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I. IEROSINĀTĀS REGULAS VISPĀRĒJIE MĒRĶI

Pašlaik ES nav horizontāla tiesiskā regulējuma, lai īstenotu savas tiesības saskaņā ar PTO un 
citiem starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem. Pasaulē, kurā pieaug represīvu pretpasākumu 
skaits, ierosinātais instruments ir pamatoti paredzēts, lai stiprinātu un īstenotu ES 
tirdzniecības tiesības, nostiprinātu uzticību ES un galīgi pārliecinātu mūsu tirdzniecības 
partnerus ievērot noteikumus, kas paredzēti tirdzniecības nolīgumos. Pašreizējais 
priekšlikums ir arī stratēģisks elements, lai Eiropas Savienībai atvērtu jaunus tirgus un 
pielāgotu lēmumu pieņemšanu Lisabonas līgumam.

Šis jaunais instruments ir jāsaprot saistībā ar daudzpusējiem (PTO), reģionālajiem un 
divpusējiem strīdu izšķiršanas noteikumiem, kas jau pašlaik piešķir tiesības sūdzību 
iesniegušajai valstij kā pēdējo līdzekli veikt aizsardzības pagaidu pretpasākumus pret vainīgo 
valsti, ja šī valsts neīsteno strīdu izšķiršanas noteikumus. Tāpēc netiek īstenots nekāds 
protekcionisma mērķis.

Referenta lielais atbalsts šim priekšlikumam nenozīmē, ka ES biežāk jāizmanto līdzsvara 
atjaunošanas pasākumi un pretpasākumi, bet tas, bez šaubām, atvieglos to iespējamo 
piemērošanu. Referents uzskata, ka pretpasākums jāizmanto tikai kā pēdējais līdzeklis 
saskaņā ar izdaudzināto Pascal Lamy citātu: „Apspriedieties, pirms izdodat likumus, vediet 
sarunas, pirms tiesājaties, kompensējiet, pirms veicat pretpasākumus, un katrā ziņā piekrītiet.” 

Pēdējos gados ir bijuši tikai daži gadījumi, kad ES bija jāveic pretpasākumi, tomēr svarīgs 
faktors, lai panāktu pozitīvu vienošanos, ir ticami draudi. Pasākuma pieņemšanas termiņam ir 
sevišķi svarīga nozīme. Pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā ES pieeja attiecībā uz 
tirdzniecības pretpasākumiem pret trešām valstīm saskaņā ar PTO Vienošanos par strīdu 
izšķiršanu (DSU) vai līdzsvara atjaunošanas pasākumiem saskaņā ar Aizsargpasākumu 
nolīgumu bija izvērtēt katru gadījumu atsevišķi. Pasākumu izstrāde notika Padomes pieņemto 
regulu veidā. Tā kā trūkst horizontāla tiesiskā regulējuma, ikviens lēmums tagad ir jāpieņem 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, kas vidēji ilgst no 15 līdz 31 mēnesim. 

Kaut gan mums ir rūpīgi jāizpēta iespējas stiprināt pašreizējo priekšlikumu attiecībā uz tā 
piemērošanas jomu, pieejamajiem pretpasākumiem un Parlamenta iesaistīšanos, tomēr ir ļoti 
svarīgi, lai ES iegūtu šo horizontālo instrumentu pēc iespējas ātrāk.

II. REGULAS DARBĪBAS JOMA 

Šajā regulas priekšlikumā paredzēti noteikumi un procedūras, lai nodrošinātu, ka tiek faktiski 
īstenotas Savienības tiesības apturēt vai atsaukt koncesijas vai citas saistības saskaņā ar 
starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem (1. pants). Regulu piemēro četru veidu situācijās 
(3. pants):
– pēc tirdzniecības strīdu iztiesāšanas saskaņā ar PTO Vienošanos par strīdu izšķiršanu (PTO 
DSU 22. pants); 
– pēc tirdzniecības strīdu iztiesāšanas atbilstoši citiem starptautiskiem nolīgumiem; 
– attiecībā uz tādu koncesiju vai citu saistību līdzsvara atjaunošanu, ko var veikt, pamatojoties 
uz trešās valsts piemērotu aizsardzības pasākumu saskaņā ar PTO Nolīguma par aizsardzības 
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pasākumiem 8. pantu;
– gadījumos, kad PTO dalībvalsts groza koncesijas saskaņā ar GATT XXVIII pantu, ja nav 

bijusi vienošanās par kompensējošiem pielāgojumiem.

