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PR_AVC_art83

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
                większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
                większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
                większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów
***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)

                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady przyjmującej, w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej, Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie handlowych aspektów 
praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS), sporządzony w Genewie w dniu 
6 grudnia 2005 r.
(8934/2006 – C6-0359/2006 – 2006/0060(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (8934/2006),

– uwzględniając Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS), sporządzony w Genewie w dniu 
6 grudnia 2005 r.

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 
ust. 3 drugi akapit, w związku z art. 133 ust. 5 oraz z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie 
pierwsze Traktatu WE (C6-0359/2006),

– uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw 
Zagranicznych (A6-0403/2007),

1. wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Porozumienie TRIPS, przyjęte w 1994 r., rozszerza podstawowe zasady prawne Światowej 
Organizacji Handlu na dziedzinę własności prawnej przy jednoczesnym podwyższeniu 
minimalnych norm ochrony własności intelektualnej.

Znaczne koszty związane z wprowadzeniem wyższych norm ochrony własności intelektualnej 
w krajach rozwijających się wywołały ożywioną dyskusję, w której rozważano w 
szczególności, czy zwiększona ochrona patentowa przewidziana w porozumieniu TRIPS 
utrudnia dostęp krajów ubogich do przystępnych cenowo leków.

Ukoronowaniem debaty prowadzonej podczas konferencji ministerialnej WTO w Doha w 
2001 r. było przyjęcie deklaracji z Doha, w której podkreślono, że porozumienie TRIPS 
można i winno się interpretować i wdrażać w sposób umożliwiający członkom WTO 
korzystanie z prawa do ochrony zdrowia publicznego, a w szczególności do wspierania 
powszechnego dostępu do leków.

W deklaracji nie tylko potwierdzono instrumenty elastyczności przewidziane w porozumieniu 
TRIPS, uznano również, że kraje nieposiadające wystarczających lub żadnych zdolności 
produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym mogłyby napotkać trudności w efektywnym 
wykorzystaniu licencji przymusowych oraz wezwano Radę do znalezienia pilnego 
rozwiązania tego problemu.

Po długich i trudnych negocjacjach Rada ds. TRIPS osiągnęła porozumienie, które zostało 
przyjęte decyzją Rady Ogólnej Światowej Organizacji Handlu w dniu 30 sierpnia 2003 r.

W decyzji określono okoliczności, w których kraje nieposiadające wystarczających bądź 
żadnych zdolności produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym mogą korzystać z licencji 
przymusowych w celach przywozu generycznych odpowiedników leków chronionych 
patentem z zastrzeżeniem szeregu warunków, jakie muszą zostać spełnione zarówno przez 
kraj wywozu, jak i przywozu.

Warunkiem funkcjonowania mechanizmu ustanowionego w decyzji jest jego wdrożenie 
szczeblu krajowym lub – jak w przypadku Unii Europejskiej – regionalnym.

W tym celu w październiku 2004 r. Komisja przedstawiła, w ramach procedury współdecyzji, 
wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów 
farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy 
związane ze zdrowiem publicznym.

We wniosku uwzględniono wiele dodatkowych opłat i warunków, uzupełniających pokaźną 
liczbę opłat i warunków przewidzianych w decyzji WTO. Sprawozdawca Johan Van Hecke 
postawił sobie za cel, by tekst możliwie wiernie oddawał decyzję WTO, dążąc do usunięcia 
wszelkich dodatkowych warunków, które w jeszcze większym stopniu zwiększyłyby 
złożoność, niejasność i – w konsekwencji – niemożność stosowania i tak już złożonego 
mechanizmu.
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W dniu 12 lipca 2005 r. Komisja Handlu Międzynarodowego przyjęła sprawozdanie ogromną 
większością głosów, przy czym od głosu wstrzymało się zaledwie kilka osób.

