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ישראל הוצאה מהרשימה המחמירה של
המדינות המפירות קניין רוחני
ארה"ב השאירה את ישראל רשימה הרגילה של מדינות מפירות זכויות יוצרים; אחת הסיבות להישארות
ישראל ברשימה המחמירה במשך שנים היתה התנגדות טבע לדרישות האמריקאיות
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נציב הסחר האמריקאי ( ,)USTRרון קירק ,הודיע ערב חג הכיפורים על הסרתה של ישראל
מהרשימה המחמירה של המדינות המפרות קנין רוחני ( )Priority Watch Listעל פי סעיף
 127בחקיקת הסחר האמריקאית9
ישראל נמצאת ברשימה זו שנים רבות ,עקב טענות ארה"ב כי רמת ההגנה על קניין רוחני
בארץ ,בפרט בתחום ההגנה על תרופות מקור ,אינה מספקת9
טבע היתה החברה העיקרית שהתנגדה לדרישות האמריקאיות בתחום ההגנה על תרופות
מקור ,אחת העילות להישארות ישראל ברשימה בשנים האחרונות9
בעקבות זאת ,וכחלק ממחויבויות ישראל עם הצטרפותה ל ,OECD-סוכם ב0272-
(באמצעות חילופי מכתבים בין המדינות) ,על שורה של צעדים אותם התחייבה ישראל לנקוט9
ההסכם בנוי משני שלבים :בשלב הראשון התחייבה ישראל להגיש מספר תיקוני חקיקה לדיון
בכנסת וכפועל יוצא ,תוסר מהרשימה המחמירה; בשלב השני  -לאחר אישור החוקים בכנסת
 ישראל תוצא מהרשימה בכלל 9הודעת ה USTR-באה בעקבות סיום ביצוע השלב הראשוןשל ההסדר9
משרדי המשפטים ,הבריאות האוצר והתמ"ת ,משתפים פעולה בקידום תיקוני החוקים
המתחייבים מההסכם:
■ תיקון פקודת הרוקחים באופן שזמן ההגנה על מידע בתיקי רישום תרופות המקור ,יהיה
מוגן במשך  6שנים (במקום  ) 5מיום רישום התרופה לראשונה בישראל ,או  695שנים
(במקום  595שנים) מיום רישום התרופה "במדינה מוכרת" (על פי רשימת משרד הבריאות)9
חקיקה זו עברה בכנסת ביולי 90277
■ תיקון חוק הפטנטים אשר יקבע כי בקשת פטנט תפורסם  71חודשים ממועד הגשתה
לרשם הפטנטים ,ויובטח סעד סביר למפר הפטנט (במידה שהפטנט אכן ניתן) 9חקיקה זו
עברה בכנסת ביולי האחרון9
■ תיקון נוסף לחוק הפטנטים מתייחס לצו להארכת תוקף פטנט לתקופה של עד  5שנים9
חישוב תקופת ההגנה הנוספת נעשה בארץ ,באופן ייחודי ,בהסתמך ובהתאם לתקופות הגנה
נוספות המוענקות במדינות אחרות 9עיקר השינוי הוא בכך שכעת הגנה זו תינתן בהסתמך
רק על  6מדינות גדולות (ארה"ב וחמש מדינות אירופאיות  -אנגליה ,גרמניה ,צרפת ,ספרד
ואיטליה ) במקום בצמוד למדינות רבות נוספות 9חקיקה זו עברה בקריאה ראשונה ועתידה
לעמוד לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת בחודשים הקרובים9

במשרד התמ"ת רואים את תחום הקניין הרוחני כנושא חשוב ,בעל השפעה על סחר החוץ
של ישראל  -ועל קידומה של התעשייה הישראלית 9המשרד מברך על החלטת נציב הסחר,
המשקפת את עמידת שני הצדדים בשלב הראשון של ההסכמות שהושגו ב 90272
במשרד מקווים כי החקיקה האחרונה ,שעדיין מונחת על שולחן הכנסת ,תעבור במהירות
בסתיו הקרוב ,ובכך יושלם ביצוע ההסכם כולו וישראל תוצא לחלוטין מן הרשימה 9בנובמבר
הקרוב תקיים ועדת הסחר של ה OECD-שימוע בו תבחן עמידת ישראל במחויבות שקיבלה
על עצמה בתחום הקניין הרוחני9
גיא גורצקי ,מנכ"ל פארמה ישראל אמר בתגובה ,כי "מחויבות ממשלת ישראל לטיפול והגנה
טובה יותר בתחום הקניין הרוחני מתבקשת ,לאור היותה מובילה עולמית בחדשנות
ובפטנטים 9ההסכם עם ארה"ב הוא אבן דרך לטיפול בנושא ומדובר בצעד בכיוון הנכון 9עם
זאת ,בישראל עדיין קיימת חקיקה מיושנת שמעדיפה העתקה על מקור ,וישנה עוד כברת
דרך עד שישראל תיישר קו עם הסטנדרט המקובל במדינות מפותחות בעולם המערבי9
פארמה ישראל מצפה כי ,במסגרת מחויבותה לחיזוק ההגנה על הקניין הרוחני ,תקפיד
המדינה על יישום ההסכם עם ארה"ב תוך שמירה מירבית על זכויותיהם של הממציאים
והמפתחים ,ותביא גם לפתרונות נוספים ,שאינם כלולים בהסכם עם ארה"ב 9לשם כך
דרושים צעדים נוספים בתחום ,כגון הגנה על סודיות המידע בתיקי רישום של תרופות
ביולוגיות ,הן הדור החדש של התרופות ,להן מוענקת כיום הגנה של  72שנים באירופה70 ,
בארה"ב ו 2-שנים בישראל"9
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