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I. VŠEOBECNÉ CIELE NAVRHOVANÉHO NARIADENIA

EÚ v súčasnosti nemá horizontálny legislatívny rámec na presadzovanie svojich práv 
v zmysle WTO a iných dohôd o medzinárodnom obchode. V celosvetovom kontexte, kde 
počet odvetných akcií sa zvyšuje, je navrhovaný nástroj legitímne určený na posilnenie 
presadzovania obchodných práv EÚ, upevnenie dôveryhodnosti EÚ a v konečnom dôsledku 
na to, aby presvedčila svojich obchodných partnerov, aby dodržiavali pravidlá hry, ktoré sú 
stanovené v obchodných dohodách. Tento návrh je tiež prvkom stratégie na otvorenie nových 
trhov pre EÚ a zosúlaďuje rozhodovacie postupy s Lisabonskou zmluvou.

Tento nový nástroj by sa mal tiež chápať v rámci pravidiel na urovnávanie sporov na 
multilaterálnej (WTO), regionálnej a dvojstrannej úrovni, ktoré už poskytujú právo žalujúcej 
krajiny, aby si vybrala možnosť „poslednej inštancie“, t. j. dočasnej obrannej odvety proti 
krajine, ktorá porušuje pravidlá, ak táto krajina odmieta dodržiavať pravidlá orgánu na 
urovnávanie sporov. Tento nástroj teda nemá žiadny protekcionistický zámer.

To, že spravodajca dôrazne podporuje tento návrh, neznamená, že by EÚ mala častejšie 
využívať vyrovnávacie opatrenia/protiopatrenia, ale návrh nepochybne uľahčí ich prípadné 
použitie. Spravodajca sa domnieva, že odveta bude vždy poslednou inštanciou, v súlade 
s uznávaným výrokom Pascala Lamyho: „Konzultovať predtým, než sa prijme právny 
predpis, rokovať predtým, ako sa záležitosť predloží súdu, vyrovnávať predtým, ako sa 
pristúpi k odvete, a vždy dodržiavať záväzky“. 

V posledných rokoch sa vyskytlo len niekoľko prípadov, keď EÚ musela pristúpiť k odplate, 
ale dôležitým faktorom pre zabezpečenie kladného urovnania je existencia skutočnej hrozby. 
Časový rámec na prijatie opatrenia má prvoradý význam. Pred Lisabonskou zmluvou EÚ 
využívala prístup od prípadu k prípadu, pokiaľ ide o odvetné obchodné opatrenia proti tretej 
krajine v rámci Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov a obnovenie 
rovnováhy v rámci Dohody WTO o ochranných opatreniach. Tento postup mal podobu 
nariadení prijatých Radou. Bez horizontálneho rámca by teda bolo potrebné prijať každé 
rozhodnutie v súlade s riadnym legislatívnym postupom, ktorý v priemere trvá 15 až 31 
mesiacov. 

Ak máme dôkladne preskúmať možnosti posilnenia tohto návrhu, pokiaľ ide o jeho rozsah, 
dostupné protiopatrenia a zapojenia Parlamentu, je veľmi dôležité, aby EÚ čo najrýchlejšie 
vytvorila tento horizontálny nástroj.

II. ROZSAH PÔSOBNOSTI NARIADENIA 

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a postupy na zabezpečenie účinného vykonávania 
práv EÚ týkajúcich sa pozastavenia alebo odvolania koncesií či iných záväzkov podľa dohôd 
o medzinárodnom obchode (článok 1). Pokrýva štyri druhy situácie (článok 3): 
– odvetné opatrenia po rozhodnutí o urovnaní obchodných sporov na úrovni WTO (článok 22 
Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov); 
– odvetné opatrenia po rozhodnutí o urovnaní obchodných sporov podľa iných 
medzinárodných dohovorov; 
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– vyrovnávacie opatrenia v prípade, že tretia krajina prijíma ochranné opatrenia bez 
primeraných vyrovnávacích opatrení (článok 8 Dohody WTO o ochranných opatreniach);
– vyrovnávacie opatrenia v prípade, že tretia krajina mení svoje colné koncesie podľa článku 
XXVIII dohody GATT bez uspokojivého vyrovnania.

