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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Prawna otrzymała od Komisji Handlu Międzynarodowego, będącej komisją 
przedmiotowo właściwą, wniosek o wydanie opinii w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej protokołu zmieniającego 
porozumienie w kwestii handlowych aspektów praw własności intelektualnej, który 
sporządzono w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.

Nawet nie dysponując jeszcze wynikami prac i badań, które pozwolą na głębszą ocenę 
problemu, Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego pragnie zgłosić następujące uwagi:

- już w 2005 r. Parlament Europejski, reprezentowany wówczas w tej sprawie przez 
sprawozdawcę Johana Van Hecke, uczestniczył w pracach nad uzgodnieniem kompromisu, 
który teraz mamy ostatecznie zatwierdzić, lecz postulował, aby przed jego przyjęciem 
dokonano analizy przewidywanych mechanizmów przejściowych, a następnie jeszcze raz 
przeprowadzono konsultacje z Parlamentem; kompromis został osiągnięty, lecz nie zrobiono 
nic w postulowanej kwestii;
- wymaga się od nas zgody na przyjęcie protokołu przy braku jakiegokolwiek formalnie 
przyjętego sprawozdania oceniającego rzeczywistą skuteczność decyzji Światowej 
Organizacji Handlu, podjętej w sierpniu 2003 r.;
- od przyjęcia protokołu przez Światową Organizację Handlu dn. 6 grudnia 2005 r., ponad 
szesnaście miesięcy temu, jedynie 7 spośród 150 krajów, których protokół dotyczy, wyraźnie 
opowiedziało się za bezwarunkową zmianą porozumienia TRIPS, tj. Stany Zjednoczone, 
Szwajcaria, Salwador, Republika Korei, Norwegia, Indie i Filipiny, czyli zaskakująco 
niewielka liczba państw;
- na przestrzeni ostatnich trzech i pół roku ani jedno państwo-importer nie zgłosiło Radzie 
ds. TRIPS zamiaru sprowadzania tańszych środków medycznych za pośrednictwem tego 
systemu.

Jeszcze przed podjęciem głębszych analiz powyższe, czysto proceduralne uwagi poddają 
w wątpliwość stosowność przedstawionego nam wniosku.

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego podjęła w związku z tym decyzję, by na tym 
etapie nie wyrażać opinii w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia omawianego dokumentu oraz 
by zwrócić się do Komisji Handlu Międzynarodowego o głębszą analizę całości problemu, 
zastosowanych dotychczas środków i ich skutków oraz o przedstawienie oceny stosowności 
proponowanego instrumentu.


	670106pl.doc

