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I. KAVANDATAVA MÄÄRUSE ÜLDISED EESMÄRGID

ELil puudub praegu horisontaalne õigusraamistik WTOs ja muude rahvusvaheliste 
kaubanduskokkulepetega saavutatud õiguste jõustamiseks. Ülemaailmses kontekstis, kus 
vastumeetmete arv suureneb, on kavandatav vahend õigustatult mõeldud ELi 
kaubandusõiguste jõustamise tugevdamiseks, ELi usutavuse suurendamiseks ning lõppude 
lõpuks meie kaubanduspartnerite veenmiseks, et nad peaksid kinni kaubanduskokkulepetes 
sätestatud mängureeglitest. Käesolev ettepanek on samuti osa ELile uute turgude avamise 
strateegiast ning viib otsustamise kooskõlla Lissaboni lepinguga.

Uut vahendit tuleks samuti käsitada mitmepoolsete (WTO), piirkondlike ja kahepoolsete 
vaidluste lahendamise eeskirjade raamistikus, mis juba praegu annavad kaebavale riigile 
võimaluse kasutada „viimase abinõuna” eeskirju rikkuva riigi vastu ajutisi vastumeetmeid, kui 
too riik ei järgi vaidluste lahendamise organi eeskirju. Seetõttu puudub täielikult 
protektsionistlik eesmärk.

Raportööri tugev toetus ettepanekule ei tähenda, et EL peaks kasutama tasakaalustamis- või 
vastumeetmeid sagedamini, kuid ettepanek kahtlemata hõlbustab nende kasutamist, kui see 
vajalikuks osutub. Raportöör on seisukohal, et vastumeetmed on alati viimane abinõu, nagu 
on öelnud Pascal Lamy: „Konsulteeri enne seaduse kehtestamist; pea läbirääkimisi enne 
kohtusse kaebamist; kompenseeri enne kättemaksmist; ning järgi eeskirju – iga hinna eest.” 

Viimaste aastatel on olnud vaid käputäis juhtumeid, kui EL on pidanud rakendama 
vastumeetmeid, kuid oluline eeldus positiivse kokkuleppe saavutamiseks on usutava ohu 
olemasolu. Meetmete võtmiseks kuluv aeg on äärmiselt tähtis. Lissaboni lepingu eelsel ajal 
kasutas EL juhtumipõhist lähenemisviisi kaubanduse vastumeetmete võtmiseks kolmanda 
riigi vastu WTO vaidluste lahendamise käsitusleppe alusel või tasakaalustamiseks WTO 
kaitsemeetmete lepingu alusel. See toimus nõukogu poolt vastu võetud määruste kujul. 
Horisontaalse raamistiku puudumisel tuleks iga üksikotsus nüüd vastu võta seadusandliku 
tavamenetluse abil, mis kestab keskmiselt 15–31 kuud. 

Ehkki me peaksime põhjalikult uurima võimalusi, kuidas praegust ettepanekut kohaldamisala, 
kasutada olevate vastumeetmete ja parlamendi osalemise osas tugevdada, on väga tähtis, et 
EL saaks kõnealuse horisontaalse vahendi nii kiiresti kui võimalik.

II. MÄÄRUSE REGULEERIMISALA 

Ettepanekus sätestatakse eeskirjad ja menetlused, millega tagatakse, et liit rakendab tõhusalt 
oma õigusi peatada või tühistada rahvusvahelistest kaubanduskokkulepetest tulenevaid 
kontsessioone või muid kohustusi (artikkel 1). Ettepanek hõlmab nelja liiki olukordi (artikkel 
3): 
– vastumeetmed WTO tasandi kaubandusvaidluste otsuste järel (WTO vaidluste lahendamise 
käsitusleppe artikkel 22); 
– vastumeetmed muu rahvusvahelise kokkuleppe alusel toimuva kaubandusvaidluse otsuse 
järel; 
– tasakaalustamismeetmed, kui kolmas riik võtab vastu kaitsemeetme ilma asjakohaste 
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tasakaalustamismeetmeteta (WTO kaitsemeetmete lepingu artikkel 8);
– kaitsemeetmed olukordades, kus kolmas riik muudab oma soodustariife üldise tolli- ja 
kaubanduskokkuleppe artikli XXVIII kohaselt ilma rahuldava kompensatsioonita.

