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LÜHISELGITUS

Õiguskomisjonile tehti ülesandeks koostada arvamus, mis edastatakse rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonile, kes vastutab raporti koostamise eest ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Ühenduse nimel heaks 6. detsembril 2005. aastal 
Genfis allakirjutatud protokoll, millega muudetakse TRIPS-lepingut.

Enne veel, kui on valminud asjakohased uuringud ja analüüsid, millele tuginedes küsimust 
põhjalikumalt käsitleda, soovib Euroopa Parlamendi õiguskomisjon teha mõned 
tähelepanekud:

– 2005. aastal osales Euroopa Parlament, keda tollal esindas raportöör hr Van Hecke, 
protsessis, mille tulemuseks oli kompromiss, mida parlamendil palutakse nüüd lõplikult heaks 
kiita. Mäletatavasti palus Euroopa Parlament enne kompromissi vastuvõtmist ajutist 
mehhanismi hinnata ning pärast hinnangu valmimist parlamendiga uuesti konsulteerida. Nüüd 
on kompromiss vastu võetud, aga nõutud hinnangut pole tehtud;
– parlamendil palutakse kompromiss heaks kiita, samas kui pole olemas ühtegi aruannet, 
milles ametlikult kinnitataks WTO 2003. aasta augusti otsuse tõhusust;
– nimetatud protokolli vastuvõtmisest WTOs 6. detsembril 2005. aastal on möödunud juba 
rohkem kui aasta ja neli kuud, ent vaid seitse riiki 150st – USA, Šveits, El Salvador, Lõuna-
Korea, Norra, India ja Filipiinid – on TRIPS-lepingu lõpliku muutmise avalikult heaks kiitnud 
ning seda on väga vähe;
– viimase kolme ja poole aasta jooksul pole ükski importiv riik teatanud TRIPS-nõukogule 
oma soovist kasutada mehhanismi, mis on ette nähtud odavamate päästvate ravimite 
impordiks.

Need üdini menetluslikud tähelepanekud, mis on tehtud enne põhjalike uuringute 
korraldamist, seavad meile esitatud ettepaneku asjakohasuse suure kahtluse alla.

Seega otsustas Euroopa Parlamendi õiguskomisjon mitte esitada kohe arvamust selle kohta, 
kas ratifitseerida see tekst või mitte, vaid paluda rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 
analüüsida probleemi ulatust, võetud meetmeid ja nende mõju ning anda hinnangu selle kohta, 
kas meede, mille kohta ettepanek on tehtud, on asjakohane.


