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LYHYET PERUSTELUT

Oikeudellisten asioiden valiokuntaa on pyydetty laatimaan asiasta vastaavalle kansainvälisen 
kaupan valiokunnalle lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevaa sopimusta (TRIPS-sopimus) 
muuttavan, Genevessä 6 päivänä joulukuuta 2005 tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä 
Euroopan yhteisön puolesta.

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta haluaa tehdä seuraavat 
huomautukset jo ennen kuin se ryhtyy selvittämään ongelmaa yksityiskohtaisemmin:

– Euroopan parlamenttia on nyt pyydetty saattamaan päätökseen kompromissi, jonka 
työstämiseen se osallistui jo vuonna 2005 esittelijänsä Johan Van Hecken edustamana. 
Parlamentti oli kuitenkin tuolloin vaatinut, että suunnitellusta väliaikaisesta 
mekanismista tehtäisiin arvio, minkä jälkeen parlamenttia kuultaisiin uudelleen ennen 
kompromissin hyväksymistä. Kompromissi kuitenkin hyväksyttiin ottamatta 
huomioon parlamentin vaatimuksia;

– nyt parlamentilta pyydetään hyväksyntää, vaikka ei ole olemassa mitään asiakirjaa, 
joka vahvistaisi muodollisesti WTO:n elokuussa 2003 tekemän päätöksen 
tarkoituksenmukaisuuden;

– sen jälkeen kun pöytäkirja hyväksyttiin WTO:ssa 6. joulukuuta 2005, yli kuusitoista 
kuukautta sitten, vain hämmästyttävän harvat maat, seitsemän maata 150:stä –
Yhdysvallat, Sveitsi, Salvador, Korean tasavalta, Norja, Intia ja Filippiinit – on 
selkeästi hyväksynyt TRIPS-sopimuksen lopullisen tarkistuksen;

– viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana ei yksikään tuojamaa ole ilmoittanut 
TRIPS-neuvostolle aikomuksesta käyttää mekanismia halvempien ihmisille 
elintärkeiden lääkkeiden tuontiin.

Jo ennen perusteellisemman selvityksen aloittamista nämä puhtaasti menettelyyn liittyvät 
huomautukset herättävät vahvoja epäilyksiä parlamentille tehdyn ehdotuksen 
asianmukaisuudesta.

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta on siksi päättänyt, ettei se ota 
välittömästi kantaa ehdotuksen ratifiointiin vaan että se pyytää kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa paneutumaan perusteellisesti ongelman laajuuteen sekä jo toteutettuihin toimiin ja 
niiden vaikutuksiin ja tekemään arvion parlamentille jätetyn ehdotuksen asianmukaisuudesta.
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