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Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. bere na vědomí prohlášení Komise, 
která jsou přílohou tohoto usnesení;

Or. en

Pro informaci, znění prohlášení je následující:

Prohlášení Komise

1. Prohlášení Komise o souladu s mezinárodním právem

Pokud Unie předloží spor podle Ujednání o řešení sporů proti jinému členovi Světové 
obchodní organizace (WTO), vyvine Komise veškeré přiměřené úsilí, aby co nejdříve získala 
souhlas tohoto člena s tím, že se uchýlí k rozhodčímu řízení podle článku 25 Ujednání 
o řešení sporů jakožto prozatímnímu odvolacímu řízení, které zachová podstatné rysy 
odvolání u Odvolacího orgánu (dále jen „odvolací rozhodčí řízení“), dokud Odvolací orgán 
nezačne znovu plně fungovat v souladu s článkem 17 Ujednání o řešení sporů.

Při přijímání prováděcích aktů podle čl. 3 písm. aa) nařízení bude Komise jednat v souladu 
s požadavky mezinárodního práva týkajícími se protiopatření, jak jsou kodifikovány 
v článcích o odpovědnosti států za jednání v rozporu s mezinárodním právem přijatých 
Komisí pro mezinárodní právo.

Před přijetím prováděcích aktů podle čl. 3 písm. aa) Komise zejména vyzve dotčeného člena 
WTO, aby provedl zjištění a doporučení skupiny odborníků WTO, oznámí mu, že Unie hodlá 
přijmout protiopatření a znovu potvrdí svou ochotu vyjednat oboustranně přijatelné řešení 
v souladu s požadavky Ujednání o řešení sporů.

Pokud již byly přijaty prováděcí akty podle čl. 3 písm. aa), pozastaví Komise jejich 
uplatňování, jestliže Odvolací orgán znovu začne fungovat v dotčené věci v souladu 
s článkem 17 Ujednání o řešení sporů, nebo je-li zahájeno prozatímní odvolací řízení, které je 
vedeno v dobré víře.
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2. Prohlášení Komise 

Komise vítá přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 654/2014.

Komise připomíná své prohlášení, které učinila při přijetí původního nařízení, mimo jiné že 
prováděcí akty, které je zmocněna přijímat, budou navrženy podle objektivních kritérií 
a budou podléhat kontrole členských států. Při výkonu tohoto zmocnění hodlá Komise jednat 
v souladu s prohlášením učiněným při přijetí původního nařízení, jakož i s tímto prohlášením.

Při přípravě návrhů prováděcích aktů, které mají vliv na obchod službami nebo na obchodní 
aspekty práv duševního vlastnictví, připomíná Komise své povinnosti podle čl. 9 odst. 1a 
a potvrzuje, že povede intenzivní předběžné konzultace, aby jí bylo možné sdělit veškeré 
relevantní zájmy a důsledky, které postoupí členským státům, a tyto byly řádně zohledněny 
při případném přijetí opatření. Při těchto konzultacích bude Komise usilovat o příspěvky od 
soukromých zúčastněných stran dotčených možnými opatřeními obchodní politiky, jež má 
Unie v těchto oblastech přijmout, a předpokládá, že tyto příspěvky obdrží. Komise také bude 
usilovat o vyjádření orgánů veřejné správy, které se mohou podílet na provádění těchto 
případných opatření obchodní politiky přijatých Unií nebo jichž se tato opatření mohou týkat, 
a předpokládá, že jí tyto orgány sdělí své postoje. 

