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I. OGÓLNE CELE PROPONOWANEGO ROZPORZĄDZENIA

W chwili obecnej Unia nie dysponuje horyzontalnymi ramami prawnymi służącymi 
egzekwowaniu jej praw wynikających z postanowień WTO oraz innych międzynarodowych 
umów handlowych. Biorąc pod uwagę globalny wzrost liczby działań odwetowych, 
proponowany instrument ma na celu wzmocnienie egzekwowania praw handlowych UE, 
konsolidację wiarygodności UE i ostateczne przekonanie partnerów handlowych do 
przestrzegania zasad gry określonych w umowach handlowych. Niniejszy wniosek stanowi 
również element strategii otwierania nowych rynków dla UE oraz dostosowywania procesu 
podejmowania decyzji do postanowień Traktatu z Lizbony.

Ten nowy instrument należy również rozpatrywać w kontekście wielostronnych (WTO), 
regionalnych i dwustronnych zasad rozstrzygania sporów, które już teraz dają państwu 
skarżącemu prawo do podjęcia ostatecznych środków, tj. tymczasowych obronnych działań 
odwetowych przeciwko państwu naruszającemu przepisy, jeżeli państwo to nie zdoła wdrożyć 
zasad wyznaczonych przez organ rozstrzygania sporów. Z tego powodu nie można mówić 
tutaj, że celem jest protekcjonizm.

Silne poparcie sprawozdawcy dla wniosku nie oznacza, że UE powinna częściej korzystać 
ze środków równoważących lub zaradczych, jednak niewątpliwie ułatwi ich wykorzystanie. 
Sprawozdawca uważa, że działania odwetowe powinny być ostatecznością, zgodnie ze 
słowami Pascala Lamy'ego: „Konsultuj, zanim ustanowisz prawo; negocjuj, zanim pójdziesz 
do sądu; naprawiaj szkody, zanim przystąpisz do odwetu; i za wszelką cenę przestrzegaj 
zasad". 

W ciągu ostatnich lat tylko kilka razy byliśmy świadkami podejmowania działań odwetowych 
przez UE, mimo iż wiarygodne zagrożenie jest ważnym czynnikiem mogącym zapewnić 
pozytywne rozstrzygnięcie sporów. Niezwykle istotny jest czas zastosowania danego 
rozwiązania. Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony w Unii Europejskiej każdy 
przypadek użycia odwetowych środków handlowych przeciwko krajom trzecim traktowano 
indywidualnie, zgodnie z Uzgodnieniem w sprawie zasad i procedur regulujących 
rozstrzyganie sporów WTO, lub stosowano środki równoważące zgodnie z Porozumieniem w 
sprawie środków ochronnych. Powyższe podejście przybrało formę rozporządzeń przyjętych 
przez Radę. Z powodu braku horyzontalnych ram prawnych obecnie każdą decyzję należy 
przyjmować zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, która trwa średnio 15 do 31 
miesięcy. 

Powinniśmy dokładnie przeanalizować możliwości wzmocnienia niniejszego wniosku 
w odniesieniu do jego zakresu, dostępnych środków zaradczych i zaangażowania Parlamentu, 
bardzo ważne jest jednak, aby UE otrzymała ten instrument horyzontalny jak najszybciej.

II. ZAKRES ROZPORZĄDZENIA 

Przedstawiony wniosek ustanawia zasady i procedury w celu zapewnienia skutecznego 
wykonywania praw Unii do zawieszenia lub wycofania koncesji lub innych zobowiązań 
w ramach międzynarodowych umów handlowych (Art. 1). Dotyczy to czterech rodzajów 
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sytuacji (Art. 3): 
– działań odwetowych związanych z rozstrzygnięciem sporów handlowych na poziomie 
WTO (Art. 22 uzgodnień WTO w sprawie rozstrzygania sporów);  
– działań odwetowych związanych z rozstrzygnięciem sporów handlowych w ramach innych 
umów międzynarodowych; 
– środków równoważących w przypadku, gdy kraj trzeci stosuje środki ochronne bez 
zastosowania odpowiednich środków równoważących (Art. 8 Porozumienia w sprawie 
środków ochronnych WTO);
– środków równoważących w przypadkach, gdy strona trzecia wprowadza zmiany do swoich 
koncesji taryfowych zgodnie z artykułem XXVIII GATT bez zadowalającego wyrównania.

