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ĪSS PAMATOJUMS

Juridiskā komiteja saņēma pieprasījumu sniegt Starptautiskās tirdzniecības komitejai kā 
atbildīgajai komitejai atzinumu par priekšlikumu Padomes lēmumam, lai Eiropas Kopienas 
vārdā pieņemtu Ženēvā 2005. gada 6. decembrī noslēgto protokolu par grozījumiem nolīgumā 
par intelektuālā īpašuma tiesību tirdzniecības aspektiem.

Vēl pirms tika veikti darbi un pētījumi, kas ļautu spriest par šīs problēmas būtību, Eiropas 
Parlamenta Juridiskā komiteja atzīmē, ka:

– 2005. gadā Eiropas Parlaments, kuru šajā jautājumā toreiz pārstāvēja referents J. Van 
Hecke, jau piedalījies šā kompromisa izstrādē, kas tagad mums jāapstiprina galīgajā variantā, 
vienlaikus pieprasot pirms kompromisa apstiprināšanas izvērtēt iespējamo pagaidu 
mehānismu un vēlreiz apspriesties ar Parlamentu pēc izvērtēšanas. Šis kompromiss tika 
pieņemts, bet pārējais netika izdarīts;
– šo apstiprinājumu mums pieprasīja, kaut gan nav neviena ziņojuma, kur būtu oficiāli 
pierādīta šāda PTO 2003. gada augustā pieņemtā lēmuma patiesa efektivitāte;
– kopš PTO pieņēma šo protokolu 2005. gada 6. decembrī — jau vairāk nekā pirms 16 
mēnešiem — tikai 7 no 150 iesaistītajām valstīm ir noteikti pieņēmušas galīgos grozījumus 
TRIPS nolīgumā, proti, Amerikas Savienotās Valstis, Šveice, Salvadora, Korejas Republika, 
Norvēģija, Indija un Filipīnas, kas ir pārsteidzoši mazs skaits;
– pēdējo trīsarpus gadu laikā neviena importētāja valsts nav paziņojusi TRIPS padomei, ka tā 
vēlētos izmantot šo mehānismu, lai ievestu lētākas zāles slimnieku glābšanai.

Kamēr nav veikta padziļināta izpēte, šie novērojumi, kas attiecas tikai uz procedūru, rada 
lielas šaubas par mums iesniegtā priekšlikuma piemērotību.

Tāpēc Eiropas Parlamenta Juridiskā komiteja pieņēma lēmumu nesniegt uzreiz atzinumu par 
to, vai šis dokuments būtu ratificējams vai ne, bet lūgt Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
detalizēti izanalizēt problēmas apmērus, jau veiktos pasākumus un sagatavot vērtējumu par 
mums piedāvātā pasākuma piemērotību.


