
P6_TA(2007)0353 

Συμφωνία TRIPS και πρόσβαση σε φάρμακα  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη Συμφωνία 

TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα    

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20η Ιουνίου 2007 σχετικά με τους αναπτυξιακούς 

στόχους της Χιλιετηρίδας – το ήμισυ της διαδρομής1, της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με 

τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης2, και της 30ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με 

το AIDS3,  

– έχοντας υπόψη την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την αποδοχή, εξ ονόματος 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συμφωνία για τα 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS), που υπεγράφη 

στη Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005 (COM(2006)0175), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 816/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή 

φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας4, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 

εμπορίου (στο εξής «Συμφωνία TRIPS») που εγκρίθηκε στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 

1994, 

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Ντόχα σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη δημόσια 

υγεία που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 από την Υπουργική Διάσκεψη του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) (στο εξής «Διακήρυξη της Ντόχα»)5, 

– έχοντας υπόψη την Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ της 30ης Αυγούστου 

2003 (στο εξής «Απόφαση ΠΟΕ») που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

Διακήρυξης της Ντόχα σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη Δημόσια Υγεία, 

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συμφωνία για τα Δικαιώματα 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS), που υπογράφτηκε στη 

Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005 (στο εξής «Πρωτόκολλο»), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 95% των 39,5 εκατομμυρίων ανθρώπων στον 

κόσμο που πάσχουν από HIV/AIDS ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στην 
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Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κατ’ εκτίμηση 15 εκατομμύρια ορφανά λόγω 

HIV/AIDS σε όλο τον κόσμο, από τα οποία 12,3 εκατομμύρια ζουν στην Υποσαχάρια 

Αφρική, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από τη θέση σε ισχύ, το 1994, της Συμφωνίας TRIPS, είχε 

αυξηθεί η ικανότητα ορισμένων μεσαίου εισοδήματος αναπτυσσομένων χωρών να 

παράγουν γενόσημα φάρμακα χαμηλού κόστους, ενώ ακόμη και πολύ φτωχές χώρες 

άρχιζαν να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν ορισμένα χαμηλού κόστους γενόσημα 

φάρμακα στην παγκόσμια αγορά ανεξαρτήτως του αν τα προϊόντα αυτά κατοχυρώνονταν 

ή όχι από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη της Ντόχα επαναβεβαίωσε τις λεγόμενες ευελιξίες 

που περιέχονται στη Συμφωνία TRIPS και τις ενίσχυσε περαιτέρω, καθιερώνοντας 

νομικό μηχανισμό που επιτρέπει στις χώρες που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα 

παρασκευής γενόσημων υποκαταστάτων για δαπανηρά κατοχυρωμένα από δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας φάρμακα στο πλαίσιο εγχωρίων υποχρεωτικών αδειών, να επιτυγχάνουν 

εισαγωγές από χώρες ικανές και πρόθυμες να τις βοηθήσουν, χωρίς παρέμβαση από τους 

κατόχους των αντιστοίχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λύση αυτή, που αρχικά διατυπώθηκε με παραίτηση, γνωστή ως 

απόφαση ΠΟΕ, θα μπορούσε να καταστεί μόνιμη υπό τη μορφή πρωτοκόλλου στη 

Συμφωνία TRIPS, την αποδοχή του οποίου εξετάζει αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 30 της Συμφωνίας TRIPS επιτρέπει στα μέλη να 

προβλέπουν περιορισμένες εξαιρέσεις στα αποκλειστικά δικαιώματα που αναγνωρίζονται 

με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, υπό τον όρο ότι οι εξαιρέσεις αυτές δεν αντιβαίνουν 

υπερβολικά στη συνήθη εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και δεν 

παραβλάπτουν άνευ λόγου τα θεμιτά συμφέροντα του κατόχου του διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας, λαμβάνοντας υπόψη τα θεμιτά συμφέροντα τρίτων· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, επειδή η βοηθούσα χώρα θα εξάγει αναγκαία φάρμακα στην εισάγουσα χώρα, δεν 

υπάρχει αισθητός οικονομικός αντίκτυπος στην τοπική αγορά της εξάγουσας χώρας, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμιά χώρα δεν έχει μέχρι στιγμής προβεί σε επίσημη 

κοινοποίηση προς το Συμβούλιο της TRIPS για την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει το 

μηχανισμό που δημιουργεί η απόφαση ΠΟΕ ώστε να εισαγάγει φτηνότερα φάρμακα, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικαστικές και ουσιαστικές απαιτήσεις που διέπουν την 

έκδοση υποχρεωτικών αδειών από τις εισάγουσες (κατά περίπτωση) και τις εξάγουσες 

χώρες, καθώς και οι προϋποθέσεις και κοινοποιήσεις που συνδέονται με την έκδοση αυτή 

αδειών, αποτελούν τα βασικά δυνητικά εμπόδια στην πρακτική χρήση της απόφασης του 

