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SDEÏ LENIÂ

Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ

Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 15. dubna 1994 byla v MarrakesÏi sjednaÂna a jmeÂnem CÏ eskeÂ
republiky podepsaÂna Dohoda o zrÏõÂzenõÂ SveÏtoveÂ obchodnõÂ organizace (WTO) a tyto mnohostranneÂ dohody, jezÏ
tvorÏõÂ jejõÂ nedõÂlnou soucÏaÂst a jsou zaÂvazneÂ pro vsÏechny cÏleny WTO:

VsÏeobecnaÂ dohoda o clech a obchodu 1994,

Dohoda o zemeÏdeÏlstvõÂ,

Dohoda o uplatnÏ ovaÂnõÂ sanitaÂrnõÂch a fytosanitaÂrnõÂch opatrÏenõÂ,

Dohoda o textilu a osÏacenõÂ,

Dohoda o technickyÂch prÏekaÂzÏkaÂch obchodu,

Dohoda o obchodnõÂch aspektech investicÏnõÂch opatrÏenõÂ,

Dohoda o provaÂdeÏnõÂ cÏlaÂnku VI VsÏeobecneÂ dohody o clech a obchodu 1994,

Dohoda o provaÂdeÏnõÂ cÏlaÂnku VII VsÏeobecneÂ dohody o clech a obchodu 1994,

Dohoda o kontrole prÏed odeslaÂnõÂm,

Dohoda o pravidlech puÊ vodu,

Dohoda o dovoznõÂm licencÏnõÂm rÏõÂzenõÂ,

Dohoda o subvencõÂch a vyrovnaÂvacõÂch opatrÏenõÂch,

Dohoda o ochrannyÂch opatrÏenõÂch,

VsÏeobecnaÂ dohoda o obchodu sluzÏbami,

Dohoda o obchodnõÂch aspektech praÂv k dusÏevnõÂmu vlastnictvõÂ,



UjednaÂnõÂ o pravidlech a rÏõÂzenõÂ prÏi rÏesÏenõÂ sporuÊ ,

Mechanismus prÏezkoumaÂvaÂnõÂ obchodnõÂ politiky,

jakozÏ i võÂcestranneÂ obchodnõÂ dohody, ktereÂ nezaklaÂdajõÂ povinnosti nebo praÂva pro ty cÏleny, kterÏõÂ je neprÏijali.
CÏ eskaÂ republika tyto dohody k 15. dubnu 1994 nepodepsala.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament CÏ eskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Tato dohoda a mnohostranneÂ dohody, ktereÂ jsou k nõÂ prÏipojeny vstoupily v platnost v souladu se zneÏnõÂm
cÏlaÂnku XIV odst. 1 Dohody dnem 1. ledna 1995 a tõÂmto dnem vstoupily v platnost i pro CÏ eskou republiku.

SoucÏasneÏ byla prÏijata naÂslednaÂ rozhodnutõÂ ministruÊ , deklarace a ujednaÂnõÂ vztahujõÂcõÂ se k vyÂsÏe uvedenyÂm
dohodaÂm:

RozhodnutõÂ o opatrÏenõÂch ve prospeÏch nejmeÂneÏ rozvinutyÂch zemõÂ,

Deklarace k prÏõÂnosu SveÏtoveÂ obchodnõÂ organizace k dosazÏenõÂ veÏtsÏõÂ propojenosti ve vytvaÂrÏenõÂ globaÂlnõÂ
ekonomickeÂ politiky,

RozhodnutõÂ o oznamovacõÂch postupech,

Deklarace o vztazõÂch SveÏtoveÂ obchodnõÂ organizace s MezinaÂrodnõÂm meÏnovyÂm fondem,

RozhodnutõÂ k opatrÏenõÂm, tyÂkajõÂcõÂm se mozÏnyÂch negativnõÂch vlivuÊ reformnõÂho programu na nejmeÂneÏ roz-
vinuteÂ zemeÏ a zcela potraviny dovaÂzÏejõÂcõÂ rozvojoveÂ zemeÏ,

RozhodnutõÂ o oznaÂmenõÂ prveÂho zacÏleneÏnõÂ podle cÏlaÂnku 2.6 Dohody o textilu a osÏacenõÂ,

RozhodnutõÂ o navrhovaneÂm ujednaÂnõÂ o informacÏnõÂm systeÂmu norem WTO-ISO,

RozhodnutõÂ o posouzenõÂ publikace InformacÏnõÂho strÏediska ISO/IEC,

RozhodnutõÂ proti obchaÂzenõÂ,

RozhodnutõÂ o prÏezkoumaÂnõÂ cÏlaÂnku 17.6 Dohody o provaÂdeÏnõÂ cÏlaÂnku VI VsÏeobecneÂ dohody o clech
a obchodu 1994,

Deklarace o rÏesÏenõÂ sporuÊ podle Dohody o provaÂdeÏnõÂ cÏlaÂnku VI VsÏeobecneÂ dohody o clech a obchodu 1994
nebo cÏaÂsti V Dohody o subvencõÂch a vyrovnaÂvacõÂch opatrÏenõÂch,

Deklarace, tyÂkajõÂcõÂ se prÏõÂpadu, kdy maÂ celnõÂ spraÂva duÊ vody pochybovat o pravdivosti nebo prÏesnosti
prohlasÏovaneÂ hodnoty,

RozhodnutõÂ o textech, tyÂkajõÂcõÂch se minimaÂlnõÂch hodnot a dovozu vyÂhradnõÂmi zaÂstupci, vyÂhradnõÂmi dis-
tributory a vyÂhradnõÂmi zprostrÏedkovateli,

RozhodnutõÂ o institucionaÂlnõÂch ujednaÂnõÂch k VsÏeobecneÂ dohodeÏ o obchodu sluzÏbami,

RozhodnutõÂ o neÏkteryÂch postupech prÏi rÏesÏenõÂ sporuÊ z VsÏeobecneÂ dohody o obchodu sluzÏbami,

RozhodnutõÂ o obchodu sluzÏbami a zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ,

RozhodnutõÂ o jednaÂnõÂch o pohybu fyzickyÂch osob,

RozhodnutõÂ o financÏnõÂch sluzÏbaÂch,

RozhodnutõÂ o jednaÂnõÂch o naÂmorÏnõÂch dopravnõÂch sluzÏbaÂch,

RozhodnutõÂ o jednaÂnõÂch o zaÂkladnõÂch telekomunikacõÂch,

RozhodnutõÂ o profesionaÂlnõÂch sluzÏbaÂch,

RozhodnutõÂ o prÏõÂstupu k DohodeÏ o vlaÂdnõÂch zakaÂzkaÂch,

RozhodnutõÂ o uplatnÏ ovaÂnõÂ a prÏezkoumaÂnõÂ ujednaÂnõÂ o pravidlech a rÏõÂzenõÂ prÏi rÏesÏenõÂ sporuÊ ,

UjednaÂnõÂ o zaÂvazcõÂch ve financÏnõÂch sluzÏbaÂch.

CÏ eskeÂ prÏeklady Dohody a mnohostrannyÂch dohod, rozhodnutõÂ, deklaracõÂ a ujednaÂnõÂ se vyhlasÏujõÂ soucÏasneÏ.
Do anglickeÂho zneÏnõÂ smluvnõÂch dokumentuÊ lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu
pruÊ myslu a obchodu.
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DOHODA O ZØÍZENÍ

SVÌTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE

Marrake�, 15.dubna 1994
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DOHODA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE

Strany této Dohody,

uznávajíce, �e by jejich vztahy v obchodní a ekonomické oblasti mìly
být zamìøeny na zvý�ení �ivotní úrovnì, dosa�ení plné zamìstnanosti a vy��í a
stále rostoucí úrovnì reálného dùchodu a efektivní poptávky a na zvý�ení
výroby a obchodu zbo�ím a slu�bami, co� umo�ní optimální vyu�ití svìtových
zdrojù v souladu s cílem trvalého rozvoje, majíce v úmyslu zároveò ochraòovat
a zachovávat �ivotní prostøedí a rozvíjet prostøedky k tomu urèené tak, aby to
bylo sluèitelné s jejich potøebami a zájmy, vztahujícími se k rùzným úrovním
ekonomického rozvoje,

uznávajíce dále, �e je nutné vyvíjet rozhodné úsilí k tomu, aby si
rozvojové zemì, a zvlá�tì ty nejménì rozvinuté mezi nimi, zajistily podíl z
rùstu mezinárodního obchodu, který odpovídá potøebì jejich ekonomického
rozvoje,

vedeny pøáním pøispìt k realizaci tìchto cílù uzavøením dohod, které
budou, na základì reciprocity a vzájemných výhod, zamìøeny na podstatné
sní�ení celních sazeb a ostatních pøeká�ek obchodu a na odstranìní
diskriminaèního zacházení v mezinárodních obchodních vztazích,

rozhodnuty vytvoøit komplexní, �ivotaschopnìj�í a trvalej�í
mnohostranný obchodní systém, zahrnující V�eobecnou dohodu o clech a
obchodu, výsledky snah o liberalizaci obchodu dosa�ené v minulosti a v�echny
výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání,

odhodlány zachovávat základní principy a podporovat uskuteèòování
cílù, které rozvíjejí tento mnohostranný obchodní systém,

dohodly se takto:

Èlánek I

Zøízení Organizace

Tímto se zøizuje Svìtová obchodní organizace (dále uvádìná jako
�WTO�*/).

Èlánek II

Oblast pùsobnosti WTO

1. WTO bude spoleèným institucionálním rámcem pro øízení
obchodních vztahù mezi svými Èleny, pokud jde o otázky spojené s dohodami a
souvisejícími právními nástroji, zahrnutými do pøíloh této Dohody.

2. Dohody a související právní nástroje, zahrnuté do pøíloh 1, 2 a 3
(dále uvádìné jako �Mnohostranné obchodní dohody�), tvoøí nedílnou souèást
této Dohody a jsou závazné pro v�echny Èleny.

*/ World Trade Organization.
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3. Dohody a související právní nástroje, zahrnuté do pøílohy 4 (dále
uvádìné jako �Vícestranné obchodní dohody�), tvoøí rovnì� souèást této
Dohody pro ty Èleny, kteøí je pøijali a jsou pro tyto Èleny závazné.
Vícestranné obchodní dohody nezakládají povinnosti nebo práva pro ty Èleny,
kteøí je nepøijali.

4. V�eobecná dohoda o clech a obchodu 1994, uvedená v pøíloze 1A
(dále uvádìná jako �GATT 1994�), je právnì odli�ná od V�eobecné dohody o
clech a obchodu z 30.øíjna 1947, pøipojené k Závìreènému aktu, pøijatému na
závìr druhého zasedání Pøípravného výboru Konference OSN o obchodu a
zamìstnanosti, ve znìní pozdìj�ích úprav, doplòkù nebo zmìn (dále uvádìná
jako �GATT 1947�).

Èlánek III

Funkce WTO

1. WTO bude usnadòovat provádìní, správu a pùsobení této Dohody a
Mnohostranných obchodních dohod, podporovat uskuteèòování jejich cílù a
bude rovnì� slou�it jako rámec pro provádìní, správu a pùsobení
Vícestranných obchodních dohod.

2. WTO bude místem pro jednání mezi svými Èleny o jejich
mnohostranných obchodních vztazích, týkajících se otázek upravených
dohodami uvedenými v pøílohách této Dohody. WTO bude moci rovnì�
poskytovat prostor pro dal�í jednání mezi svými Èleny, týkající se jejich
mnohostranných obchodních vztahù a vytváøet rámec k uplatòování výsledkù
tìchto jednání podle toho, jak rozhodne Konference ministrù.

3. WTO bude spravovat Ujednání o pravidlech a øízení pøi øe�ení
sporù (dále uvádìné jako �Ujednání o øe�ení sporù� nebo �DSU�*/), které je
uvedeno v pøíloze 2 této Dohody.

4. WTO bude spravovat Mechanismus pøezkoumávání obchodní
politiky (dále uvádìný jako �TPRM�**/), uvedený v pøíloze 3 této Dohody.

5. Se zøetelem na vìt�í propojenost pøi vytváøení svìtové hospodáøské
politiky bude WTO, bude-li to vhodné, spolupracovat s Mezinárodním
mìnovým fondem a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj a jejich
pøidru�enými institucemi.

Èlánek IV

Struktura WTO

1. Bude ustavena Konference ministrù, slo�ená ze zástupcù v�ech
Èlenù, která se bude scházet nejménì jednou za dva roky. Konference
ministrù bude vykonávat funkce WTO a pøijme k tomu úèelu nezbytná
opatøení. Konference ministrù bude oprávnìna pøijímat rozhodnutí ve v�ech
otázkách, vztahujících se ke v�em Mnohostranným obchodním dohodám,
pokud o to kterýkoli Èlen po�ádá, a to podle zvlá�tních ustanovení, týkajících
se pøijímání rozhodnutí, které jsou uvedeny v této Dohodì a v pøíslu�né
Mnohostranné obchodní dohodì.

*/ Dispute Settlement Understanding.

**/ Trade Policy Review Mechanism.
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2. Bude ustavena Generální rada, slo�ená ze zástupcù v�ech Èlenù,
která se bude scházet podle potøeby. V období mezi zasedáními Konference
ministrù budou její funkce vykonávány Generální radou. Generální rada bude
dále vykonávat funkce, které jsou jí ulo�eny touto Dohodou. Stanoví si vlastní
jednací øád a schválí jednací øády Výborù, uvedených v odstavci 7.

3. Generální rada se bude podle potøeby scházet, aby vykonávala
funkce Orgánu pro øe�ení sporù, uvedeného v Ujednání o øe�ení sporù. Orgán
pro øe�ení sporù bude moci mít vlastního pøedsedu a stanoví si takový jednací
øád, který bude pova�ovat za nezbytný pro vykonávání svých funkcí.

4. Generální rada se bude podle potøeby scházet, aby vykonávala
funkce Orgánu pro pøezkoumávání obchodní politiky, uvedeného v TPRM.
Orgán pro pøezkoumávání obchodní politiky bude moci mít vlastního pøedsedu
a stanoví si takový jednací øád, který bude pova�ovat za nezbytný pro
vykonávání svých funkcí.

5. Bude ustavena Rada pro obchod zbo�ím, Rada pro obchod slu�bami
a Rada pro obchodní aspekty práv k du�evnímu vlastnictví (dále uvádìná jako
�Rada pro TRIPS�*/), které budou pùsobit pod celkovým vedením Generální
rady. Rada pro obchod zbo�ím bude dohlí�et na pùsobení Mnohostranných
obchodních dohod, uvedených v pøíloze 1A. Rada pro obchod slu�bami bude
dohlí�et na pùsobení V�eobecné dohody o obchodu slu�bami (dále uvádìné
jako �GATS�**/). Rada pro TRIPS bude dohlí�et na pùsobení Dohody o
obchodních aspektech práv k du�evnímu vlastnictví (dále uvádìné jako
�Dohoda TRIPS�). Tyto Rady budou vykonávat funkce, ulo�ené jim
pøíslu�nými dohodami a Generální radou. Stanoví si své vlastní jednací øády,
které podléhají schválení Generální radou. Èlenství v tìchto Radách bude
otevøeno v�em Èlenùm. Tyto Rady se budou scházet k vykonávání svých
funkcí, pokud to bude potøebné.

6. Rada pro obchod zbo�ím, Rada pro obchod slu�bami a Rada pro
TRIPS si podle potøeby zøídí pomocné orgány. Tyto pomocné orgány si
stanoví své vlastní jednací øády, které podléhají schválení pøíslu�nými Radami.

7. Konference ministrù zøídí Výbor pro obchod a rozvoj, Výbor pro
omezení, uplatòovaná z dùvodu platební bilance a Výbor pro rozpoèet, finance
a správu, které budou vykonávat funkce, ulo�ené jim touto Dohodou a
Mnohostrannými obchodními dohodami, jako� i v�echny dodateèné funkce,
které jim budou ulo�eny Generální radou a bude moci zøídit dodateèné výbory
s takovými funkcemi, které bude pova�ovat za nezbytné. V rámci svých funkcí
bude Výbor pro obchod a rozvoj pravidelnì posuzovat zvlá�tní ustanovení
Mnohostranných obchodních dohod ve prospìch nejménì rozvinutých
èlenských zemí a pøedkládat zprávu Generální radì, aby mohla pøijmout
pøíslu�ná opatøení. Èlenství v tìchto Výborech bude otevøeno zástupcùm
v�ech Èlenù.

8. Orgány, uvedené ve Vícestranných obchodních dohodách budou
vykonávat funkce, které jim jsou ulo�eny na základì tìchto Dohod a budou
pùsobit v institucionálním rámci WTO. Generální radu budou pravidelnì
informovat o své èinnosti.

*/ Trade±Related Aspects of Intellectual Property Rights.

**/ General Agreement on Trade in Services.



- 4 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2351

Èlánek V

Vztahy k ostatním organizacím

1. Generální rada uzavøe vhodná ujednání o úèinné spolupráci s
jinými mezivládními organizacemi, které vyvíjejí èinnost, vztahující se k
èinnosti WTO.

2. Generální rada bude moci uzavøít vhodná ujednání o konzultacích a
spolupráci s nevládními organizacemi, zabývajícími se otázkami, které se
vztahují k otázkám øe�eným WTO.

Èlánek VI

Sekretariát

1. Bude zøízen Sekretariát WTO (dále uvádìný jako �Sekretariát�),
øízený Generálním øeditelem.

2. Konference ministrù bude jmenovat Generálního øeditele a stanoví
jeho pravomoci, povinnosti, podmínky zamìstnání a délku trvání jeho
mandátu.

3. Generální øeditel bude jmenovat pracovníky Sekretariátu a stanoví
jejich povinnosti a podmínky zamìstnání podle pravidel pøijatých Konferencí
ministrù.

4. Funkce Generálního øeditele a pracovníkù Sekretariátu budou mít
výluènì mezinárodní charakter. Pøi plnìní svých úkolù nebudou Generální
øeditel, ani pracovníci Sekretariátu po�adovat ani pøijímat instrukce �ádné
vlády ani �ádného úøadu mimo WTO. Zdr�í se ve�kerého jednání
nesluèitelného s jejich postavením mezinárodních úøedníkù. Èlenové WTO
budou respektovat mezinárodní charakter funkcí Generálního øeditele a
pracovníkù Sekretariátu a nebudou se je sna�it ovlivòovat pøi plnìní jejich
úkolù.

