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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre právne veci bol ako gestorský výbor požiadaný o stanovisko určené pre Výbor pre 
medzinárodný obchod v súvislosti s návrhom rozhodnutia Rady o prijatí Protokolu v mene 
Európskeho spoločenstva, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o obchodných aspektoch práv 
duševného vlastníctva (TRIPS), podpísanom v Ženeve 6. decembra 2005. 

Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu, napriek tomu, že zatiaľ nemá k dispozícii 
práce a štúdie umožňujúce dôkladne posúdiť problematiku, sa domnieva: 

- že Európsky parlament sa už v roku 2005, keď ho v tejto veci zastupoval jeho spravodajca 
pán Van Hecke, zúčastnil na vypracovaní kompromisného návrhu, v prípade ktorého sme 
teraz žiadaní o jeho konečnú podobu, a zároveň sme tiež žiadaní, aby sa pred jeho prijatím  
zhodnotil zvažovaný dočasný mechanizmus a aby Európsky parlament bol po tomto 
hodnotení opäť konzultovaný. Kompromisný návrh bol síce prijatý, ale nič z toho sa 
nezrealizovalo;
- že sa od nás žiada toto schválenie, hoci neexistuje žiadna správa, ktorá by formálne stanovila 
skutočnú účinnosť tohto rozhodnutia, ktoré WTO prijala v auguste 2003;
- že od schválenia tohto protokolu organizáciou WTO 6. decembra 2005 už uplynulo 16 
mesiacov a zo 150 príslušných krajín len 7 krajín jednoznačne schválilo konečný 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh k dohode TRIPS, a to Spojené štáty, Švajčiarsko, Salvador, 
Kórejská republika, Nórsko, India a Filipíny, čo je mimoriadne nízky počet;  
- že za posledných tri a pol rokov žiadna dovážajúca krajina neinformovala Radu TRIPS 
o svojom želaní použiť mechanizmus pre dovoz menej nákladných životne dôležitých liekov.

Pred uskutočnením akejkoľvek dôkladnej štúdie predstavujú tieto čisto procedurálne 
pripomienky veľké pochybnosti o náležitosti návrhu, ktorý je nám predkladaný. 

Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu preto rozhodol, že nebude okamžite 
formulovať stanovisko v súvislosti so záujmom ratifikovať alebo neratifikovať tento text a 
požiada Výbor pre medzinárodný obchod, aby uskutočnil dôkladnú analýzu o rozsahu 
problému, opatreniach, ktoré už boli prijaté a o ich účinkoch a aby vypracoval hodnotenie o 
náležitosti opatrenia, ktoré sa nám navrhuje. 


