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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för rättsliga frågor har uppmanats att avge ett yttrande till utskottet för internationell 
handel, som är ansvarigt utskott, om rådets beslut om godkännande på 
Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om ändring av avtalet om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (TRIPS), undertecknat i Genève den 6 december 2005.

Även om utskottet för rättsliga frågor inte haft tillgång till arbeten och studier för att kunna 
bedöma själva sakfrågan önskar utskottet göra följande påpekanden:

– Redan 2005 deltog Europaparlamentet, som vid den tidpunkten företräddes av 
föredraganden Van Hecke, i utarbetandet av den kompromiss som vi nu skall slutföra. 
Parlamentet begärde dock att den föreslagna tillfälliga mekanismen skulle utvärderas 
innan kompromissen antogs och att parlamentet skulle höras på nytt efter denna 
utvärdering. Kompromissen antogs dock utan att något av de nämnda kraven 
uppfylldes.

– Parlamentet uppmanas att anta förslaget trots att det inte finns någon rapport som på ett 
formellt sätt fastslår att WTO-beslutet från augusti 2003 verkligen är effektivt.

– Protokollet antogs av WTO den 6 december 2005, alltså för sexton månader sedan.
Fram tills nu har dock bara 7 av 150 berörda länder uttryckligen antagit den slutgiltiga 
ändringen av TRIPS-avtalet, nämligen Förenta staterna, Schweiz, Salvador, 
Republiken Korea, Norge, Indien och Filippinerna – vilket är förvånansvärt få länder.

– Under de senaste tre och ett halvt åren har inte ett enda importland meddelat 
TRIPS-rådet att det avser att använda mekanismen för att importera billigare 
livsuppehållande läkemedel.

Dessa rent formella frågor väcker tvivel om relevansen av det förslag som lagts fram för 
parlamentet redan innan en ingående studie inletts.

Utskottet för rättsliga frågor har således beslutat att inte omedelbart avge ett yttrande om 
huruvida denna text skall ratificeras och uppmanar utskottet för internationell handel att 
ingående analysera problemet i dess hela omfattning, de åtgärder som vidtagits och effekterna
av dem och att göra en utvärdering av relevansen av de föreslagna åtgärderna.
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