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I. A JAVASOLT RENDELET ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI

Az Uniónak jelenleg nincs horizontális jogalkotási kerete a WTO-megállapodások és más 
nemzetközi kereskedelmi megállapodások szerinti jogainak érvényesítésére. Tekintve, hogy 
világszerte nő a retorzív intézkedések száma, a javasolt eszköz jogos célja, hogy erősítse az 
EU kereskedelmi jogainak érvényesítését, megszilárdítsa az EU szavahihetőségét, és végső 
soron meggyőzze kereskedelmi partnereinket arról, hogy be kell tartaniuk a kereskedelmi 
megállapodásokban megállapított játékszabályokat. E javaslat egyben része az EU számára új 
piacok megnyitását célzó stratégiának is, továbbá a döntéshozatalt hozzáigazítja a Lisszaboni 
Szerződéshez.

Ezt az új eszközt egyúttal a multilaterális (WTO), regionális és kétoldalú vitarendezési 
szabályok keretében is kell értelmezni, amelyek már meghatározzák a panaszos országnak 
azon jogát, hogy a végső eszközhöz folyamodjon, vagyis védő jellegű átmeneti retorziót 
alkalmazzon a jogsértő ország ellen, ha ez az ország nem hajtja végre valamely vitarendezési 
testület döntéseit. Semmiféle protekcionista célról nincs tehát szó.

Az előadó e javaslat iránti határozott támogatása nem azt jelenti, hogy az EU-nak gyakrabban 
kell az egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket/ellenintézkedéseket alkalmaznia, de 
ezek alkalmankénti igénybevételét kétségtelenül meg fogja könnyíteni. Az előadónak 
meggyőződése, hogy a megtorlás mindig csak végső eszközként szolgálhat, ahogyan Pascal 
Lamy nagyon helyesen megfogalmazta: „Konzultálj, mielőtt jogot alkotnál, tárgyalj, mielőtt 
pereskednél, kompenzálj, mielőtt retorziót alkalmaznál, és tartsd be a szabályokat –
bármilyen áron.” 

Az utóbbi években csak néhány esetben fordult elő, hogy az EU-nak retorzióhoz kellett 
folyamodnia, a hihető fenyegetés létezése viszont a kedvező rendezés biztosításának fontos 
tényezője. Az intézkedés foganatosításának időkerete rendkívüli fontosságú. A Lisszabon 
előtti időszakban az EU a harmadik országokkal szemben eseti megközelítést követett a WTO 
vitarendezési egyetértése (DSU) keretében alkalmazott kereskedelmi retorziós 
intézkedésekkel, illetve a védintézkedésekről szóló megállapodás alapján alkalmazott 
egyensúly helyreállítását célzó intézkedésekkel kapcsolatban. Ezek a Tanács által elfogadott 
rendeletek formájában valósultak meg. Horizontális keret hiányában most minden egyes 
döntést a rendes jogalkotási eljárás keretében kellene elfogadni, ami átlagosan 15–31 hónapot 
vesz igénybe. 

Jóllehet, alaposan meg kell vizsgálnunk e javaslat hatály, rendelkezésre álló ellenintézkedések 
és a Parlament bevonása tekintetében történő megerősítésének lehetőségeit, nagyon fontos, 
hogy ez a horizontális eszköz mielőbb az EU rendelkezésére álljon.

II. A RENDELET HATÁLYA

A javaslat szabályokat és eljárásokat állapít meg annak biztosítására, hogy az EU hatékonyan 
gyakorolhassa a nemzetközi kereskedelmi megállapodások által ráruházott, engedmények 
vagy más kötelezettségek felfüggesztésére vagy visszavonására irányuló jogait (1. cikk). A 
javaslat négyféle helyzetet ölel fel (3. cikk): 
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– retorziós intézkedések a kereskedelmi vitáknak a WTO szintjén történő elbírálását követően 
(a WTO DSU 22. cikke);
– retorziós intézkedések a kereskedelmi viták más nemzetközi megállapodások alapján 
történő elbírálását követően;
– az egyensúly helyreállítását célzó intézkedések, ha valamely harmadik ország az egyensúly 
helyreállítását célzó megfelelő intézkedések nélkül védintézkedést alkalmaz (a 
védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás 8. cikke);
– az egyensúly helyreállítását célzó intézkedések, ha valamely harmadik fél a GATT 
XXVIII. cikke alapján kielégítő kompenzáció nélkül vámengedményeket módosít.

III. A JAVASOLT KERESKEDELEMPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TÍPUSAI

Az 5. cikk az ellenintézkedések három típusáról rendelkezik: 
1. vámengedmények felfüggesztése és új vámok kivetése;
2. az árubehozatal vagy -kivitel mennyiségbeli korlátozásainak bevezetése vagy fokozása;
3. a közbeszerzés területén engedmények felfüggesztése. 

