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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru afaceri juridice a primit solicitarea de a formula un aviz destinat Comisiei 
pentru comerţ internaţional, competentă în fond, referitor la propunerea de decizie a 
Consiliului privind acceptarea, în numele Comunităţii Europene, a protocolului de modificare 
a acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, realizat la 
Geneva, la 6 decembrie 2005.

Chiar înainte de a avea la dispoziţie lucrări şi studii care să permită analizarea problemei pe 
fond, comisia juridică a Parlamentului European observă că:

- în 2005, Parlamentul European, reprezentat la vremea respectivă în această privinţă de 
raportorul său, dl Van Hecke, participase deja la elaborarea compromisului pe care ni se 
solicită în prezent să îl definitivăm, însă a solicitat ca, înainte de adoptarea acestui compromis, 
să se evalueze mecanismul temporar conceput, iar Parlamentul să fie consultat din nou în 
urma acestei evaluări. Între timp, compromisul a fost adoptat, însă niciuna dintre aceste 
cerinţe nu a fost respectată;
- această aprobare ne este solicitată deşi nu există niciun raport în care să se stabilească în 
mod formal eficacitatea reală a acestei decizii, pe care OMC a adoptat-o în august 2003;
- de la adoptarea acestui protocol de către OMC, la 6 decembrie 2005 - acum mai mult de 
şaisprezece luni - doar 7 din cele 150 de ţări interesate au acceptat în mod explicit modificarea 
definitivă a acordului TRIPs, respectiv Statele Unite, Elveţia, Salvador, Republica Coreea, 
Norvegia, India şi Filipine, adică un număr surprinzător de redus;
- în cursul ultimelor trei ani şi jumătate, nicio ţară importatoare nu a informat Consiliul TRIPs 
cu privire la intenţia sa de a utiliza mecanismul pentru a importa medicamente esenţiale la un 
cost mai scăzut.

Înainte de efectuarea unui studiu aprofundat, aceste observaţii, de natură pur procedurală, 
ridică serioase semne de întrebare privind pertinenţa propunerii care ni se prezintă.

Prin urmare, comisia juridică a Parlamentului European a hotărât să nu formuleze imediat un 
aviz privind interesul de a ratifica sau nu textul respectiv, să solicite Comisiei pentru comerţ 
internaţional să analizeze în profunzime amploarea problemei, măsurile adoptate deja şi 
efectele acestora, şi să elaboreze o evaluare a pertinenţei măsurii care ni se propune.


