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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων επιλήφθηκε αίτησης γνωμοδότησης που προορίζεται για την 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, αρμόδια επί της ουσίας, σχετικά με την πρόταση απόφασης 
του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου 
που τροποποιεί τη συμφωνία TRIPS, που υπεγράφη στη Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005.

Πριν ακόμη να έχει στη διάθεσή της εργασίες και μελέτες που να επιτρέπουν κρίσεις επί της 
ουσίας του προβλήματος, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
παρατηρεί τα ακόλουθα: 

- το 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπροσωπούμενο τότε για το ζήτημα αυτό από τον 
εισηγητή του, κύριο Van Hecke, είχε ήδη πάρει μέρος στην εκπόνηση του συμβιβαστικού 
κειμένου του οποίου μας ζητείται σήμερα η οριστικοποίηση, απαιτώντας όμως, πριν από την 
έγκριση του εν λόγω συμβιβασμού, να αξιολογηθεί ο προβλεπόμενος προσωρινός 
μηχανισμός και να κληθεί εκ νέου το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει μετά την αξιολόγηση 
αυτή. Το συμβιβαστικό κείμενο βέβαια εγκρίθηκε αλλά τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε·
- μας ζητείται αυτή η έγκριση ενώ δεν υπάρχει καμιά επίσημη έκθεση για την πραγματική 
αποτελεσματικότητα της εν λόγω απόφασης του ΠΟΕ που ελήφθη τον Αύγουστο του 2003· 
- μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου αυτού από τον ΠΟΕ, στις 6 Δεκεμβρίου 2005 - πάνω 
από δεκαέξι μήνες τώρα - 7 μόνο χώρες από τις 150 ενδιαφερόμενες έχουν ρητά αποδεχθεί 
την οριστική τροποποίηση της συμφωνίας TRIPS, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελβετία, 
το Σαλβαδόρ, η Δημοκρατία της Κορέας, η Νορβηγία, οι Ινδίες και οι Φιλιππίνες, αριθμός 
εντυπωσιακά μικρός·
-κατά τα τελευταία τριάμισι χρόνια καμιά χώρα εισαγωγέας δεν ενημέρωσε το Συμβούλιο 
των TRIPS ότι επιθυμούσε να κάνει χρήση του μηχανισμού για να εισαγάγει σωτήρια 
φάρμακα σε φθηνότερες τιμές.

Πριν από οποιαδήποτε μελέτη εις βάθος, οι καθαρώς διαδικαστικές αυτές παρατηρήσεις 
δημιουργούν έντονη αμφιβολία για την καταλληλότητα της πρότασης που μας υποβάλλεται.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε συνεπώς να μη 
γνωμοδοτήσει αμέσως σχετικά με τη σκοπιμότητα κύρωσης  ή μη του εν λόγω κειμένου, και 
να ζητήσει από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να αναλύσει εις βάθος  την έκταση του 
προβλήματος, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και τα αποτελέσματά τους και να προβεί σε 
αξιολόγηση της καταλληλότητας του μέτρου που μας προτείνεται.
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