Èlánek VII

Rozpoèet a pøíspìvky

1. Generální øeditel pøedlo�í Výboru pro rozpoèet, finance a správu
roèní návrh rozpoètu a výroèní finanèní zprávu WTO. Výbor pro rozpoèet,
finance a správu posoudí roèní návrh rozpoètu a výroèní finanèní zprávu,
pøedlo�ené Generálním øeditelem a uèiní v této otázce doporuèení Generální
radì. Roèní návrh rozpoètu bude podléhat schválení Generální radou.

2. Výbor pro rozpoèet, finance a správu navrhne Generální radì
finanèní øád, který zahrne ustanovení, urèující:

a) stupnici pøíspìvkù, rozdìlující výdaje WTO mezi její Èleny; a

b) opatøení, která budou pøijímána vùèi Èlenùm v prodlení s placením
pøíspìvkù.

Finanèní øád se bude opírat, pokud to bude praktické, o pravidla a praxi
GATT 1947.

3. Generální rada schválí finanèní øád a roèní návrh rozpoètu
dvoutøetinovou vìt�inou, která bude zahrnovat více ne� polovinu Èlenù WTO.
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4. Ka�dý Èlen uhradí ve prospìch WTO bezodkladnì pøíspìvek,
odpovídající jeho podílu na výdajích WTO podle finanèního øádu, schváleného
Generální radou.

Èlánek VIII

Status WTO

1. WTO bude právnickou osobou a ka�dý z jejích Èlenù jí poskytne
právní zpùsobilost nezbytnou k výkonu jejích funkcí.

2. Ka�dý z Èlenù poskytne WTO takové výsady a imunity, které
budou nezbytné k výkonu jejích funkcí.

3. Podobnì ka�dý ze Èlenù poskytne úøedníkùm WTO a zástupcùm
Èlenù takové výsady a imunity, které budou nezbytné k úplné nezávislosti
výkonu jejich funkcí, souvisejících s WTO.

4. Výsady a imunity, které budou poskytnuty Èlenem WTO jejím
úøedníkùm a zástupcùm jejích Èlenù, budou obdobné výsadám a imunitám,
které jsou uvedeny v Úmluvì o výsadách a imunitách mezinárodních
odborných organizací, schválené Valným shromá�dìním Organizace spojených
národù dne 21.listopadu 1947.

5. WTO bude moci uzavøít dohodu o sídle.

Èlánek IX

Pøijímání rozhodnutí

1. WTO zachová praxi pøijímání rozhodnutí cestou konsensu
zalo�enou GATT 19471/. Pokud není stanoveno jinak, bude v pøípadech, kdy
nebude mo�né dospìt k rozhodnutí cestou konsensu, pøijato rozhodnutí o
posuzované otázce hlasováním. Na zasedáních Konference ministrù a
Generální rady bude ka�dý Èlen WTO disponovat jedním hlasem. V
pøípadech, kdy budou Evropská spoleèenství vykonávat své hlasovací právo,
budou disponovat poètem hlasù, rovnajícím se poètu jejich èlenských státù2/,
které jsou Èleny WTO. Rozhodnutí Konference ministrù a Generální rady
budou pøijímána vìt�inou hlasujících, pokud tato Dohoda nebo pøíslu�ná
Mnohostranná obchodní dohoda nestanoví jinak3/.

2. Konference ministrù a Generální rada budou mít výluèné právo
èinit výklad této Dohody a Mnohostranných obchodních dohod. Pokud jde o
výklad Mnohostranné obchodní dohody, uvedené v pøíloze 1, budou vykonávat
svou pravomoc na základì doporuèení Rady, která dohlí�í na pùsobení dané
Dohody. Rozhodnutí uèinit výklad bude pøijato tøíètvrtinovou vìt�inou Èlenù.
Tento odstavec nebude pou�it zpùsobem, který by mohl naru�it ustanovení
èlánku X, vztahující se ke zmìnám a doplòkùm.

1/ Bude se mõÂt za to, zÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn prÏijal rÏesÏenõÂ v otaÂzce, o nõÂzÏ jednal, cestou

konsensu, jestlizÏe se zÏaÂdnyÂ CÏlen prÏõÂtomnyÂ na jednaÂnõÂ, beÏhem neÏhozÏ bylo prÏijato

rozhodnutõÂ, nepostavõÂ vyÂslovneÏ proti navrzÏeneÂmu rÏesÏenõÂ.

2/ PocÏet hlasuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a jejich cÏlenskyÂch staÂtuÊ neprÏesaÂhne v zÏaÂdneÂm

prÏõÂpadeÏ pocÏet cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.

3/ RozhodnutõÂ GeneraÂlnõÂ rady, pokud zasedaÂ jako OrgaÂn pro rÏesÏenõÂ sporuÊ, budou prÏijata

jen v souladu s ustanovenõÂm odstavce 2 cÏlaÂnku 4 UjednaÂnõÂ o rÏesÏenõÂ sporuÊ.
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3. Za výjimeèných okolností bude moci Konference ministrù
rozhodnout o zpro�tìní Èlena nìkterého ze závazkù, které mu jsou ulo�eny
touto Dohodou nebo Mnohostrannými obchodními dohodami, a to za
podmínky, �e toto rozhodnutí bude schváleno tøemi ètvrtinami4/ Èlenù, pokud
není v tomto odstavci stanoveno jinak.

a) �ádost o výjimku z této Dohody bude pøedlo�ena k posouzení Konferenci
ministrù v souladu s praxí pøijímat rozhodnutí cestou konsensu.
Konference ministrù stanoví k posouzení �ádosti lhùtu, která nepøesáhne
90 dní. Jestli�e nebude v této lhùtì konsensu dosa�eno, ka�dé
rozhodnutí o poskytnutí výjimky bude pøijato tøemi ètvrtinami4/ Èlenù.

b) �ádost o výjimku z Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v
pøílohách 1A nebo 1B nebo 1C a jejich pøílohách bude pøedlo�ena nejdøíve
podle vìcné pøíslu�nosti Radì pro obchod zbo�ím, Radì pro obchod
slu�bami nebo Radì pro TRIPS k posouzení ve lhùtì, která nepøesáhne
90 dní. Na konci této lhùty pøedlo�í pøíslu�ná Rada zprávu Konferenci
ministrù.

4. Rozhodnutí o poskytnutí výjimky, pøijaté Konferencí ministrù,
bude ukazovat na výjimeèné okolnosti, které odùvodòují rozhodnutí, bude
obsahovat zpùsoby a podmínky, jimi� se bude øídit uplatnìní výjimky, a
datum, k nìmu� bude její platnost ukonèena. Pøi ka�dém dal�ím posuzování
Konference ministrù rozhodne, zda výjimeèné okolnosti, odùvodòující
poskytnutí výjimky, dosud trvají a zda byly respektovány zpùsoby a podmínky
uplatnìní výjimky. Na základì ka�doroèního posouzení bude moci Konference
ministrù prodlou�it, upravit nebo zru�it platnost výjimky.

5. Rozhodnutí pøijatá podle Vícestranné obchodní dohody, vèetnì
jakéhokoli rozhodnutí, týkajícího se výkladu a výjimek, se budou øídit
ustanoveními takové Dohody.

Èlánek X

Zmìny a doplòky

1. Ka�dý Èlen WTO bude moci pøedlo�it Konferenci ministrù návrh
na zmìnu nebo doplnìk ustanovení této Dohody nebo Mnohostranných
obchodních dohod, uvedených v pøíloze 1. Rady uvedené v odstavci 5 èlánku
IV budou moci rovnì� pøedlo�it Konferenci ministrù návrhy na zmìnu nebo
doplnìk ustanovení pøíslu�ných Mnohostranných obchodních dohod,
uvedených v pøíloze 1, na jejich� pùsobení dohlí�ejí. Ka�dé rozhodnutí
Konference ministrù o pøedlo�ení navrhované zmìny nebo doplòku Èlenùm k
pøijetí bude pøijato cestou konsensu ve lhùtì devadesáti dní po oficiálním
pøedlo�ení návrhu Konferenci ministrù, pokud Konference ministrù
nerozhodne o del�í lhùtì. Jestli�e nelze pou�ít ustanovení odstavcù 2, 5 nebo
6, tato rozhodnutí upøesní, zda budou pou�ita ustanovení odstavcù 3 nebo 4.
Jestli�e bylo dosa�eno konsensu, Konference ministrù pøedlo�í bezodkladnì
Èlenùm dotyèný návrh k pøijetí. Jestli�e na zasedání Konference ministrù
nebylo ve stanovené lhùtì dosa�eno konsensu, Konference ministrù rozhodne
dvoutøetinovou vìt�inou Èlenù, zda bude dotyèný návrh pøedlo�en Èlenùm k
pøijetí nebo ne. S výhradou ustanovení odstavcù 2, 5 a 6 budou pro pøedlo�ený
návrh pou�ita ustanovení odstavce 3, pokud Konference ministrù nerozhodne
tøíètvrtinovou vìt�inou Èlenù, �e budou pou�ita ustanovení odstavce 4.

4/ RozhodnutõÂ poskytnout vyÂjimku, pokud se jednaÂ o zaÂvazek, souvisejõÂcõÂ s prÏechodnyÂm

obdobõÂm nebo lhuÊtou pro postupneÂ uplatnÏovaÂnõÂ, jehozÏ zÏaÂdajõÂcõÂ CÏlen nedosaÂhl ke konci

prÏõÂslusÏneÂho obdobõÂ nebo lhuÊty, bude prÏijato pouze cestou konsensu.
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2. Zmìny a doplòky k ustanovením tohoto èlánku a ustanovením dále
uvedených èlánkù nabudou úèinnosti jen tehdy, budou-li pøijaty v�emi Èleny:

Èlánek IX této Dohody;
Èlánek I a II GATT 1994;
Èlánek II:1 GATS;
Èlánek 4 Dohody TRIPS.

3. Zmìny a doplòky k ustanovením této Dohody nebo
Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v pøílohách 1A a 1C, jiné ne�
vyjmenované v odstavcích 2 a 6 a takové povahy, �e pozmìòují práva a
povinnosti Èlenù, nabudou úèinnosti ve vztahu k tìm Èlenùm, kteøí je
pøijmou, jakmile budou pøijaty dvìmi tøetinami Èlenù a ve vztahu ke
kterémukoli jinému Èlenu tehdy, jakmile je ten pøijme. Konference ministrù
bude moci tøíètvrtinovou vìt�inou Èlenù rozhodnout o tom, �e je zmìna nebo
doplnìk, který by nabyl úèinnosti podle tohoto odstavce takové povahy, �e
ka�dý Èlen, který by jej nepøijal ve lhùtì, stanovené Konferencí ministrù pro
ka�dý jednotlivý pøípad, bude moci vystoupit z WTO nebo zùstat se souhlasem
Konference ministrù dále Èlenem.

4. Zmìny a doplòky k ustanovením této Dohody nebo
Mnohostranných obchodních dohod, uvedených v pøílohách 1A a 1C jiné, ne�
vyjmenované v odstavcích 2 a 6 a takové povahy, �e nepozmìòují práva a
povinnosti Èlenù, nabudou úèinnosti ve vztahu ke v�em Èlenùm, jakmile
budou pøijaty dvìma tøetinami Èlenù.

5. S výhradou ustanovení vý�e uvedeného odstavce 2, zmìny a
doplòky k èástem I, II a III GATS a k pøíslu�ným pøílohám nabudou úèinnosti
ve vztahu ke Èlenùm, kteøí je pøijali, jakmile budou pøijaty dvìma tøetinami
Èlenù a ve vztahu ke ka�dému dal�ímu Èlenu tehdy, jakmile je ten pøijme.
Konference ministrù bude moci tøíètvrtinovou vìt�inou Èlenù rozhodnout, �e
je zmìna nebo doplnìk, který by nabyl úèinnosti ve vztahu k pøedcházejícímu
ustanovení takové povahy, �e ka�dý Èlen, který by jej nepøijal ve lhùtì
stanovené Konferencí ministrù pro ka�dý jednotlivý pøípad, bude moci
vystoupit z WTO nebo zùstat se souhlasem Konference ministrù dále Èlenem.
Zmìny a doplòky k èástem IV, V a VI GATS a k pøíslu�ným pøílohám nabudou
úèinnosti ve vztahu ke v�em Èlenùm, jakmile budou pøijaty dvìma tøetinami
Èlenù.

6. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto èlánku, budou moci být
zmìny a doplòky k Dohodì TRIPS, které odpovídají ustanovením odstavce 2
èlánku 71 uvedené Dohody, pøijaty Konferencí ministrù bez dal�ího
formálního pøijímání.

7. Ka�dý Èlen, který pøijme zmìnu nebo doplnìk k této Dohodì nebo
k Mnohostranné obchodní dohodì, uvedené v pøíloze 1, ulo�í notifikaci o
pøijetí u Generálního øeditele WTO ve lhùtì, stanovené pro toto pøijetí
Konferencí ministrù.

8. Ka�dý Èlen WTO bude moci iniciativnì pøedlo�it Konferenci
ministrù návrh na zmìnu nebo doplnìk ustanovení Mnohostranných
obchodních dohod, uvedených v pøílohách 2 a 3. Rozhodnutí o schválení zmìn
nebo doplòkù Mnohostranné obchodní dohody, uvedené v pøíloze 2, bude
pøijato cestou konsensu a tyto zmìny nebo doplòky nabudou úèinnosti ve
vztahu ke v�em Èlenùm, jakmile budou schváleny Konferencí ministrù.
Rozhodnutí o schválení zmìn nebo doplòkù Mnohostranné obchodní dohody,
uvedené v pøíloze 3, nabudou úèinnosti ve vztahu ke v�em Èlenùm, jakmile
budou schváleny Konferencí ministrù.
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9. Na �ádost Èlenù-smluvních stran nìkteré obchodní dohody bude
moci Konference ministrù rozhodnout o pøipojení takové dohody k pøíloze 4
pouze cestou konsensu. Na �ádost Èlenù-smluvních stran Vícestranné
obchodní dohody bude moci Konference ministrù vylouèit uvedenou Dohodu z
pøílohy 4.

10. Zmìny a doplòky Vícestranné obchodní dohody se budou øídit
ustanoveními takové Dohody.

Èlánek XI

Pùvodní Èlenové

1. Pùvodními Èleny WTO se stanou smluvní strany GATT 1947 k
datu vstupu této Dohody v platnost a Evropská spoleèenství, které pøijmou
tuto Dohodu a Mnohostranné obchodní dohody a pro které jsou v pøíloze
GATT 1994 pøipojeny listiny koncesí a závazkù a pro které jsou v pøíloze
GATS pøipojeny listiny zvlá�tních závazkù.

2. Nejménì rozvinuté zemì, takto uznané Organizací spojených
národù, jsou povinny sjednat závazky a poskytnout koncese jen v míøe
sluèitelné s potøebami rozvoje, financování a obchodu ka�dé z nich nebo s
jejich administrativními a institucionálními mo�nostmi a schopnostmi.

Èlánek XII

Pøístup

1. Ka�dý stát nebo samostatné celní území, mající plnou autonomii ve
vnìj�ích ekonomických vztazích a v dal�ích otázkách, upravených v této
Dohodì a Mnohostranných obchodních dohodách, bude moci pøistoupit k této
Dohodì za podmínek, které budou dohodnuty mezi ním a WTO. Tento pøístup
se bude vztahovat na tuto Dohodu a Mnohostranné obchodní dohody, které
jsou k ní pøipojeny.

2. Rozhodnutí o pøístupu budou pøijímána Konferencí ministrù.
Konference ministrù schválí dohodu, týkající se podmínek pøístupu
dvoutøetinovou vìt�inou Èlenù WTO.

3. Pøístup k Vícestranné obchodní dohodì se bude øídit ustanoveními
takové Dohody.

Èlánek XIII

Neuplatòování Mnohostranných obchodních dohod mezi nìkterými Èleny

1. Tato Dohoda a Mnohostranné obchodní dohody, uvedené v
pøílohách 1 a 2, nebudou uplatòovány mezi Èlenem a kterýmkoli jiným
Èlenem, jestli�e jeden z nich, jakmile se stane Èlenem, neschválí toto
uplatòování.

2. Odstavec 1 bude moci být uplatnìn mezi pùvodními Èleny WTO,
kteøí byli smluvními stranami GATT 1947 jen v tìch pøípadech, kdy se ji�
døíve odvolali na jeho èlánek XXXV a tento èlánek byl mezi tìmito smluvními
stranami v platnosti v okam�iku, kdy pro nì tato Dohoda vstoupila v platnost.

3. Odstavec 1 bude uplatòován mezi Èlenem a jiným Èlenem, který
pøistoupil podle èlánku XII jen tehdy, jestli�e Èlen, nesouhlasící s
uplatòováním, oznámil tuto skuteènost Konferenci ministrù døíve, ne�
schválila dohodu o podmínkách pøístupu.
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4. Na �ádost kteréhokoli Èlena bude moci Konference ministrù v
jednotlivých pøípadech posoudit pùsobení tohoto èlánku a vydat pøimìøená
doporuèení.

5. Neuplatnìní Vícestranné obchodní dohody mezi stranami takové
Dohody se bude øídit ustanoveními takové Dohody.

Èlánek XIV

Pøijetí, vstup v platnost a ulo�ení

1. Tato Dohoda bude otevøena k pøijetí, k podpisu nebo jinak
smluvním stranám GATT 1947 a Evropským spoleèenstvím, které se mohou
stát pùvodními Èleny WTO v souladu s èlánkem XI této Dohody. Toto pøijetí
bude platit pro tuto Dohodu a pro Mnohostranné obchodní dohody, které jsou
k ní pøipojeny. Tato Dohoda a Mnohostranné obchodní dohody, které jsou k
ní pøipojeny, vstoupí v platnost k datu, stanovenému Ministry podle odstavce
3 Závìreèného aktu, obsahujícího výsledky mnohostranných obchodních
jednání Uruguayského kola a zùstanou otevøeny k pøijetí po dobu dvou let po
tomto datu, pokud Ministøi nerozhodnou jinak. Pøijetí, k nìmu� dojde po
vstupu této Dohody v platnost, vstoupí v platnost tøicátý den po datu takového
pøijetí.

2. Èlen, který pøijme tuto Dohodu po jejím vstupu v platnost, bude
uplatòovat koncese a závazky podle Mnohostranných obchodních dohod, které
musí být uplatnìny v období, poèínajícím vstupem této Dohody v platnost tak,
jako by pøijal tuto Dohodu k datu jejího vstupu v platnost.