A javaslat az EU számára csak akkor tenné lehetővé ellenintézkedések elfogadását, ha erre 
valamely nemzetközi, regionális vagy kétoldalú vitarendezési testület felhatalmazta. Ez 
azonban nem fosztja meg az EU-t attól a lehetőségtől, hogy a legmegfelelőbb ellenintézkedést 
válassza jogainak eredményes érvényesítése érdekében, például eldöntse, hogy az 
ellenintézkedés a harmadik ország mely ágazatát vagy megállapodását veszi célba.

Azokat a körülményeket, amelyek esetében keresztretorzió engedélyezhető, a DSU
22.3. cikke fejti ki. A „keresztretorzió” kifejezés maga nem szerepel a szövegben, de ez írja le 
röviden azt a helyzetet, amikor a panaszos ország egy olyan ágazat vagy megállapodás 
keretében alkalmaz retorziót, amelyet az alperes ország jogsértése nem érint. A 
védintézkedésekről szóló megállapodás 8. cikke ugyanezt a mechanizmust határozza meg.

A. Szolgáltatások és szellemitulajdon-jogok

A javasolt rendelet a kereskedelempolitikai ellenintézkedések olyan körét állapítja meg, 
amely az 5. cikk alapján az árukra és a közbeszerzésre korlátozódik.

A szolgáltatásokat – a közbeszerzésen kívül – és a szellemitulajdon-jogokat ténylegesen 
kizárták a kereskedelmi jogérvényesítési mechanizmusok köréből. Ha az EU-nak e 
területeken kell ellenintézkedéseket alkalmaznia, a GATS (a WTO általános egyezménye a 
szolgáltatások kereskedelméről) és a TRIPS (a WTO szellemitulajdon-jogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló megállapodása) alapján, ezt „más eljárások keretében”, időigényes eseti 
rendeletek formájában kell megtennie. 

A Bizottság indokolásképpen arra hivatkozik, hogy a szolgáltatások és a szellemitulajdon-
jogok területén, ahol összetett műszaki és jogi kérdések merülhetnek fel, hiányzik a 
jogérvényesítési intézkedések alkalmazásához szükséges szakértelem. 

Jóllehet a WTO szabályai lehetővé teszik a keresztretorziót, az árukkal kapcsolatos retorzió 
nem mindig keresztülvihető és eredményes. Noha az EU-ban nem rendelkezünk a 
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szolgáltatásokra vonatkozó horizontális piaci rendelettel, az uniós jog számos ágazatban 
lehetővé tenné ellenintézkedések mérlegelését. Mielőtt kizárnánk annak a lehetőségét, hogy a 
jogérvényesítés eszközei közé felvegyük a szolgáltatások területén végrehajtott 
intézkedéseket, elemeznünk kell a gyakorlati következményeket és azt, hogy fennáll-e az 
ágazat érdekeltsége. A szolgáltatások növekvő jelentősége a regionális és kétoldalú 
szabadkereskedelmi megállapodásokban tovább erősíti az amellett szóló érveket, hogy 
legalább mérlegelni kell a szolgáltatások felvételét.

Nagyobb problémát jelent a szellemitulajdon-jogokat érintő keresztretorzió. Először is 
nehézségek adódnak magából az uniós jogrendszerből. Másodszor, a szellemitulajdon-jogok 
területén az ellenintézkedések nehéz kérdéseket vethetnek fel a tagállamok nemzetközi jog 
alapján fennálló kötelezettségeivel kapcsolatban, és más gyakorlati nehézségeket is 
előidézhetnek. 

A WTO szabályainak értelmében a WTO fórumán folytatott kereskedelmi viták 
eredményeképpen a TRIPS szerinti jogok és kötelezettségek felfüggeszthetők. Mindazonáltal, 
noha a szellemitulajdon-jogok felfüggesztését a vitarendezési testületek több esetben 
engedélyezték, magára a felfüggesztésre ténylegesen soha nem került sor. 

B. Közbeszerzés

Rendkívül fontos, hogy ezt a rendelettervezetet elhatároljuk a viszonosságról folyó vitáktól, 
amelyek a közbeszerzés viszonosságáról szóló rendelet tervezete körül folynak. Ez a javaslat 
az EU azon jogainak érvényesítéséről szól, amelyek már megilletik az EU-t.

