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I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σήμερα η ΕΕ δεν διαθέτει οριζόντιο νομοθετικό πλαίσιο για την επιβολή των δικαιωμάτων 
της βάσει του ΠΟΕ και άλλων διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο 
αύξησης του πλήθους των αντίμετρων, το προτεινόμενο εργαλείο είναι σχεδιασμένο με 
θεμιτό τρόπο για την ενίσχυση της επιβολής των εμπορικών δικαιωμάτων της ΕΕ, την 
παγίωση της αξιοπιστίας της ΕΕ και σε τελική ανάλυση την υποχρέωση των εμπορικών 
εταίρων μας να σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού όπως αυτοί ορίζονται στις εμπορικές 
συμφωνίες. Η παρούσα πρόταση αποτελεί επίσης μέρος μιας στρατηγικής για το άνοιγμα 
νέων αγορών για την ΕΕ και ευθυγραμμίζει τη λήψη αποφάσεων με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας.

Αυτό το νέο εργαλείο πρέπει επίσης να νοείται στο πλαίσιο των κανόνων επίλυσης 
πολυμερών (ΠΟΕ), περιφερειακών και διμερών διαφορών που παρέχουν ήδη το δικαίωμα 
στην καταγγέλλουσα χώρα να καταφύγει στην «ύστατη λύση», ήτοι σε προσωρινά αμυντικά 
αντίμετρα κατά μιας χώρας που παραβιάζει μια συμφωνία όταν η εν λόγω χώρα αδυνατεί να 
εφαρμόσει τους κανόνες ενός φορέα επίλυσης διαφορών. Κατά συνέπεια, δεν αποσκοπεί σε 
καμία περίπτωση στον προστατευτισμό.

Η ισχυρή υποστήριξη του εισηγητή στην πρόταση αυτή δεν σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
χρησιμοποιεί πιο συχνά μέτρα επανεξισορρόπησης/αντίμετρα, αλλά αναμφίβολα θα 
διευκολύνει την ενδεχόμενη χρήση τους. Ο εισηγητής πιστεύει ότι τα αντίμετρα πρέπει πάντα 
να αποτελούν την ύστατη λύση, σύμφωνα με την περίφημη φράση του Pascal Lamy: 
«Συμβουλευθείτε πριν νομοθετήσετε, διαπραγματευτείτε πριν καταφύγετε στο δικαστήριο, 
αντισταθμίστε πριν ασκήσετε αντίμετρα και σε κάθε περίπτωση συμμορφωθείτε». 

Τα τελευταία χρόνια οι υποθέσεις στις οποίες η ΕΕ χρειάστηκε να καταφύγει σε αντίμετρα 
ήταν ελάχιστες, εντούτοις η ύπαρξη μιας πιστευτής απειλής είναι σημαντικός παράγοντας για 
τη διασφάλιση ενός θετικού διακανονισμού. Το χρονικό πλαίσιο για την υιοθέτηση ενός 
μέτρου είναι ύψιστης σημασίας. Πριν από την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ 
υιοθετούσε μια προσέγγιση κατά περίπτωση σχετικά με τα αντίμετρα κατά τρίτης χώρας στο 
πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας του ΠΟΕ για την επίλυση διαφορών (ΜΣΕΔ) ή σχετικά με 
τα μέτρα επανεξισορρόπησης δυνάμει της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης. Η 
αντιμετώπιση αυτών των διαφορών γινόταν μέσω κανονισμών που θεσπίζονταν από το 
Συμβούλιο. Ελλείψει ενός οριζόντιου πλαισίου, κάθε απόφαση θα έπρεπε να υιοθετείται 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, η οποία διαρκεί από 15 έως 31 μήνες κατά 
μέσο όρο. 

Παρότι πρέπει να διερευνήσουμε διεξοδικά τις δυνατότητες ενίσχυσης της τρέχουσας 
πρότασης από την άποψη του πεδίου εφαρμογής της, των διαθέσιμων αντίμετρων και της 
συμμετοχής του Κοινοβουλίου, είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσει η ΕΕ το συγκεκριμένο 
οριζόντιο μέσο το συντομότερο δυνατόν.

II. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η πρόταση καθορίζει κανόνες και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
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άσκηση των δικαιωμάτων της ΕΕ να αναστέλλει και να αποσύρει παραχωρήσεις ή άλλες 
υποχρεώσεις βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών (άρθρο 1). Καλύπτει τέσσερις 
περιπτώσεις (άρθρο 3): 
- αντίμετρα ύστερα από την εκδίκαση εμπορικών διαφορών σε επίπεδο ΠΟΕ (άρθρο 22 του 
ΜΣΕΔ του ΠΟΕ), 
- αντίμετρα ύστερα από την εκδίκαση εμπορικών διαφορών στο πλαίσιο άλλων διεθνών 
συμφωνιών, 
- μέτρα επανεξισορρόπησης όταν μια τρίτη χώρα υιοθετεί ένα μέτρο διασφάλισης χωρίς τα 
κατάλληλα μέτρα επανεξισορρόπησης (άρθρο 8 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις 
διασφαλίσεις),
- μέτρα επανεξισορρόπησης σε περιπτώσεις που μια τρίτη χώρα τροποποιεί τις δασμολογικές 
παραχωρήσεις της δυνάμει του άρθρου XXVIII της συμφωνίας GATT χωρίς ικανοποιητική 
αντιστάθμιση.

III. ΕΙΔΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στο άρθρο 5 προβλέπονται τρία είδη αντίμετρων: 
1 - αναστολή των δασμολογικών παραχωρήσεων και επιβολή νέων τελωνειακών δασμών· 
2 - καθιέρωση ή αύξηση των ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές ή τις εξαγωγές αγαθών· 
3 - αναστολή παραχωρήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. 

Η πρόταση θα επιτρέψει στην ΕΕ να ασκεί αντίμετρα μόνο εφόσον της το επιτρέψει ένας 
φορέας επίλυσης διεθνών, περιφερειακών ή διμερών διαφορών. Εντούτοις, το γεγονός αυτό δεν 
στερεί από την ΕΕ το δικαίωμα επιλογής του καταλληλότερου αντίμετρου για την 
αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων της, για παράδειγμα σε ποιον τομέα ή σε ποια 
συμφωνία της τρίτης χώρας θα στοχεύσει το αντίμετρο. 

Οι περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να επιτραπεί η λήψη αμοιβαίων αντίμετρων 
διευκρινίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του ΜΣΕΔ. Η φράση «αμοιβαία αντίμετρα» δεν 
εμφανίζεται αυτούσια στο κείμενο, αλλά είναι ένας σύντομος τρόπος περιγραφής μιας 
κατάστασης στην οποία η καταγγέλλουσα χώρα καταφεύγει σε αντίμετρα στο πλαίσιο ενός 
τομέα ή μιας συμφωνίας που δεν έχει παραβιαστεί από την εναγόμενη χώρα. Το άρθρο 8 της 
συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης προβλέπει τον ίδιο μηχανισμό.

A. Υπηρεσίες και ΔΔΙ

Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει μια σειρά από αντίμετρα εμπορικής πολιτικής που 
περιορίζονται στα αγαθά και τις δημόσιες συμβάσεις δυνάμει του άρθρου 5. 

Οι υπηρεσίες - εκτός των δημόσιων συμβάσεων - και τα ΔΔΙ αποκλείονται εκ των πραγμάτων 
ως μηχανισμοί επιβολής εμπορικών συμφωνιών. Εάν η ΕΕ χρειαστεί να χρησιμοποιήσει 
αντίμετρα στους ανωτέρω τομείς, στο πλαίσιο της GATS (Γενική Συμφωνία για το εμπόριο 
υπηρεσιών του ΠΟΕ) και των TRIPS (Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του 
εμπορίου) αντίστοιχα, αυτό πρέπει να γίνει «στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών», με τη μορφή 
χρονοβόρων κανονισμών ad hoc.
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Η αιτιολογία που παρέχει η Επιτροπή είναι η έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης στη χρήση μέτρων 
επιβολής στο πεδίο των υπηρεσιών και των ΔΔΙ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
περίπλοκα τεχνικά και νομικά ζητήματα.