III. IEROSINĀTO TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS PASĀKUMU VEIDI

5. pantā ir paredzēti trīs pasākumu veidi: 
1. – tarifu koncesiju apturēšana un jaunu vai palielinātu muitas nodokļu piemērošana; 
2. – preču importa vai eksporta kvantitatīvu ierobežojumu ieviešana vai palielināšana; 
3. – koncesiju apturēšana publiskā iepirkuma jomā. 

Priekšlikums ļaus ES pieņemt pretpasākumus tikai tad, ja starptautiska, reģionāla vai 
divpusēja strīdu izšķiršanas struktūra dos tai atļauju to darīt. Tomēr tas neatņem ES tiesības 
izvēlēties vispiemērotākos pretpasākumus, lai efektīvi īstenotu savas tiesības, piemēram, pret 
kuru jomu vai nolīgumu ar trešo valsti būs vērsts attiecīgais pretpasākums. 

Apstākļi, kādos var atļaut savstarpējus pretpasākumus, ir izskaidroti DSU 22. panta 3. punktā. 
Frāze „savstarpēji pretpasākumi” neparādās tekstā, bet nozīmē situāciju, kad valsts, kas ir 
iesniegusi sūdzību, veic pretpasākumus saskaņā ar jomu vai nolīgumu, kuru valsts, kas 
aizstāvas, nav pārkāpusi. Nolīguma par aizsardzības pasākumiem 8. pantā ir paredzēts tas pats 
mehānisms.

A. Pakalpojumi un intelektuālā īpašuma tiesības

Ierosinātā regula paredz veselu virkni tirdzniecības politikas pasākumu, kas saskaņā ar 
5. pantu attiecas uz precēm un publisko iepirkumu. 

Pakalpojumi — kas neattiecas uz publisko iepirkumu — un intelektuālā īpašuma tiesības ir de 
facto izslēgti no tirdzniecības noteikumu izpildes mehānismiem. Ja ES ir jāpiemēro 
pretpasākumi šajās jomās — attiecīgi saskaņā ar GATS (PTO Vispārējā vienošanās par 
pakalpojumu tirdzniecību) un TRIPS (PTO Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem) —, tas jādara saskaņā ar citām procedūrām, piemērojot laikietilpīgus ad 
hoc noteikumus. 

Pamatojums, ko sniegusi Komisija, ir kompetences trūkums, piemērojot īstenošanas 
pasākumus pakalpojumu un intelektuālā īpašuma tiesību jomās, kurš var izraisīt sarežģītus 
tehniskus un tiesiskus jautājumus.  

Lai gan PTO noteikumi pieļauj savstarpējus pretpasākumus, pretpasākumi tikai attiecībā uz 
precēm ne vienmēr ir praktiski vai efektīvi. Lai gan ES nav horizontālu tirgus noteikumu 
attiecībā uz pakalpojumiem, ES tiesību akti vairākās jomās ļauj apsvērt pretpasākumu 
piemērošanu. Pirms mēs atmetam iespēju iekļaut pakalpojumu jomas pasākumus kā 
noteikumu izpildes līdzekli, ir jāanalizē to nozīme, kā arī jautājums, vai tie izraisa nozares 
interesi. Pakalpojumu aizvien pieaugošā nozīme reģionālajos un divpusējos brīvās 
tirdzniecības nolīgumos liek mums vismaz apsvērt pakalpojumu iekļaušanu. 
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Lielākas grūtības rada savstarpējie pretpasākumi, kas ietver intelektuālā īpašuma tiesības. 
Pirmkārt, ir grūtības, kuras izraisa ES tiesību sistēma. Otrkārt, pretpasākumi intelektuālā 
īpašuma tiesību jomā var novest pie sarežģītiem jautājumiem par dalībvalstu pienākumiem 
saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un radīt citas praktiskas grūtības. 

PTO noteikumi pieļauj tiesību un pienākumu apturēšanu saskaņā ar TRIPS komerciālu strīdu 
dēļ PTO līmenī. Tomēr, lai gan Strīdu izšķiršanas padome pāris gadījumos bija atļāvusi 
intelektuālā īpašuma tiesību apturēšanu, faktiski apturēšana nekad nenotika. 

B. Publiskais iepirkums

Ir būtiski svarīgi nošķirt pašreizējo regulas projektu no debatēm par savstarpējību, kas 
saistītas ar Savstarpēja publiskā iepirkuma regulas projektu. Pašreizējais priekšlikums attiecas 
uz to tiesību īstenošanu, kas jau pieder ES.