3. A� do vstupu této Dohody v platnost budou texty této Dohody a
Mnohostranných obchodních dohod ulo�eny u Generálního øeditele
SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947. Generální øeditel za�le v co nejkrat�í
lhùtì ka�dé vládì a Evropským spoleèenstvím, které pøijaly tuto Dohodu,
ovìøený pravý výtisk této Dohody a Mnohostranných obchodních dohod a
notifikaci ka�dého pøijetí. Tato Dohoda a Mnohostranné obchodní dohody,
jako� i jakékoli zmìny nebo doplòky, které v nich budou provedeny, budou od
vstupu této Dohody v platnost ulo�eny u Generálního øeditele WTO.

4. Pøijetí a vstup v platnost Vícestranné obchodní dohody se budou
øídit ustanoveními takové Dohody. Tyto dohody budou ulo�eny u Generálního
øeditele SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947. Po vstupu v platnost této Dohody
budou tyto dohody ulo�eny u Generálního øeditele WTO.

Èlánek XV

Odstoupení

1. Ka�dý Èlen bude moci od této Dohody odstoupit. Toto odstoupení
bude platit souèasnì pro tuto Dohodu a Mnohostranné obchodní dohody a
nabude úèinnosti po uplynutí lhùty �esti mìsícù od data, kdy Generální øeditel
WTO obdr�el písemnou notifikaci o odstoupení.

2. Odstoupení od Vícestranné obchodní dohody se bude øídit
ustanoveními takové Dohody.

Èlánek XVI

Rùzná ustanovení

1. WTO se bude øídit rozhodnutími, postupy a obvyklou praxí,
dodr�ovanými SMLUVNÍMI STRANAMI GATT 1947 a zachová orgány,
zøízené v rámci GATT 1947, pokud ustanovení této Dohody a
Mnohostranných obchodních dohod nestanoví jinak.
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2. Pokud to bude mo�né, Sekretariát GATT 1947 se stane
Sekretariátem WTO a do té doby, ne� v souladu s odstavcem 2 èlánku VI této
Dohody jmenuje Konference ministrù Generálního øeditele, Generální øeditel
SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947 bude vykonávat funkci Generálního
øeditele WTO.

3. V pøípadì rùzností mezi ustanoveními této Dohody a ustanoveními
nìkteré z Mnohostranných obchodních dohod budou, podle povahy vìci,
rozhodující ustanovení této Dohody.

4. Ka�dý Èlen zabezpeèí soulad svých právních pøedpisù a správních
øízení se svými závazky, jak jsou uvedeny v pøipojených Dohodách.

5. K ustanovením této Dohody nelze uplatnit výhrady. Pokud jde o
ustanovení Mnohostranných obchodních dohod, bude mo�né uplatnit k nim
výhrady jen v souladu s ustanoveními tìchto Dohod. Výhrady, týkající se
jakéhokoli ustanovení Vícestranné obchodní dohody, se budou øídit
ustanoveními takové Dohody.

6. Tato Dohoda bude zaregistrována v souladu s ustanoveními èlánku
102 Charty Organizace spojených národù.

Dáno v Marrake�i, patnáctého dne mìsíce dubna tisíc devìtset
devadesát ètyøi v jediném exempláøi, v jazyce anglickém, francouzském a
�panìlském, pøièem� v�echna tøi znìní mají stejnou platnost.

Vysvìtlivky:

TermõÂn ªzemeÏª, jak je pouzÏõÂvaÂn v teÂto DohodeÏ a v MnohostrannyÂch obchodnõÂch

dohodaÂch, bude zahrnovat samostatneÂ celnõÂ uÂzemõÂ CÏlena WTO.

Pokud jde o samostatneÂ celnõÂ uÂzemõÂ CÏlena WTO, v prÏõÂpadech, kdy vyÂraz pouzÏityÂ v

teÂto DohodeÏ nebo v MnohostrannyÂch obchodnõÂch dohodaÂch je doprovaÂzen prÏõÂvlastkem

ªnaÂrodnõÂª, bude tento vyÂraz vyklaÂdaÂn jako vztahujõÂcõÂ se k tomuto celnõÂmu uÂzemõÂ, nenõÂ±li

stanoveno jinak.
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SEZNAM PØÍLOH

PØÍLOHA 1

PØÍLOHA 1A: Mnohostranné dohody o obchodu zbo�ím

V�eobecná dohoda o clech a obchodu 1994
Dohoda o zemìdìlství
Dohoda o uplatòování sanitárních a fytosanitárních opatøení
Dohoda o textilu a o�acení
Dohoda o technických pøeká�kách obchodu
Dohoda o obchodních aspektech investièních opatøení
Dohoda o provádìní èlánku VI V�eobecné dohody o clech a obchodu 1994
Dohoda o provádìní èlánku VII V�eobecné dohody o clech a obchodu 1994
Dohoda o kontrole pøed odesláním
Dohoda o pravidlech pùvodu
Dohoda o dovozním licenèním øízení
Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatøeních
Dohoda o ochranných opatøeních

PØÍLOHA 1B: V�eobecná dohoda o obchodu slu�bami

PØÍLOHA 1C: Dohoda o obchodních aspektech práv k du�evnímu vlastnictví

PØÍLOHA 2

Ujednání o pravidlech a øízení pøi øe�ení sporù

PØÍLOHA 3

Mechanismus pøezkoumávání obchodní politiky

PØÍLOHA 4

Vícestranné obchodní dohody

Dohoda o obchodu civilními letadly
Dohoda o vládních zakázkách
Mezinárodní dohoda o obchodu mléènými výrobky
Mezinárodní dohoda o obchodu hovìzím masem
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PØÍLOHA 1

PØÍLOHA 1A

MNOHOSTRANNÉ DOHODY O OBCHODU ZBO�ÍM

Obecná vysvìtlující poznámka, vztahující se k pøíloze 1A:

V pøípadì rùznosti mezi ustanovením V�eobecné dohody o clech a
obchodu 1994 a ustanovením jiné Dohody, uvedené v pøíloze 1A k Dohodì o
zøízení Svìtové obchodní organizace (v dohodách v pøíloze 1A uvádìné jako
�Dohoda o WTO�), budou, podle povahy vìci, rozhodná ustanovení jiné
Dohody.
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V�EOBECNÁ DOHODA O CLECH A OBCHODU 1994

1. V�eobecná dohoda o clech a obchodu 1994 (�GATT 1994�) zahrnuje:

a) ustanovení V�eobecné dohody o clech a obchodu z 30.øíjna 1947, pøilo�ené
k Závìreènému aktu, pøijatého na závìr druhého zasedání Pøípravného
výboru Konference OSN o obchodu a zamìstnanosti (s výjimkou
Protokolu o prozatímním provádìní) tak, jak byla upravena, doplnìna
nebo jinak zmìnìna ustanoveními právních nástrojù, které vstoupily v
platnost pøed datem vstupu v platnost Dohody o WTO;

b) ustanovení následujících právních nástrojù, které vstoupily v platnost na
základì GATT 1947 pøed datem vstupu v platnost Dohody o WTO:

(i) protokoly a certifikace, týkající se celních koncesí;

(ii) protokoly o pøístupu (s výjimkou ustanovení a), týkajících se
prozatímního provádìní a odvolání prozatímního provádìní a b),
umo�òujících, �e èást II GATT 1947 bude provádìna prozatímnì v
plném rozsahu ne nesluèitelném s právními pøedpisy, platnými k
datu Protokolu);

(iii) rozhodnutí o výjimkách, poskytnutých podle èlánku XXV GATT
1947, které jsou v platnosti je�tì k datu vstupu v platnost Dohody o
WTO1/;

(iv) jiná rozhodnutí SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947;

c) následující ujednání:

(i) Ujednání o výkladu èlánku II:1 b) V�eobecné dohody o clech a
obchodu 1994;

(ii) Ujednání o výkladu èlánku XVII V�eobecné dohody o clech a
obchodu 1994;

(iii) Ujednání o ustanoveních o platební bilanci V�eobecné dohody o
clech a obchodu 1994;

(iv) Ujednání o výkladu èlánku XXIV V�eobecné dohody o clech a
obchodu 1994;

(v) Ujednání, týkající se výjimek ze závazkù podle V�eobecné dohody o
clech a obchodu 1994;

(vi) Ujednání o výkladu èlánku XXVIII V�eobecné dohody o clech a
obchodu 1994; a

1/ VyÂjimky podle tohoto ustanovenõÂ jsou uvedeny v poznaÂmce 7 na stranaÂch 11 a 12 cÏaÂsti

II dokumentu MTN/FA z l5.prosince 1993 a v MTN/FA/Corr.6 z 2l.brÏezna 1994.

Konference ministruÊ na sveÂm prvnõÂm zasedaÂnõÂ vydaÂ revidovanyÂ seznam vyÂjimek podle

tohoto ustanovenõÂ, ktereÂ doplnõÂ vsÏechny vyÂjimky poskytnuteÂ podle GATT 1947 po

15.prosinci 1993 a prÏed datem vstupu v platnost Dohody o WTO a vypustõÂ vyÂjimky,

jejichzÏ platnost do teÂ doby skoncÏila.
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d) Marrake�ský protokol k V�eobecné dohodì o clech a obchodu 1994.

2. Vysvìtlivky

a) V ustanoveních GATT 1994 se bude výrazem �smluvní strana� rozumìt
�Èlen�. Výrazy �málo rozvinutá smluvní strana� a �vyspìlá smluvní
strana� se budou rozumìt �rozvojová èlenská zemì� a �vyspìlá èlenská
zemì�. Výrazem �Výkonný sekretáø� se bude rozumìt �Generální øeditel
WTO�.

b) Odvolávky na SMLUVNÍ STRANY, jednající spoleènì, a to v èláncích
XV:l, XV:2, XV:8 a XXVIII, jako� i ve vysvìtlivkách k èlánkùm XII a
XVIII a v ustanoveních, vztahujících se ke zvlá�tním dohodám o zmìnì
èlánkù XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 a XV:9 GATT 1994, budou pova�ovány za
odvolávky na WTO. Funkce, jiné ne� které ustanovení GATT 1994
ukládají SMLUVNÍM STRANÁM, jednajícím spoleènì, budou ukládány
Konferencí ministrù.

c) (i) Text GATT 1994 je pùvodní v anglickém, francouzském a
�panìlském jazyce.

(ii) Text GATT 1994 ve francouzském jazyce bude upraven tak, jak je
uvedeno v pøíloze A dokumentu MTN.TNC/41.

(iii) Pùvodním textem GATT 1994 ve �panìlském jazyce bude text
obsa�ený v díle IV Sbírky základních nástrojù a vybraných
dokumentù, upravený tak, jak je uvedeno v pøíloze B dokumentu
MTN.TNC/41.

3. a) Ustanovení èásti II GATT 1994 nebudou uplatòována na
opatøení pøijatá Èlenem na základì zvlá�tních závazných
právních pøedpisù, vydaných tímto Èlenem døíve, ne� se stal
smluvní stranou GATT 1947 a které zakazují pou�ívání, prodej
nebo pronájem lodí postavených nebo rekonstruovaných v
zahranièí pro obchodní u�ití mezi místy situovanými v
národních vodách nebo ve vodách výluèné ekonomické oblasti.
Toto zpro�tìní se uplatòuje: a) pøi udr�ování v platnosti nebo
pøi rychlém obnovení nìkterého ustanovení tìchto právních
pøedpisù, které není v souladu; a b) pøi zmìnì nebo doplòku
nìkterého ustanovení tìchto právních pøedpisù, které není v
souladu, pokud tato zmìna nebo doplnìk nezmen�ují shodnost
ustanovení s èástí II GATT 1947. Toto zpro�tìní se omezí na
opatøení, pøijatá na základì vý�e uvedených právních pøedpisù ,
které je notifikováno a specifikováno pøed datem vstupu
Dohody o WTO v platnost. Jestli�e byly tyto právní pøedpisy
zmìnìny následnì tak, �e zmen�ily svou shodnost s èástí II
GATT 1994, nesplòují podmínky, nezbytné k tomu, aby na nì
bylo mo�no tento odstavec pou�ít.

b) Konference ministrù pøezkoumá toto zpro�tìní nejpozdìji pìt
let po datu vstupu Dohody o WTO v platnost a dále ka�dé dva
roky, pokud bude zpro�tìní v platnosti, s cílem posoudit, zda
stále trvají podmínky, které odùvodòovaly toto zpro�tìní jako
nezbytné.

c) Kterýkoli Èlen, na jeho� opatøení se toto zpro�tìní vztahuje,
pøedlo�í ka�dý rok podrobnou statistickou zprávu, obsahující
pìtiletý klouzavý prùmìr uskuteènìných a oèekávaných
dodávek takových lodí, jako� i dodateèné informace o pou�ití,
prodeji, pronájmu nebo opravách takových lodí, na které se toto
zpro�tìní vztahuje.
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d) Èlen, který usoudí, �e se toto zpro�tìní pou�ívá zpùsobem, jen�
odùvodòuje vzájemné a vyvá�ené omezení pou�ití, prodeje,
pronájmu nebo oprav lodí, postavených na území Èlena, který
po�ívá toto zpro�tìní, bude moci volnì zavést takové omezení s
výhradou, �e pøedlo�il Konferenci ministrù pøedchozí
notifikaci.

e) Toto zpro�tìní není na újmu øe�ením, týkajícím se zvlá�tních
aspektù právních pøedpisù, pokrytých tímto zpro�tìním a
sjednaným v sektorových dohodách nebo jinou cestou.
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V�EOBECNÁ DOHODA O CLECH A OBCHODU 1947

Vlády soustátí Australského, království Belgického, Spojených státù
brazilských, Barmy, Ceylonu, republiky Èeskoslovenské, republiky Èínské,
republiky Francouzské, republiky Chile, Indie, Jihoafrické unie, Kanady,
republiky Kuby, Libanonu, velkovévodství Lucemburského, království
Nizozemského, království Norského, Nového Zélandu, Pákistánu, Ji�ní
Rhodesie, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených
státù amerických a Sýrie,

uznávajíce, �e jejich vztahy v oblasti obchodní a hospodáøské mají
smìøovat k zvy�ování �ivotní úrovnì, k zaji�tìní plné zamìstnanosti a
rozsáhlé a stále vzrùstající úrovnì reálného dùchodu a úèinné poptávky, k
rozvinutí plného u�ívání svìtových zdrojù a k roz�íøení výroby a výmìny
zbo�í,

pøejíce si pøispìt k uskuteènìní tìchto cílù uzavøením reciproèních a
vzájemnì výhodných dohod, které smìøují k podstatnému sní�ení cel a jiných
pøeká�ek obchodu a k odstranìní diskriminace v mezinárodním obchodì,

dohodly se prostøednictvím svých zástupcù takto:

ÈÁST I

Èlánek I

V�eobecná dolo�ka nejvy��ích výhod

1. V�echny výhody, pøednosti, výsady nebo osvobození poskytnuté
kteroukoli smluvní stranou jakémukoli výrobku pocházejícímu z kterékoli jiné
zemì nebo tam urèenému budou ihned a bezpodmíneènì pøiznány obdobnému
výrobku pocházejícímu z území v�ech ostatních smluvních stran nebo tam
urèenému. Toto ustanovení se vztahuje na cla a dávky jakéhokoli druhu
ukládané pøi dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem,
jako� i ukládané pøi mezinárodních pøevodech plateb za dovozy nebo vývozy,
na zpùsob vybírání tìchto cel a dávek, na v�echna pravidla a formality spojené
s dovozy nebo s vývozy, jako� i na v�echny zále�itosti, o nich� pojednávají
odstavce 2 a 4 èlánku III*/.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto èlánku nebudou vy�adovat, aby byly
odstranìny preference v oboru dovozních cel nebo dávek, jestli�e nepøesahují
meze, stanovené v odstavci 4 tohoto èlánku a jestli�e jde o:

a) preference, které jsou v platnosti výluènì mezi dvìma nebo více územími,
uvedenými v pøíloze A, za podmínek tam stanovených;

b) preference, které jsou v platnosti výluènì mezi dvìma nebo více územími,
která byla dne 1.èervence 1939 spojena spoleènou suverenitou nebo
vztahy ochrany nebo suverenity a jsou uvedena v pøílohách B, C a D, za
podmínek tam stanovených;

c) preference, které jsou v platnosti výluènì mezi Spojenými státy
americkými a republikou Kubou;

d) preference, které jsou v platnosti výluènì mezi sousedními zemìmi,
uvedenými v pøílohách E a F.

3. Ustanovení odstavce 1 se nebudou vztahovat na preference mezi
zemìmi, které byly døíve souèástí Osmanské øí�e a byly od ní odpojeny dne
24.èervence 1923 za pøedpokladu, �e takové preference budou schváleny podle
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ustanovení odstavce 5 èlánku XXV, která budou v tomto ohledu pou�ita s
pøihlédnutím k ustanovením odstavce 1 èlánku XXIX.

4. Jestli�e pøíslu�ná listina, která tvoøí pøílohu k této Dohodì,
nestanoví výslovnì maximální preferenèní rozpìtí, nebude preferenèní
rozpìtí*/ u jakéhokoli výrobku, pro který je preference dovolena podle
odstavce 2 tohoto èlánku, pøesahovat

a) u cel nebo dávek z jakéhokoli výrobku, uvedeného v pøíslu�né listinì,
rozdíl mezi sazbou pro státy po�ívající dolo�ky nejvy��ích výhod a
preferenèní sazbou tam stanovenou; jestli�e není stanovena �ádná
preferenèní sazba, bude jako preferenèní sazba z hlediska tohoto odstavce
brána sazba platná dne 10.dubna 1947 a jestli�e není stanovena �ádná
sazba pro státy po�ívající dolo�ky nejvy��ích výhod, nebude rozpìtí
pøevy�ovat rozdíl mezi sazbami platnými pro státy po�ívající dolo�ky
nejvy��ích výhod a preferenèními sazbami dne 10.dubna 1947;

b) u cel nebo dávek z jakéhokoli výrobku, který není uveden v pøíslu�né
listinì, rozdíl mezi sazbami pro státy po�ívající dolo�ky nejvy��ích výhod
a preferenèními sazbami platnými dne 10.dubna 1947.

Jde-li o smluvní strany, uvedené v pøíloze G, bude u nich datum
10.dubna 1947, o kterém se zmiòují odstavce a) a b) tohoto odstavce,
nahrazeno pøíslu�nými daty, uvedenými v této pøíloze.