W okresie poprzedzającym konferencję ministerialną WTO w Hongkongu, przy silnym 
poparciu całej komisji, zamiast dążyć do niezwłocznego przyjęcia sprawozdania podczas 
posiedzenia plenarnego, w ścisłej współpracy ze sprawozdawcami posiłkowymi z innych grup 
politycznych Johan Van Hecke rozpoczął nieformalne rozmowy trójstronne z Komisją oraz 
Radą w celu osiągnięcia porozumienia międzyinstytucjonalnego podczas pierwszego czytania 
przed konferencją w Hongkongu i tym samym wzmocnienia pozycji Unii Europejskiej w 
negocjacjach wielostronnych.

W trakcie rozmów trójstronnych sprawozdawca wynegocjował kompromis opierający się na 
założeniu, że przedmiotowe rozporządzenie stanowi jedynie rozwiązanie tymczasowe oraz że 
po przyjęciu stałej zmiany, co wówczas wydawało się jeszcze celem odległym, zostaną 
przeprowadzone kolejne konsultacje z Parlamentem Europejskim. 

W sprawozdaniu nasza komisja zwróciła się do Komisji o przedstawianie co trzy lata po 
wejściu w życie przedmiotowego rozporządzenia sprawozdania na temat jego funkcjonowania 
w celu monitorowania stosowania ustanowionego mechanizmu.

Tekst rozporządzenia przyjęty przez Komisję Handlu Międzynarodowego przewidywał 
bardziej ambitne rozwiązania niż ostateczny tekst kompromisowy, w szczególności w 
odniesieniu do transferu technologii i rozwijania potencjału w krajach rozwijających się, 
wynagrodzenia posiadaczy praw, procedury uproszczonej i przyspieszonej oraz braku skutku 
zawieszającego w przypadku odwołań.

Niemniej dzięki Parlamentowi znacznie udoskonalono pierwotny wniosek przedstawiony 
przez Komisję.

Tekst będący rezultatem kompromisu osiągniętego przez trzy instytucje został przyjęty przez 
Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 1 grudnia 2005 r. oraz przez Radę w dniu 27 
kwietnia 2006 r.; tym samym do prawa wspólnotowego wprowadzono tymczasowe 
odstąpienie.

Dnia 6 grudnia 2005 r., kilka dni po przyjęciu rozporządzenia przez Parlament, Rada Ogólna 
WTO przyjęła decyzję o stałej zmianie porozumienia TRIPS.

W związku ze stałą zmianą Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady 
przyjmującej protokół zmieniający porozumienie TRIPS.

Do Parlamentu Europejskiego należy podjęcie decyzji o ewentualnym przyjęciu wniosku.

Jeśli protokół zostanie przyjęty przez Unię Europejską, zostanie przeprowadzona kolejna 
konsultacja z Parlamentem Europejskim, w ramach procedury współdecyzji, w sprawie 
wniosku o zmianę rozporządzenia wprowadzającego protokół do prawa wspólnotowego.

Treść wniosku

Zdaniem sprawozdawcy zakres omawianego problemu wykracza poza zwykłe przyjęcie 
protokołu międzynarodowego. Jest to problem o ogromnym znaczeniu politycznym i 



PE390.562v02-00 8/14 RR\691324PL.doc

PL

humanitarnym, dotyczy bowiem dostępu do leków krajów najbardziej potrzebujących – 
krajów rozwijających się i krajów słabo rozwiniętych – które nie są w stanie płacić wysokich 
cen narzuconych przez branżę farmaceutyczną.

W związku z powyższym sprawozdawca pragnie przedstawić następujące uwagi:

1) Protokół został przedłożony wszystkim członkom WTO, którzy muszą podjąć decyzję 
o ewentualnym jego przyjęciu do dnia 1 grudnia 2007 r. lub w późniejszym terminie 
ustalonym przez konferencję ministerialną.

Protokół wejdzie w życie po przyjęciu przez dwie trzecie członków WTO. Do czasu 
przyjęcia protokołu podstawę prawną będzie nadal stanowiła decyzja o odstąpieniu (tj. 
decyzja z 2003 r.).