V případě opatření v oblasti obchodu službami a obchodních aspektů práv duševního 
vlastnictví budou při přípravě návrhů prováděcích aktů náležitě zohledněny zejména 
příspěvky veřejných orgánů členských států, které se podílejí na tvorbě nebo provádění 
právních předpisů upravujících dotčené oblasti, mimo jiné ohledně interakce opatření 
obchodní politiky s unijními a vnitrostátními právními předpisy. Obdobně i další zúčastněné 
strany, jichž se tato opatření obchodní politiky týkají, dostanou příležitost formulovat svá 
doporučení a obavy, pokud jde o výběr a koncepci přijímaných opatření. Připomínky budou 
členským státům sděleny při přijímání opatření v souladu s článkem 8 nařízení. Pravidelný 
přezkum takových opatření v průběhu jejich uplatňování nebo po jejich ukončení rovněž 
zohlední příspěvky orgánů členských států a soukromých zúčastněných stran, pokud jde 
o fungování těchto opatření, a v případě problémů, vyvstanou-li, umožní provést úpravy. 

Komise konečně znovu potvrzuje, že klade velký důraz na to zajistit, aby nařízení bylo 
účinným a účelným nástrojem k prosazování práv Unie podle mezinárodních obchodních 
dohod, a to i v oblasti obchodu službami a v oblasti obchodních aspektů práv duševního 
vlastnictví. Opatření, jež se mají v těchto oblastech použít, proto musí rovněž zajistit účinné 
prosazování v souladu s právy Unie tak, aby dotčenou třetí zemi přiměla k dodržování 
pravidel a byla v souladu s platnými mezinárodními pravidly pro typ opatření, jež lze 
k prosazování používat.

Prohlášení Komise

Po přijetí nařízení v roce 2014 se Komise zavázala k účinné komunikaci a výměně názorů 
s Evropským parlamentem a Radou o obchodních sporech, které mohou vést k přijetí opatření 
podle tohoto nařízení, a o prosazovacích opatřeních obecně. S vědomím zastřešujícího cíle, 
kterým je účinné a efektivní prosazování práv Unie vyplývajících z mezinárodních 
obchodních dohod, jež uzavřela, bude Komise i nadále podporovat a racionalizovat své 
vztahy s Evropským parlamentem a Radou ke vzájemnému prospěchu. 
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Komise se zejména zavazuje, že v rámci svého zesíleného systému prosazování přezkoumá 
podezření na porušení mezinárodních obchodních dohod Unie, pokud na ně upozorní 
Parlament, jeho členové či výbory nebo Rada, a to za předpokladu, že k těmto žádostem 
budou připojeny podpůrné důkazy. Komise bude Parlament a Radu průběžně informovat 
o výsledcích, které přináší její intenzivnější snaha o prosazování pravidel.

Při uplatňování zesíleného systému prosazování bude Komise věnovat stejnou pozornost 
údajným porušením ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji v obchodních dohodách 
a podezřením na porušení systémů přístupu na trh. Zpracování podezření na porušení 
ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji se stane nedílnou součástí systému. Komise 
upřednostní případy, které jsou obzvláště závažné z hlediska svého vlivu na pracovníky nebo 
životní prostředí v souvislosti s obchodem, případy systémově významné a právně podložené 
případy.

Komise se bude i nadále plně účastnit zvláštních zasedání s příslušným parlamentním 
výborem za účelem výměny názorů na obchodní spory a prosazovací opatření, a to i pokud 
jde o dopady na průmyslová odvětví Unie. V této souvislosti budou zprávy od Komise nadále 
pravidelně poskytovat aktuální informace o všech projednávaných sporech a okamžité 
informace o zásadním vývoji ohledně sporů, přičemž tyto informace budou předávány ve 
stejnou dobu, kdy je obdrží členské státy. Podávání zpráv a informací bude probíhat 
prostřednictvím příslušných výborů v Radě a v Parlamentu.

Zároveň bude Komise nadále pravidelně informovat Parlament a Radu o mezinárodním 
vývoji, který může vést k situacím vyžadujícím přijetí opatření podle uvedeného nařízení. 

V neposlední řadě Komise znovu potvrzuje, že podle svých závazků na základě nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011, Parlamentu a Radě neprodleně předá 
návrhy prováděcích aktů, které předkládá výboru členských států, jakož i konečné návrhy 
prováděcích aktů po vydání stanovisek ve výboru. Správu tohoto procesu zajišťuje rejstřík 
projednávání ve výborech.