Èlánek II

Listiny koncesí

1. a) Ka�dá smluvní strana poskytne obchodu ostatních smluvních
stran zacházení, je� nebude ménì pøíznivé, ne� jak je stanoveno
v pøíslu�né èásti pøíslu�né listiny, pøipojené k této Dohodì.

b) Výrobky uvedené v I. èásti listiny, týkající se kterékoli smluvní
strany, které jsou výrobky území ostatních smluvních stran a
vyhovují podmínkám a zvlá�tním ustanovením uvedeným v této
listinì, nebudou pøi dovozu na území, na které se listina
vztahuje, podrobeny vy��ímu normálnímu clu ne� clu
stanovenému v této listinì. Rovnì� nebudou takovéto výrobky
podrobeny jiným clùm nebo dávkám jakéhokoli druhu,
vybíraným z dovozu nebo v souvislosti s ním, je� by byly vy��í
ne� ty, které byly na tyto výrobky uvaleny v den podpisu této
Dohody, nebo je� by byly vy��í ne� ty, které budou jako�to
pøímý a závazný dùsledek zákonodárství platného na území
dovozní zemì v tento den pozdìji uvaleny.

c) Výrobky uvedené v II. èásti listiny, týkající se kterékoli
smluvní strany, je� jsou výrobky území oprávnìných podle
èlánku I po�ívat preferenèního zacházení pøi dovozu na území,
na které se listina vztahuje, nebudou pøi dovozu na takové
území, jestli�e vyhovují podmínkám a zvlá�tním ustanovením
uvedeným v této listinì, podrobeny normálním clùm vy��ím,
ne� jsou cla stanovená v II. èásti dotyèné listiny. Rovnì�
nebudou takovéto výrobky podrobeny jiným clùm nebo dávkám
jakéhokoli druhu, vybíraným z dovozu nebo v souvislosti s ním,
je� by byly vy��í ne� ty, které byly na tyto výrobky uvaleny k
datu této Dohody, nebo je� by byly vy��í ne� ty, které budou
jako�to pøímý a závazný dùsledek zákonodárství platného na
území dovozní zemì v tento den pozdìji uvaleny. �ádné
ustanovení tohoto èlánku nebrání smluvním stranám v tom,
aby podr�ely pøedpisy platné k datu této Dohody, je� upravují
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podmínky, za nich� smìjí výrobky po�ívat preferenèních celních
sazeb.

2. �ádné ustanovení tohoto èlánku nebrání smluvním stranám v tom,
aby vybíraly kdykoliv pøi dovozu jakéhokoli výrobku

a) dávku, rovnající se vnitøní dani, ukládané v souladu s ustanoveními
odstavce 2 èlánku III*/ na obdobný domácí výrobek nebo zbo�í, z kterého
byl dová�ený výrobek úplnì nebo èásteènì zhotoven nebo vyroben;

b) antidumpingové nebo vyrovnávací clo, ukládané v souladu s
ustanoveními èlánku VI*/;

c) poplatky nebo jiné dávky, které jsou úmìrné nákladùm na poskytnuté
slu�by.

3. �ádná smluvní strana nezmìní svùj zpùsob zji��ování celní hodnoty
zbo�í ani zpùsob pøepoèítávání cizích mìn tak, aby tím znehodnotila
kteroukoli z celních koncesí, stanovených v pøíslu�né listinì, která tvoøí
pøílohu k této Dohodì.

4. Jestli�e nìkterá smluvní strana zøídí, udr�uje právnì nebo fakticky
povolí dovozní monopol jakéhokoliv výrobku, uvedeného v pøíslu�né listinì,
která tvoøí pøílohu k této Dohodì, nebudou úèinky tohoto monopolu takového
rázu, aby poskytovaly ochranu v prùmìru vy��í, ne� jaká je stanovena v
pøíslu�né listinì, pokud tato listina nestanoví jinak nebo pokud nebylo jinak
dohodnuto stranami, které pùvodnì koncesi ujednaly. Ustanovení tohoto
odstavce neomezují smluvní strany, aby poskytovaly jakýkoliv druh pomoci
domácím výrobcùm, která je dovolena podle jiných ustanovení této Dohody*/.

5. Jestli�e nìkterá smluvní strana dospìje k názoru, �e jiná smluvní
strana nenakládá s nìkterým výrobkem tak, jak bylo podle názoru první
smluvní strany zamý�leno ujednáním koncese stanovené v pøíslu�né listinì,
která tvoøí pøílohu k této Dohodì, zakroèí ve vìci pøímo u druhé smluvní
strany. Jestli�e tato druhá smluvní strana uzná, �e zacházení, kterého se
první smluvní strana do�aduje, je toto�né s nakládáním, je� bylo zamý�leno,
ale prohlásí, �e je nemù�e poskytovat, proto�e soud nebo jiný pøíslu�ný úøad
rozhodl, �e dotyèný výrobek nemù�e být podle celních pøedpisù této smluvní
strany zaøazen tak, aby se na nìj vztahovalo zacházení zamý�lené touto
Dohodou, zahájí obì smluvní strany spolu s kterýmikoli jinými smluvními
stranami, které mají podstatný zájem, bezodkladnì nové jednání za úèelem
kompenzaèního vyrovnání vìci.

6. a) Specifická cla a dávky uvedené v listinách vztahujících se na
smluvní strany, které jsou èleny Mezinárodního mìnového
fondu, a preferenèní rozpìtí specifických cel a dávek, které tyto
smluvní strany udr�ují, jsou vyjádøeny v pøíslu�né mìnì tìchto
stran pøi paritní hodnotì, jak ji Fond pøijal nebo prozatímnì
uznal k datu této Dohody. V pøípadì, �e tato parita se sní�í v
souladu s Èlánky Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu o
víc ne� dvacet procent, mohou být tato specifická cla, dávky a
preferenèní rozpìtí upraveny tak, aby odpovídaly takovému
sní�ení, za pøedpokladu, �e SMLUVNÍ STRANY (tj. smluvní
strany jednající spoleènì podle ustanovení èlánku XXV) shodnì
zjistí, �e taková úprava nesní�í hodnotu celních koncesí
stanovených v pøíslu�né listinì nebo na jiném místì této
Dohody, pøièem� je tøeba vzít v úvahu v�echny faktory, které
mohou ovlivnit potøebu nebo naléhavost takové úpravy.

b) Tìchto ustanovení bude pou�ito mutatis mutandis na
kteroukoli smluvní stranu, která není èlenem Fondu, a to ode
dne, kdy se taková smluvní strana stane èlenem Fondu, nebo



- 19 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995Strana 2366 CÏ aÂstka 51

kdy uzavøe zvlá�tní devizovou dohodu podle ustanovení èlánku
XV.

7. Listiny pøipojené k této Dohodì jsou nedílnou souèástí èásti I této
Dohody.

ÈÁST II

Èlánek III*/

Národní re�im v oboru vnitøních daní a pøedpisù

1. Smluvní strany uznávají, �e vnitøní danì a ostatní vnitøní dávky,
jako� i zákony a jiné pøedpisy, ovlivòující prodej, nabízení na prodej, nákup,
dopravu, distribuci nebo pou�ívání výrobkù a vnitøní mno�stevní úpravy,
pøedpisující míchání, zpracování nebo pou�ívání výrobkù v urèitých
mno�stvích nebo v urèitých pomìrech, nemají být uplatòovány na dová�ené èi
domácí výrobky zpùsobem, jím� by se poskytovala ochrana domácí výrobì*/.

2. Výrobky území kterékoli smluvní strany, dová�ené na území
kterékoli jiné smluvní strany, nebudou podrobeny, a� pøímo èi nepøímo,
vnitøním daním ani jiným vnitøním dávkám jakéhokoli druhu vy��ím ne� ony,
jim� podléhají pøímo nebo nepøímo obdobné výrobky domácí. Kromì toho
neulo�í �ádná smluvní strana �ádným jiným zpùsobem vnitøní danì nebo jiné
vnitøní dávky na dová�ené nebo domácí výrobky zpùsobem odporujícím
zásadám stanoveným v odstavci 1*/.

3. Pokud se týèe kterékoli existující vnitøní danì, která je v rozporu s
ustanoveními odstavce 2, která v�ak je výslovnì povolena v obchodní dohodì,
platné dne 10.dubna 1947, v ní� dovozní clo na zdanìný výrobek je vázáno
proti zvý�ení, smluvní strana, je� daò ukládá, nemusí na tuto daò pou�ít
ustanovení odstavce 2 do té doby, dokud nebude vyvázána ze závazkù
plynoucích z takové dohody tak, aby jí bylo umo�nìno zvý�it dovozní clo v
rozsahu potøebném k vyrovnání odstranìné ochranné èásti této danì.

4. Výrobkùm území kterékoli smluvní strany, dovezeným na území
kterékoli jiné smluvní strany, bude se poskytovat zacházení ne ménì výhodné
ne� poskytované obdobným výrobkùm domácího pùvodu, a to pokud jde o
v�echny zákony a jiné pøedpisy, ovlivòující jejich prodej, nabízení na prodej,
nákup, dopravu, distribuci nebo pou�ívání na vnitøním trhu. Ustanovení
tohoto odstavce nebudou bránit pou�ívání vnitøních diferenèních dopravních
sazeb, zalo�ených výluènì na hospodáøském vyu�ívání dopravních prostøedkù
a nikoli na pùvodu výrobkù.

5. �ádná smluvní strana nezavede ani nebude udr�ovat �ádný vnitøní
mno�stevní pøedpis, vztahující se na míchání, zpracování nebo pou�ívání
výrobkù v urèitých mno�stvích nebo v urèitých pomìrech, který by vy�adoval
a� pøímo èi nepøímo, aby jakékoli urèité mno�ství nebo pomìr kteréhokoli
výrobku, podléhajícího tomuto pøedpisu, bylo dodáváno z domácích zdrojù.
Kromì toho �ádná smluvní strana nebude ani jinak uplatòovat vnitøní
mno�stevní pøedpisy zpùsobem odporujícím zásadám stanoveným v odstavci
1*/.

6. Ustanovení odstavce 5 se nebudou vztahovat na �ádný vnitøní
mno�stevní pøedpis, platný na území kterékoli smluvní strany dne 1.èervence
1939, 10.dubna 1947 nebo 24.bøezna 1948 podle volby dotyèné smluvní strany,
a to za pøedpokladu, �e jakýkoli takový pøedpis, který odporuje ustanovením
odstavce 5, nebude pozmìnìn na úkor dovozu a bude pokládán za clo pro úèely
jednání.

7. �ádný vnitøní mno�stevní pøedpis, vztahující se na míchání,
zpracování nebo pou�ívání výrobkù v urèitých mno�stvích nebo v urèitých
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pomìrech, nebude uplatòován zpùsobem, jím� by se takové mno�ství nebo
pomìr pøidìlovaly mezi zdroje zahranièních dodávek.

8. a) Ustanovení tohoto èlánku se nebudou vztahovat na zákony a
jiné pøedpisy, upravující opatøování tìch výrobkù
veøejnoprávními subjekty, je� jsou nakupovány pro vládní úèely
a nikoli k dal�ímu obchodnímu prodeji ani k pou�ití na výrobu
zbo�í k obchodnímu prodeji.

b) Ustanovení tohoto èlánku nezabraòuje, aby byly vypláceny
subvence výhradnì domácím výrobcùm, poèítajíc v to subvence
domácím výrobcùm z výnosu vnitøních daní a dávek, je� jsou
pøedpisovány v souladu s ustanoveními tohoto èlánku, a
subvence poskytované ve formì vládních nákupù domácích
výrobkù.

9. Smluvní strany uznávají, �e kontrola vnitøních maximálních cen, i
kdy� je v souladu s ostatními ustanoveními tohoto èlánku, mù�e po�kodit
zájmy smluvních stran, které dodávají dová�ené výrobky. Z toho dùvodu
smluvní strany, uplatòující taková opatøení, vezmou v úvahu zájmy
vyvá�ejících smluvních stran, aby v nejvy��í mo�né míøe vylouèily tyto
�kodlivé vlivy.

10. Ustanovení tohoto èlánku nezabraòují �ádné smluvní stranì, aby
zavedla nebo udr�ovala vnitøní mno�stevní pøedpisy, týkající se osvìtlených
kinematografických filmù, pokud tyto pøedpisy vyhovují po�adavkùm èlánku
IV.

Èlánek IV

Zvlá�tní ustanovení o kinematografických filmech

Jestli�e nìkterá smluvní strana zavede nebo udr�uje vnitøní
mno�stevní pøedpisy, týkající se osvìtlených kinematografických filmù, budou
mít tyto pøedpisy formu promítacích kontingentù odpovídajících tìmto
po�adavkùm:

a) Promítací kontingenty mohou vy�adovat promítání kinematografických
filmù domácího pùvodu bìhem urèité minimální èásti celkové promítací
doby skuteènì pou�ité v urèitém období ne krat�ím ne� jeden rok pøi
obchodním pøedvádìní v�ech filmù jakéhokoliv pùvodu. Tyto
kontingenty budou stanoveny na základì promítací doby v ka�dém
promítacím sále roènì nebo na základì jejího ekvivalentu.

b) S výjimkou promítací doby, vyhrazené v promítacím kontingentu filmùm
domácího pùvodu, nebude �ádná promítací doba, ani taková, která by
byla administrativním opatøením uvolnìna z promítací doby vyhrazené
filmùm domácího pùvodu, právnì ani fakticky pøidìlována �ádným
zdrojùm dodávek.

c) Bez ohledu na ustanovení pododstavce b) tohoto èlánku mù�e kterákoli
smluvní strana udr�ovat promítací kontingenty odpovídající po�adavkùm
pododstavce a) tohoto èlánku, které vyhrazují minimální èást promítací
doby filmùm urèitého pùvodu, jiného ne� domácího za pøedpokladu, �e
taková minimální doba promítací doby nebude zvý�ena nad úroveò ke dni
10.dubna 1947.

d) Promítací kontingenty budou pøedmìtem jednání o jejich omezení
uvolnìní nebo odstranìní.
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Èlánek V

Svoboda prùvozu

1. Zbo�í (vèetnì zavazadel) jako� i plavidla a jiné dopravní prostøedky
se pova�ují za prová�ené územím smluvní strany, kdy� jejich doprava tímto
územím, a� s pøekládáním èi bez nìho, a� s uskladnìním nebo vylo�ením a
znovuzalo�ením èi bez nich, nebo a� byl zmìnìn zpùsob dopravy èi nikoli, je
jen úsekem celé cesty, zaèínající a konèící vnì hranic smluvní strany, jejím�
územím je tato doprava uskuteèòována. Doprava tohoto druhu nazývá se v
tomto èlánku �prùvozní doprava�.

2. Zaji��uje se svoboda prùvozu pro prùvozní dopravu na území jiné
smluvní strany nebo z nìho územím ka�dé smluvní strany po cestách
nejvýhodnìj�ích pro mezinárodní prùvoz. Nebude se èinit rozdíl podle vlajky
plavidel, místa pùvodu, odeslání, vstupu, výstupu nebo urèení zbo�í ani podle
jiných okolností, týkajících se vlastnictví zbo�í, plavidel nebo jiných
dopravních prostøedkù.

3. Ka�dá smluvní strana mù�e po�adovat, aby prùvozní doprava pøes
její území byla deklarována pøíslu�nému celnímu úøadu, av�ak, s výjimkou
pøípadu, �e by nebyly dodr�eny platné celní zákony a pøedpisy, nebude taková
doprava, pøicházející z území jiných smluvních stran nebo do nìho smìøující,
podrobena zbyteèným zdr�ováním nebo omezením a bude osvobozena od cel i
v�ech prùvozních daní nebo jiných dávek ukládaných v souvislosti s prùvozem,
s výjimkou dopravních poplatkù nebo jiných poplatkù úmìrných
administrativním nákladùm zpùsobeným prùvozem nebo nákladùm na
poskytnuté slu�by.

4. V�echny dávky a naøízení smluvních stran, vztahující se na
prùvozní dopravu do území ostatních smluvních stran nebo z nìho, budou
pøimìøené se zøetelem k dopravním podmínkám.

5. Ka�dá smluvní strana poskytne prùvozní dopravì do území
kterékoli jiné smluvní strany nebo z nìho v oboru v�ech dávek, naøízení a
formalit spojených s prùvozem zacházení ne ménì pøíznivé ne� zacházení
poskytované prùvozní dopravì do kterékoli tøetí zemì nebo z ní*/.

6. Ka�dá smluvní strana poskytne výrobkùm, které byly provezeny
územím jiné smluvní strany, zacházení ne ménì pøíznivé, ne� které by bylo
takovým výrobkùm poskytnuto, kdyby byly dopraveny z místa pùvodu na
místo urèení, ani� by pro�ly územím této jiné smluvní strany. Ka�dá smluvní
strana mù�e v�ak setrvat na svých po�adavcích pøímé dopravy, platných k
datu této Dohody, pokud jde o jakékoli zbo�í, u nìho� je pøímá doprava
podmínkou pro projednání podle preferenèních celních sazeb nebo má vliv na
zpùsob zaji��ování hodnoty, pøedepsaný touto smluvní stranou k úèelùm
vymìøení cla.

7. Ustanovení tohoto èlánku se nevztahuje na letadla v prùvozní
dopravì, ale vztahují se na letecký prùvoz zbo�í (vèetnì zavazadel).

Èlánek VI

Antidumpingová a vyrovnávací cla

1. Smluvní strany uznávají, �e dumping, jím� se zbo�í jedné zemì
uvádí na trh druhé zemì za cenu ni��í, ne� je jeho normální hodnota, je
zavr�eníhodný, pùsobí-li, nebo hrozí-li zpùsobit podstatnou újmu výrobnímu
odvìtví existujícímu na území smluvní strany, nebo zdr�uje-li citelnì
vybudování domácího výrobního odvìtví. Pro úèely tohoto èlánku bude
výrobek pova�ován za uvádìný na trh dovozní zemì za cenu ni��í, ne� je jeho
normální hodnota, jestli�e cena výrobku vyvá�eného z jedné zemì do druhé
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a) je ni��í ne� pøi bì�ném obchodu srovnatelná cena obdobného výrobku,
urèeného pro spotøebu ve vývozní zemi, nebo

b) jestli�e není takové domácí ceny, je ni��í ne� buï

i) nejvy��í srovnatelná cena obdobného výrobku pøi jeho vývozu do
nìkteré tøetí zemì pøi bì�ném obchodu, nebo

ii) výrobní náklady tohoto výrobku v zemi pùvodu, zvý�ené o
pøimìøenou pøirá�ku za prodejní výlohy a zisk.

V jednotlivých pøípadech je tøeba patøiènì pøihlédnout k rozdílùm v
podmínkách a zpùsobu prodeje, k rozdílùm ve zdanìní a k jiným rozdílùm
ovlivòujícím porovnatelnost cen*/.

2. Za úèelem vyrovnání nebo zabránìní dumpingu mù�e smluvní
strana uvalit na kterýkoli dumpingový výrobek antidumpingové clo
nepøevy�ující dumpingové rozpìtí u tohoto výrobku. Pro úèely tohoto èlánku
se za dumpingové rozpìtí pova�uje cenový rozdíl stanovený podle ustanovení
odstavce 1*/.