Unia Europejska wprowadziła już do własnego prawa zasadę odstąpienia, w związku z 
czym odroczone przyjęcie protokołu po 1 grudnia nie doprowadziłoby do powstania 
próżni prawnej, umożliwiłoby natomiast ocenę skuteczności zaproponowanego 
mechanizmu oraz możliwości nadania mu stałego charakteru. 

2) Dotychczas zaledwie 7 krajów (spośród 150 członków WTO), które stanowią 4,7% 
wszystkich członków, przyjęło stałą zmianę porozumienia TRIPS: Stany Zjednoczone, 
Szwajcaria, Salwador, Republika Korei, Norwegia, Indie i Filipiny.

Nieprzyjęcie protokołu przez Unię Europejską do dnia 1 grudnia 2007 r. nie 
stanowiłoby zatem wyjątku, nie ma ponadto żadnej pewności, że do tego czasu 
osiągnięty zostanie cel przyjęcia protokołu przez dwie trzecie członków (100 państw).

3) Zmiana nie miała polegać na zwykłym przepisaniu postanowień decyzji WTO z dnia 
30 sierpnia 2003 r., lecz sprzeciw niektórych państw członkowskich WTO 
uniemożliwił przyjęcie zmiany zezwalającej na łatwiejszy dostęp do leków.

4) Decyzja WTO z dnia 30 sierpnia 2003 r. miała stanowić „pilne rozwiązanie” kryzysu 
w dostępie do leków, z jakim zmagają się kraje rozwijające się o niewielkich 
zdolnościach produkcyjnych, brakuje jednak dowodów na skuteczność decyzji.

Dotychczas jedynie Kanada, Norwegia, Chiny, Indie i Unia Europejska przyjęły 
prawodawstwo umożliwiające wprowadzenie decyzji WTO do własnego prawa.

W ostatnich czterech latach żaden z krajów przywozu nie powiadomił Rady ds. TRIPS 
o zamiarze skorzystania z mechanizmu przywozu tańszych leków ratujących życie.

Wnioski

Powyższy mechanizm nie wydaje się zatem aż tak skuteczny i nie rozwiązuje w sposób 
wystarczający problemu dostępu do leków po przystępnych cenach.

Parlament Europejski może obecnie podjąć decyzję o:

- wydaniu zgody w tej sprawie,
- odmówieniu wydania zgody w tej sprawie czy też
- o odroczeniu wydania zgody w tej sprawie.
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Przedmiotem rozważeń jest między innymi pytanie, czy przed nadaniem mechanizmowi 
przewidzianemu w decyzji z 2003 r. charakteru stałego nie byłoby wskazane sprawdzenie 
jego skuteczności oraz dokonanie przeglądu dotyczącego stosowania instrumentów 
elastyczności zaproponowanych w porozumieniu TRIPS.

Odroczenie zgody umożliwiłoby Parlamentowi Europejskiemu sprawdzenie, czy do dnia 1 
grudnia protokół przyjmie co najmniej dwie trzecie państw członkowskich, a w przeciwnym 
razie rozważenie konieczności podjęcia w bliskiej przyszłości w ramach WTO inicjatywy 
zmierzającej do zmiany decyzji w celu uczynienia z niej prawdziwie skutecznego 
instrumentu, sprawdzenie skuteczności tego mechanizmu oraz sprawdzenie, czy 
porozumienia dwustronne będące obecnie przedmiotem negocjacji prowadzonych przez 
Komisję (w szczególności porozumienia o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP i 
inne porozumienia negocjowane z krajami słabo rozwiniętymi) nie przewidują norm ochrony 
własności intelektualnej przewyższających swym zakresem normy ochrony ujęte w 
porozumieniu TRIPS.

