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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Teisės reikalų komitetas gavo prašymą pateikti atsakingam Tarptautinės prekybos komitetui 
nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Europos bendrijos vardu pritariama 
2005 m. gruodžio 6 d. Ženevoje priimtam protokolui, iš dalies keičiančiam Susitarimą dėl 
intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba.

Prieš pradėdama darbus ir tyrimus, kurie leistų iš esmės įvertinti problemą, Europos 
Parlamento Teisės reikalų komitetas pastebi, kad:

– 2005 m. Europos Parlamentas, kuriam tada šiuo klausimu atstovavo pranešėjas J. Van 
Hecke, jau buvo dalyvavęs rengiant kompromisą (dabar prašoma pateikti galutinį 
kompromisą), tačiau Parlamentas paprašė, kad prieš priimant šį kompromisą būtų įvertintas 
numatomas laikinas mechanizmas ir kad po šio įvertinimo į Europos Parlamentą būtų vėl 
kreipiamasi dėl konsultacijos. Kompromisas buvo priimtas, tačiau jokie prašymai nebuvo 
įgyvendinti;
– mūsų paprašė pritarti pasiūlymui, tačiau nėra jokios ataskaitos, kuria oficialiai būtų 
nustatytas realus tokio 2003 m. rugpjūčio mėn. PPO priimto sprendimo veiksmingumas;
– nuo tada, kai buvo priimtas šis PPO protokolas, t. y. 2005 m. gruodžio 6 d., (jau praėjo 
daugiau kaip per šešiolika mėnesių) tik 7 šalys iš 150 šalių aiškiai pritarė galutiniam TRIP 
sutarties pakeitimui, t. y. Jungtinės Amerikos Valstybės, Šveicarija, Salvadoras, Korėjos 
Respublika, Norvegija, Indija ir Filipinai, o tai stebėtinai mažai;
– per pastaruosius trejus su puse metų nė viena importuojanti šalis nepranešė TRIP Tarybai, 
kad norėtų panaudoti šį mechanizmą importuoti gyvybiškai svarbius pigesnius vaistus.

Dar nepradėjus išsamesnių tyrimų atsižvelgiant į šias tik procedūrinio pobūdžio pastabas jau 
kyla didelių abejonių dėl mums pateikto pasiūlymo tikslingumo.

Taigi Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas nusprendė dabar neteikti nuomonės dėl šio 
dokumento ratifikavimo ir paprašyti Tarptautinės prekybos komiteto išanalizuoti problemos 
mastą, priemones, kurių jau buvo imtasi, bei jų poveikį ir pateikti mums siūlomos priemonės 
tikslingumo įvertinimą.