3. �ádné vyrovnávací clo z jakéhokoli výrobku území kterékoli
smluvní strany, dová�eného na území kterékoli jiné smluvní strany, nebude
vybíráno vy��í èástkou, ne� je odhadnutá prémie nebo subvence, o ní� bylo
zji�tìno, �e byla pøímo nebo nepøímo poskytnuta na zhotovení, výrobu nebo
vývoz takového výrobku v zemi pùvodu nebo vývozu vèetnì jakékoli zvlá�tní
subvence poskytnuté na dopravu tohoto zbo�í. Výrazem �vyrovnávací clo� se
rozumí zvlá�tní clo vybírané za úèelem vyrovnání jakékoliv prémie nebo
subvence, je� byla pøímo nebo nepøímo poskytnuta na zhotovení, výrobu nebo
vývoz jakéhokoli zbo�í*/.

4. �ádný výrobek území kterékoli smluvní strany, dová�ený na území
kterékoli jiné smluvní strany, nebude podroben antidumpingovému nebo
vyrovnávacímu clu proto, �e byl osvobozen od cel nebo daní, ukládaných na
odbobný výrobek urèený k spotøebì v zemi pùvodu nebo vývozu, nebo proto, �e
taková cla nebo danì byly vráceny.

5. �ádný výrobek území kterékoli smluvní strany, dová�ený na území
kterékoli jiné smluvní strany, nebude podroben souèasnì antidumpingovému i
vvrovnávacímu clu, aby bylo èeleno stejnému pøípadu dumpingu nebo
vývozního subvencování.

6. a) �ádná smluvní strana neulo�í antidumpingové nebo
vyrovnávací clo na dovoz jakéhokoli výrobku z území jiné
smluvní strany, leda�e by zjistila, �e úèinek dumpingu nebo
subvencování je v daném pøípadì takový, �e pùsobí nebo hrozí
zpùsobit podstatnou újmu existujícímu domácímu výrobnímu
odvìtví, nebo �e podstatnì zdr�uje vybudování domácího
výrobního odvìtví.

b) SMLUVNÍ STRANY mohou upustit od podmínek stanovených
v pododstavci a) tohoto odstavce a povolit nìkteré smluvní
stranì, aby ukládala antidumpingové nebo vyrovnávací clo na
dovoz jakéhokoli výrobku k vyrovnání dumpingu nebo
subvencování, které pùsobí nebo hrozí zpùsobit podstatnou
újmu výrobnímu odvìtví na území jiné smluvní strany,
vyvá�ející dotyèný výrobek na území dová�ející smluvní strany.
SMLUVNÍ STRANY upustí od podmínek stanovených v
pododstavci a) tohoto odstavce a povolí ulo�ení vyrovnávacího
cla v pøípadech, kdy zjistí, �e subvence zpùsobuje nebo hrozí
zpùsobit podstatnou újmu výrobnímu odvìtví na území jiné
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smluvní strany, která vyvá�í dotyèný výrobek na území
dová�ející smluvní strany*/.

c) Za výjimeèných okolností, kdy odklad by mohl pùsobit �kodu,
kterou by bylo obtí�né napravit, mù�e v�ak smluvní strana
ulo�it vyrovnávací clo k úèelu zmínìnému v pododstavci b)
tohoto odstavce bez pøedchozího souhlasu SMLUVNÍCH
STRAN s výhradou, �e takové opatøení bude ihned oznámeno
SMLUVNÍM STRANÁM a �e vyrovnávací clo bude neprodlenì
odvoláno, jestli�e SMLUVNÍ STRANY je neschválí.

7. Systém, který má stabilizovat domácí ceny nìkterého základního
výrobku nebo zajistit výnos plynoucí domácím výrobcùm z takového zbo�í
nezávisle na pohybu vývozních cen a který obèas umo�òuje prodej takového
zbo�í na vývoz za cenu ni��í, ne� je srovnatelná cena po�adovaná za odbobné
zbo�í od kupujících na domácím trhu, nebude pova�ován za systém, který by
pùsobil podstatnou újmu ve smyslu odstavce 6, jestli�e se zjistí konzultací mezi
smluvními stranami, majícími podstatný zájem na dotyèném zbo�í, �e

a) v dùsledku tohoto systému bylo toto zbo�í prodáváno pro vývoz té� za
cenu vy��í, ne� je srovnatelná cena po�adovaná za obdobné zbo�í od
kupujících na domácím trhu, a

b) v dùsledku úèinné úpravy výroby nebo z jiného dùvodu funguje tento
systém tak, �e nepodnìcuje vývoz nenále�itým zpùsobem, nebo �e jinak
vá�nì ne�kodí zájmùm ostatních smluvních stran.

Èlánek VII

Zji��ování hodnoty k celním úèelùm

1. Smluvní strany uznávají platnost v�eobecných zásad pro zji��ování
hodnoty, uvedených v následujících odstavcích tohoto èlánku, a zavazují se, �e
je uvedou v úèinnost u v�ech výrobkù podléhajících clu nebo jiným dávkám*/

nebo omezením dovozu a vývozu, zalo�eným na hodnotì nebo podle ní jakkoli
upraveným. Kromì toho na �ádost jiné smluvní strany pøezkoumají ve smyslu
tìchto zásad provádìní kteréhokoli svého zákona nebo jiného právního
pøedpisu, týkajícího se zji��ování hodnoty k celním úèelùm. SMLUVNÍ
STRANY mohou �ádat od smluvních stran zprávy o tom, jaká opatøení uèinily
podle ustanovení tohoto èlánku.

2. a) Celní hodnota dovezeného zbo�í má být zalo�ena na skuteèné
hodnotì dovezeného zbo�í, z nìho� se clo vymìøuje, nebo na
skuteèné hodnotì obdobného zbo�í a nemá být zalo�ena na
hodnotì zbo�í domácího pùvodu nebo na libovolných èi
fiktivních hodnotách*/.

b) �Skuteènou hodnotou� má být cena, za kterou se v dobì a na
místì urèeném pøedpisy dová�ející zemì takové nebo obdobné
zbo�í prodává nebo nabízí k prodeji pøi bì�ném obchodu za
podmínek neomezené soutì�e. Pokud se v konkrétním pøípadì
cena takového nebo obdobného zbo�í øídí jeho mno�stvím, má
se cena v úvahu pøicházející týkat, podle volby dovozní zemì
uèinìné jednou pro v�dy, buï i) porovnatelných mno�ství, nebo
ii) mno�ství, je� nejsou nepøíznivìj�í pro dovozce, ne� kdyby se
vzalo za základ nejvìt�í mno�ství tohoto zbo�í, jaké bylo
vskutku prodáno v obchodì mezi vývozní a dovozní zemí.

c) Nedá-li se skuteèná hodnota zjistit podle pododstavce b) tohoto
odstavce, má být celní hodnota zalo�ena na nejbli��ím
zjistitelném ekvivalentu takové hodnoty.
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3. Celní hodnota jakéhokoli dová�eného výrobku nemá zahrnovat
èástku jakékoli vnitøní danì, platné v zemi pùvodu nebo vývozu, od ní� byl
dovezený výrobek osvobozen nebo která byla nebo bude vrácena.

4. a) Musí-li nìkterá smluvní strana k úèelùm odstavce 2 tohoto
èlánku pøevést cenu vyjádøenou v mìnì jiné zemì na mìnu
vlastní, bude pøepoèítací kurs, jeho� bude pou�ito, zalo�en pro
ka�dou dotèenou mìnu na paritì, jak byla stanovena podle
Èlánkù Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu nebo na
pøepoèítacím kursu uznaném Fondem, nebo na paritì
stanovené v souladu se zvlá�tní devizovou dohodou uzavøenou
podle èlánku XV této Dohody, pokud tento odstavec nestanoví
jinak.

b) Nebyla-li taková parita stanovena a �ádný takový pøepoèítací
kurs uznán, bude pøepoèítací kurs odpovídat skuteèné bì�né
hodnotì takové mìny v obchodních stycích.

c) SMLUVNÍ STRANY urèí v dohodì s Mezinárodním mìnovým
fondem pravidla, podle kterých mají smluvní strany
pøepoèítávat kteroukoli cizí mìnu, pro kterou se v souladu s
Èlánky Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu udr�uje
nìkolikerý pøepoèítávací kurs. Takových pravidel mù�e pou�ít
kterákoli smluvní strana na takovéto cizí mìny k úèelùm
odstavce 2 tohoto èlánku jako alternativy na místì pou�ití
paritních hodnot. Dokud SMLUVNÍ STRANY neurèí taková
pravidla, mù�e ka�dá smluvní strana pou�ít na kteroukoli
takovouto cizí mìnu k úèelùm odstavce 2 tohoto èlánku
pøepoèítacích pravidel, která mají skuteènì vyjádøit hodnotu
této cizí mìny v obchodních stycích.

d) �ádné ustanovení tohoto odstavce nesmí být vykládáno tak, aby
vy�adovalo, aby kterákoli smluvní strana zmìnila zpùsob
pøepoèítávání mìn k celním úèelùm, jeho� pou�ívá na svém
území k datu této Dohody, jestli�e by taková zmìna zpùsobila
v�eobecnì zvý�ení èástek, které mají být na cle placeny.

5. Základy a zpùsoby urèování hodnoty výrobkù podrobených clu nebo
jiným dávkám nebo omezením, zalo�eným na hodnotì nebo podle ní jakkoli
upraveným, mají být stálé a mají být uveøejnìny tak, aby obchodníci mohli
odhadnout celní hodnotu s dostateènou pøibli�ností.

Èlánek VIII

Poplatky a formality pøi dovozu a vývozu*/

1. a) V�echny poplatky a dávky jakékoli povahy (jiné ne� dovozní a
vývozní cla a jiné ne� danì ve smyslu èlánku III) ukládané
smluvními stranami pøi dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti
s dovozem nebo vývozem budou omezeny na èástku odpovídající
pøibli�ným nákladùm na poskytnuté slu�by a nebudou
pøedstavovat nepøímou ochranu domácím výrobkùm nebo
zdanìní dovozu nebo vývozu k fiskálním úèelùm.

b) Smluvní strany uznávají, �e je tøeba sní�it poèet a rozmanitost
poplatkù a dávek zmínìných v pododstavci a).

c) Smluvní strany také uznávají, �e je tøeba omezit na nejmen�í
míru úèinky a slo�itost dovozních a vývozních formalit a
zmírnit a zjednodu�it po�adavky týkající se listinných
dokladù*/ pøi dovozu a vývozu.
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2. Smluvní strana pøezkoumá na �ádost jiné smluvní strany nebo na
�ádost SMLUVNÍCH STRAN pùsobení svých zákonù a jiných pøedpisù z
hlediska ustanovení tohoto èlánku.

3. �ádná smluvní strana nebude ukládat pøísné tresty pro men�í
poru�ení celních pøedpisù nebo celního øízení. Zvlá�tì nebude ukládat tresty
tì��í ne� takové, které jsou nutné jako pouhá výstraha, jde-li o opomenutí
nebo omyl v dokladech pøedkládaných celním úøadùm, který je snadno
napravitelný a stal se zøejmì bez podvodného úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

4. Ustanovení tohoto èlánku se budou vztahovat na poplatky, dávky,
formality a po�adavky ukládané úøady v souvislosti s dovozem nebo vývozem
vèetnì tìch, které se týkají

a) konzulárních úkonù, jako jsou konzulární faktury nebo osvìdèení;
b) mno�stevních omezení;
c) licenèního øízení;
d) devizové kontroly;
e) statistické slu�by;
f) dokladù, je� mají být pøedlo�eny, dokumentace a vydávání osvìdèení;
g) rozborù a prohlídek;
h) karantény, sanitární kontroly a desinfekce.

Èlánek IX

Oznaèení pùvodu

1. Ka�dá smluvní strana poskytne výrobkùm území jiných smluvních
stran, pokud jde o pøedpisy a oznaèování pùvodu, zacházení ne ménì pøíznivé
ne� zacházení poskytované obdobným výrobkùm kterékoli tøetí zemì.

2. Smluvní strany uznávají, �e pøi vydávání a provádìní zákonù a
jiných pøedpisù, týkajících se oznaèení pùvodu mají být na nejmen�í míru
omezeny potí�e a nesnáze, které taková opatøení mohou zpùsobit obchodu a
výrobnímu odvìtví vývozních zemí; pøitom je nutno nále�itì pøihlédnout k
potøebì ochrany spotøebitelù proti podvodným nebo klamavým oznaèením.

3. Kdykoli to bude administrativnì proveditelné, mají smluvní strany
dovolit, aby po�adovaná oznaèení pùvodu byla pøipojována v dobì dovozu.

4. Zákony a jiné pøedpisy smluvních stran, týkající se oznaèování
dová�ených výrobkù, mají být takové, aby se jim mohlo vyhovìt, ani� by se
výrobky po�kodily, nebo ani� by se podstatnì sní�ila jejich hodnota nebo
nepøimìøenì zvý�ila jejich poøizovací cena.

5. Zásadnì nemá kterákoli smluvní strana ukládat zvlá�tní dávky ani
pokuty proto, �e pøed dovozem nebylo vyhovìno pøedpisùm o oznaèení, pokud
nebylo dodateèné oznaèení nenále�itì odkládáno, nebo pokud nebylo pøipojeno
oznaèení zpùsobilé uvést v omyl nebo pokud nebylo pøedepsané oznaèení
úmyslnì opomenuto.

6. Smluvní strany budou vzájemnì spolupracovat, aby zabránily
pou�ívání obchodních oznaèení zpùsobem, který by uvádìl v omyl co do
skuteèného pùvodu výrobku, a to na újmu regionálního nebo zemìpisného
pojmenování výrobkù území nìkteré smluvní strany, chránìných jejím
zákonodárstvím. Ka�dá smluvní strana plnì a s porozumìním posoudí �ádosti
nebo pøipomínky, které jí pøípadnì pøedlo�í kterákoli jiná smluvní strana a
které se budou týkat provádìní závazku stanoveného v pøede�lé vìtì ohlednì
pojmenování výrobkù, je� jí byla touto smluvní stranou oznámena.
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Èlánek X

Uveøejòování a provádìní obchodních pøedpisù

1. Zákony, jiné pøedpisy, soudní rozhodnutí a správní opatøení
v�eobecného dosahu, uvedené v úèinnost kteroukoli smluvní stranou ve vìci
zaøazení nebo zji��ování hodnoty výrobkù k celním úèelùm nebo ve vìci
celních sazeb, daní nebo jiných dávek nebo pøedpisù, omezení nebo zákazù,
týkajících se dovozu nebo vývozu nebo pøevodu plateb za dovoz nebo vývoz,
nebo týkající se prodeje, distribuce, dopravy, poji�tìní, uskladnìní, prohlídek,
vystavování, zpracování, míchání nebo jiného pou�ívání tìchto výrobkù, budou
ihned uveøejòovány takovým zpùsobem, aby se s nimi vlády a obchodníci
mohli seznámit. Dohody, týkající se mezinárodní obchodní politiky, které jsou
v platnosti mezi vládou nebo vládním orgánem kterékoli smluvní strany a
vládou nebo vládním orgánem kterékoli jiné smluvní strany, budou rovnì�
uveøejòovány. Ustanovení tohoto odstavce nebudou vy�adovat, aby kterákoli
smluvní strana poskytla dùvìrnou informaci, která by ztì�ovala provádìní
právních pøedpisù nebo která by se jinak pøíèila veøejnému zájmu, nebo která
by byla na újmu oprávnìných obchodních zájmù jednotlivých podnikù, a�
veøejných èi soukromých.

2. �ádné opatøení v�eobecného dosahu, uèinìné kteroukoli smluvní
stranou, které zpùsobí zvý�ení celní sazby nebo jiné dávky z dovozu za
platných a jednotnì provádìných podmínek nebo kterým se dovoz èi pøevod
platù za dovoz zatì�uje novým nebo tì��ím po�adavkem, omezením nebo
zákazem, nebude uvedeno v úèinnost døíve, ne� bylo úøednì vyhlá�eno.

3. a) Ka�dá smluvní strana bude provádìt jednotným, nestranným a
pøimìøeným zpùsobem v�echny své zákony, jiné pøedpisy,
rozhodnutí a opatøení, uvedené v odstavci 1 tohoto èlánku.

b) Ka�dá smluvní strana bude udr�ovat nebo zøídí co nejdøíve
soudní, rozhodèí nebo správní stolice nebo øízení za tím úèelem,
aby inter alia bezodkladnì pøezkoumávaly nebo opravovaly
správní opatøení, týkající se celních vìcí. Takovéto stolice nebo
øízení budou nezávislé na orgánech povìøených správním
výkonem; jejich rozhodnutí budou tìmito orgány provedena a
budou smìrodatná pro jejich správní èinnost, pokud nebude
podáno u pøíslu�ného vy��ího soudu nebo stolice odvolání v
odvolací lhùtì pøedepsané pro dovozce, s výhradou, �e ústøední
správa nadøízená tomuto správnímu orgánu mù�e uèinit
opatøení, aby dosáhla pøezkoumání zále�itosti v dal�ím øízení,
je-li mo�no dùvodnì pøedpokládat; �e rozhodnutí je v rozporu
se zásadami stanovenými zákonem nebo v rozporu se
skuteènostmi.

c) Ustanovení pododstavce b) tohoto odstavce nebudou vy�adovat,
aby byla odstranìna nebo nahrazena øízení platná na území
smluvní strany k datu této Dohody, která skuteènì zabezpeèují
objektivní a nestranné pøezkoumání správních opatøení, i kdy�
taková øízení nejsou úplnì nebo právnì nezávislá na orgánech
povìøených správním výkonem. Ka�dá smluvní strana,
pou�ívající taková øízení, poskytne o nich SMLUVNÍM
STRANÁM na po�ádání úplnou informaci, aby mohly zjistit,
zda taková øízení odpovídají po�adavkùm stanoveným v tomto
pododstavci.
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Èlánek XI*/

V�eobecné odstranìní mno�stevních omezení

1. �ádné zákazy nebo omezení jiná ne� cla, danì nebo jiné dávky, a�
jsou provádìna kvótami, dovozními nebo vývozními licencemi nebo jinými
opatøeními, nebudou zavádìny nebo udr�ovány �ádnou smluvní stranou na
dovoz jakéhokoli výrobku území kterékoli jiné smluvní strany nebo na vývoz
nebo prodej pro vývoz jakéhokoli výrobku urèeného pro území kterékoli jiné
smluvní strany.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto èlánku se nebudou týkat:

a) vývozních zákazù nebo omezení doèasnì pou�ívaných proto, aby se
zamezil nebo odstranil kritický nedostatek potravin nebo jiných výrobkù
nezbytných pro vyvá�ející smluvní stranu;

b) dovozních nebo vývozních zákazù nebo omezení, nutných k tomu, aby
byly uplatòovány normy nebo pøedpisy pro zaøazení, hodnocení nebo
prodej zbo�í v mezinárodním obchodì;

c) dovozních omezení, týkajících se jakéhokoli zemìdìlského nebo
rybáøského výrobku, dová�eného v jakékoli formì*/, a nutných k tomu,
aby byla provedena vládní opatøení, jich� úèelem je

i) omezit mno�ství obdobného domácího výrobku, který smí být
prodáván nebo vyrábìn, nebo není-li podstatné domácí výroby
obdobného výrobku, omezit mno�ství domácího výrobku, který
dovezeným výrobkem mù�e být pøímo nahrazen; nebo

ii) odstranit pøechodný pøebytek obdobného domácího výrobku, nebo,
není-li podstatné domácí výroby obdobného výrobku, takového
domácího výrobku, který mù�e být dovezeným výrobkem pøímo
nahrazen, a to tím, �e se tento pøebytek dá k dispozici nìkterým
skupinám domácích spotøebitelù zdarma nebo za cenu ni��í, ne� jsou
bì�né tr�ní ceny; nebo

iii) omezit mno�ství, které mù�e být vyrobeno z jakéhokoli �ivoèi�ného
výrobku, jeho� výroba zcela nebo z velké èásti je pøímo závislá na
dovozu zbo�í, jestli�e domácí výroba tohoto zbo�í je pomìrnì
nepatrná.

