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I. PAGRINDINIAI SIŪLOMO REGLAMENTO TIKSLAI

Šiuo metu ES neturi horizontalios teisės aktų sistemos savo teisių pagal PPO ir kitus 
tarptautinius prekybos susitarimus vykdymui užtikrinti. Pasaulyje, kuriame vis dažniau 
imamasi atsakomųjų veiksmų, siūlomos priemonės teisėtas tikslas yra geriau užtikrinti ES 
prekybos teisių vykdymą, sustiprinti ES patikimumą ir galiausiai įtikinti mūsų prekybos 
partnerius laikytis prekybos susitarimuose nustatytų žaidimo taisyklių. Šis pasiūlymas taip pat 
yra strategijos, kuria Europos Sąjungai siekiama atverti naujas rinkas, dalis, be to, juo 
sprendimų priėmimo procesas suderinamas su Lisabonos sutarties nuostatomis.

Ši nauja priemonė taip pat turėtų būti suvokiama atsižvelgiant į daugiašalių (PPO), regioninių 
ir dvišalių ginčų sprendimo taisyklių sistemą, pagal kurią skundą pateikusi šalis jau turi teisę 
imtis kraštutinių priemonių, t. y. laikinų gynybinių atsakomųjų veiksmų prieš pažeidimą 
padariusią šalį, jeigu pastaroji nesilaiko ginčų sprendimo institucijos nustatytų taisyklių. Taigi 
šia priemone nesiekiama jokių protekcionistinių tikslų.

Tai, kad pranešėjas tvirtai palaiko šį pasiūlymą, nereiškia, kad ES turėtų dažniau taikyti 
subalansavimo ir (arba) priešpriešines priemones, tačiau šis pasiūlymas neabejotinai padės 
palengvinti galimą jų taikymą. Pranešėjas mano, kad imtis atsakomųjų veiksmų visada reikėtų 
tik kraštutiniu atveju pagal pripažintą Pascalio Lamy citatą: „Konsultuokitės prieš priimdami 
teisės aktus, derėkitės prieš pradėdami bylinėtis, atlyginkite nuostolius prieš imdamiesi 
atsakomųjų veiksmų ir bet kokiu atveju laikykitės taisyklių“.

Pastaraisiais metais nebuvo daug atvejų, kai ES turėjo imtis atsakomųjų veiksmų, tačiau 
tikėtina reali grėsmė yra svarbus veiksnys užtikrinant teigiamą ginčų sprendimą. Priemonės 
patvirtinimo laikas labai svarbus. Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai ES taikė metodą, pagal 
kurį kiekvienu atveju trečiajai šaliai buvo taikomos individualios atsakomosios prekybos 
priemonės pagal PPO susitarimą dėl ginčų sprendimo arba padėtis būdavo subalansuojama 
pagal Susitarimą dėl apsaugos priemonių. Tokiais atvejais Taryba tvirtindavo reglamentus. 
Kadangi nėra horizontalios sistemos, dabar priimant kiekvieną sprendimą reikėtų taikyti 
įprastą teisėkūros procedūrą, kuri vidutiniškai trunka nuo 15 iki 31 mėnesio.

Nors turėtume atidžiai išnagrinėti galimybes stiprinti dabartinio pasiūlymo taikymo sritį, 
galimas priešpriešines priemones ir Parlamento dalyvavimą, labai svarbu, kad Europos 
Sąjungoje ši horizontalioji priemonė būtų kuo greičiau patvirtinta.

II. REGLAMENTO TAIKYMO SRITIS

Šiame pasiūlyme nustatomos taisyklės ir tvarka, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingas ES 
teises sustabdyti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų pagal tarptautinius prekybos susitarimus 
taikymą ir juos atšaukti (1 straipsnis). Jis apima keturiais atvejais taikytinas priemones 
(3 straipsnis):
– atsakomąsias priemones priėmus sprendimus dėl prekybos ginčų PPO lygmeniu (PPO 
susitarimo dėl ginčų sprendimo 22 straipsnis);
– atsakomąsias priemones priėmus sprendimus dėl prekybos ginčų pagal kitus tarptautinius 
susitarimus;
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– subalansavimo priemones, kai trečioji šalis priima apsaugos priemonę be atitinkamų 
subalansavimo priemonių (PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių 8 straipsnis);
– subalansavimo priemones, kai trečioji šalis be tinkamos kompensacijos pakeičia savo tarifų 
nuolaidas pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį.

III. SIŪLOMOS PREKYBOS POLITIKOS PRIEMONIŲ RŪŠYS

5 straipsnyje numatytos trys priešpriešinių priemonių rūšys:
1) tarifų nuolaidų taikymo sustabdymas ir naujų muitų nustatymas;
2) kiekybinių prekių importo ar eksporto apribojimų nustatymas arba didinimas;
3) nuolaidų viešųjų pirkimų srityje taikymo sustabdymas.

