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BEKNOPTE MOTIVERING

De in dit kader ten principale bevoegde Commissie internationale handel heeft de Commissie
juridische zaken verzocht haar een advies uit te brengen inzake het voorstel voor een besluit 
van de Raad inzake de aanvaarding, uit naam van de Europese Gemeenschap, van het 
protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake handelsaspecten van intellectuele-
eigendomsrechten, ondertekend te Geneve op 6 december 2005.

Zonder nog te beschikken over studies om zich ten gronde uit te spreken over het probleem, 
merkt de Commissie juridische zaken van het Europees Parlement het volgende op:

- dat in 2005 het Europees Parlement, dat indertijd voor dit dossier vertegenwoordigd werd 
door zijn rapporteur de heer Van Hecke, reeds heeft deelgenomen aan de uitwerking van een 
compromis waarvan ons nu gevraagd wordt dit definitief te maken, maar met het verzoek dit 
tijdelijke mechanisme te evalueren en het Parlement opnieuw te raadplegen alvorens het 
compromis aan te nemen. Het compromis is weliswaar aangenomen, maar er is er niets van 
terecht gekomen;
- dat ons verzocht is dit compromis te aanvaarden terwijl er geen enkel rapport bestaat dat op 
formele wijze de werkelijke doeltreffendheid van het door de WTO in augustus 2003 
genomen besluit aantoont; 
- dat sinds de aanvaarding van dit protocol door de WTO op 6 december 2005 – nu meer dan 
zestien maanden geleden - slechts 7 van de 150 betrokken landen, te weten de Verenigde 
Staten, Zwitserland, El Salvador, Republiek Korea, Noorwegen, India en de Filippijnen 
expliciet het definitieve amendement op de TRIP-overeenkomst hebben aanvaard, en dat zijn 
er verbazend weinig; 
-dat gedurende de afgelopen drieënhalf jaar geen enkel importland de TRIP’s-raad heeft laten 
weten gebruik te willen maken van het mechanisme voor de import van goedkopere 
levensreddende medicijnen. 

Zonder deze kwestie nader te onderzoeken, kunnen alleen al aan de hand van deze puur 
procedurele opmerkingen grote vraagtekens gezet worden bij de relevantie van het aan ons 
gedane voorstel. 

Derhalve heeft de Commissie juridische zaken van het Europees Parlement besloten om niet 
onmiddellijk een advies uit te brengen over het belang van bekrachtiging van deze tekst. 
Tevens heeft zij de Commissie internationale handel verzocht een grondig onderzoek te doen 
naar de omvang van het probleem, de reeds getroffen maatregelen en de effecten ervan, en 
een beoordeling op te stellen van de relevantie van de aan ons voorgestelde maatregel. 
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