Ka�dá smluvní strana uplatòující omezení dovozu jakéhokoli výrobku
podle pododstavce c) tohoto odstavce veøejnì oznámí úhrnné mno�ství nebo
úhrnnou hodnotu výrobku, které bude povoleno dová�et bìhem urèitého
budoucího èasového období, a ka�dou zmìnu v takovém mno�ství nebo
hodnotì. Kromì toho �ádná omezení pou�ívaná podle pododstavce i) nebudou
takového rázu, aby sni�ovala úhrn dovozu v pomìru k úhrnu domácí výroby v
porovnání s pomìrem, o kterém se mù�e rozumnì mít za to, �e by mezi nimi
byl, kdyby tu nebylo omezení. Pøi urèování tohoto pomìru bude smluvní
strana brát v nále�itou úvahu pomìr, který tu byl bìhem døívìj�ího
reprezentativního období a dále jakékoli zvlá�tní èinitelé*/, které mohly nebo
mohou mít vliv na obchod s dotèeným výrobkem.

Èlánek XII*/

Omezení k ochranì platební bilance

1. Nehledíc k ustanovením odstavce 1 èlánku XI mù�e ka�dá smluvní
strana za úèelem ochrany své vnìj�í finanèní pozice a své platební bilance
omezit mno�ství nebo hodnotu zbo�í povoleného k dovozu za podmínek
stanovených v dal�ích odstavcích tohoto èlánku.
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2. a) Dovozní omezení zavedená, udr�ovaná nebo zostøovaná
smluvní stranou podle tohoto èlánku nepøekroèí rozsah
potøebný k tomu,

i) aby se zabránilo bezprostøední hrozbì vá�ného poklesu
jejích mìnových rezerv nebo aby takový pokles byl
zastaven, nebo

ii) aby se dosáhlo pøimìøené míry zvý�ení jejích mìnových
rezerv, jde-li o smluvní stranu s velmi nízkými mìnovými
rezervami.

V obou pøípadech se patøiènì pøihlédne ke v�em zvlá�tním
èinitelùm, které mohou ovlivnit mìnové rezervy takové smluvní
strany nebo její potøebu mìnových rezerv, jako� i k její potøebì
vhodného pou�ití zvlá�tních zahranièních úvìrù nebo jiných
zdrojù, jsou-li takové úvìry nebo zdroje k dispozici.

b) Smluvní strany pou�ívající omezení podle pododstavce a)
tohoto odstavce je budou postupnì uvolòovat tak, jak se
podmínky budou zlep�ovat, udr�ujíce je pouze v rozsahu, v
nìm� podmínky, uvedené ve zmínìném pododstavci, je�tì
odùvodòují jejich pou�ívání. Budou je odstraòovat, jestli�e
jejich zavedení nebo udr�ování nebude ji� odùvodnìno
podmínkami podle zmínìného pododstavce.

3. a) Smluvní strany se zavazují, �e pøi provádìní své vnitøní
politiky nále�itì pøihlédnou k tomu, �e je tøeba, aby udr�ovaly
nebo obnovily rovnováhu své platební bilance na zdravém a
trvalém základì, a �e je �ádoucí, aby zabránily
nehospodárnému vyu�ívání výrobních zdrojù. Uznávají, �e k
dosa�ení tìchto cílù je �ádoucí pokud mo�no pøijímat opatøení,
která mezinárodní obchod spí�e rozvíjejí ne� jej omezují.

b) Smluvní strany uplatòující omezení podle tohoto èlánku mohou
urèit dosah dovozních omezení na jednotlivé výrobky nebo
skupiny výrobkù tak, �e budou dávat pøednost dovozu tìch
výrobkù, které jsou dùle�itìj�í.

c) Smluvní strany uplatòující omezení podle tohoto èlánku se
zavazují, �e:

i) se vystøíhají zbyteèného po�kozování obchodních nebo
hospodáøských zájmù kterékoli jiné smluvní strany*/;

ii) nebudou pou�ívat omezení, je� by nepøimìøenì bránila
dovozu jakéhokoli druhu zbo�í v nepatrných obchodních
mno�stvích, jeho� vylouèení by poru�ovalo pravidelná
obchodní spojení; a

iii) nebudou pou�ívat omezení, která by znemo�òovala dovoz
obchodních vzorkù nebo zabraòovala tomu, aby mohly být
plnìny pøedpisy o øízení, týkajících se patentu,
ochranných známek, autorských práv apod.

d) Smluvní strany uznávají, �e jako dùsledek vnitøní politiky
zamìøené k dosa�ení a udr�ení plné a produktivní
zamìstnanosti nebo k rozvoji hospodáøských zdrojù mù�e u
nìkteré smluvní strany vzniknout velká poptávka po dovozech,
která mù�e zpùsobit ohro�ení jejích mìnových rezerv ve smyslu
zmínìném v odstavci 2 a) tohoto èlánku. Proto nebude �ádná
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smluvní strana, která jinak postupuje v souladu s ustanoveními
tohoto èlánku, nucena odvolat nebo zmìnit omezení z toho
dùvodu, �e by zmìna této politiky uèinila omezení udr�ovaná
podle tohoto èlánku zbyteènými.

4. a) Smluvní strana, která zavede nová omezení nebo zvý�í
v�eobecnou úroveò dosavadních omezení podstatným zostøením
opatøení zavedených podle tohoto èlánku, bude ihned po
zavedení nebo zostøení tìchto omezení (nebo, pokud je, to
proveditelné, pøedem) konzultovat se SMLUVNÍMI
STRANAMI povahu svých potí�í v platební bilanci, jiná mo�ná
nápravná opatøení a mo�ný úèinek tìchto omezení na
hospodáøství ostatních smluvních stran.

b) SMLUVNÍ STRANY pøezkoumají ke dni, který urèí*/, v�echna
omezení podle tohoto èlánku, která jsou toho dne je�tì v
úèinnosti. Poèínaje jedním rokem po tomto datu budou
smluvní strany, které pou�ívají dovozních omezení podle tohoto
èlánku, vstoupí ka�doroènì do konzultací se SMLUVNÍMI
STRANAMI zpùsobem uvedeným v pododstavci a) tohoto
odstavce.

c) i) Shledají-li SMLUVNÍ STRANY pøi konzultacích s nìkterou
smluvní stranou podle pododstavce a) nebo b), �e omezení
nejsou sluèitelná s ustanoveními tohoto èlánku nebo s
ustanoveními èlánku XIII (s výhradou ustanovení èlánku
XIV), vyznaèí povahu tohoto rozporu a mohou doporuèit,
aby omezení byla patøiènì zmìnìna.

ii) Dojdou-li v�ak SMLUVNÍ STRANY na základì konzultací
k rozhodnutí, �e omezení jsou v záva�ném rozporu s
ustanoveními tohoto èlánku nebo èlánku XIII (s výhradou
ustanovení èlánku IV) a �e tím je po�kozován nebo
ohro�ován obchod nìkteré smluvní strany, sdìlí to smluvní
stranì, která tìchto omezení pou�ívá, a uèiní vhodná
doporuèení, aby dotyèná omezení byla v dané lhùtì uvedena
v soulad s tìmito ustanoveními. Nevyhoví-li dotyèná
smluvní strana tìmto doporuèením v dané lhùtì, mohou
SMLUVNÍ STRANY zprostit kteroukoli smluvní stranu,
její� obchod je omezeními nepøíznivì posti�en, z takových
závazkù vyplývajících z této Dohody vùèi smluvní stranì
pou�ívající tìchto omezení, které budou pova�ovat za tìchto
okolností za pøimìøené.

d) SMLUVNÍ STRANY vyzvou kteroukoli smluvní stranu
pou�ívající omezení podle tohoto èlánku, aby s nimi zahájila
konzultace, po�ádá-li o to jiná smluvní strana, která mù�e
dùvodnì prokázat, �e omezení jsou nesluèitelná s ustanoveními
tohoto èlánku nebo s ustanoveními èlánku XIII (s výhradou
ustanovení èlánku XIV) a �e její obchod je tím nepøíznivì
posti�en.

SMLUVNÍ STRANY v�ak nevydají takovouto výzvu dokud nezjistí,
�e pøímé rozhovory mezi dotyènými smluvními stranami nebyly
úspì�né. Nedojde-li na základì konzultací se SMLUVNÍMI
STRANAMI k dohodì a SMLUVNÍ STRANY rozhodnou, �e
omezení jsou uplatòována zpùsobem nesluèitelným s tìmito
ustanoveními a �e obchod smluvní strany, která dala podnìt k
tomuto øízení, je tím po�kozen nebo ohro�en, doporuèí odvolání
nebo zmìnu omezení. Nebudou-li omezení ve lhùtì, kterou mohou
SMLUVNÍ STRANY stanovit, odvolána nebo zmìnìna, mohou
SMLUVNÍ STRANY zprostit smluvní stranu, která dala podnìt k
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tomuto øízení, ze závazkù vyplývajících z této Dohody vùèi smluvní
stranì uplatòující tato omezení v rozsahu, který budou pova�ovat
za tìchto okolností za pøimìøený.

e) Pøi postupu podle tohoto odstavce pøihlédnou SMLUVNÍ
STRANY k zvlá�tním vnìj�ím okolnostem, které nepøíznivì
ovlivòují vývozní obchod smluvní strany pou�ívající omezení*/.

f) Rozhodnutí podle tohoto odstavce budou vydávána urychlenì a
pokud mo�no do �edesáti dní od zahájení konzultací.

5. Nabude-li pou�ívání dovozních omezení podle tohoto èlánku trvalé
povahy a velkého rozsahu a bude tak vyjadøovat stav v�eobecné nerovnováhy,
je� omezuje mezinárodní obchod, dají SMLUVNÍ STRANY podnìt k
rozpravám, jejich� úèelem bude uvá�it, zda by nemohla být buï smluvními
stranami, jejich� platební bilance jsou pod tlakem, nebo smluvními stranami,
jejich� platební bilance mají mimoøádnì pøíznivou tendenci, nebo koneènì
jakoukoli pøíslu�nou mezivládní organizací uèinìna jiná opatøení, jimi� by se
odstranily základní pøíèiny této nerovnováhy. Na vyzvání SMLUVNÍCH
STRAN se smluvní strany zúèastní takových rozprav.

Èlánek XIII*/

Nediskriminaèní provádìní mno�stevních omezení

1. �ádný zákaz nebo omezení dovozu jakéhokoli výrobku území
kterékoli jiné smluvní strany nebo vývozu jakéhokoli výrobku urèeného pro
území kterékoli jiné smluvní strany nebude uplatòován �ádnou smluvní
stranou, leda�e by byl podobnì zakazován nebo omezován dovoz obdobného
výrobku ze v�ech tøetích zemí nebo vývoz obdobného výrobku do v�ech tøetích
zemí.

2. Pøi uplatòování dovozních omezení na jakýkoli výrobek budou
smluvní strany usilovat o takové rozdìlení obchodu tímto výrobkem, které se
pokud mo�no co nejvíce pøiblí�í podílùm, jich� by rùzné smluvní strany mohly
dosíci, kdyby tu takových omezení nebylo, a za tím úèelem budou zachovávat
tato ustanovení:

a) kde to je proveditelné, budou stanoveny kvóty, pøedstavující celkové
mno�ství povolených dovozù (a� ji� rozdìlené na dodávající zemì èi
nikoli), a jejich mno�ství bude vyhlá�eno v souladu s odstavcem 3 b)
tohoto èlánku;

b) v pøípadech, kde celkové kvóty nejsou uskuteènitelné, mohou být omezení
uplatòována ve formì dovozních licencí nebo povolení bez celkového
kontingentu;

c) smluvní strany nebudou, leda�e pro úèely správy kvót rozdìlených podle
pododstavce d) tohoto odstavce, �ádat, aby dovozních licencí nebo
povolení bylo pou�ito pro dovoz dotèeného výrobku z urèité zemì nebo
zdroje;

d) v pøípadech, kde je kvóta pøedem rozdìlována mezi dodávající zemì,
mù�e se smluvní strana, uplatòující omezení, dohodnout o pøiøèení podílù
na této kvótì se v�emi ostatními smluvními stranami, je� mají podstatný
zájem na dodávkách dotyèného výrobku. V pøípadech, kde tohoto
zpùsobu nelze dobøe pou�ít, dotyèná smluvní strana pøidìlí smluvním
stranám, je� mají podstatný zájem na dodávkách daného výrobku, podíly
na celkovém mno�ství nebo celkové hodnotì dová�eného výrobku, které
budou úmìrné dodávkám uskuteènìným tìmito smluvními stranami
bìhem døívìj�ího reprezentativního období, pøièem� se patøiènì vezmou v
úvahu kterékoli zvlá�tní okolnosti, které mohly nebo budou mít vliv na
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obchod tímto výrobkem. Nebudou ukládány podmínky nebo formality,
které by bránily kterékoli smluvní stranì plnì vyèerpat podíl, pøidìlený jí
na celkovém mno�ství nebo hodnotì, s výhradou, �e dovoz má být
uskuteènìn ve stanoveném èasovém období, na nì� se kvóta vztahuje*/.

3. a) V pøípadech, kde v souvislosti s omezením dovozu se vydávají
dovozní licence, poskytne smluvní strana uplatòující omezení,
na �ádost kterékoli smluvní strany, je� má zájem na obchodu
dotyèným výrobkem, v�echny podstatné informace o tom, jak se
omezení provádìjí, o dovozních licencích vydaných bìhem
nedávného období a o rozdìlení takových licencí mezi
dodávající zemì, s výhradou, �e tu nebude závazek podávat
informace o jménech dová�ejících nebo dodávajících podnikù.

b) V pøípadì dovozních omezení, zahrnujících stanovení kvót,
vyhlásí smluvní strana uplatòující omezení veøejnì celkové
mno�ství nebo hodnotu výrobkù, je� bude povoleno dovézt
bìhem urèitého budoucího období, a jakoukoli zmìnu v
takovém mno�ství nebo hodnotì. Jakékoli dodávky dotyèného
výrobku, které byly na cestì v dobì, kdy tato veøejná vyhlá�ka
byla uveøejnìna, nebudou vylouèeny z projednání v dovozu s
výhradou, �e tam, kde to bude proveditelné, budou moci být
zapoèteny do mno�ství, je� bylo povoleno dovézt v dotyèném
èasovém období, nebo bude-li tøeba, do mno�ství, je� bude
povoleno dovézt v nejbli��ím èasovém období, a dále s
výhradou, �e jestli�e nìkterá smluvní strana obvykle vyjímá z
takovýchto omezení výrobky projednané do volného obìhu nebo
projednané ze skladi�tì do volného obìhu bìhem tøiceti dní ode
dne uveøejnìní takové vyhlá�ky, bude taková praxe pova�ována
za zcela vyhovující ustanovením tohoto pododstavce.

c) U kvót rozdìlených mezi dodávající zemì bude smluvní strana,
je� uplatòuje omezení, bezodkladnì oznamovat v�em ostatním
smluvním stranám, je� mají zájem na dodávkách dotyèného
výrobku, jaké podíly na kvótì podle mno�ství nebo hodnoty
byly na jednotlivé dodavatelské zemì rozvr�eny pro bì�né
období, a uvede to ve známost veøejnou vyhlá�kou.

4. Pokud jde o omezení uplatòovaná podle odstavce 2 d) tohoto èlánku
nebo odstavce 2 c) èlánku XI, bude výbìr reprezentativního období pro
jakýkoli výrobek a posouzení jakýchkoli zvlá�tních èinitelù*/ ovlivòujících
obchod s tímto výrobkem zpoèátku uèinìn smluvní stranou, je� uplatòuje toto
omezení; za pøedpokladu, �e bude tato smluvní strana na �ádost kterékoli jiné
smluvní strany, je� má podstatný zájem na dodávkách tohoto výrobku, nebo
na �ádost SMLUVNÍCH STRAN ihned konzultovat s touto jinou smluvní
stranou nebo se SMLUVNÍMI STRANAMI potøebu upravit stanovený podíl
nebo zvolené reprezentativní období nebo znovu posoudit zvlá�tní okolnosti,
které tu mají vliv, nebo potøebu odstranit podmínky, formality nebo jiná
ustanovení zavedená jednostrannì pøi pøidìlení pøimìøené kvóty, nebo její
neomezené vyu�ívání.

5. Ustanovení tohoto èlánku se budou vztahovat té� na jakékoli celní
kvóty, zavedené nebo udr�ované kteroukoli smluvní stranou, a pokud to je
mo�né, budou se zásady tohoto èlánku vztahovat té� na vývozní omezení.

Èlánek XIV*/

Výjimky z pravidla nediskriminace

1. Smluvní strana, která uplatòuje omezení podle èlánku XII nebo
podle oddílu B èlánku XVIII, se mù�e pøi uplatòování tìchto omezení odchýlit
od ustanovení èlánku XIII zpùsobem, který má obdobný úèinek jako omezení
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platù a pøevodù, týkajících se bì�ných transakcí, která tato smluvní strana
mù�e v dané dobì uplatòovat podle èlánku VIII nebo XIV Èlánkù Dohody o
Mezinárodním mìnovém fondu nebo podle obdobných ustanovení zvlá�tní
devizové dohody uzavøené podle odstavce 6 èlánku XV*/.