Pagal šį pasiūlymą ES galėtų patvirtinti priešpriešines priemones tik tarptautinei, regioninei ar 
dvišalei ginčų sprendimo institucijai leidus tai padaryti. Vis dėlto iš ES neatimama galimybė 
pasirinkti tinkamiausią priešpriešinę priemonę, skirtą veiksmingam jos teisių vykdymui 
užtikrinti, pvz., nuspręsti, kuriam trečiosios šalies sektoriui ar susitarimui ši priešpriešinė 
priemonė bus taikoma.

Aplinkybės, kuriomis gali būti leidžiama taikyti kryžmines atsakomąsias priemones, 
išaiškintos PPO susitarimo dėl ginčų sprendimo 22 straipsnio 3 dalyje. Pati sąvoka 
„kryžminiai atsakomieji veiksmai“ šio dokumento tekste nevartojama, tačiau ja sutrumpintai 
apibūdinama padėtis, kai skundą pateikusi šalis imasi atsakomųjų veiksmų sektoriaus arba 
susitarimo, kurių besiginanti šalis nepažeidė, atžvilgiu. Tokia pat priemonė nustatyta 
Susitarimo dėl apsaugos priemonių 8 straipsnyje.

A. Paslaugos ir intelektinės nuosavybės teisės

Siūlomame reglamente nustatomas prekybos politikos priešpriešinių priemonių, kurioms 
pagal 5 straipsnio nuostatas priskiriamos tik prekės ir viešųjų pirkimų objektai, rinkinys.

Paslaugos, išskyrus viešųjų pirkimų objektus, ir intelektinės nuosavybės teisės de facto
nelaikomos prekybos teisių vykdymo užtikrinimo priemonėmis. Jei ES šiose srityse prireiktų 
taikyti priešpriešines priemones (atitinkamai pagal GATS (PPO Bendrojo susitarimo dėl 
prekybos paslaugomis) ir TRIPS (PPO Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, 
susijusių su prekyba) sistemas), tai turėtų būti daroma „pagal kitą tvarką“, t. y. tvirtinant 
ad hoc reglamentus, kuriems reikia nemažai laiko.

Komisijos pateiktas pagrindimas susijęs su patirties trūkumu paslaugų ir intelektinės 
nuosavybės teisių srityse taikant vykdymo užtikrinimo priemones, o dėl to gali kilti sudėtingų 
techninių ir teisinių klausimų.

Nors pagal PPO taisykles leidžiama imtis kryžminių atsakomųjų veiksmų, vien tik prekių 
srities atsakomieji veiksmai ne visada tinkami ar veiksmingi. Nors Europos Sąjungoje nėra 
horizontalaus paslaugų rinkos reguliavimo, pagal ES teisės aktus būtų galima apsvarstyti 
galimybę tam tikruose sektoriuose taikyti priešpriešines priemones. Prieš atmesdami galimybę 
įtraukti paslaugų sektoriaus priemones kaip vykdymo užtikrinimo būdą, turėtume išnagrinėti 
jų praktines pasekmes ir ar tai domintų pramonę. Dėl didėjančios paslaugų svarbos 
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regioniniuose ir dvišaliuose laisvosios prekybos susitarimuose (LPS) toliau stiprėja 
argumentai apsvarstyti galimybę įtraukti bent paslaugas.

Daugiau sunkumų kyla kryžminių atsakomųjų veiksmų, susijusių su intelektinės nuosavybės 
teisėmis, srityje. Pirma, yra su ES teisine sistema susijusių sunkumų. Antra, taikant 
priešpriešines priemones intelektinės nuosavybės teisių srityje gali kilti sudėtingų klausimų 
dėl valstybių narių prisiimtų įsipareigojimų pagal tarptautinės teisės aktus ir atsirasti kitų 
praktinių sunkumų.

Pagal PPO taisykles dėl PPO pateiktų komercinių ginčų leidžiama stabdyti pagal TRIPS 
prisiimtų teisių ir įsipareigojimų vykdymą. Tačiau, nors keliais atvejais ginčų sprendimo 
institucija leido sustabdyti intelektinės nuosavybės teisių vykdymą, pats vykdymas iš tikrųjų 
niekada nebuvo sustabdytas.

B. Viešieji pirkimai

Labai svarbu atskirti šį reglamento projektą ir diskusijas dėl abipusiškumo, susijusias su 
Reglamento dėl viešųjų pirkimų abipusiškumo projektu. Šis pasiūlymas susijęs su ES jau 
turimų teisių vykdymo užtikrinimu.

Nors dokumento tekstas nėra labai aiškus, šiame pasiūlyme numatoma patvirtinti viešųjų 
pirkimų priemones, kurios būtų taikomos ne tik Sutarties dėl viešųjų pirkimų srityje, bet ir 
kitomis aplinkybėmis, visų pirma kai LPS partneris nesilaiko pagal LPS prisiimtų viešųjų 
pirkimų įsipareigojimų. Šią teksto dalį būtų galima išdėstyti išsamiau.