Παρότι οι κανόνες του ΠΟΕ επιτρέπουν τα αμοιβαία αντίμετρα, τα αντίμετρα μόνο σε αγαθά 
δεν είναι πάντα πρακτικά ή αποτελεσματικά. Παρότι στην ΕΕ δεν διαθέτουμε έναν οριζόντιο 
κανονισμό για την αγορά των υπηρεσιών, η νομοθεσία της ΕΕ θα μπορούσε να επιτρέπει τη 
λήψη αντίμετρων σε ορισμένους τομείς. Πριν αποκλείσουμε το ενδεχόμενο συμπερίληψης 
μέτρων στον τομέα των υπηρεσιών ως μέσου επιβολής, πρέπει να αναλύσουμε τις πρακτικές 
επιπτώσεις και εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κλάδο. Η αυξανόμενη σημασία των 
υπηρεσιών στις περιφερειακές και διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ενισχύει 
περαιτέρω τα επιχειρήματα υπέρ της εξέτασης του ενδεχομένου συμπερίληψης των υπηρεσιών.

Τα αμοιβαία αντίμετρα σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εμπεριέχουν 
περισσότερες δυσκολίες. Κατά πρώτον, οι δυσκολίες είναι εγγενείς στο νομικό σύστημα της 
ΕΕ. Κατά δεύτερον, τα αντίμετρα στο πεδίο των ΔΔΙ μπορεί να οδηγήσουν σε δύσκολα 
ερωτήματα που αφορούν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει του διεθνούς δικαίου, 
και να προκαλέσουν άλλες πρακτικές δυσκολίες.

Οι κανόνες του ΠΟΕ δεν προβλέπουν την αναστολή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
δυνάμει των TRIPS ως αποτέλεσμα εμπορικών διαφορών ενώπιον του ΠΟΕ. Εντούτοις, 
παρότι σε κάποιες περιπτώσεις η αναστολή των ΔΔΙ επιτράπηκε από τον φορέα επίλυσης 
διαφορών, η αναστολή δεν έλαβε ποτέ χώρα στην πραγματικότητα.  

B. Δημόσιες συμβάσεις

Είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ του παρόντος σχεδίου κανονισμού και 
των διαβουλεύσεων σχετικά με την αμοιβαιότητα, που αφορούν το σχέδιο κανονισμού για 
την αμοιβαιότητα των δημόσιων συμβάσεων. Η παρούσα πρόταση αφορά την επιβολή των 
ήδη υφιστάμενων δικαιωμάτων της ΕΕ.

Παρότι το κείμενο δεν είναι ιδιαίτερα σαφές, η παρούσα πρόταση δεν προβλέπει την 
εφαρμογή μέτρων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων μόνο στο πλαίσιο της συμφωνίας 
για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ), αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ιδίως όταν ένας 
συμβαλλόμενος μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών δεν τηρεί τις υποχρεώσεις σχετικά 
με τις δημόσιες συμβάσεις που απορρέουν από αυτήν. Αυτό το σημείο μπορεί να 
επαναδιατυπωθεί με πιο κατανοητό τρόπο.

Η ΣΔΣ εφαρμόζεται ήδη στους κανόνες ΜΣΕΔ του ΠΟΕ και δίνει τη δυνατότητα στους 
συμβαλλόμενούς της να λαμβάνουν αντίμετρα όταν έρχονται αντιμέτωποι με παράνομες 
πράξεις. Η ιδιαιτερότητα της ΣΔΣ έγκειται στο γεγονός ότι αποκλείει τα αμοιβαία αντίμετρα, 
γεγονός που σημαίνει ότι τα μόνα δυνατά αντίμετρα σε περιπτώσεις παραβίασης της 
συμφωνίας είναι οι περιορισμοί των δημόσιων συμβάσεων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 
GATS και τα TRIP, όπου δεν αποκλείονται τα αμοιβαία αντίμετρα, παρότι υπάρχουν κανόνες 
που πρέπει να τηρούνται. 
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Οι δεσμεύσεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων αυξάνονται λόγω της αναθεώρησης της 
ΣΔΣ και της συμπερίληψης των κεφαλαίων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και των 
κεφαλαίων σχετικά με ολοκληρωμένους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών στις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών. Παρότι στο παρελθόν δεν υπήρχε ουσιαστικά η δυνατότητα διμερών 
διαφορών, στο μέλλον αναμένεται να αναληφθούν ενέργειες επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο 
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών κι επομένως η ΕΕ πρέπει να είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένη.

