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KORT BEGRUNDELSE

Retsudvalget er blevet anmodet om at afgive en udtalelse til Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på 
Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om ændring af TRIPS-aftalen, der blev 
indgået i Genève den 6. december 2005.

Selv om Retsudvalget ikke har haft adgang til arbejder og undersøgelser, der gør det muligt at 
træffe afgørelse i sagen, har det følgende bemærkninger:

- I 2005 havde Europa-Parlamentet, der på daværende tidspunkt var repræsenteret ved 
ordføreren Van Hecke, allerede deltaget i udarbejdelsen af et kompromis, som Parlamentet nu 
skal godkende endeligt. Parlamentet krævede dog, at den foreslåede midlertidige mekanisme 
skulle evalueres inden vedtagelsen af dette kompromis, og at Parlamentet skulle høres på ny 
efter denne evaluering. Kompromisset blev ganske vist vedtaget, men ingen af ovennævnte 
betingelser blev opfyldt.
- Parlamentet opfordres til at godkende dette kompromis, selv om der ikke foreligger en 
rapport, der formelt fastslår den faktiske effektivitet af denne WTO-afgørelse, der blev truffet 
i august 2003.
- Siden vedtagelsen af denne protokol af WTO den 6. december 2005 - dvs. 16 måneder efter 
- har kun syv ud af 150 berørte lande udtrykkeligt godkendt den endelige ændring af TRIPS-
aftalen, nemlig Amerikas Forenede Stater, Schweiz, Salvador, Republikken Korea, Norge, 
Indien og Filippinerne, hvilket er forbavsende få.
- I løbet af de sidste tre et halvt år har intet importland meddelt TRIPS-Rådet, at det ønskede 
at anvende mekanismen til at indføre billigere livsvigtige lægemidler.

Allerede inden indgående undersøgelser, rejser disse rent proceduremæssige bemærkninger en 
alvorlig tvivl om relevansen af det forslag, der er forelagt Parlamentet. 

Europa-Parlamentets Retsudvalg har derfor besluttet, at det ikke med det samme vil afgive sin 
holdning til spørgsmålet om, hvorvidt teksten skal ratificeres, men vil opfordre Udvalget om 
International Handel til grundigt at analysere problemets omfang, de foranstaltninger, der 
allerede er truffet, og deres virkninger samt evaluere relevansen af den foreslåede 
foranstaltning. 
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