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I. SPLOŠNI CILJI PREDLAGANE ZAKONODAJE

EU trenutno nima horizontalnega zakonodajnega okvira za uveljavljanje svojih pravic v 
Svetovni trgovinski organizaciji (STO) in po mednarodnih trgovinskih sporazumih. Ker so na 
svetovni ravni povračilni ukrepi vse pogostejši, je predlagani instrument upravičeno 
oblikovan tako, da bo izboljšal uveljavljanje trgovinskih pravic EU, utrdil verodostojnost EU 
in prepričal trgovinske partnerje, naj spoštujejo pravila igre, določena v trgovinskih 
sporazumih. Pričujoči predlog je tudi del strategije za odpiranje novih trgov za EU in 
postopek odločanja usklajuje z Lizbonsko pogodbo.

Novi instrument je treba razumeti tudi v kontekstu pravil za reševanje večstranskih (STO), 
regionalnih in dvostranskih sporov, ki državi pritožnici že dajejo pravico, da uporabi „zadnje 
sredstvo“, tj. začasne zaščitne povračilne ukrepe proti državi kršiteljici, če slednja ne spoštuje 
pravil organa za reševanje sporov. Tako namen novega instrumenta nikakor ni 
protekcionizem.

Poročevalec ta predlog odločno podpira, kar še ne pomeni, da bi morala EU izravnalne ukrepe 
oziroma protiukrepe uporabljati pogosteje, je pa res, da bo predlog nedvomno olajšal njihovo 
uporabo. Poročevalec je prepričan, da je treba povračilne ukrepe vedno uporabiti kot zadnje 
sredstvo, v skladu z znano izjavo Pascala Lamyja: „Posvetuj se, preden sprejmeš zakone, 
pogajaj se, preden vložiš tožbo, raje sprejmi kompenzacijo kot povračilne ukrepe, v vsakem 
primeru pa spoštuj pravila.“ 

V zadnjih letih je bilo le nekaj primerov, ko se je morala EU zateči k povračilnim ukrepom, 
pri tem pa je pomemben dejavnik, ki lahko zagotovi ugodno rešitev, verjetna grožnja. Časovni 
okvir za sprejetje ukrepa je bistvenega pomena. V obdobju pred Lizbonsko pogodbo je EU za 
vsak primer posebej odločala o povračilnih trgovinskih ukrepih proti tretji državi v okviru 
dogovora STO o reševanju sporov oziroma o izravnalnih ukrepih v okviru sporazuma o 
zaščitnih ukrepih. Ukrepe je uvajala z uredbami, ki jih je sprejemal Svet. Ker horizontalni 
zakonodajni okvir ne obstaja, bi to pomenilo, da bi morala biti prav vsaka odločitev sprejeta 
po rednem zakonodajnem postopku, ki v povprečju traja od 15 do 31 mesecev. 

Čeprav je treba temeljito preučiti možnosti za izboljšave trenutnega predloga, kar zadeva 
področje uporabe, razpoložljive protiukrepe in udeležbo Parlamenta, je izjemno pomembno, 
da EU ta horizontalni instrument dobi čim prej.

II. PODROČJE UPORABE UREDBE 

Predlog uredbe določa pravila in postopke za zagotovitev učinkovitega uveljavljanja pravic 
EU, da začasno opusti ali prekliče koncesije ali druge obveznosti iz mednarodnih trgovinskih 
sporazumov (člen 1). Zajema štiri različne situacije (člen 3): 
– povračilni ukrepi po razsodbi o trgovinskih sporih v STO (člen 22 dogovora STO o 
reševanju sporov); 
– povračilni ukrepi po razsodbi o trgovinskih sporih v skladu z drugimi mednarodnimi 
sporazumi; 
– izravnalni ukrepi, kadar država nečlanica sprejme zaščitne ukrepe brez ustreznih izravnalnih 
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ukrepov (člen 8 sporazuma STO o zaščitnih ukrepih);
– izravnalni ukrepi v primerih, ko tretja stran spremeni tarifne koncesije iz člena XXVIII 
sporazuma GATT brez ustrezne kompenzacije.

