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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro právní záležitosti obdržel žádost o stanovisko určené Výboru pro mezinárodní 
obchod jako příslušnému výboru k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí protokolu, kterým se 
mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS),
sjednaného v Ženevě dne 6. prosince 2005, jménem Evropského společenství.

Přestože prozatím nemá k dispozici práce a studie, které by mu umožnily problém podrobně 
posoudit, Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu konstatuje:

– že Evropský parlament v roce 2005, kdy jej v této věci zastupoval jeho zpravodaj pan Van 
Hecke, se podílel na vypracování kompromisu, u něhož jsme nyní žádáni, aby byl definitivní, 
avšak se žádostí, aby před přijetím tohoto kompromisu byl zhodnocen zvažovaný dočasný 
mechanismus a aby po tomto hodnocení byla znovu provedena konzultace s Parlamentem. 
Kompromis byl sice schválen, ale nic z výše uvedeného provedeno nebylo;
– že jsme žádáni o souhlas, ačkoli neexistuje žádná zpráva, která by formálně stanovila 
skutečnou účinnost tohoto rozhodnutí, které WTO přijala v srpnu 2003;
– že od schválení tohoto protokolu organizací WTO dne 6. prosince 2005 uplynulo nyní více 
než šestnáct měsíců – a prozatím pouze 7 ze 150 příslušných zemí explicitně přijalo 
definitivní změnu dohody TRIPS, a to: Spojené státy, Švýcarsko, Salvador, Korejská 
republika, Norko, Indie a Filipíny, což je pozoruhodně nízký počet;
– že během posledních tří a půl let žádná dovážející země neinformovala Radu pro dohodu 
TRIPS, že si přeje použít tento mechanismus pro dovoz méně nákladných léčiv.

Před provedením jakékoli hlubší studie vedou tyto čistě procedurální připomínky k značné 
pochybnosti o náležitosti návrhu, který je nám předložen.

Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu se proto rozhodl, že nebude okamžitě 
vydávat stanovisko, zda je či není žádoucí tento text ratifikovat, a požádá Výbor pro 
mezinárodní obchod, aby do hloubky analyzoval rozsah problému, již přijatá opatření a jejich 
účinnost a aby zhodnotil náležitost opatření, které je nám navrhováno.