III. DRUHY NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ OBCHODNEJ POLITIKY

V článku 5 sa uvádzajú tri druhy protiopatrení: 
1. – pozastavenie colných koncesií a uloženie nových ciel; 
2. – zavedenie alebo zvýšenie kvantitatívnych obmedzení na dovoz alebo vývoz tovaru; 
3. – pozastavenie koncesií v oblasti verejného obstarávania. 

Tento návrh umožní, aby EÚ prijala protiopatrenia len vtedy, keď medzinárodný, regionálny 
alebo bilaterálny orgán na urovnávanie sporov to povolí. To však nezbavuje EÚ možnosti 
výberu najvhodnejšieho protiopatrenia na účinné presadenie svojich práv, napr. na ktoré 
odvetvie, dohodu alebo ktorú tretiu krajinu bude protiopatrenie zamerané. 

Okolnosti, za ktorých môžu byť krížové odvetné opatrenia povolené, sú vysvetlené v článku 
22. ods. 3 Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov. Samotný výraz 
„krížové odvetné opatrenia“ sa nenachádza v texte, ale je to skrátený popis situácie, keď 
žalujúca krajina uplatní odvetu v odvetví alebo dohode, v rámci ktorých sa žalovaná krajina 
nedopustila porušenia pravidiel. V článku 8 Dohody WTO o ochranných opatreniach sa 
uvádza rovnaký mechanizmus.

A. Služby a práva duševného vlastníctva

Navrhované nariadenie stanovuje rad protiopatrení obchodnej politiky, ktoré sú v súlade s 
článkom 5obmedzené na tovar a verejné obstarávanie. 

Služby – iné ako verejné obstarávanie – a práva duševného vlastníctva sú de facto vylúčené z 
mechanizmov na presadzovanie obchodných dohôd. Ak by EÚ použila protiopatrenia v týchto 
oblastiach, t. j. v rámci GATS ( Všeobecnej dohody WTO o obchode so službami) a TRIPS 
(Dohody WTO o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva), malo by sa to 
uskutočniť „v rámci iných postupov“, vo forme časovo náročných ad hoc nariadení. 

Komisia to odôvodňuje nedostatkom odborných znalostí v používaní opatrení na 
presadzovanie v oblasti služieb a práv duševného vlastníctva, čo by mohlo vyvolať zložité 
technické a právne otázky. 

Aj keď pravidlá WTO umožňujú krížovú odvetu, odveta zameraná len na tovar nie je vždy 
praktická ani účinná. Hoci v EÚ nemáme horizontálnu reguláciu trhu so službami, právne 
predpisy EÚ by v mnohých odvetviach umožnili zvážiť protiopatrenia. Pred tým, než sa 
vylúči možnosť zahrnúť opatrenia v oblasti služieb do prostriedkov presadzovania, treba 
analyzovať praktické dôsledky a otázku, či je o to záujem zo strany príslušného odvetvia. 
Rastúci význam služieb v regionálnych a dvojstranných dohodách o voľnom obchode ešte 
viac posilňuje argumenty o tom, že treba zohľadniť aspoň služby. 
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Väčšie problémy sú s krížovou odplatou zahŕňajúcou práva duševného vlastníctva. Po prvé, 
sú tu ťažkosti spojené s právnym systémom EÚ. Po druhé, protiopatrenia v oblasti práv 
duševného vlastníctva môžu vyústiť do zložitých otázok týkajúcich sa povinností členských 
štátov v rámci medzinárodného práva a priniesť ďalšie praktické ťažkosti. 

Pravidlá WTO umožňujú pozastavenie práv a povinností v zmysle dohody TRIPS v dôsledku 
obchodných sporov v rámci WTO. Aj keď v niekoľkých prípadoch bolo rozhodnutím orgánu 
na urovnávanie sporov povolené pozastavenie práv duševného vlastníctva, k samotnému 
pozastaveniu vlastne nikdy nedošlo. 

B. Verejné obstarávanie

Je mimoriadne dôležité odlíšiť tento návrh nariadenia od diskusií o reciprocite v súvislosti s 
nariadením o reciprocite vo verejnom obstarávaní. Tento predložený návrh je o presadzovaní 
práv, ktorými už EÚ disponuje.