III. VRSTE PREDLAGANIH UKREPOV TRGOVINSKE POLITIKE

Člen 5 predvideva tri vrste protiukrepov: 
1. začasna opustitev tarifnih koncesij in uvedba novih carinskih dajatev; 
2. uvedba ali zvišanje količinskih omejitev za uvoz ali izvoz blaga; 
3. začasna opustitev koncesij za javna naročila. 

Po tem predlogu bi EU lahko protiukrepe sprejela šele, ko bi ji to dovolil organ za reševanje 
mednarodnih, regionalnih in dvostranskih sporov. S tem ji ne bo odvzeta možnosti izbire 
najustreznejšega protiukrepa za učinkovito uveljavljanje pravic, na primer odločitve, kateri 
sektor ali sporazum tretje države bo tarča protiukrepa. 

Okoliščine, v katerih se dovolijo navzkrižni povračilni ukrepi, so pojasnjene v členu 22(3) 
dogovora STO o reševanju sporov. Izraz „navzkrižni povračilni ukrepi“ se v besedilu kot tak 
ne pojavlja, opisuje pa situacijo, ko država pritožnica sprejme povračilne ukrepe v sektorju ali 
v zvezi s sporazumom, ki ga država, ki je sprejela zaščitne ukrepe, ni kršila. Člen 8 
sporazuma o zaščitnih ukrepih predvideva enak mehanizem.

A. Storitve in pravice intelektualne lastnine

Predlagana uredba predvideva sklop trgovinskih protiukrepov, ki so v skladu s členom 5 
omejeni na blago in javna naročila. 

Storitve, ki niso del javnih naročil, in pravice intelektualne lastnine so tako iz teh izvršilnih 
trgovinskih mehanizmom izključene. Če bi EU želela uporabiti protiukrepe na teh področjih, 
namreč v okviru GATS (splošni sporazum STO o trgovini s storitvami) in TRIPS (sporazum 
STO o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine), bi morala to narediti po drugih 
postopkih,v obliki zamudnih in priložnostnih predpisov. 

Razlaga, ki jo za to ponuja Komisija, je nezadostno strokovno znanje o uporabi izvršilnih 
ukrepov na področju storitev in pravic intelektualne lastnine, kar bi lahko sprožilo 
kompleksna tehnična in pravna vprašanja. 

Pravila STO sicer dovoljujejo navzkrižne povračilne ukrepe, vendar ti, če se nanašajo 
izključno na blago, niso vedno praktični ali učinkoviti. Čeprav v EU še nimamo horizontalne 
tržne ureditve za storitve, zakonodaja EU v številnih sektorjih dopušča uvedbo protiukrepov. 
Preden izključimo možnost izvršilnih ukrepov na področju storitev, je treba analizirati 
praktične posledice in se prepričati, ali obstaja interes v industriji. Vse večji pomen storitev v 
regionalnih in dvostranskih sporazumih o prosti trgovini govori v prid temu, da je treba o 
vključitvi storitev vsaj razmisliti. 

Pri navzkrižnih povračilnih ukrepih v zvezi s pravicami intelektualne lastnine je težav več. 
Prvič, ovire obstajajo že v pravnem sistemu EU. Drugič, protiukrepi na področju pravic 



PE508.131v01-00 4/5 DT\932018SL.doc

SL

intelektualne lastnine lahko sprožijo zapletena vprašanja glede obveznosti držav članic po 
mednarodnem pravu in povzročijo druge praktične težave. 

Pravila STO dopuščajo prenehanje pravic in obveznosti po sporazumu TRIPS zaradi 
trgovinskih sporov v STO, vendar do prenehanja pravic intelektualne lastnine v resnici nikoli 
ni prišlo, čeprav ga je organ za reševanje sporov v nekaj primerih odobril. 

B. Javna naročila

Izjemno pomembno je razlikovati med pričujočim predlogom uredbe in razpravami o 
vzajemnosti v zvezi s predlogom uredbe o vzajemnosti pri javnih naročilih. Pričujoči predlog 
se nanaša na uveljavljanje pravic, ki jih EU že ima.