Μετά από πενήντα σχεδόν έτη κοινής εμπορικής πολιτικής δεν μπορούμε να πούμε στους 
πολίτες μας ότι η ΕΕ διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες, αλλά δεν είναι ικανή να τις 
επιβάλει με τους κατάλληλους μηχανισμούς. 

IV. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σε ορισμένα σημεία, η πρόταση αναφέρεται στην έννοια του «(γενικού) συμφέροντος» και 
του «οικονομικού συμφέροντος» της ΕΕ. Η Επιτροπή αιτιολογεί τη συγκεκριμένη διατύπωση 
αναφερόμενη σε αντίστοιχες διατυπώσεις, ιδίως στη νομοθεσία του ΠΟΕ.

Το άρθρο 9 ορίζει ότι η Επιτροπή θα αναζητήσει πληροφορίες και απόψεις σχετικά με τα 
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ σε συγκεκριμένα προϊόντα ή τομείς κατ' εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Δεδομένης της σημασίας της επιλογής του αντίμετρου και του τομέα ή 
της συμφωνίας της τρίτης χώρας στην οποία θα στοχεύσει αυτό για τους οικονομικούς φορείς 
της ΕΕ, είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη 
διαδικασία συλλογής πληροφοριών, προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή να λάβει υπόψη της 
όλες τις απόψεις και τις πληροφορίες και να ορίσει πλήρως το γενικό και το οικονομικό 
συμφέρον της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών.  

V. ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

Όσον αφορά τη συμμετοχή του ΕΚ στις διαδικασίες, η παρούσα πρόταση δεν είναι ιδιαίτερα 
εκτενής. Πρέπει να αξιολογηθεί ως προς:
- το άρθρο 11 «Δικαίωμα εμπεριστατωμένου ελέγχου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο» του κανονισμού 182/2011 για τη θέσπιση γενικών κανόνων και αρχών 
σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη, της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή·
- τη σύμβαση πλαίσιο σχετικά με την κυκλοφορία εμπιστευτικών εμπορικών εγγράφων·
- το άρθρο 88 του Κανονισμού του ΕΚ. 

Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής να θεσπίσει αντίμετρα εμπορικής πολιτικής θα έχει 
εκτενείς συνέπειες, όχι μόνο από οικονομική, αλλά και από γενικότερη πολιτική άποψη. Το 
ζήτημα της συμμετοχής του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και η ανάγκη 
διαφάνειας πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά. 

- Πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη διαδικασία ελέγχου/διαβούλευσης σε διαφορετικά στάδια 
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της διαδικασίας, ιδίως όταν δοθεί προθεσμία σε ένα μέλος του ΠΟΕ για να συμμορφωθεί με 
την απόφαση του ΠΟΕ και αμέσως μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας;
- Πώς θα ενημερωθεί το Κοινοβούλιο εγκαίρως, και στην ιδανική περίπτωση πριν από τη 
λήψη της απόφασης; 
- Ποιος μηχανισμός θα χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να έχει άποψη στις 
εν λόγω ενέργειες; 
- Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα αυτών των ευαίσθητων πληροφοριών; 
- Πρέπει να συμπεριληφθεί κάποια απαίτηση διαβούλευσης/ενημέρωσης στον ίδιο τον 
κανονισμό (αιτιολογικές σκέψεις, άρθρα) ή σε οποιοδήποτε συνοδευτικό έγγραφο (δήλωση); 