Dzięki temu Unia Europejska mogłaby dołożyć wszelkich starań – w ramach Międzyrządowej 
Grupy Roboczej ds. Zdrowia Publicznego, Innowacji i Własności Intelektualnej, 
ustanowionej przez WHO – w celu promowania stosowania prawnych instrumentów 
elastyczności przewidzianych w porozumieniu TRIPS.

Niemniej uwzględniając fakt, że w tych okolicznościach renegocjacja protokołu byłaby 
zapewne bardzo trudna, sprawozdawca uważa, że Parlament Europejski mógłby wyrazić 
zgodę w przypadku stanowczego zobowiązania ze strony Rady do: 

 oświadczenia, że mechanizm ustanowiony w drodze decyzji WTO z dnia 30 sierpnia 
2007 r. i protokół do porozumienia TRIPS stanowią w najlepszym razie zaledwie 
cząstkowe rozwiązanie problemu dostępu do leków po przystępnych cenach; 

 przyjęcia wraz z Parlamentem Europejskim wspólnego oświadczenia w sprawie 
polityki potwierdzającego, że państwa członkowskie UE mogą stosować w ramach 
krajowego prawa patentowego postanowienie art. 30 porozumienia TRIPS dotyczące 
wyłączeń do celów zezwolenia na produkcję i wywóz, aby „sprostać potrzebom w 
dziedzinie zdrowia publicznego w państwach członkowskich dokonujących 
przywozu”; upoważnienia Komisji Europejskiej do wstrzymania się od podjęcia 
działań zmierzających do ograniczenia tego procederu.

 upoważnienia Komisji Europejskiej, by: 

 w porozumieniach o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP i innych 
przyszłych porozumieniach z krajami słabo rozwiniętymi nie negocjowała 
postanowień TRIPS-plus w zakresie produktów farmaceutycznych, mających wpływ 
na zdrowie publiczne i dostęp do leków;

 wstrzymała się od wymagania spełnienia lub przyjęcia zobowiązań Układu o 
współpracy patentowej i Traktatu o prawie patentowym, wstrzymała się od 
wprowadzania warunków dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw 
własności intelektualnej oraz by w porozumieniach o partnerstwie gospodarczym 
zawieranych z państwami AKP nie uwzględniała dziedzin takich jak ochrona 
nieoryginalnych baz danych;
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 oświadczenia, że Unia Europejska wspiera kraje rozwijające się korzystające z tzw. 
instrumentów elastyczności przewidzianych w porozumieniu TRIPS, by móc 
zapewnić podstawowe lekarstwa po przystępnych cenach w ramach krajowych 
programów zdrowia publicznego;

 upoważnienia Komisji do zbadania nowych rozwiązań takich jak „strategie zamówień 
grupowych”, z których mogłyby korzystać państwa lub grupy państw w celu 
znalezienia realnych i długotrwałych rozwiązań problemu dostępu do przystępnych 
cenowo leków oraz zwiększenia inwestycji bezpośrednich w lokalną infrastrukturę 
produkcyjną w poszczególnych regionach;

 upoważnienia Komisji Europejskiej do czynnego wspierania prac Międzyrządowej 
Grupy Roboczej ds. Zdrowia Publicznego, Innowacji i Własności Intelektualnej w 
ramach WHO;

 uznania, że Unia Europejska musi niezwłocznie podjąć dodatkowe środki w celu 
wspierania transferu technologii, badań, rozwijania potencjału, regionalnych 
systemów zaopatrzenia oraz pomocy przy rejestracji w celu ułatwienia i zwiększenia 
samodzielnego wytwarzania produktów farmaceutycznych przez kraje rozwijające się. 
Konieczne jest zobowiązanie się przez UE do zapewnienia określonego poziomu 
finansowania w celu modernizacji lub budowy farmaceutycznej infrastruktury 
produkcyjnej, której właścicielami są osoby z krajów rozwijających się (w tym 
najsłabiej rozwiniętych) oraz zwiększenia łącznych środków finansowych na rzecz 
partnerstw publiczno-prywatnych prowadzących prace badawczo-rozwojowe nad 
lekami o szczególnym znaczeniu dla krajów rozwijających się.
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28.6.2007