2. Smluvní strana, která uplatòuje dovozní omezení podle èlánku XII
nebo podle oddílu B èlánku XVIII, se mù�e se souhlasem SMLUVNÍCH
STRAN doèasnì odchýlit od ustanovení èlánku XIII pokud jde o malou èást
svého zahranièního obchodu, jestli�e výhody, které z této odchylky vyplývají
pro ni nebo pro zúèastnìné smluvní strany, podstatnì pøevy�ují újmu, která by
z toho mohla vzejít pro obchod jiných smluvních stran*/.

3. Ustanovení èlánku XIII nevyluèují, aby skupina území se spoleènou
kvótou v Mezinárodním mìnovém fondu uplatòovala na dovoz z jiných zemí,
nikoli v�ak mezi sebou, omezení podle ustanovení èlánku XII nebo oddílu B
èlánku XVIII za pøedpokladu, �e taková omezení jsou ve v�ech jiných ohledech
sluèitelná s ustanoveními èlánku XIII.

4. Èlánky XI a� XV nebo oddíl B èlánku XVIII této Dohody
nezabraòují smluvní stranì, která uplatòuje dovozní omezení sluèitelné s
èlánkem XII nebo s oddílem B èlánku XVIII v tom, aby uplatòovala opatøení,
jimi� by øídila své vývozy takovým zpùsobem, kterým by zvý�ila své pøíjmy v
devizách, kterých mù�e pou�ít, ani� by se odchýlila od ustanovení èlánku XIII.

5. Èlánky XI a� XV nebo oddíl B èlánku XVIII této Dohody nevyluèují,
aby nìkterá smluvní strana uplatòovala mno�stevních omezení,

a) která mají stejný úèinek jako devizová omezení povolená podle èásti 3 b)
èlánku VII Èlánkù Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu, nebo

b) podle preferenèních ujednání uvedených v pøíloze A této Dohody a� do
skonèení jednání tam uvedených.

Èlánek XV

Devizová ujednání

1. SMLUVNÍ STRANY se budou sna�it o spolupráci s Mezinárodním
mìnovým fondem za tím úèelem, aby SMLUVNÍ STRANY a Fond provádìly
koordinovanou politiku v otázkách devizových, patøících do pravomoci Fondu,
i v otázkách mno�stevních omezení a jiných obchodních opatøení, patøících do
pravomoci SMLUVNÍCH STRAN.

2. Ve v�ech pøípadech, v nich� SMLUVNÍ STRANY mají zkoumat
nebo rozhodovat otázky týkající se mìnových rezerv, platebních bilancí nebo
devizových ujednání, budou plnì konzultovat s Mezinárodním mìnovým
fondem. Pøi takových konzultacích pøijmou SMLUVNÍ STRANY ve�keré
nálezy týkající se statistických a jiných skuteèností pøedlo�ené Fondem, je�
mají vztah k devizovým kursùm, mìnovým rezervám a platebním bilancím, a
pøijmou té� závìry Fondu o tom, zda opatøení nìkteré smluvní strany v
devizových vìcech je v souladu s Èlánky Dohody o Mezinárodním mìnovém
fondu nebo s ustanovením zvlá�tní devizové dohody mezi touto smluvní
stranou a SMLUVNÍMI STRANAMI. Pøi koneèném rozhodování v pøípadech,
zahrnujících kritéria podle odstavce 2 a) èlánku XII nebo podle odstavce 9
èlánku XVIII, pøijmou SMLUVNÍ STRANY závìry Fondu o tom, zda mìnové
rezervy smluvní strany vá�nì poklesly, zda mají nízkou úroveò nebo zda se
zvý�ily o pøimìøený stupeò, jako� i o finanèních stránkách v�ech jiných otázek,
na nì� se budou konzultace v takových pøípadech vztahovat.

3. SMLUVNÍ STRANY budou usilovat o dohodu s Mezinárodním
mìnovým fondem, pokud jde o øízení pøi konzultacích podle odstavce 2 tohoto
èlánku.



- 33 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995Strana 2380 CÏ aÂstka 51

4. SMLUVNÍ STRANY se zdr�í v�ech devizových opatøení, je� by byla
v rozporu*/ s cílem této Dohody, i v�ech obchodních opatøení, je� by byla v
rozporu s cílem Èlánkù Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu.

5. Dojdou-li SMLUVNÍ STRANY kdykoli k názoru, �e nìkterá
smluvní strana uplatòuje devizová omezení platù a pøevodù souvisejících s
dovozem zpùsobem, nesluèitelným s výjimkami stanovenými pro mno�stevní
omezení v této Dohodì, podají o tom zprávu Fondu.

6. Kterákoli smluvní strana, která není èlenem Fondu, se stane v
dobì, urèené SMLUVNÍMI STRANAMI po konzultaci s Fondem, èlenem
Fondu, nebo nestane-li se tak, uzavøe se SMLUVNÍMI STRANAMI zvlá�tní
devizovou dohodu. Smluvní strana, která pøestane být èlenem Fondu, uzavøe
ihned zvlá�tní devizovou dohodu se SMLUVNÍMI STRANAMI. Ka�dá
zvlá�tní devizová dohoda, uzavøená smluvní stranou podle tohoto odstavce,
stane se pak souèástí jejich závazkù podle této Dohody.

7. a) Zvlá�tní devizová dohoda mezi smluvní stranou a SMLUVNÍMI
STRANAMI podle odstavce 6 tohoto èlánku musí obsahovat
ustanovení, je� budou SMLUVNÍ STRANY pova�ovat za nutná
k tomu, aby devizová opatøení dotyèné smluvní strany nebyla v
rozporu s cílem této Dohody.

b) Podmínky takové dohody nebudou smluvní stranì ukládat v
devizových vìcech závazky, které by vcelku byly více omezující
ne� jsou závazky, ulo�ené v Èláncích Dohody o Mezinárodním
mìnovém fondu èlenùm Fondu.

8. Smluvní strana, která není èlenem Fondu, poskytne ve v�eobecném
rámci ustanovení èásti 5 èlánku VIII Èlánkù Dohody o Mezinárodním
mìnovém fondu takové informace, je� SMLUVNÍ STRANY mohou po�adovat,
aby mohly vykonávat své funkce podle této Dohody.

9. �ádné ustanovení této Dohody nebude vyluèovat, aby

a) nìkterá smluvní strana provádìla devizovou kontrolu nebo devizová
omezení v souladu s Èlánky Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu
nebo s ustanoveními zvlá�tní devizové dohody mezi touto smluvní
stranou a SMLUVNÍMI STRANAMI, nebo

b) nìkterá smluvní strana provádìla omezení nebo kontrolu dovozu nebo
vývozu, jich� jediným úèinkem, vedle úèinkù dovolených podle èlánkù XI,
XII, XIII a XIV je, aby taková devizová kontrola nebo devizová omezení
byly úèinné.

Èlánek XVI*/

Subvence

Oddíl A - Subvence v�eobecnì

1. Jestli�e nìkterá smluvní strana poskytuje nebo udr�uje v platnosti
jakoukoli subvenci vèetnì jakéhokoli zpùsobu ochrany dùchodu nebo cenové
podpory, je� zpùsobuje pøímo nebo nepøímo zvý�ení vývozu jakéhokoli výrobku
z jejího území nebo sní�ení dovozu jakéhokoli výrobku na její území, oznámí
písemnì SMLUVNÍM STRANÁM rozsah a povahu tohoto subvencování,
odhad jeho úèinku na mno�ství dotyèného výrobku nebo výrobkù, dová�ených
na území smluvní strany nebo z nìho vyvá�ených, a okolnosti, které èiní
subvenci nutnou. V ka�dém pøípadì, v nìm� bude rozhodnuto, �e jakoukoli
takovou podporou vzniká nebo hrozí vzniknout vá�ná újma zájmùm kterékoli
jiné smluvní strany, projedná smluvní strana poskytující subvenci, bude-li o to
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po�ádána, s dotyènou smluvní stranou nebo s dotyènými smluvními stranami
nebo se SMLUVNÍMI STRANAMI mo�nost omezení subvencování.

Oddíl B - dodateèná ustanovení o vývozních subvencích*/

2. Smluvní strany uznávají, �e poskytnutí vývozní subvence nìkterou
smluvní stranou na vývoz nìkterého výrobku mù�e mít �kodlivé úèinky pro
jiné smluvní strany, jak dová�ející tak vyvá�ející, �e mù�e vyvolat ne�ádoucí
poruchy jejich normálních obchodních zájmù a �e mù�e znesnadòovat dosa�ení
cílù této Dohody.

3. Proto by mìly smluvní strany usilovat o to, aby se vystøíhaly
pou�ívání subvencí na vývoz základních výrobkù. Poskytne-li v�ak nìkterá
smluvní strana pøímo nebo nepøímo jakýmkoli zpùsobem subvenci, která
zpùsobuje zvý�ení vývozu nìkterého základního výrobku z jejího území,
nebude tato subvence poskytována zpùsobem, který by mìl za následek, �e by
tato smluvní strana získala vìt�í podíl na svìtovém vývozu tohoto výrobku ne�
by byl její pøimìøený podíl vzhledem k podílùm smluvních stran na obchodì s
tímto výrobkem v pøedcházejícím representativním období a vzhledem k
jakýmkoli zvlá�tním okolnostem, které mohly nebo mohou ovlivòovat obchod
tímto výrobkem*/.

4. Kromì toho pøestanou smluvní strany od 1.ledna 1958 nebo od
nejblí�e pøí�tího pøijatelného data poskytovat pøímo nebo nepøímo jakýmkoli
zpùsobem subvence na vývoz jakéhokoli výrobku jiného ne� základní výrobek,
jestli�e tato subvence má za následek prodej takového výrobku pro vývoz za
ni��í cenu, ne� je srovnatelná cena podobného výrobku pro kupující na
domácím trhu. A� do 31.prosince 1957 neroz�íøí �ádná smluvní strana rozsah
takového subvencování nad jejich rozsah ke dni 1.ledna 1955 zavedením
nových subvencí nebo roz�iøováním dosavadních*/.

5. SMLUVNÍ STRANY pøezkoumají obèas pùsobení ustanovení
tohoto èlánku, aby zjistily na základì získaných zku�eností, zda úèinnì
pøispívají k uskuteèòování cílù této Dohody a zda umo�òují úèinnì
odstraòovat subvencování, které záva�nì po�kozuje obchod nebo zájmy
smluvních stran.

Èlánek XVII

Státní obchodní podniky

1.*/a) Ka�dá smluvní strana, je� zøídí nebo udr�uje státní podnik
kdekoliv umístìný, nebo je� udìlí kterémukoli podniku právnì
nebo fakticky výluèné nebo zvlá�tní výsady*/, se zavazuje, �e
takový podnik bude pøi svých nákupech a prodejích,
zahrnujících dovoz nebo vývoz, postupovat v souladu se
v�eobecnými zásadami o nediskriminaèním zacházení,
stanovenými v této Dohodì pro vládní opatøení, je� se vztahují
na dovoz nebo vývoz soukromými obchodníky.

b) Ustanovením pododstavce a) tohoto odstavce nutno rozumìt
tak, �e se po�aduje, aby takové podniky, berouce patøièný zøetel
k ostatním ustanovením této Dohody, provádìly jakékoli takové
nákupy nebo prodeje pouze podle obchodních úvah*/, jako je
cena, jakost, mno�ství, je� je k dispozici, prodejnost, doprava a
jiné podmínky nákupu nebo prodeje, a aby poskytovaly
podnikùm jiných smluvních stran pøimìøenou pøíle�itost v
souladu s bì�nou obchodní praxí tak, aby mohly soutì�it v
úèasti na takových nákupech a prodejích.

c) �ádná smluvní strana nebude zabraòovat �ádnému podniku (a�
ji� jde o podnik uvedený v pododstavci a) tohoto odstavce èi
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nikoli), který je pod její pravomocí, aby jednal v souladu se
zásadami pododstavcù a) a b) tohoto odstavce.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto èlánku se nebudou uplatòovat na
dovoz výrobkù urèených pro bezprostøední nebo koneènou vládní spotøebu a
nikoli k dal�ímu prodeji èi k výrobì zbo�í*/ na prodej. Pokud jde o takový
dovoz, poskytne ka�dá smluvní strana obchodu ostatních smluvních stran
slu�né a spravedlivé zacházení.

3. Smluvní strany uznávají, �e podniky toho druhu, jaký je uveden v
odstavci 1 a) tohoto èlánku, by mohly být provozovány takovým zpùsobem, �e
by z toho mohly vzniknout záva�né pøeká�ky obchodu; jednání na základì
reciprocity a vzájemných výhod v zájmu omezení nebo sní�ení takových
pøeká�ek jsou proto dùle�itá pro rozvoj mezinárodního obchodu*/.

4. a) Smluvní strany oznámí SMLUVNÍM STRANÁM výrobky,
které jsou na jejich území dová�eny nebo z nich vyvá�eny
podniky toho druhu, jaký je uveden v odstavci 1 a) tohoto
èlánku.

b) Smluvní strana, která zavede, udr�uje nebo povolí dovozní
monopol na výrobek, který není pøedmìtem koncese podle
èlánku II, sdìlí SMLUVNÍM STRANÁM na �ádost jiné smluvní
strany, která vykazuje význaèný obchod tímto výrobkem,
cenovou pøirá�ku k dovozní cenì*/ výrobku za nedávné
representativní období nebo, není-li to mo�né, cenu
po�adovanou pøi opìtném prodeji dotyèného výrobku.

c) SMLUVNÍ STRANY mohou na �ádost smluvní strany, která se
dùvodnì domnívá, �e její zájmy vyplývající z této Dohody byly
nepøíznivì posti�eny provozem podniku toho druhu, jaký je
uveden v odstavci 1 a), po�ádat smluvní stranu, která zøídila,
udr�uje nebo povolila dotyèný podnik, aby podala zprávu o
provozu tohoto podniku z hlediska provádìní této Dohody.

d) Ustanovení tohoto odstavce nevy�adují, aby kterákoli smluvní
strana poskytla dùvìrné informace, jejich� vydání by bylo
pøeká�kou pro provádìní zákonných pøedpisù nebo by bylo
jinak v rozporu s veøejným zájmem nebo by po�kozovalo
oprávnìné obchodní zájmy nìkterých podnikù.

Èlánek XVIII*/

Státní pomoc hospodáøskému rozvoji

1. Smluvní strany uznávají, �e dosa�ení cílù této Dohody bude
usnadnìno pokraèujícím rozvojem jejich hospodáøství, co� platí zvlá�tì pro
smluvní strany, jejich� hospodáøství mù�e zajistit jen nízkou �ivotní úroveò*/
a které je na poèáteèním stupni vývoje*/.

2. Smluvní strany dále uznávají, �e tyto smluvní strany mohou být
nuceny zavádìt ochranná nebo jiná opatøení postihující dovoz v zájmu
provádìní programù a politiky hospodáøského rozvoje zamìøené na zvý�ení
celkové �ivotní úrovnì jejich lidu, a �e takováto opatøení jsou oprávnìná,
pokud usnadòují dosa�ení cílù této Dohody. Smluvní strany proto souhlasí, �e
tyto smluvní strany by mìly po�ívat dodatkových výhod, které by jim
umo�nily, aby (a) udr�ely dostateènou pru�nost svých celních sazebníkù, která
by jim umo�òovala poskytovat celní ochranu potøebnou pro vybudování
urèitého výrobního odvìtví*/, a aby (b) zavádìly mno�stevní omezení na
ochranu platební bilance zpùsobem, který plnì pøihlí�í k pøedpokládané trvale
vysoké potøebì dovozu vyvolané jejich programy hospodáøského rozvoje.
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3. Smluvní strany koneènì uznávají, �e spolu s dodateènými
výhodami, obsa�enými v oddílech A a B tohoto èlánku, ustanovení této
Dohody by mìla normálnì postaèit, aby umo�nila smluvním stranám splnìní
potøeb jejich hospodáøského rozvoje. Uznávají v�ak, �e za nìkterých okolností
nepostaèí �ádné opatøení odpovídající tìmto ustanovením, které by
umo�òovalo smluvní stranì ve stavu hospodáøského rozvoje, aby poskytla
státní pomoc potøebnou k vybudování urèitých výrobních odvìtví*/ za úèelem
zvý�ení celkové �ivotní úrovnì jejího lidu. Oddíly C a D tohoto èlánku
obsahují zvlá�tní druhy øízení pro takové pøípady.

4. a) Smluvní strana, její� hospodáøství mù�e zajistit jenom nízkou
�ivotní úroveò*/ a které je na poèáteèním stupni vývoje*/, mù�e
se proto na základì ustanovení oddílù A, B a C tohoto èlánku
pøechodnì odchýlit od ustanovení ostatních èlánkù této
Dohody.

b) Smluvní strana, její� hospodáøství je ve stavu rozvoje, ale
kterou nelze zahrnout do rámce pododstavce a) mù�e
SMLUVNÍM STRANÁM pøedkládat �ádosti podle oddílu D
tohoto èlánku.

5. Smluvní strany uznávají, �e výnosy z vývozu smluvních stran,
jejich� hospodáøství odpovídá typùm uvedeným v odstavci 4 a) a b) a které jsou
závislé na vývozu malého poètu základních výrobkù, mohou být vá�nì sní�eny
poklesem odbytu tìchto výrobkù. Je-li proto vývoz základních výrobkù
takovéto smluvní strany vá�nì posti�en opatøeními jiné smluvní strany, mù�e
zmínìná smluvní strana pou�ít ustanovení èlánku XXII této Dohody o
konzultacích.

