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КРАТКА ОБОСНОВКА

Към комисията по правни въпроси беше отправена молба за становище, предназначено 
за комисията по международна търговия, сезирана в качеството на водеща комисия, 
относно предложението за решение на Съвета за приемането от името на Европейската 
общност на протокол, изменящ споразумението изготвено в Женева на 6 декември 2005 
г. относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост 
(ТРИПС).

Дори преди да извърши работа и проучванията, които позволяват да се прецени 
проблема в дълбочина, комисията по правни въпроси в Европейския парламент 
отбелязва следното:

- през 2005 г. Европейският парламент, представляван тогава по този въпрос от 
докладчика си господин Van Hecke, беше участвал вече в изготвянето на споразумение, 
като сега от нас се изисква то да бъде окончателно, и преди приемането на това 
споразумение предвиденият временен механизъм да бъде оценен и Парламентът да 
бъде отново консултиран след тази оценка. Споразумението беше прието, но нищо 
друго не беше направено;

- това одобрение се изисква от нас, въпреки че не съществува никаква връзка 
определяща по категоричен начин действителната ефективност на това решение на 
СТО, прието през м. август 2003 г;

- от приемането на този протокол от СТО на 6 декември 2005 г. – понастоящем повече 
от шестнадесет месеца – само7 страни от 150 заинтересовани приеха ясно 
окончателното изменение на споразумението относно свързаните с търговията аспекти 
на правата на интелектуална собственост, а именно САЩ, Швейцария, Салвадор, 
Република Корея, Норвегия, Индия и Филипините, което е учудващо малко;

- през последните три години и половина никоя страна вносителка не е информирала 
Съвета за ТРИПС, че желае да използва механизма за внос на по-евтини 
животоспасяващи лекарства.

Преди каквото и да е задълбочено проучване, тези чисто процедурни забележки внасят
сериозно съмнение относно уместността на отправеното ни предложение.

Следователно, комисията по правни въпроси на Европейския парламент реши да не 
изготвя веднага становище относно заинтересоваността да ратифицира или не този 
текст и да изиска от комисията по международна търговия да анализира в дълбочина 
обхвата на проблема, вече взетите мерки и последиците от тях и да се формулира 
оценка за уместността на предложената ни мярка.


