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I. OBECNÉ CÍLE NAVRHOVANÉHO NAŘÍZENÍ 

V současnosti nemá EU k dispozici horizontální právní rámec, který by sloužil k výkonu 
jejích práv podle dohod WTO a ostatních dohod o mezinárodním obchodu. V celosvětovém 
kontextu, v němž se počet odvetných opatření zvyšuje, je navrhovaný nástroj oprávněně určen
k lepšímu prosazování obchodních práv EU, posílení důvěryhodnosti EU a k přesvědčování 
našich obchodních partnerů, aby dodržovali pravidla hry stanovená v obchodních dohodách.
Předkládaný návrh je rovněž součástí strategie, která má EU otevřít nové trhy, a uvádí 
postupy rozhodování do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Tento nový nástroj by měl být chápán v rámci pravidel pro řešení sporů na multilaterální 
(WTO), regionální a dvoustranné úrovni, které již poskytují zemi podávající stížnost právo 
využít „poslední možnost“, tj. dočasné obranné odvetné opatření proti zemi porušující
závazky, pokud tato země nezavede pravidla orgánu pro řešení sporů. Proto neexistuje vůbec 
žádný ochranářský cíl.

Silná podpora zpravodaje tomuto návrhu neznamená, že by EU měla častěji využívat 
vyrovnávací opatření / protiopatření, ale návrh nepochybně jejich případné použití usnadní. 
Zpravodaj se domnívá, že odvetné opatření bude vždy poslední možností, v souladu
s uznávaným citátem Pascala Lamyho: „Před přijetím právních předpisů konzultujte; před 
vedením soudního sporu vyjednávejte; před přijetím odvetného opatření kompenzujte;
a zajistěte soulad – v každém případě.“ 

V posledních letech se EU musela uchýlit k odvetným opatřením jen v několika málo 
případech, ale důležitým faktorem při zajištění příznivého řešení sporu je existence skutečné 
hrozby. Pro přijetí opatření má zásadní význam časový rámec. V době před vstupem 
Lisabonské smlouvy v platnost používala EU individuální přístup k přijetí odvetných 
obchodních opatření vůči třetí zemi podle Ujednání o řešení sporů WTO nebo vyrovnávacích 
opatření podle Dohody o ochranných opatřeních. Provádělo se to formou nařízení přijatých 
Radou. Pokud by neexistoval horizontální rámec, muselo by se nyní každé rozhodnutí 
přijmout řádným legislativním postupem, který trvá v průměru 15 až 31 měsíců. 

I když bychom měli důkladně prozkoumat možnosti posílení tohoto návrhu z hlediska rozsahu 
působnosti, dostupných protiopatření a zapojení Parlamentu, je velmi důležité, aby EU měla 
tento horizontální nástroj k dispozici co nejdříve.

II. ROZSAH PŮSOBNOSTI NAŘÍZENÍ

Tento návrh stanoví pravidla a postupy k zajištění účinného výkonu práv EU, pokud jde
o pozastavení a odvolání koncesí nebo jiných závazků podle dohod o mezinárodním obchodu 
(článek 1). Zahrnuje čtyři typy situací (článek 3): 
– odvetná opatření v důsledku konečného rozhodnutí obchodních sporů v rámci WTO (článek 
22 Dohody WTO o ochranných opatřeních); 
– odvetná opatření v důsledku konečného rozhodnutí obchodních sporů v rámci jiných dohod
o mezinárodním obchodu; 
– vyrovnávací opatření, pokud třetí země přijme ochranné opatření bez přiměřených 
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vyrovnávacích opatření (článek 8 Dohody WTO o ochranných opatřeních);
– vyrovnávací opatření v případech, kdy třetí země změní své celní koncese podle článku 
XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) bez odpovídající kompenzace. 

III. DRUHY NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ OBCHODNÍ POLITIKY

Tři druhy protiopatření jsou uvedeny v článku 5: 
1. – pozastavení celních koncesí a uložení nových cel;
2. – zavedení nebo zvýšení množstevních omezení dovozu nebo vývozu zboží; 
3. – pozastavení koncesí v oblasti veřejných zakázek. 

Tento návrh by EU umožnil přijmout protiopatření až poté, co by jí orgán pro mezinárodní, 
regionální nebo bilaterální řešení sporů přiznal právo tak učinit. To však nezbavuje EU 
možnosti vybrat si k účinnému prosazení svých práv co nejvhodnější protiopatření, například 
na které odvětví nebo dohodu třetí země bude protiopatření zaměřeno.

Okolnosti, za nichž může být křížové odvetné opatření schváleno, jsou vysvětleny v článku 
22.3 Ujednání o řešení sporů. Výraz „křížové odvetné opatření“ se v textu nevyskytuje, ale 
stručně popisuje situaci, kdy žalující země podnikne protiopatření v rámci odvětví nebo 
dohody, v nichž bránící se země závazky neporušila. Článek 8 Dohody o ochranných 
opatřeních stanoví stejný mechanismus.

A. Služby a právo duševního vlastnictví

Navrhované nařízení stanoví řadu protiopatření obchodní politiky, která se podle článku 5 
omezují na zboží a zadávání veřejných zakázek.

Služby – s výjimkou veřejných zakázek – a právo duševního vlastnictví jsou de facto
z mechanismů prosazování pravidel obchodu vyloučeny. Pokud by EU potřebovala použít 
protiopatření v těchto oblastech, tj. v rámci GATS (Všeobecné dohody o obchodu službami 
WTO), a TRIPS (Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví WTO), 
provádělo by se to „podle jiných postupů“, a to formou časově náročných nařízení pro každý 
jednotlivý případ. 