ΠΟΕ, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη μεταφέρει την απόφαση ΠΟΕ στο 

εσωτερικό της δίκαιο και, κατά συνέπεια, η καθυστέρηση της αποδοχής του 

πρωτοκόλλου μετά την 1η Δεκεμβρίου 2007 δεν θα δημιουργούσε νομικό κενό· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδοκιμάσει ρητά την πλήρη εφαρμογή, στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, των ευελιξιών της Συμφωνίας TRIPS όπως αναγνωρίζεται με τη 

Διακήρυξη της Ντόχα, ώστε να προωθείται η πρόσβαση όλων στα φάρμακα, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτελεστικός κανονισμός της απόφασης του ΠΟΕ ελάχιστη 



προσοχή δίνει σε ζητήματα όπως η μεταφορά τεχνολογίας και η δημιουργία 

δυνατοτήτων,  

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Οικονομικής 

Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) και άλλων διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών ελευθέρων 

συναλλαγών, η ΕΕ προτείνει να συμπεριληφθούν νέες υποχρεώσεις πνευματικής 

ιδιοκτησίας ΠΟΕ+ για τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) 

και για άλλες φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 

(ΛΑΧ), συμπεριλαμβανομένου του ενστερνισμού ή της αποδοχής των υποχρεώσεων της 

συνθήκης για τη συνεργασία σε θέματα ευρεσιτεχνίας και της συνθήκης για το δίκαιο της 

ευρεσιτεχνίας, καθώς και την ενσωμάτωση των όρων της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 

επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας1· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η 

ΕΕ  θέτει προϋποθέσεις στον τρόπο με τον οποίο τα μέρη μπορούν να προσδιορίζουν το 

καθεστώς εξάντλησής τους, 

1. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε προσιτά φαρμακευτικά προϊόντα στις φτωχές 

αναπτυσσόμενες χώρες και στις ΛΑΧ είναι κεφαλαιώδης προκειμένου να επιτευχθούν οι 

αναπτυξιακοί στόχοι που προτείνει η ΕΕ και θα συνεισέφερε στη μείωση της φτώχειας, 

στην αύξηση της ανθρώπινης ασφάλειας και στην προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της αειφόρου ανάπτυξης· 

2. πιστεύει ότι η πολιτική της ΕΕ πρέπει να αποβλέπει στην αύξηση στο μέγιστο της 

διαθεσιμότητας των φαρμακευτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο· 

3. καλεί το Συμβούλιο να αναγνωρίσει ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει επιπλέον μέτρα επειγόντως, 

ώστε να ενθαρρύνει τη μεταφορά τεχνολογίας, την έρευνα, την ενίσχυση δυνατοτήτων 

και τα περιφερειακά συστήματα εφοδιασμού και να βοηθήσει στην καταχώρηση, έτσι 

ώστε να διευκολυνθεί και να αυξηθεί η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων από τις 

ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες· 

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν απτή χρηματοδοτική στήριξη σε 

μεταφορά τεχνολογίας και οικοδόμηση δυνατοτήτων που συνδέεται με τον φαρμακευτικό 

τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες και με την τοπική παραγωγή φαρμακευτικών 

προϊόντων σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις ΛΑΧ, απαλλάσσοντάς τις από τις 

υποχρεώσεις του άρθρου 66, παράγραφος 2, της Συμφωνίας TRIPS· 

5. ζητεί από το Συμβούλιο να δεσμευθεί σε καθορισμένο επίπεδο χρηματοδότησης για την 

αναβάθμιση ή την κατασκευή φαρμακευτικών παραγωγικών εγκαταστάσεων που 

ανήκουν σε ντόπιους σε αναπτυσσόμενες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 

αναπτυγμένων) και να αυξήσει τη συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ σε συμπράξεις 

δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη 

φαρμάκων ειδικής σημασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες· 

6. καλεί την Επιτροπή να χορηγεί χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη σε ασθένειες 

που συνδέονται με τη φτώχεια, τροπικές και παραμελημένες, σε ευρύ φάσμα οχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και άλλων 

ενδεχόμενων χρηματοδοτικών εγχειρημάτων και να υποστηρίζει τα ερευνητικά ιδρύματα 

                                                 
1  ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 45. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 195, 2.6.2004, σ. 16. 