Lai gan teksts nav visai skaidrs, pašreizējais priekšlikums paredz iepirkuma pasākumu 
pieņemšanu ne tikai saistībā ar Nolīgumu par valsts iepirkumu (GPA), bet arī citos apstākļos, 
jo īpaši gadījumos, kad brīvās tirdzniecības nolīguma partneri neievēro BTN iepirkuma 
saistības. Projektu vajadzētu izstrādāt vēlreiz — visaptverošāk.

Nolīgums par valsts iepirkumu jau attiecas uz PTO Vienošanās par strīdu izšķiršanu
noteikumiem un atļauj tā pusēm veikt pretpasākumus, ja tās sastopas ar prettiesisku rīcību. 
GPA īpatnība ir tā, ka tas nepieļauj savstarpējus pretpasākumus, un tas nozīmē, ka vienīgie 
iespējamie pretpasākumi pārkāpumu gadījumos ir iepirkuma ierobežojumi. Tas ir pretrunā 
GATS (Vispārējā vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību) un TRIPS (Līgums par 
intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem), kuros savstarpēji pretpasākumi nav izslēgti, 
lai gan ir noteikumi, kas jāievēro.

Iepirkuma jomā saistības palielinās, jo GPA tiek pārskatīts un nodaļas par publisko iepirkumu, 
kā arī pilnīgi noformētas nodaļas par strīdu izšķiršanu tiek iekļautas brīvās tirdzniecības 
nolīgumos. Iepriekš divpusējus strīdus parasti neizvēlējās, bet turpmāk mēs varam sagaidīt, ka 
strīdi tiks izšķirti saskaņā ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem, un ES ir jābūt tam gatavai.

Pēc gandrīz piecdesmit gadu ilgas kopējās tirdzniecības politikas mēs varam teikt saviem
iedzīvotājiem, ka ES ved sarunas par tirdzniecības nolīgumiem, bet to izpildei trūkst 
pienācīgu mehānismu.

IV. INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA 

Vairāki priekšlikuma aspekti attiecas uz ES „(vispārējām) interesēm” un „ekonomiskajām 
interesēm”. Komisija pamato šo formulējumu, atsaucoties uz attiecīgajiem formulējumiem jo 
īpaši PTO tiesību aktos. 

9. pantā ir teikts, ka Komisija pieprasa informāciju un viedokļus par Savienības 
ekonomiskajām interesēm attiecībā uz konkrētiem produktiem vai nozarēm šīs regulas 
piemērošanā. Ņemot vērā to, ka ES ekonomikas dalībniekiem ir svarīgi, lai pretpasākuma 
izvēle un joma vai vienošanās ar trešo valsti būtu mērķtiecīga, informācijas apkopošanas 
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procesā ir jāiekļauj vairāk datu, lai Komisija spētu ņemt vērā visus viedokļus un informāciju 
un visaptveroši noteikt ES vispārējās un ekonomiskās intereses, tostarp arī sociālās un vides 
intereses. 

V. PARLAMENTA LIELĀKA IESAISTĪŠANĀS 

Par EP iesaistīšanos minētajās procedūrās priekšlikumā ir maz rakstīts. Tas ir jānovērtē, 
ņemot vērā:
– Regulas (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu, 
11. pantu „Eiropas Parlamenta un Padomes pārbaudes tiesības”;
– pamatnolīgumu par ierobežotu tirdzniecības dokumentu apriti;
– EP Reglamenta 88. pantu. 

Jebkuram Komisijas lēmumam pieņemt tirdzniecības politikas pretpasākumus būs tālejošas 
sekas ne tikai ekonomiskā ziņā, bet arī vispārējā politiskā ziņā. Jautājums par Parlamenta 
iesaistīšanos visos procedūras posmos un par pārredzamības vajadzību ir rūpīgi jāizvērtē. 

– Vai ir jāparedz papildu ad hoc pārbaudes / apspriešanās process dažādos procedūras 
posmos, jo īpaši tad, ja kādai PTO dalībvalstij ir noteikts termiņš, kurā tai jāizpilda PTO 
nolēmums, kā arī tūlīt pēc šā termiņa beigām?
– Kādā veidā Parlaments tiks savlaicīgi informēts, vai ideālā variantā pirms lēmuma 
pieņemšanas? 
– Kāds mehānisms tiks izmantots, lai ļautu Parlamentam ietekmēt šos pasākumus? 
– Kā var nodrošināt šīs sensitīvās informācijas konfidencialitāti? 
– Vai jebkādas Parlamenta apspriešanās / informācijas prasības ir jāiekļauj pašā regulā 
(apsvērumi, panti) vai kādā pavaddokumentā (deklarācijā)? 


