledge Ecology International (KEI) Europe 
20. Medecins du Monde/Doctors of the World 

21. Medicines in Europe Forum 
22. MEZIS – Initiative of incorruptible doctors (Γεξκαλία) 

23. Médecins Sans Frontières – Access Campaign 

24. No Gracias (Ηζπαλία) 
25. Nordic Cochrane Center 

26. OCU – Organisation of Consumers and Users (Ηζπαλία) 
27. PRAKSIS (Διιάδα) 

28. Public Eye (πξώελ Berne Declaration) 

29. Restless Development 
30. Salud por Derecho (Ηζπαλία) 

31. STOPAIDS (Ζλσκέλν Βαζίιεην) 
32. Test-Aankoop/Test-Achats (Βέιγην) 

33. Transparency International Pharmaceuticals & Healthcare Programme 

34. Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) – Europe 
35. VdPP (Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten) (Γεξκαλία) 

36. Wemos (Οιιαλδία) 
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