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Θέση ΗΠΑ σχετικά με παραίτηση (“waiver”) από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 
για την παρασκευή εμβολίων Covid-19, σε πλαίσιο TRIPS. 
 
Δημοσιεύτηκε, 5/5, δήλωση “Statement from Ambassador Katherine Tai on the Covid-19 
Trips Waiver” της Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), κας Tai, σχετικά με την πρόθεση 
της Διοίκησης Biden να υποστηρίξει την παραίτηση από τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (προστασίας ευρεσιτεχνιών) για την παρασκευή εμβολίων Covid-19, στο πλαίσιο 
της Συμφωνίας TRIPS (βλ. https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver). 
 
Σύμφωνα με τη δήλωση της κας Tai, οι εξαιρετικές συνθήκες της πανδημίας επιτάσσουν την 
άρση των εν λόγω δικαιωμάτων, παρότι η Διοίκηση Biden εξακολουθεί να υποστηρίζει την 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας μεταξύ των προτεραιοτήτων της. Ως εκ τούτου, οι 
ΗΠΑ προτίθενται να συμμετάσχουν στις σχετικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις (10ος γύρος 
διαβουλεύσεων στις 30/4) σε πλαίσιο ΠΟΕ, με γραπτή πρόταση, ενώ η διαδικασία αναμένεται 
χρονοβόρα λόγω πολυπλοκότητας των ζητημάτων και της αρχής ομοφωνίας (σ.σ. απαιτείται 
συναίνεση και των 164 κρατών - μελών). Η κα Tai ανέφερε, επίσης, ότι στόχος της Διοίκησης 
Biden είναι η ταχύτερη δυνατή διάθεση εμβολίων σε περισσότερες χώρες έγκαιρα (βάσει 
στοιχείων αναλυτών τον προηγούμενο μήνα διανεμήθηκαν 700 εκ. δόσεις παγκοσμίως, εκ 
των οποίων μόνο το 0,2% διοχετεύτηκε σε χώρες χαμηλού εισοδήματος), ενώ οι απαραίτητες 
δόσεις για τους πολίτες ΗΠΑ έχουν ήδη εξασφαλιστεί.  
 
Ως προς τη διαδικασία διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ, η πρόταση παραίτησης από ανωτέρω 
δικαιώματα, σε πλαίσιο Συμφωνίας TRIPS υποβλήθηκε από την Ινδία και τη Νότιο Αφρική 
(10/2020), με προσωρινή ισχύ και ετήσια αναθεώρηση, για ταχύτερη παραγωγή γενόσημων 
(“generic”) εμβολίων στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά υπήρξαν αντιρρήσεις από ΗΠΑ (επί 
Διοίκησης Trump), ΕΕ και Ελβετία, καθώς και από πλευράς φαρμακευτικών εταιρειών. 
Ειδικότερα, οι φαρμακευτικές εταιρείες επισημαίνουν, πέρα από το κίνητρο του οικονομικού 
οφέλους έναντι του κόστους ανάπτυξης του εμβολίου (κυρίως RnD), τη σημασία της στενής 
συνεργασίας μεταξύ του ερευνητικού τμήματος και της παραγωγής για την ασφάλεια του 
τελικού προϊόντος, ενώ, εξάλλου, οι κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα σε πλαίσιο TRIPS να 
επιτρέπουν, σε κρίσιμες περιστάσεις, την παραγωγή προστατευόμενων προϊόντων χωρίς την 
συγκατάθεση του δικαιούχου της ευρεσιτεχνίας (αναφέρονται ήδη σε ισχύ 260 συμφωνίες για 
παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων). Αναμένονται εξελίξεις στις επόμενες 
συναντήσεις του Συμβουλίου TRIPS στον ΠΟΕ. 
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