που είναι πρόθυμα να συνεργάζονται με πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας αφιερωμένες στις 

προσπάθειες αυτές· 

7. ζητεί από το Συμβούλιο να υποστηρίξει την ιδέα ότι ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε 

από την απόφαση ΠΟΕ και το Πρωτόκολλο στη Συμφωνία TRIPS αντιπροσωπεύουν 

απλώς μέρος της λύσης στο πρόβλημα της πρόσβασης σε φάρμακα και στη δημόσια 

υγεία και ότι απαιτούνται εξίσου και άλλα μέτρα για τη βελτίωση της υγειονομικής 

περίθαλψης και των υποδομών· 

8. καλεί το Συμβούλιο να υποστηρίξει  τις αναπτυσσόμενες χώρες που χρησιμοποιούν τις 

λεγόμενες ευελιξίες της Συμφωνίας TRIPS και αναγνωρίζονται με τη διακήρυξη της 

Ντόχα, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν τα αναγκαία φάρμακα σε προσιτές τιμές 

στο πλαίσιο των εγχωρίων προγραμμάτων δημόσιας υγείας τους· 

9. ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν στη 

διάθεσή τους βάσει της Συμφωνίας TRIPS, όπως τις υποχρεωτικές άδειες και το 

μηχανισμό του άρθρου 30· 

10. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει κοινή δήλωση πολιτικής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η οποία να δηλώνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ παραμένουν ελεύθερα να χρησιμοποιούν 

όλες τις διατάξεις εξαίρεσης της Συμφωνίας TRIPS βάσει των εγχωρίων νομοθεσιών τους 

για ευρεσιτεχνία και να επιτρέπουν την παραγωγή και εξαγωγή για την αντιμετώπιση 

αναγκών δημόσιας υγείας στις εισάγουσες χώρες-μέλη και ζητεί από το Συμβούλιο να 

δώσει εντολή στην Επιτροπή να μην αναλάβει δράση και να μην παρέμβει στις  

διαδικασίες αυτές· 

11. καλεί το Συμβούλιο να τηρήσει τις δεσμεύσεις όσον αφορά τη διακήρυξη της Ντόχα για 

τη δημόσια υγεία και να περιορίσει την εντολή της Επιτροπής, ώστε την αποτρέψει από 

διαπραγματεύσεις σχετικές με διατάξεις της TRIPS+ για τον φαρμακευτικό τομέα που 

επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση στα φάρμακα, όπως η αποκλειστικότητα 

των δεδομένων, οι επεκτάσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ο περιορισμός για 

λόγους υποχρεωτικών αδειών, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για ΣΟΕΣ με τις 

χώρες ΑΚΕ και άλλες μελλοντικές διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες με 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

12. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την αποκάλυψη, από τους αιτούντες δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας, της πηγής και της προέλευσης των εφευρέσεων που πηγάζουν από 

βιολογικούς πόρους και συναφείς παραδοσιακές γνώσεις που βρίσκονται σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να προωθηθεί ο δίκαιος μερισμός του οφέλους και της 

τεχνολογίας που παράγουν από τους πόρους αυτούς οι εφοδιάζουσες χώρες· 

13. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει στρατηγικές από κοινού προμηθειών βάσει του 

άρθρου 31, στοιχείο β), της συμφωνίας TRIPS και άλλες στρατηγικές που θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν από χώρες ή ομάδες χωρών ώστε να τους προσφέρουν μεγαλύτερη 

αγοραστική δύναμη και εξοικονομήσεις κλίμακας στην παραγωγή γενόσημων φαρμάκων 

σε προσιτές τιμές και να δώσουν ώθηση στις άμεσες επενδύσεις σε τοπικές παραγωγικές 

εγκαταστάσεις σε μια περιοχή· 

14. καλεί το Συμβούλιο να δώσει εντολή στην Επιτροπή να υποστηρίξει ενεργητικά το έργο 

τη διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τη δημόσια υγεία, την καινοτομία και την 

πνευματική ιδιοκτησία (IGWG) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και να υποβάλλει 



τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έργο της· 

15. ενθαρρύνει τις φαρμακευτικές εταιρείες να ακολουθούν εναλλακτικές τιμολογιακές 

λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης υψηλού όγκου και χαμηλού περιθωρίου 

κέρδους, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πρόσβαση στα φάρμακα · 

16. υπενθυμίζει ότι η απομίμηση φαρμάκων δεν αποτελεί ζήτημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

καθεαυτό· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα για αντιμετώπιση των απομιμήσεων πρέπει να 

ληφθούν στον τομέα της επιβολής του νόμου (ποινικές κυρώσεις) και στον τομέα της 

ρύθμισης των φαρμάκων, ενισχύοντας τις ρυθμιστικές δυνατότητες των εθνικών αρχών 

και όχι με αυξημένα επίπεδα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας· 

17. καλεί τις ΛΑΧ και άλλες φτωχές χώρες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να 

αποτρέπουν την εκτροπή, έξω από τη χώρα τους, φαρμάκων που καλύπτονται από 

υποχρεωτικές άδειες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα φάρμακα διοχετεύονται στον τοπικό 

πληθυσμό που τα έχει ανάγκη· 

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, στην ΠΟΥ 

και στους επικεφαλής του κοινού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό ΗΙV 

και το ΑΙDS (UNAIDS), του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) 

και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τη δημογραφία (UNFPA). 

 

 