Hoci text nie je úplne jasný, tento návrh predpokladá prijatie opatrení v oblasti obstarávania 
nielen v rámci Dohody o vládnom obstarávaní (GPA), ale aj za iných okolností, najmä ak 
partner dohody o voľnom obchode nedodržiava svoje záväzky týkajúce sa obstarávania 
v rámci tejto dohody o voľnom obchode. Tento bod by sa mohol preformulovať 
zrozumiteľnejším spôsobom.

GPA už platí pre Dohovor WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov a povoľuje 
zmluvným stranám vykonať protiopatrenia, ak dochádza k protiprávnemu konaniu. 
Zvláštnosťou verejného obstarávania je, že vylučuje krížové odvety, čo znamená, že jedinými 
možnými protiopatreniami v prípade porušenia Dohody o vládnom obstarávaní sú 
obmedzenia obstarávania. To je v protiklade ku GATS a TRIPS, v prípade ktorých sa 
nevylučuje krížová odplata, aj keď existujú pravidlá, ktoré treba dodržiavať. 

Záväzky v oblasti verejného obstarávania pribúdajú v dôsledku revízie GPA a začlenenia 
kapitol o verejnom obstarávaní a kapitol o podrobnom mechanizme urovnávania sporov do 
dohôd o voľnom obchode. Zatiaľ čo v minulosti boli bilaterálne spory zriedkavé, v budúcnosti 
môžeme očakávať akcie na urovnávanie sporov v rámci dohôd o voľnom obchode a EÚ musí 
byť pripravená.

Po takmer päťdesiatich rokoch spoločnej obchodnej politiky nemôžeme povedať našim 
občanom, že EÚ rokuje o našich obchodných dohodách, ale nie je ich schopná presadzovať 
správnymi mechanizmami.  

IV. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ 

Návrh sa odvoláva na pojmy „(všeobecného) záujmu“ a „hospodárskeho záujmu“ EÚ. 
Komisia odôvodňuje túto formuláciu odkazom na zodpovedajúce formulácie najmä v práve 
WTO.

V článku 9 sa uvádza, že Komisia bude získavať informácie a názory na hospodárske záujmy 
EÚ v oblasti konkrétnych výrobkov alebo odvetví, a to v rámci uplatňovania tohto nariadenia. 
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Vzhľadom na význam, ktorý má voľba protiopatrenia a odvetvia alebo dohody s treťou 
krajinou, na ktoré má byť zamerané, pre hospodárske subjekty EÚ, je dôležité poskytnúť 
ďalšie podrobnosti o procese zhromažďovania informácií s cieľom umožniť Komisii, aby 
zohľadnila všetky názory a informácie a súhrnným spôsobom vymedzila všeobecný a 
hospodársky záujem, a to aj zo sociálneho a environmentálneho hľadiska. 

V. POSILNENIE ÚLOHY PARLAMENTU 

Pokiaľ ide o zapojenie EP do postupov, tento návrh neprináša veľa podrobností. Mal by sa 
posúdiť z hľadiska:
– článku 11 „Kontrolná právomoc Európskeho parlamentu a Rady“ nariadenia č. 182/2011, 

ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie;
– rámcovej dohody o obedu určitých obchodných dokumentov;
– článku 88 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. 

Každé rozhodnutie Komisie prijať protiopatrenia v rámci obchodnej politiky by mohli mať 
ďalekosiahle dôsledky, a to nielen z ekonomického hľadiska, ale aj všeobecne politického 
hľadiska. Otázka úlohy Parlamentu vo všetkých fázach postupu a potreba transparentnosti sa 
musí dôkladne posúdiť.  

– Treba uvažovať o dodatočnej ad hoc kontrole/procese konzultácie v rôznych fázach 
postupu, najmä ak niektorý člen WTO má stanovenú lehotu na dosiahnutie súladu s 
pravidlami WTO a hneď po uplynutí tejto lehoty?
– Ako bude Parlament pravidelne včas informovaný, predovšetkým pred prijatím 
rozhodnutia? 
– Aký mechanizmus sa použije na to, aby mal Parlament možnosť vyjadriť sa o týchto 
opatreniach? 
– Akým spôsobom sa zaručí dôvernosť týchto citlivých informácií? 
– Mali by byť požiadavky Parlamentu týkajúce sa konzultácie/informácií začlenené do 
samotného nariadenia (odôvodnení, článkov) alebo do akéhokoľvek sprievodného dokumentu 
(vyhlásenia)?  