III. KAUBANDUSPOLIITILISED MEETMED

Artiklis 5 on sätestatud kolme liiki vastumeetmed: 
1 – soodustariifide peatamine ja uute tollimaksude kehtestamine, 
2 – koguseliste piirangute kehtestamine või suurendamine kaupade impordi või ekspordi 
puhul; 
3 – avaliku hanke valdkonnaga seonduv kontsessioonide peatamine. 

Ettepanek võimaldaks ELil võtta vastumeetmeid ainult siis, kui rahvusvaheline, piirkondlik 
või kahepoolne vaidluste lahendamise organ on selleks loa andnud. Kuid see ei takista ELi 
valimast oma õiguste tõhusaks kaitsmiseks kõige sobivamat vastumeedet, näiteks seda, 
milline kolmanda riigi sektor või kokkulepe on vastumeetme sihtmärk.

Asjaolusid, mille puhul võib vastumeetmeteks loa anda, on kirjeldatud WTO vaidluste 
lahendamise käsitusleppe artikli 22 lõikes 3. Vastumeetme mõistet ennast tekstis ei esine, 
kuid see kirjeldab lühidalt olukorda, kui kaebav riik kehtestab meetmed sektori või 
kokkuleppe suhtes, mida süüdistatav riik pole rikkunud. WTO kaitsemeetmete lepingu artiklis 
8 on sätestatud sama mehhanism.

A. Teenused ja intellektuaalomandiõigus

Kavandatavas määruses on sätestatud rida kaubanduspoliitilisi vastumeetmeid, mis on artikli 
5 kohaselt piiratud kaupade ja avalike hangetega.

Teenused – v.a avalikud hanked – ja intellektuaalomandiõigus on kaubanduse 
jõustamismehhanismidest de facto välja jäetud. Kui ELil peaks olema vaja kasutada 
vastumeetmeid nendes valdkondades – vastavalt WTO teenustekaubanduse üldlepingu 
(GATS) ja WTO intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) 
raamistikus –, tuleks seda teha „teiste menetluste alusel”, kasutades ajamahukaid ad hoc 
määrusi. 

Komisjon põhjendab seda kogemuste puudumisega jõustamismeetmete kasutamisel teenuste 
ja intellektuaalomandiõiguse valdkonnas, mis võiks kaasa tuua keerukad tehnilised ja 
õiguslikud küsimused. 

Ehkki WTO eeskirjad võimaldavad vastumeetmeid, ei ole vastumeetmed ainult kaupade 
valdkonnas alati praktilised ega tõhusad. Ehkki ELis ei ole teenuste turg horisontaalset 
reguleeritud, võimaldaks ELi õigus mitmete sektorite puhul vastumeetmeid kaaluda. Enne kui 
välistada võimalus kasutada jõustamiseks teenuste valdkonna meetmeid, peame analüüsima 
praktilisi tagajärgi ning seda, kas tööstusepoolne huvi on olemas. Teenuste kasvav tähtsus 
piirkondlike ja kahepoolsete vabakaubanduslepingute puhul räägib samuti selle kasuks, et 
teenuste kaasamist tuleks vähemalt kaaluda.
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Intellektuaalomandiõiguse kaasamine vastumeetmetesse on keerukam. Esiteks takistavad ELi 
õigussüsteemile omased probleemid. Teiseks võiksid intellektuaalomandiõiguse valdkonna 
vastumeetmed tuua kaasa keerukad küsimused liikmesriikide kohustuste kohta rahvusvahelise 
õiguse alusel ning tekitada muid praktilisi probleeme. 

WTO eeskirjad ei võimalda WTOs toimuva kaubandusvaidluse tõttu TRIPSi kohaseid õigusi 
ja kohustusi peatada. Ehkki vaidluste lahendamise organ andis paari juhtumi puhul loa 
intellektuaalomandiõiguse peatamiseks, ei jõutud kunagi tegeliku peatamiseni. 

B. Avalikud hanked

Mingil juhul ei tohi käesolevat määruse eelnõu siduda avalike hangete vastastikkuse määruse 
eelnõuga seotud vaidlustega. Käesoleva ettepanekuga püütakse jõustada õigusi, mis ELil juba 
olemas on.

