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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor je vprašal za mnenje Odbor za pravne 
zadeve o predlogu sklepa Sveta o sprejemanju v imenu Evropske skupnosti protokola o 
spremembi sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, sklenjenega v 
Ženevi 6. decembra 2005.

Še pred temeljito preučitvijo vprašanja in pričetkom del Odbor za pravne zadeve Evropskega 
parlamenta opaža:

- da je v letu 2005 Evropski parlament, ki ga je takrat predstavljal poročevalec Van Hecke, že 
sodeloval pri izdelavi sporazumnega predloga, ki naj sedaj postane dokončen, vendar je 
zahteval, da se pred njegovim sprejetjem oceni predviden začasni mehanizem ter naj se nato 
Evropski parlament ponovno zaprosi za mnenje; sporazumni predlog je bil sprejet, vendar nič 
od tega pa ni bilo storjeno;

- da se zahteva naša odobritev, medtem ko ni nikakršnega poročila, ki bi formalno potrjevalo 
dejansko učinkovitost tega sklepa, ki ga je Svetovna trgovinska organizacija sprejela v 
avgustu 2003;

- da je, odkar je STO sprejela protokol 6. decembra 2005 (minilo je že več kot šestnajst 
mesecev), samo 7 držav od 150 izrecno sprejelo dokončni predlog spremembe o sporazumu 
TRIPS, in sicer Združene države Amerike, Švica, Salvador, Republika Koreja, Norveška, 
Indija in Filipini, kar je presenetljivo malo;

- da v zadnjih treh letih in pol nobena država uvoznica ni seznanila Sveta TRIPS, da želi 
uporabiti mehanizem za uvoz cenejših življenjsko pomembnih zdravil.

Še preden se pristopi h kakršni koli poglobljeni študiji, ta opažanja, ki se dejansko nanašajo 
samo na postopek, vzbujajo še več dvomov o ustreznosti predloga, ki nam je bil predložen.

Odbor za pravne zadeve Evropskega parlamenta je torej sklenil, da ne bo takoj oblikoval 
mnenja o tem, ali je primerno ali ne, da se besedilo ratificira, in zahteva, da Odbor za 
mednarodno trgovino natančno preuči razsežnosti problema, že sprejete ukrepe in njihove 
učinke, ter naj oblikuje oceno o primernosti ukrepa, ki nam je bil predlagan.


