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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005595/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tilly Metz (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Margrete 
Auken (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE)

Betreft: Steun voor de voorgestelde vrijstellingsregeling van sommige onderdelen van de 
Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom om de 
preventie, inperking en behandeling van COVID-19 te faciliteren

Vorige week hebben India en Zuid-Afrika bij de Wereldhandelsorganisatie een voorstel ingediend met 
het verzoek dat de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) de 
Algemene Raad zo spoedig mogelijk de aanbeveling doet om af te zien van de uitvoering, toepassing 
en handhaving van bepaalde onderdelen van de TRIPs-overeenkomst, met name die met betrekking 
tot auteursrechten, industriële ontwerpen en niet openbaar gemaakte informatie. De aanbeveling 
staat in verband met de preventie, inperking en behandeling van COVID-19 en heeft tot doel de 
doeltreffende overdracht van technologie voor aan COVID-19 gerelateerde vaccins, geneesmiddelen 
of diagnostische tests te vergemakkelijken en de wereldwijde toegang tot deze producten te 
waarborgen.

Flexibilisering van TRIPS was van cruciaal belang om het tij tegen de aidspandemie te keren. We 
kunnen het ons niet veroorloven op duizenden sterfgevallen te wachten voordat we beseffen dat een 
strikte handhaving van intellectuele-eigendomsmechanismen de toegang tot geneesmiddelen 
beperkt.

Het ambitieuze verzoek van India en Zuid-Afrika zal helpen om behandelingen voor mensen overal 
ter wereld toegankelijk te maken. Wij roepen de EU op om coherent te zijn in haar toezegging bij te 
dragen aan een mondiale oplossing voor de pandemie en verzoeken haar daarom de voorgestelde 
vrijstellingsregeling deze week te steunen.

Is de Commissie, als vertegenwoordiger van de EU in de Raad voor TRIPs, voornemens de 
vrijstellingsregeling te steunen?

Hoe zou de EU rekening houden met de voorgestelde vrijstellingsregeling bij haar respons op de 
pandemie om ervoor te zorgen dat de wereldwijde en EU-toegang tot medische instrumenten inzake 
COVID-19 elkaar aanvullen?