Ehkki tekst ei ole väga selge, nähakse käesoleva ettepanekuga ette hankemeetmete võtmine 
mitte ainult WTO riigihankelepingu kontekstis, vaid ka muudel juhtudel, eriti kui 
vabakaubanduslepingu partner ei täida vabakaubanduslepingust tulenevaid hangetega seotud 
kohustusi. Selle võiks selgemalt ümber sõnastada.

WTO riigihankelepingut juba kohaldatakse WTO vaidluste lahendamise käsitusleppe 
eeskirjade suhtes ning see võimaldab pooltel võtta ebaseaduslike meetmete suhtes 
vastumeetmeid. Riigihankelepingu eripära on see, et ta välistab vastumeetmed teistes 
valdkondades, mis tähendab, et lepingu rikkumise korral saab vastumeetmena piirata ainult 
hankeid. Vastupidiselt riigihankelepingule on GATSi ja TRIPSi puhul vastumeetmed teistes 
valdkondades lubatud, ehkki järgida tuleb teatavaid eeskirju. 

Hangete valdkonna kohustused kasvavad riigihankelepingu läbivaatamise ning avalikke 
hankeid ja terviklike vaidluste lahendamist käsitlevate peatükkide lisamise tõttu 
vabakaubanduslepingutesse. Kui varem kahepoolseid vaidlusi peaaegu ei esinenud, siis 
edaspidi võime oodata vaidluste lahendamist ka vabakaubanduslepingute alusel ning EL peab 
selleks valmis olema.

Pärast peaaegu 50 aastat ühist kaubanduspoliitikat ei saa me oma kodanikele öelda, et EL 
peab läbirääkimisi kaubanduskokkulepete üle, kuid tal ei ole võimalik neid sobivate 
mehhanismide abil jõustada. 

IV. TEABE KOGUMINE

Ettepaneku mitmes punktis osutatakse ELi „(üldise) huvi” ja „majandushuvi” mõistele. 
Komisjon põhjendab sellist sõnastust viitamisega vastavale sõnastusele, eriti WTO õiguses.

Artiklis 9 on sätestatud, et käesoleva määruse kohaldamisel kogub komisjon teavet ja 
arvamusi liidu majandushuvide kohta konkreetsete toodete või sektoritega seoses. Arvestades, 
kui oluline on ELi ettevõtjatele vastumeetme ning sihtmärgiks võetava kolmanda riigi sektori 
või kokkuleppe valik, on tähtis lisada teabekogumisprotsessi kohta rohkem üksikasju, et 
komisjon võiks arvesse võtta kõiki seisukohti ja kogu teavet, ning määratleda arusaadavalt 
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ELi üldine ja majandushuvi, sh selle sotsiaalne ja keskkonnaga seotud komponent.

V. EUROOPA PARLAMENDI SUUREM OSALUS

Euroopa Parlamendi osalemist menetlustes ei käsitleta praeguses ettepanekus kuigi pikalt. 
Ettepanekut tuleks hinnata järgmiste punktide valguses:
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida 
kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes) artikkel 11 „Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu kontrolliõigus”;
– piiratud kaubandusdokumentide levitamisega seotud raamleping;
– Euroopa Parlamendi kodukorra artikkel 88. 

Komisjoni mis tahes otsusel võtta kaubanduspoliitilisi vastumeetmeid on kaugeleulatuvad 
tagajärjed nii majanduslikus kui ka laiemas poliitilises mõttes. Euroopa Parlamendi osalemist 
menetluse kõigis etappides ning läbipaistvuse vajadust tuleb põhjalikult hinnata. 

– Kas menetluse eri etappides tuleks näha ette täiendav ad hoc kontrolli- või 
konsulteerimisprotsess, eriti siis, kui WTO liikmele antakse tähtaeg WTO otsuse täitmiseks 
ning vahetult pärast tähtaja möödumist?
– Kuidas tagada Euroopa Parlamendi õigeaegne teavitamine, soovitavalt enne otsuse 
tegemist? 
– Millist mehhanismi kasutatakse, et Euroopa Parlament saaks nendes meetmetes kaasa 
rääkida? 
– Kuidas tagada selle tundliku teabe konfidentsiaalsus? 
– Kas mis tahes nõue Euroopa Parlamendiga konsulteerimise või tema teavitamise kohta 
tuleks lisada määrusesse endasse (põhjendused, artiklid) või lisatud dokumenti (avaldus)?