III. RODZAJE PROPONOWANYCH ŚRODKÓW POLITYKI HANDLOWEJ

W art. 5 wymieniono trzy rodzaje środków zaradczych: 
1 - zawieszenie koncesji celnych oraz nałożenie nowych ceł; 
2 - wprowadzenie lub zwiększenie ograniczeń ilościowych wobec przywozu lub wywozu 
towarów; 
3 - zawieszenie koncesji w obszarze zamówień publicznych. 

Wniosek umożliwi UE podejmowanie środków zaradczych, jednak pod warunkiem, że 
upoważni ją do tego organ rozstrzygania sporów międzynarodowych, regionalnych lub 
dwustronnych. Nie pozbawia to jednak UE możliwości wybrania najbardziej stosownych 
środków zaradczych pozwalających na efektywne egzekwowanie prawa unijnego, np. 
możliwości podejmowania decyzji odnośnie tego, którego sektora, porozumienia lub kraju 
trzeciego ma dotyczyć środek zaradczy. 

Okoliczności, w których krzyżowe działania odwetowe mogą być dopuszczalne opisano 
w art. 22 ust. 3 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów.
Określenie „krzyżowe działania odwetowe” nie pojawia się co prawda w tekście, ale w 
skrócie oznacza sytuację, w której państwo skarżące podejmuje działania odwetowe w 
ramach sektora lub umowy, których postanowień nie naruszyło państwo broniące się. Art. 8 
Porozumienia w sprawie środków ochronnych określa taki sam mechanizm.

A. Usługi i prawo własności intelektualnej

Zgodnie z art. 5 proponowanego rozporządzenia, zestaw środków zaradczych z zakresu 
polityki handlowej ograniczono do towarów i zamówień publicznych. 

Usługi – inne niż zamówienia publiczne – oraz prawo własności intelektualnej są de facto 
wykluczone jako mechanizmy egzekwowania przepisów handlowych. Jeżeli UE miałaby 
wykorzystać środki zaradcze w tych obszarach, odpowiednio w ramach porozumień GATS 
(Układ ogólny WTO w sprawie handlu usługami) i TRIPS (Porozumienie WTO w sprawie 
handlowych aspektów praw własności intelektualnej), należałoby je przeprowadzić 
„w ramach innych procedur”, wykorzystując w tym celu czasochłonne regulacje ad hoc.

Komisja uzasadnia to brakiem wiedzy specjalistycznej z zakresu wykorzystywania środków 
egzekwowania prawa w kontekście usług i prawa własności intelektualnej, co mogłoby 
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spowodować problemy natury technicznej i prawnej.

Choć przepisy WTO pozwalają na krzyżowe działania odwetowe, to takie działania 
w zakresie towarów nie zawsze są praktyczne lub efektywne. Mimo że w UE nie istnieje 
horyzontalna regulacja rynku w zakresie usług, prawo unijne zezwala w wielu sektorach na 
podejmowanie środków zaradczych. Przed wykluczeniem możliwości włączenia takich 
działań jako środków egzekwowania prawa w dziedzinie usług należy przeanalizować ich 
praktyczne zastosowanie oraz ewentualne zainteresowanie takimi środkami ze strony branży. 
Rosnące znaczenie usług w regionalnych i dwustronnych umowach wolnego handlu jeszcze 
bardziej wzmacnia argumenty stojące za ich uwzględnieniem. 

Kwestia krzyżowych działań odwetowych w odniesieniu do praw własności intelektualnej jest 
bardziej skomplikowana. Po pierwsze pewne trudności wynikają z samego systemu prawnego 
UE. Po drugie środki zaradcze w zakresie prawa własności intelektualnej mogą rodzić trudne 
pytania dotyczące zobowiązań państw członkowskich wynikających z prawa 
międzynarodowego oraz stać się źródłem innych trudności praktycznych. 

Przepisy WTO zezwalają na zawieszenie praw i obowiązków w ramach porozumienia TRIPS 
w wyniku sporów handlowych rozstrzyganych przed WTO. Mimo że w kilku przypadkach 
organ rozstrzygania sporów zezwolił na zawieszenie praw własności intelektualnej, do 
faktycznego zawieszenia tych praw nigdy nie doszło. 

B. Zamówienia publiczne

Obecny projekt rozporządzenia należy bezwzględnie odróżnić od dyskusji na temat 
wzajemności w związku z projektem rozporządzenia dotyczącego wzajemności w 
zamówieniach publicznych. Obecny wniosek dotyczy egzekwowania praw, które UE już 
posiada.

