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Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2017 

Θέμα: Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για συμπληρωματικά πιστοποιητικά 
προστασίας φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αξιότιμες Κυρίες/Αξιότιμοι Κύριοι, 

Εμείς, οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που εργαζόμαστε για την πρόσβαση στα 

φάρμακα και τη δημόσια υγεία, θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και να επιστήσουμε την προσοχή σας σε μια ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 

συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

επίπτωσή τους στην πρόσβαση ασθενών σε οικονομικά προσιτά φάρμακα. Η πρόσκληση 

στοχεύει  σ την τρέχουσα επανεξέταση του Κανονισμού EC 469/2009 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας φαρμάκων που ζητήθηκε από 

τα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ισορροπίας των φαρμακευτικών 

συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της» και υιοθετήθηκε τον 

Ιούνιο 2016 (σημείο με αριθμό 47). 

Οι τιμές που χρεώνουν οι εταιρείες για τα νέα φάρμακα έχουν αυξηθεί κάθετα την 

τελευταία δεκαετία, σε σημείο που πολλοί ευρωπαίοι ασθενείς να μην μπορούν να 

ανταπεξέλθουν οικονομικά στην αγορά τους ενώ η οικονομική βιωσιμότητα των κρατικών 

ασφαλιστικών συστημάτων υγείας τίθεται σε κίνδυνο. Τα μονοπώλια ισχυροποιούνται 

μέσω της πνευματικής ιδιοκτησίας ενώ άλλες εμπορικές αποκλειστικότητες, όπως τα 

συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας, έχουν ισχυροποιήσει δυσανάλογα το 

εμπορικό κέρδος σε βάρος των αναγκών της δημόσιας υγείας. Η παρατεταμένη 

αποκλειστικότητα μέσω των συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας έχει δώσει τη 

δυνατότητα στις εταιρείες να αποφεύγουν τον ανταγωνισμό προϊόντων κοινόχρηστης 



ονομασίας και να χρεώνουν υπερβολικές, μη προσιτές τι μές, όπως επιβεβαιώνεται —

λεπτομερώς και με συγκεκριμένα παραδείγματα —στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης. 

Τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας αποθαρρύνουν την καινοτομία καθώς 

δημιουργούν κίνητρα για τις εταιρείες να εστιάζουν στην παράταση των μονοπωλίων μέσω 

της στρατηγικής των συνεχών ανανεώσεων των ευρεσυτεχνιών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες 

συνεχίζουν να μην επενδύουν στις ανεκπλήρωτες ανάγκες της δημόσιας υγείας. 

Για τον λόγο αυτόν συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή α) να καταργήσει τον μηχανισμό 

των συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας, β) να βελτιώσει τη διαφάνεια, την 

ευελιξία και την εκτίμηση επιπτώσεων στη δημόσια υγεία  κατά την τρέχουσα διαδικασία 

επανεξέτασης των συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας και γ) να σταματήσει να 

προάγει την ένταξη των  συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας — ή παρόμοιων 

μηχανισμών όπως οι ανανεώσεις της ισχύος των ευρεσυτεχνιών —στις συμφωνίες 

ελευθέρου εμπορίου με άλλες χώρες. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας και αναμένουμε τις απόψεις σας. 

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις 

1. Médicins sans Frontières (MSF) Access Campaign 
2. Wemos 
3. STOPAIDS UK 
4. Global Health Advocates France (GHA) 
5. Just Treatment 
6. Health Action International (HAI) 
7. PRAKSIS 
8. Global Justice Now 
9. Médecins du Monde 
10. Commons Network 
11. EKPIZO 
12. UAEM Europe 
13. Salud por Derecho 
14. All-Ukrainian Network of PLWHA 
15. "AGEP'C" Kazakhstan 
16. Prescrire 
17. Aktionsbündnis gegen AIDS - Action against AIDS Germany 
18. AIDES 
19. Public Eye 
20. Health Projects for Latvia 
21. Altroconsumo 
22. Access to Medicines Ireland (AMI) 



23. BUKO Pharma-Kampagne 
24. AIDS Action Europe 
25. IPPNW Germany 
26. AIDES 
27. The International Society of Drug Bulletins (ISDB) 
28. Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT) 
29. Hepatitis Scotland 
30. Aids Hilfe (Austria) 
31. Oxfam 
32. European AIDS Treatment Group (EATG) 
33. MEZIS e.V. Germany 
 
Επικοινωνία: Dimitri Eynikel, MSF Access Campaign EU Policy and Advocacy Advisor A.I. 
T: +32 2 474 75 24, Email: dimitri.eynikel@msf.org 

 

 

 

 

 


