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RÖVID INDOKOLÁS

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló egyezményt (TRIPS) módosító, 2005. december 6-án Genfben készült 
jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra 
irányuló javaslat ügyében véleménynyilvánításra kérte fel a Jogi Bizottságot.

Mielőtt a probléma alapos megvizsgálását lehetővé tevő munkák és tanulmányok 
rendelkezésére állnának, az Európai Parlament Jogi Bizottsága az alábbi megállapításokat
teszi:

– az Európai Parlament 2005-ben Van Hecke úr, e téma akkori előadójának képviseletével, 
már részt vett a kompromisszum kidolgozásában, amelynek véglegesítésére kérnek most 
minket,  azt szorgalmazva, hogy e kompromisszum elfogadása előtt kerüljön sor az ideiglenes 
mechanizmus értékelésre, és ezen értékelést követően újra kérjék ki a Parlament véleményét. 
A kompromisszumot rendben elfogadták, erre azonban nem került sor;
– e jóváhagyást kérik tőlünk, ugyanakkor semmilyen szakvélemény nincs, amely hivatalosan 
megállapítaná a WTO 2003 augusztusában hozott határozatának valódi hatékonyságát ;
– azt követően, hogy a WTO 2005. december 6-án, több mint másfél évvel ezelőtt, elfogadta 
ezt a jegyzőkönyvet, a TRIPS-egyezmény végleges módosítását 150 országból csak hét (és ez 
meglepően kevés) fogadta el egyértelműen, nevezetesen az Egyesült Államok, Svájc, 
Salvador, Koreai Köztársaság, Norvégia, India és a Fülöp-szigetek ;
– az elmúlt három és fél év során egyetlen egy importáló ország sem jelentette be a TRIPS-
tanácsnál, hogy fel akarja használni a mechanizmust olcsó életmentő gyógyszerek importja 
céljából. 

Minden elmélyült vizsgálódást megelőzően ezek a kizárólag eljárási jellegű megállapítások 
erős kétséget ébresztenek a hozzánk eljuttatott javaslat helytállóságát illetően.

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága úgy döntött tehát, hogy nem fogalmaz meg rögtön 
véleményt azzal kapcsolatosan, hogy érdemes-e vagy nem ezt a szöveget ratifikálni, és hogy 
felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, hogy elemezze a probléma nagyságát, a már 
meghozott intézkedéseket és hatásukat, valamint készítsen értékelést a nekünk javasolt 
intézkedés helytállóságáról.
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