Pomimo pewnych niejasności w tekście obecny wniosek przewiduje przyjęcie środków 
dotyczących zamówień nie tylko w kontekście Porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych (GPA), lecz również w innych okolicznościach, zwłaszcza w przypadku, gdy 
partner w ramach umowy o wolnym handlu nie przestrzega zobowiązań dotyczących 
zamówień publicznych z niej wynikających. Tę część wniosku należałoby rozszerzyć.

W przypadku Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów 
WTO obowiązuje już Porozumienie w sprawie zamówień publicznych, które zezwala stronom 
porozumienia na podejmowanie środków zaradczych w przypadku, gdy mają do czynienia z 
nielegalną działalnością. Szczególną cechą GPA jest wykluczenie krzyżowych działań 
odwetowych, co w konsekwencji oznacza, że w przypadku naruszenia postanowień GPA 
jedynym możliwym do zastosowania środkiem zaradczym jest nałożenie ograniczeń w 
zakresie zamówień publicznych. W przeciwieństwie do GPA porozumienia GATS i TRIPS 
nie wykluczają krzyżowych działań odwetowych, niemniej jednak obowiązują w ich 
przypadku pewne zasady. 

Zobowiązania w zakresie zamówień publicznych są coraz większe ze względu na zmiany 
wprowadzone do porozumienia GPA oraz ze względu na włączenie rozdziałów dotyczących 
zamówień publicznych oraz obszernych rozdziałów dotyczących rozstrzygania sporów do 
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umów o wolnym handlu. Choć dawniej spory dwustronne był rzadkością, w najbliższym 
czasie możemy się spodziewać działań z zakresu rozstrzygania sporów w ramach umów 
o wolnym handlu, na co Unia powinna być przygotowana.

Po prawie pięćdziesięciu latach wspólnej polityki handlowej nie możemy powiedzieć naszym 
obywatelom, że choć Unia negocjuje porozumienia handlowe, to jednak nie ma możliwości 
ich egzekwowania przy pomocy właściwych mechanizmów. 

IV. GROMADZENIE INFORMACJI

Wniosek odnosi się w wielu miejscach do koncepcji „(ogólnych) interesów” oraz „interesów 
gospodarczych” UE. Komisja odwołuje się w tych przypadkach do innych dokumentów, 
w których użyto tych samych sformułowań, a szczególnie do przepisów WTO.

Zgodnie z art. 9 Komisja poszukuje informacji i opinii dotyczących gospodarczych interesów 
UE w zakresie konkretnych produktów lub sektorów, w ramach stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Biorąc pod uwagę, jak ważny dla unijnych podmiotów gospodarczych jest 
wybór środków zaradczych oraz wybór sektora lub porozumienia kraju trzeciego, w które 
działania te będą wymierzone, należałoby zawrzeć we wniosku więcej szczegółów 
dotyczących procesu gromadzenia informacji, aby umożliwić Komisji uwzględnienie 
wszystkich opinii i informacji, a także określić w sposób kompleksowy ogólne i gospodarcze 
interesy Unii, uwzględniając czynniki społeczne i środowiskowe. 

V. WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE PARLAMENTU

Jeżeli chodzi o zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w procedury, obecny wniosek nie 
jest zbyt wyczerpujący. Należy go ocenić pod kątem:
– art. 11 („Uprawnienia kontrolne PE”) rozporządzenia nr 182/2011 ustanawiającego przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję;
– umowy ramowej dotyczącej obiegu limitowanych dokumentów handlowych;
– art. 88 Regulaminu PE. 

Wszelkie decyzje Komisji dotyczące przyjęcia środków zaradczych polityki handlowej będą 
miały daleko idące konsekwencje, zarówno z gospodarczego, jak i ogólnopolitycznego 
punktu widzenia.  Należy dokładnie przeanalizować kwestię zaangażowania Parlamentu 
na wszystkich etapach procedury oraz potrzebę przejrzystości. 

– Czy na poszczególnych etapach procedury należałoby przewidzieć dodatkowy proces 
kontroli/konsultacji ad hoc, zwłaszcza w momencie, gdy kraj członkowski WTO otrzyma 
termin zastosowania się do orzeczenia WTO oraz niezwłocznie po upłynięciu tego terminu?
– Czy Parlament będzie powiadamiany z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej przed 
podjęciem decyzji? 
– Jakie mechanizmy zostaną zastosowane, by umożliwić Parlamentowi zabieranie głosu na 
temat takich działań? 
– W jaki sposób można zapewnić poufność wrażliwych informacji tego typu? 
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– Czy do samego rozporządzenia (motywów, artykułów) lub do jakiegokolwiek dołączonego 
dokumentu (deklaracji) należy włączyć wymóg konsultowania z Parlamentem lub 
informowania go?