Čeprav besedilo ni povsem jasno, predvideva sprejem ukrepov v zvezi z javnimi naročili, ne 
le v kontekstu sporazuma o javnih naročilih, temveč tudi v drugih okoliščinah, zlasti kadar 
pogodbenica sporazuma o prosti trgovini ne izpolnjuje svojih obveznosti glede javnih naročil 
iz tega sporazuma. Besedilo bi bilo mogoče popraviti, da bo razumljivejše.

Sporazum o javnih naročilih že velja za dogovor STO o reševanju sporov in pogodbenice 
pooblašča, da v primeru nezakonitega ravnanja uvedejo protiukrepe. Posebnost sporazuma o 
javnih naročilih pa je, da izključuje navzkrižne povračilne ukrepe, kar pomeni, da se je 
mogoče na kršitve tega sporazuma odzvati samo z omejitvami za javna naročila. To je v 
nasprotju s sporazumoma GATS in TRIPS, ki navzkrižnih povračilnih ukrepov ne 
izključujeta, čeprav je treba pri tem spoštovati pravila. 

Obveznosti na področju javnega naročanja so zaradi sprememb sporazuma o javnih naročilih 
ter vključitve poglavja na to temo in poglavja o celovitem mehanizmu za reševanje sporov v 
sporazume o prosti trgovini vse večje. V preteklosti so bili dvostranski spori skorajda 
nemogoči, v prihodnje pa lahko pričakujemo njihovo reševanje v sklopu sporazumov o prosti 
trgovini, zato se mora EU na to pripraviti.

Skupna trgovinska politika obstaja skoraj petdeset let, zato državljanom ne moremo reči, da 
EU sicer sklepa trgovinske sporazume, vendar jih ni sposobna izvajati s primernimi 
mehanizmi.  

IV. ZBIRANJE INFORMACIJ 

Predlog se večkrat sklicuje na koncept „(splošnega) interesa“ in „gospodarskega interesa“ EU. 
Komisija ta dva izraza utemeljuje s sklicevanjem na ustrezajoče besedilo, zlasti v pravu STO.

Člen 9 navaja, da Komisija pri uporabi te uredbe zbira informacije in mnenja o gospodarskih 
interesih EU v zvezi z določenimi izdelki ali sektorji. Ker je izbira protiukrepov in sektorja 
oziroma sporazuma s tretjo državo, ki bo tarča teh ukrepov, za gospodarske subjekte EU zelo 
pomembna, je treba postopek zbiranja informacij natančneje opredeliti, da bo lahko Komisija 
upoštevala vsa mnenja in informacije, jasno pa je treba tudi opredeliti, kaj je splošni in 
gospodarski interes EU, vključno s socialno in okoljsko komponento. 
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V. VEČJA UDELEŽBA PARLAMENTA 

Pričujoči predlog je precej skop, kar zadeva udeležbo EP v teh postopkih, zato bi ga bilo treba 
oceniti glede na:
– člen 11 o pravici EP do nadzora iz Uredbe št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o 
določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije;
– okvirnega sporazuma o kroženju omejenih dokumentov o trgovini;
– členom 88 Poslovnika Evropskega parlamenta. 

Vsaka odločitev Komisije o protiukrepih trgovinske politike bo imela daljnosežne posledice, 
ne le v gospodarskem, temveč tudi v političnem smislu, zato bi bilo treba vprašanje udeležbe 
Parlamenta v vseh fazah postopka in potrebo po preglednosti temeljito preučiti.  

– Ali bi bilo treba predvideti dodaten priložnostni nadzor/posvetovanje v različnih fazah 
postopka, zlasti ko se članici STO določi rok za uresničitev odločitve STO in takoj po izteku 
tega roka?
– Ali bo Parlament pravočasno obveščen, v najboljšem primeru še pred sprejetjem odločitve? 
– S katerim mehanizmom bo Parlament lahko izrazil stališče o teh ukrepih? 
– Kako bo mogoče zagotoviti zaupnost občutljivih informacij? 
– Ali bi bilo treba zahteve za obveščanje Parlamenta in posvetovanje z njim vključiti v uredbo 
(uvodne izjave, členi) oziroma spremljajočo dokumentacijo (izjave)?  