Noha a szöveg nem egészen világos, a jelenlegi javaslat közbeszerzési intézkedések 
alkalmazását határozza meg nemcsak a Kormányzati Beszerzési Megállapodással (GPA) 
összefüggésben, hanem más körülmények esetén is, különösen ha egy szabadkereskedelmi 
megállapodásban részes partner nem tartja be a szabadkereskedelmi megállapodásból 
következő közbeszerzési kötelezettségeit. Ezt át lehetne fogalmazni, hogy érthetőbbé váljon.

A Kormányzati Beszerzési Megállapodás már vonatkozik a WTO DSU-szabályaira, és 
felhatalmazza a feleket arra, hogy amennyiben jogellenes intézkedéssel szembesülnek,
ellenintézkedéseket alkalmazzanak. A GPA-nak az a különlegessége, hogy kizárja a 
keresztretorziót, vagyis a GPA megsértése esetén az egyetlen lehetséges ellenintézkedést a 
közbeszerzési korlátozások jelentik. Ez különbséget jelent a GATS- és a TRIPS-
megállapodáshoz képest, amelyek esetében a keresztretorzió nem kizárt, noha vannak 
bizonyos szabályok, amelyeket be kell tartani. 

A közbeszerzés területén bővülnek a kötelezettségvállalások, részben a GPA átdolgozása 
miatt, részben pedig amiatt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokba közbeszerzési 
fejezeteket és teljes mértékben kidolgozott vitarendezési fejezeteket vesznek fel. Míg a 
múltban a kétoldalú viták aligha jelentettek választási lehetőséget, a jövőben a 
szabadkereskedelmi megállapodások keretében lehet számítani vitarendezési intézkedésekre, 
és az EU-nak erre fel kell készülnie.

A közös kereskedelempolitika csaknem ötven évének elteltével nem mondhatjuk 
polgárainknak, hogy kereskedelmi megállapodásainkat az EU tárgyalja ugyan, de nem képes 
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arra, hogy azokat a megfelelő mechanizmusok segítségével érvényre is juttassa.

IV. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

A javaslat több ponton utal az EU „(általános) érdek”-ének és „gazdasági érdek”-ének 
fogalmára. A Bizottság ezt a megfogalmazást a megfelelő, különösen a WTO jogában 
szereplő megfogalmazásokra hivatkozva indokolja.

A 9. cikk kimondja, hogy a Bizottság az Unió konkrét termékekkel vagy szektorokkal 
kapcsolatos gazdasági érdekei tekintetében információkat keres és véleményeket gyűjt össze e 
rendelet alkalmazásában. Tekintettel arra, hogy az uniós gazdasági szereplők számára 
mennyire fontos az ellenintézkedések, valamint a harmadik ország célba vett ágazatának vagy 
megállapodásának megválasztása, az információgyűjtési folyamatba fontos több részletre kell 
kitérni, hogy a Bizottság képes legyen minden véleményt és információt figyelembe venni, és 
átfogóan meghatározni az EU általános és gazdasági érdekét, a szociális és környezetvédelmi 
szempontokat is beleértve.

V. A PARLAMENT FOKOZOTTABB BEVONÁSA

Az EP-nek a folyamatba való bevonását illetően e javaslat nem megy túlságosan messzire. A 
javaslatot a következőkre tekintettel kell értékelni:
– a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU 
rendelet 11. cikke (Az Európai Parlament és a Tanács ellenőrzéshez való joga);
– a korlátozott kereskedelmi dokumentumok továbbítására vonatkozó keretmegállapodás,
– az EP eljárási szabályzatának 88. cikke. 

A kereskedelempolitikai ellenintézkedések elfogadására vonatkozó bármilyen bizottsági 
határozat nemcsak gazdasági, hanem általános politikai szempontból is messzemenő 
következményekkel járna. Alaposan értékelni kell a Parlament eljárás valamennyi szakaszába 
való bevonásának és az átláthatóság szükségességének a kérdését.

– Az eljárás különböző szakaszaiban további eseti ellenőrzési/konzultációs folyamatot kell-e 
meghatározni, különösen, ha valamely WTO-tag számára határidőt szabnak, hogy megfeleljen 
valamely WTO-döntésnek, valamint közvetlenül e határidő lejárta után?
– Hogyan kap a Parlament kellő időben, ideális esetben a határozat meghozatala előtt, 
tájékoztatást? 
– Milyen mechanizmust fognak alkalmazni, hogy lehetővé tegyék a Parlamentnek az ezekbe 
az intézkedésekbe való beleszólását? 
– Hogyan biztosítható e szenzitív információk bizalmas kezelése? 
– A Parlamenttel való konzultációra/a Parlament tájékoztatására vonatkozó esetleges 
követelményeket magába a rendeletbe (preambulum, rendelkező rész) vagy valamilyen kísérő 
dokumentumba (nyilatkozat) kell-e beilleszteni? 