Komise to odůvodňuje nedostatkem odborných znalostí v používání donucovacích opatření
v oblasti služeb a práv duševního vlastnictví, což by mohlo vyvolat složité technické a právní 
otázky. 

Zatímco pravidla WTO umožňují křížová odvetná opatření, protiopatření týkající se pouze 
zboží nejsou vždy praktická ani účinná. I když v EU nemáme horizontální regulaci trhu se 
službami, právní předpisy EU by v řadě odvětví přijetí protiopatření umožňovaly. Než 
vyloučíme možnost zahrnout opatření v oblasti služeb mezi donucovací prostředky, musíme 
analyzovat praktické důsledky a zda existuje zájem ze strany průmyslu. Rostoucí význam 
služeb v regionálních a dvoustranných dohodách o volném obchodu dále posiluje argumenty 
pro to, abychom o zařazení služeb alespoň uvažovali.
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Více problémů je u křížových odvetných opatření týkajících se práv duševního vlastnictví. Za 
prvé, problémy existují už v samotném právním systému EU. Za druhé, protiopatření v oblasti 
práv duševního vlastnictví mohou vést k obtížným otázkám týkajícím se povinností členských 
států podle mezinárodního práva a způsobit další praktické problémy. 

Pravidla WTO umožňují pozastavení práv a povinností vyplývajících z dohody TRIPS
v důsledku obchodních sporů u WTO. Nicméně, i když pozastavení práv duševního 
vlastnictví bylo v několika případech rozhodnutím orgánu pro řešeni sporů schváleno,
k samotnému pozastavení ve skutečnosti nikdy nedošlo. 

B. Veřejné zakázky

Je naprosto zásadní odlišit projednávaný návrh nařízení od diskuse o reciprocitě v souvislosti
s návrhem nařízení o reciprocitě v zadávání veřejných zakázek. Předkládaný návrh se týká 
výkonu práv, která již EU má.

Ačkoli text není příliš jasný, návrh předpokládá přijetí opatření v oblasti zadávání zakázek 
nejen v rámci Dohody o vládních zakázkách (GPA), ale také v jiných situacích, zejména
v případech, kdy partner dohody o volném obchodu (FTA) nedodržuje při zadávání zakázek 
své závazky vyplývající z této dohody. To by se mohlo přeformulovat srozumitelnějším 
způsobem.

GPA již platí pro pravidla Ujednání o řešení sporů WTO a povoluje smluvním stranám 
provést v reakci na nelegální čin protiopatření. Zvláštností u veřejných zakázek je, že vylučuje 
křížová odvetná opatření, což znamená, že jediným možným protiopatřením v případě 
porušení GPA jsou omezení při zadávání zakázek. Tím se liší od GATS a TRIPS, v nichž 
křížová odvetná opatření nejsou vyloučena, i když existují pravidla, která je třeba dodržovat. 

Závazky v oblasti zadávání zakázek se zvyšují v důsledku revize GPA a začlenění kapitol
o zadávání veřejných zakázek a plnohodnotných kapitol o řešení sporů do dohod o volném 
obchodu. Zatímco v minulosti byly bilaterální spory téměř nemožné, v budoucnu můžeme 
očekávat určitá opatření k řešení sporů v rámci dohody o volném obchodu a EU musí být 
připravena.

Po téměř padesáti letech společné obchodní politiky nemůžeme našim občanům říci, že EU 
vyjednává naše obchodní dohody, ale není schopna je řádnými mechanismy prosadit.

IV. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

Na různých místech návrhu se vyskytuje pojem „(obecný) zájem“ a „hospodářský zájem“ EU. 
Komise odůvodňuje toto znění s odkazem na příslušné formulace, zejména v oblasti práva 
WTO.

Článek 9 uvádí, že pokud jde o hospodářské zájmy EU v případě konkrétních výrobků nebo 
odvětví, Komise si v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení vyžádá příslušné informace
a stanoviska. Vzhledem k významu, jaký má pro hospodářské subjekty volba protiopatření
a odvětví nebo dohody třetí země, na které mají být zaměřena, je důležité zahrnout do 
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shromažďování informací další údaje s cílem umožnit Komisi, aby zohlednila všechny názory
a informace a srozumitelně definovala obecný a hospodářský zájem EU, včetně sociálních
a environmentálních složek.

V. VĚTŠÍ ZAPOJENÍ PARLAMENTU

Pokud jde o zapojení EP do postupů, není předkládaný návrh příliš rozsáhlý. Měl by se 
posoudit s ohledem na:
– Článek 11 „Kontrolní pravomoc EP“ nařízení 182/2011, kterým se stanoví pravidla
a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí.
– Rámcovou dohodu týkající se předávání důvěrných obchodních dokumentů.
– Článek 88 jednacího řádu EP. 

Každé rozhodnutí Komise přijmout protiopatření v oblasti obchodní politiky by mělo 
dalekosáhlé důsledky, a to nejen z ekonomického hlediska, ale také z obecně politického 
hlediska. Otázka zapojení Parlamentu do všech fází postupu a potřeba transparentnosti musí 
být důkladně posouzeny.

– Mělo by se počítat s dodatečnou kontrolou ad hoc / procesem konzultací v různých fázích 
postupu, zejména pokud je některému členu WTO dána lhůta k provedení rozhodnutí WTO
a ihned po uplynutí této lhůty?
– Jak bude Parlament včas informován, nejlépe před přijetím rozhodnutí? 
– Jaké mechanismy budou použity k tomu, aby měl Parlament možnost se k těmto činům 
vyjádřit? 
– Jak lze zajistit důvěrnost těchto citlivých informací? 
– Měl by být některý požadavek Parlamentu týkající se konzultací/informací začleněn do
nařízení (bodů, článků) nebo do některého doprovodného dokumentu (prohlášení)?