OPINIA KOMISJI PRAWNEJ

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej protokołu zmieniającego Porozumienie TRIPS, sporządzonego w Genewie w 
dniu 6 grudnia 2005 r.
(8934/2006 – C6-0359/2006 – 2006/0060(AVC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Michel Rocard

AVC

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisji Handlu Międzynarodowego, będąca komisją przedmiotowo właściwą, zwróciła się 
do Komisji Prawnej o wydanie opinii na temat wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie 
przyjęcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej protokołu zmieniającego Porozumienie TRIPS, 
sporządzonego w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.

Nawet nie dysponując jeszcze wynikami prac i badań, które pozwolą na głębszą ocenę 
problemu, Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego pragnie zgłosić następujące uwagi:

- już w 2005 r. Parlament Europejski, reprezentowany wówczas w tej sprawie przez 
sprawozdawcę Johana Van Hecke, uczestniczył w pracach nad uzgodnieniem kompromisu, 
który teraz mamy ostatecznie zatwierdzić, lecz postulował, aby przed jego przyjęciem 
dokonano analizy przewidywanych mechanizmów przejściowych, a następnie jeszcze raz 
przeprowadzono konsultacje z Parlamentem; kompromis został osiągnięty, lecz nie zrobiono 
nic w postulowanej kwestii;

- wymaga się od nas zgody na przyjęcie protokołu przy braku jakiegokolwiek formalnie 
przyjętego sprawozdania oceniającego rzeczywistą skuteczność decyzji podjętej przez 
Światową Organizację Handlu w sierpniu 2003 r.;

- od przyjęcia protokołu przez Światową Organizację Handlu w dniu 6 grudnia 2005 r., ponad 
szesnaście miesięcy temu, zaskakująco niewiele, bo jedynie 7 spośród 150 krajów, których 
protokół dotyczy (tj. Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Salwador, Republika Korei, Norwegia, 
Indie i Filipiny), wyraźnie opowiedziało się za bezwarunkową zmianą Porozumienia TRIPS;

- na przestrzeni ostatnich trzech i pół roku ani jedno państwo importujące nie zgłosiło Radzie 
ds. TRIPS zamiaru sprowadzania tańszych środków medycznych za pośrednictwem tego 
systemu. 
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Jeszcze przed podjęciem głębszych analiz powyższe, czysto proceduralne uwagi poddają 
w wątpliwość stosowność przedstawionego nam wniosku. 

Komisja Prawna podjęła w związku z tym decyzję o przekazaniu Komisji Handlu 
Międzynarodowego następujących konkluzji:

- wyraża ubolewanie, że postanowienia dotyczące licencji przymusowych nie stwarzają 
uzasadnionych względami humanitarnymi perspektyw tańszych leków dla biednych krajów;

- przyznaje, że istniejące dopiero od 2005 r. patenty na wyroby farmaceutyczne w Indiach 
jeszcze przez wiele lat nie będą podlegały wymogom wynikającym z postanowień 
dotyczących licencji przymusowych oraz że wymogi te obejmą tylko nowe, opatentowane 
leki;

- zwraca uwagę, że rozporządzenie (WE) nr 816/20061 zawiera takie same postanowienia, 
lecz obejmujące większą liczbę krajów niż akt zmieniający TRIPS;

- podkreśla, że potrzebna jest ścisła współpraca z Komisją Handlu Międzynarodowego przy 
dalszej analizie wpływu wspomnianej kwestii oraz dialog z Radą i Komisją na temat 
ulepszenia obecnego systemu.

Niemniej jednak Komisja Prawna postanowiła zwrócić się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wyrażenie zgody, we 

właściwym czasie, na wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu 
Wspólnot Europejskich protokołu zmieniającego Porozumienie TRIPS, sporządzonego 

w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.

1 Rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych 
przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym 
(Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 1).
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