Sutarties dėl viešųjų pirkimų nuostatos jau taikomos PPO susitarimo dėl ginčų sprendimo 
taisyklėms ir, kai susiduriama su neteisėtais veiksmais, sutarties šalims leidžiama imtis 
priešpriešinių priemonių. Vienas iš Sutarties dėl viešųjų pirkimų ypatumų yra tas, kad į ją 
neįtraukta galimybė imtis kryžminių atsakomųjų veiksmų, o tai reiškia, kad vienintelės 
priešpriešinės priemonės, kurių galima imtis šios sutarties nuostatų pažeidimo atvejais, yra 
viešųjų pirkimų apribojimai. Tai skiriasi nuo GATS ir TRIPS, į kurias įtraukta galimybė imtis 
kryžminių atsakomųjų veiksmų, nors yra taisyklių, kurių reikia laikytis.

Dėl Sutarties dėl viešųjų pirkimų peržiūros ir viešųjų pirkimų bei visaverčių ginčų sprendimų 
skyrių įtraukimo į laisvosios prekybos susitarimus didėja įsipareigojimai viešųjų pirkimų 
srityje. Nors pastaruosiuose dvišaliuose ginčuose tokios galimybės nebuvo, galima tikėtis, kad 
ateityje bus patvirtinti tam tikri ginčų sprendimo veiksmai pagal laisvosios prekybos 
susitarimus, ir ES turi būti tam pasirengusi.

Po beveik penkiasdešimties bendros prekybos politikos įgyvendinimo metų negalime pasakyti 
savo piliečiams, kad ES derasi dėl mūsų prekybos susitarimų, tačiau nepajėgia užtikrinti jų 
įgyvendinimo tinkamomis priemonėmis.

IV. INFORMACIJOS KAUPIMAS

Šiame pasiūlyme keliose vietose minimos ES (bendrojo) intereso ir ekonominių interesų 
sąvokos. Komisija grindžia šias formuluotes pateikdama atitinkamas nuorodas, visų pirma į 



DT\932018LT.doc 5/5 PE508.131v01-00

LT

PPO teisės aktus.

9 straipsnyje teigiama, kad Komisija renka informaciją ir nuomones dėl Europos Sąjungos 
ekonominių interesų, susijusių su tam tikrais produktais ar sektoriais taikant šį reglamentą. 
Atsižvelgiant į tai, kaip svarbu, kad ES ekonominės veiklos vykdytojai galėtų pasirinkti 
priešpriešines priemones ir trečiosios šalies sektorių ar susitarimą, kuriems ši priemonė bus 
skirta, taip pat svarbu į šį informacijos kaupimo procesą įtraukti daugiau aspektų, kad 
Komisija galėtų atsižvelgti į visas nuomones bei informaciją ir išsamiai nustatyti ir bendrąjį, ir 
ekonominį ES interesą, įskaitant socialinį ir aplinkos apsaugos aspektus.

V. AKTYVESNIS EUROPOS PARLAMENTO DALYVAVIMAS

Kiek tai sietina su Europos Parlamento dalyvavimu šiose procedūrose, dabartinis pasiūlymas 
nėra itin išsamus. Jį reikėtų vertinti atsižvelgiant į:
– Reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 
11 straipsnio „Europos Parlamento ir Tarybos teisė tikrinti“ nuostatas;
– Bendrąjį susitarimą dėl ribotų prekybos dokumentų platinimo;
– Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnį.

Bet koks Komisijos sprendimas patvirtinti prekybos politikos priešpriešines priemones turėtų 
rimtų padarinių ne tik ekonominiu, bet ir politiniu požiūriu. Reikėtų atidžiai įvertinti 
Parlamento dalyvavimo visais procedūros etapais ir būtinybės užtikrinti skaidrumą klausimus.

– Ar įvairiais procedūros etapais reikėtų numatyti papildomas ad hoc tikrinimo ir (arba) 
konsultavimosi procedūras, ypač kai PPO narei nustatytas galutinis terminas, iki kurio ji turi 
įvykdyti PPO sprendimą, ir iš karto pasibaigus šiam galutiniam terminui?
– Kaip Parlamentas bus laiku informuojamas, geriausia – prieš priimant sprendimą?
– Kokių priemonių bus imamasi, kad Parlamentas turėtų teisę pareikšti nuomonę apie šiuos 
veiksmus?
– Kaip būtų galima užtikrinti šios slaptos informacijos konfidencialumą?
– Ar į patį reglamentą (jo konstatuojamąsias dalis ar straipsnius) arba į bet kokį lydimąjį 
dokumentą (deklaraciją) reikėtų įtraukti reikalavimą dėl konsultavimosi su Parlamentu 
ir (arba) dėl jo informavimo?