6. SMLUVNÍ STRANY pøezkoumají ka�doroènì v�echna opatøení
uplatòovaná podle ustanovení oddílù C a D tohoto èlánku.

Oddíl A

7. a) Má-li nìkterá smluvní strana, na kterou se vztahuje odstavec 4
a) tohoto èlánku, za to, �e je �ádoucí v zájmu vybudování
urèitého výrobního odvìtví*/ za úèelem zvý�ení celkové �ivotní
úrovnì jejího lidu, aby zmìnila nebo odvolala koncesi
zahrnutou do pøíslu�né listiny pøipojené k této Dohodì, oznámí
to SMLUVNÍM STRANÁM a zahájí jednání s ka�dou smluvní
stranou, s ní� takováto koncese byla pùvodnì sjednána, a s
kteroukoli jinou smluvní stranou, která podle uznání
SMLUVNÍCH STRAN má podstatný zájem o tuto koncesi.
Dohodnou-li se tyto v úvahu pøicházející smluvní strany,
mohou zmìnit nebo odvolat koncese zahrnuté do pøíslu�ných
listin pøipojených k této Dohodì, aby provedly dosa�enou
dohodu vèetnì kompenzaèních vyrovnání, které s tím budou
spojeny.

b) Nedojde-li k dohodì do �edesáti dní od oznámení zmínìného v
pododstavci a), mù�e smluvní strana, která hodlá zmìnit nebo
odvolat koncesi, pøedlo�it zále�itost SMLUVNÍM STRANÁM,
které ji ihned pøezkoumají. Zjistí-li, �e smluvní strana, která
hodlá zmìnit nebo odvolat koncesi, vynalo�ila v�echno úsilí,
aby dosáhla dohody a �e kompenzaèní vyrovnání, které nabídla,
je pøimìøené, mù�e tato smluvní strana zmìnit nebo odvolat
koncesi, provede-li zároveò kompenzaèní vyrovnání. Zjistí-li
SMLUVNÍ STRANY, �e kompenzace, kterou nabízí smluvní
strana hodlající zmìnit nebo odvolat koncesi, není pøimìøená,
ale zjistí, �e vynalo�ila v�echno rozumnì po�adované úsilí, aby
nabídla pøimìøenou kompenzaci, mù�e tato smluvní strana
provést takovou zmìnu nebo odvolání. V takovém pøípadì
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mù�e ka�dá jiná smluvní strana zmínìná v pododstavci a)
zmìnit nebo odvolat koncese, které jsou v podstatì stejné
hodnoty a které byly pùvodnì sjednány se smluvní stranou,
která uèinila zmínìné opatøení*/.

Oddíl B

8. Smluvní strany uznávají, �e smluvní strany, na které se vztahuje
odstavec 4 a) tohoto èlánku, mívají ve stavu rychlého rozvoje sklon k potí�ím v
platební bilanci, které vyplývají hlavnì z úsilí o roz�íøení jejich vnitøních trhù i
z nestálosti jejich podmínek smìny.

9. Smluvní strana, na kterou se vztahuje odstavec 4 a) tohoto èlánku,
mù�e za úèelem ochrany své vnìj�í finanèní pozice a úrovnì rezerv pøimìøené
k provedení svého programu hospodáøského rozvoje a s výhradou ustanovení
odstavcù 10 a� 12 upravovat celkovou úroveò svých dovozù omezováním
mno�ství nebo hodnoty zbo�í povoleného k dovozu s podmínkou, �e dovozní
omezení, která budou zavedena, udr�ována nebo zostøena, nepøekroèí mez
potøebnou k tomu, aby:

a) zabránila hrozícímu záva�nému poklesu jejích mìnových rezerv nebo
takový pokles zastavila, nebo

b) aby bylo dosa�eno rozumného stupnì rùstu jejích rezerv, jde-li o smluvní
stranu s nepøimìøenými mìnovými rezervami.

V obou pøípadech se nále�itì pøihlédne k zvlá�tním èinitelùm, které by mohly
mít vliv na rezervy smluvní strany nebo na její potøebu rezerv vèetnì potøeby
zajistit vhodné pou�ití úvìrù nebo zdrojù v pøípadech kde tato smluvní strana
má k dispozici zvlá�tní zahranièní úvìry nebo jiné zdroje.

10. Pøi provádìní tìchto omezení mù�e smluvní strana stanovit jejich
dopad na dovozy rùzných výrobkù nebo skupin výrobkù tak, aby dala pøednost
dovozu takových výrobkù, které jsou dùle�itìj�í z hlediska její politiky
hospodáøského rozvoje; omezení mají v�ak být uplatòována tak, aby zabránila
zbyteènému po�kození obchodních nebo hospodáøských zájmù nìkteré jiné
smluvní strany, a nemají nepatøiènì znemo�òovat dovoz malých obchodních
mno�ství jakéhokoli druhu zbo�í, jejich� vylouèení by poru�ilo normální
obchodní spojení; omezení nemají být rovnì� uplatòována tak, aby
zabraòovala dovozu obchodních vzorkù nebo øízení o patentech, obchodních
známkách, autorských právech nebo jiným podobným øízením.

11. Pøi provádìní své vnitøní politiky bude dotyèná smluvní strana
nále�itì pøihlí�et k potøebì obnovit rovnováhu své platební bilance na
zdravém a trvalém základì a k �ádoucímu zaji�tìní hospodáøského vyu�ití
výrobních zdrojù. Bude postupnì, podle toho, jak se budou zlep�ovat
podmínky, uvolòovat v�echna omezení zavedená podle tohoto oddílu a bude je
udr�ovat jen v rozsahu nutném podle podmínek odstavce 9 tohoto èlánku;
odstraní je, jestli�e situace ji� neodùvodòuje jejich udr�ování; smluvní strana
v�ak není povinna zru�it nebo zmìnit omezení s odùvodnìním, �e zmìna v její
rozvojové politice by uèinila zbyteènými omezení, která udr�uje podle tohoto
oddílu*/.

12. a) Smluvní strana, která uplatní nová omezení nebo zvý�í
celkovou úroveò dosavadních omezení podstatným zostøením
opatøení zavedených podle tohoto oddílu, bude ihned po
zavedení nebo zostøení tìchto omezení (nebo pøedem, dovolí-li
okolnosti pøedchozí konzultaci) konzultovat se SMLUVNÍMI
STRANAMI povahu svých potí�í platební bilance, mo�ná
nápravná opatøení a mo�ný úèinek tìchto omezení na
hospodáøství jiných smluvních stran.
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b) Ke dni, který urèí*/, pøezkoumají SMLUVNÍ STRANY
v�echna omezení, která jsou toho dne je�tì uplatòována podle
tohoto oddílu. Po dvou letech po tomto dni zahájí smluvní
strany, které uplatòují omezení podle tohoto oddílu,
konzultace podle pododstavce a) se SMLUVNÍMI STRANAMI
v èasových rozmezích pøibli�nì dvou let (nikoli v�ak krat�ích)
podle programu, který ka�dého roku stanoví SMLUVNÍ
STRANY; �ádná konzultace podle tohoto pododstavce se v�ak
nebude konat do dvou let po skonèení konzultace v�eobecné
povahy podle kteréhokoli jiného ustanovení tohoto odstavce.

c) i) Shledají-li SMLUVNÍ STRANY pøi konzultacích
zavedených s nìkterou smluvní stranou podle pododstavcù
a) nebo b) tohoto odstavce, �e omezení nejsou sluèitelná s
ustanoveními tohoto oddílu nebo s ustanoveními èlánku
XIII (s výhradou ustanovení èlánku XIV), oznaèí povahu
nesluèitelnosti a mohou doporuèit, aby omezení byla
vhodnì zmìnìna.

ii) Dojdou-li v�ak SMLUVNÍ STRANY na základì konzultací
k rozhodnutí, �e omezení jsou uplatòována zpùsobem,
zahrnujícím nesluèitelnost záva�né povahy s ustanoveními
tohoto oddílu nebo s ustanoveními èlánku XIII (s
výhradou ustanovení èlánku XIV) a �e tím je po�kozován
nebo ohro�ován obchod nìkteré smluvní strany, sdìlí to
smluvní stranì, která toto omezení uplatòuje a uèiní
vhodná doporuèení, aby dotyèná omezení byla v urèité
lhùtì uvedena do souladu s tìmito ustanoveními.
Nevyhoví-li dotyèná smluvní strana tìmto doporuèením v
dané lhùtì, mohou SMLUVNÍ STRANY zprostit
kteroukoli smluvní stranu, její� obchod je omezeními
nepøíznivì posti�en, ze závazkù podle této Dohody vùèi
smluvní stranì uplatòující tato omezení v rozsahu, který
budou za tìchto okolností pova�ovat za pøimìøený.

d) SMLUVNÍ STRANY vyzvou kteroukoli smluvní stranu
uplatòující omezení podle tohoto oddílu, aby s nimi zahájila
konzultace, po�ádá-li o to kterákoli smluvní strana, která
mù�e dùvodnì prokázat, �e omezení jsou nesluèitelná s
ustanoveními tohoto oddílu nebo s ustanoveními èlánku XIII
(s výhradou ustanovení èlánku XIV) a �e její obchod je tím
nepøíznivì posti�en. SMLUVNÍ STRANY v�ak nevydají
takovou výzvu, dokud nezjistí, �e pøímé rozhovory mezi
dotyènými smluvními stranami nebyly úspì�né. Nedojde-li na
základì konzultací se SMLUVNÍMI STRANAMI k dohodì a
SMLUVNÍ STRANY rozhodnou, �e omezení jsou uplatòována
zpùsobem nesluèitelným s tìmito ustanoveními a �e obchod
smluvní strany, která dala podnìt k tomuto øízení, je tím
po�kozen nebo ohro�en, doporuèí odvolání nebo zmìnu tìchto
omezení. Nebudou-li omezení ve lhùtì stanovené
SMLUVNÍMI STRANAMI odvolána nebo zmìnìna, mohou
SMLUVNÍ STRANY zprostit smluvní stranu, která dala
podnìt k tomuto øízení, ze závazkù podle této Dohody vùèi
smluvní stranì uplatòující tato omezení v rozsahu, který
budou pova�ovat za tìchto okolností za pøimìøený.

e) Zjistí-li smluvní strana, proti ní� bylo uèinìno opatøení podle
poslední vìty pododstavce c) ii) nebo d) tohoto odstavce, �e
zpro�tìní ze závazkù, k nìmu� SMLUVNÍ STRANY daly
souhlas, nepøíznivì postihuje provádìní jejího programu a
politiky hospodáøského rozvoje, mù�e nejpozdìji do �edesáti
dní po zavedení zmínìného opatøení písemnì oznámit
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výkonnému sekretáøi SMLUVNÍCH STRAN svùj úmysl
vypovìdìt Dohodu a tato výpovìï nabude platnosti �edesátého
dne po dni, kdy výkonný sekretáø výpovìï obdr�í.

f) Pøi postupu podle tohoto odstavce budou SMLUVNÍ STRANY
nále�itì pøihlí�et k èinitelùm uvedeným v odstavci 2 tohoto
èlánku. Rozhodnutí podle tohoto odstavce budou uèinìna
urychlenì, a to pokud mo�no do �edesáti dní od zahájení
konzultací.

Oddíl C

13. Zjistí-li smluvní strana, na kterou se vztahuje odstavec 4 a) tohoto
èlánku, �e k vybudování urèitého výrobního odvìtví*/ pro zvý�ení celkové
�ivotní úrovnì jejího lidu je tøeba pomoci vlády, �e v�ak �ádným opatøením
sluèitelným s ostatními ustanoveními této Dohody není mo�no dosáhnout
tohoto cíle, mù�e pou�ít ustanovení a øízení obsa�ených v tomto oddílu*/.

14. Dotyèná smluvní strana oznámí SMLUVNÍM STRANÁM zvlá�tní
potí�e, s nimi� se setkává pøi uskuteèòování cíle uvedeného v odstavci 13
tohoto èlánku, a uvede zvlá�tní opatøení týkající se dovozu, která hodlá zavést,
aby odstranila tyto potí�e. Nezavede toto opatøení pøed uplynutím lhùty
uvedené v odstavci 15, pøípadnì 17, nebo, týká-1i se opatøení dovozu výrobku,
který je pøedmìtem koncese zahrnuté do pøíslu�né listiny pøipojené k této
Dohodì, pøedtím, ne� si opatøila souhlas SMLUVNÍCH STRAN podle
ustanovení odstavce 18; zahájilo-li výrobní odvìtví, které dostává pomoc, ji�
výrobu, mù�e v�ak smluvní strana po vyrozumìní SMLUVNÍCH STRAN
uèinit opatøení potøebná k tomu, aby dovozy dotyèného výrobku nebo výrobkù
v tomto období nevzrostly podstatnì nad normální uroveò*/.

15. Nepo�ádají-li SMLUVNÍ STRANY do tøiceti dní od oznámení
zmínìného opatøení dotyènou smluvní stranu, aby s nimi konzultovala*/, mù�e
se tato smluvní strana odchýlit od pøíslu�ných ustanovení ostatních èlánkù
této Dohody v míøe potøebné k uplatnìní zamý�leného opatøení.

16. Po�ádají-li SMLUVNÍ STRANY, aby tak uèinila, bude s nimi
dotyèná strana konzultovat*/ úèel zamý�leného opatøení, jiná mo�ná opatøení
pøípustná podle této Dohody a mo�ný úèinek zamý�leného opatøení na
obchodní a hospodáøské zájmy jiných smluvních stran. Dospìjí-li SMLUVNÍ
STRANY na základì tìchto konzultací k závìru, �e cíle uvedeného v odstavci
13 tohoto èlánku není mo�no dosáhnout opatøením*/, které by bylo sluèitelné s
ostatními ustanoveními této Dohody a udìlí souhlas se zamý�leným
opatøením, bude dotyèná smluvní strana zpro�tìna ze svých závazkù podle
pøíslu�ných ustanovení ostatních èlánkù této Dohody v rozsahu potøebném k
provedení tohoto opatøení.

17. Neudìlí-li SMLUVNÍ STRANY do devadesáti dní ode dne
oznámení zamý�leného opatøení podle odstavce 14 tohoto èlánku k nìmu
souhlas, mù�e dotyèná smluvní strana toto opatøení zavést, kdy� pøedtím
SMLUVNÍ STRANY o tom vyrozumìla.

18. Postihuje-li zamý�lené opatøení výrobek, který je pøedmìtem
koncese zahrnuté do pøíslu�né listiny pøipojené k této Dohodì, zahájí dotyèná
smluvní strana konzultace s kteroukoli jinou smluvní stranou, s ní� byla
koncese pùvodnì sjednána a s kteroukoli jinou smluvní stranou, která podle
uznání SMLUVNÍCH STRAN má podstatný zájem o tento výrobek.
SMLUVNÍ STRANY udìlí souhlas k zmínìnému opatøení*/, dospìjí-li k
závìru, �e cíle uvedeného v odstavci 13 tohoto èlánku není mo�no dosáhnout
opatøením, které by bylo v souladu s ostatními ustanoveními této Dohody, a
pøesvìdèí-li se,
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a) �e pøi shora zmínìných konzultacích bylo dosa�eno dohody s tìmito
jinými smluvními stranami, nebo

b) nebylo-li dosa�eno takové dohody do �edesáti dní po dni, kdy SMLUVNÍ
STRANY obdr�ely oznámení uvedené v odstavci 14, �e smluvní strana,
která se dovolává tohoto oddílu, vynalo�ila v�echno rozumnì
po�adovatelné úsilí, aby dosáhla dohody a �e zájmy jiných smluvních
stran jsou dostateènì ochránìny*/.

Smluvní strana, která se dovolává tohoto oddílu, bude potom zpro�tìna ze
svých závazkù podle pøíslu�ných ustanovení ostatních èlánkù této Dohody v
rozsahu potøebném k uplatnìní opatøení.

19. Týká-li se zamý�lené opatøení typu uvedeného v odstavci 13
tohoto èlánku výrobního odvìtví, jeho� vybudování bylo v poèáteèním období
usnadnìno nepøímou ochranou poskytnutou omezeními, která dotyèná
smluvní strana zavedla za úèelem ochrany platební bilance podle pøíslu�ných
ustanovení této Dohody, mù�e se tato smluvní strana dovolat ustanovení a
øízení podle tohoto oddílu; neuplatní v�ak zamý�lené opatøení*/ bez souhlasu
SMLUVNÍCH STRAN*/.

20. �ádné z ustanovení pøecházejících odstavcù tohoto oddílu
neopravòuje k jakýmkoli odchylkám od ustanovení èlánkù I, II a XIII této
Dohody. Výhrady v odstavci 10 tohoto èlánku se té� vztahují na v�echna
omezení podle tohoto oddílu.

21. Kdykoli se uplatní opatøení podle odstavce 17 tohoto èlánku, mù�e
smluvní strana, která je tím podstatným zpùsobem posti�ena, suspendovat v
podstatì rovnocenné koncese nebo jiné závazky vyplývající z této Dohody vùèi
obchodu smluvní strany, která se dovolala tohoto oddílu, pokud SMLUVNÍ
STRANY neodmítnou souhlas s tímto pøeru�ením*/; taková suspenze koncesí
nebo závazkù musí v�ak být oznámena do �edesáti dní SMLUVNÍM
STRANÁM ne pozdìji ne� �est mìsícù poté, kdy opatøení bylo zavedeno nebo
podstatnì zmìnìno ke �kodì posti�ené smluvní strany. Tato smluvní strana
poskytne pøimìøenou mo�nost ke konzultacím podle ustanovení èlánku XXII
této Dohody.

Oddíl D

22. Smluvní strana, na kterou se vztahuje pododstavec 4 b) tohoto
èlánku a která chce v zájmu rozvoje svého hospodáøství zavést opatøení typu
uvedeného v odstavci 13 tohoto èlánku k vybudování urèitého výrobního
odvìtví*/, mù�e po�ádat SMLUVNÍ STRANY o schválení tohoto opatøení.
SMLUVNÍ STRANY budou ihned konzultovat s touto smluvní stranou a
budou se pøi svém rozhodnutí øídit úvahami uvedenými v odstavci 16. Udìlí-li
SMLUVNÍ STRANY souhlas s navrhovaným opatøením*/, bude dotyèná
smluvní strana zpro�tìna ze svých závazkù podle pøíslu�ných ustanovení
ostatních èlánkù této Dohody v rozsahu potøebném k uplatnìní opatøení.
Týká-li se navrhované opatøení výrobku, který je pøedmìtem koncese
zahrnuté do pøíslu�né listiny, pøipojené k této Dohodì, pou�ije se ustanovení
odstavce 18*/.

23. V�echna opatøení uplatòovaná podle tohoto oddílu budou
odpovídat ustanovením odstavce 20 tohoto èlánku.

Èlánek XIX

Nouzová opatøení pøi dovozu nìkterých výrobkù

1. a) Jestli�e se v dùsledku nepøedvídaného vývoje a úèinku závazkù,
je� smluvní strana pøevzala podle této Dohody, vèetnì celních
koncesí, nìkterý výrobek dová�í na území této smluvní strany v
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tak zvý�eném mno�ství a za takových podmínek, �e to pùsobí
nebo hrozí zpùsobit vá�nou újmu domácím výrobcùm na tomto
území, kteøí vyrábìjí obdobné nebo pøímo soutì�ící výrobky,
bude mít smluvní strana právo, pokud jde o takový výrobek,
aby v rozsahu a po dobu potøebnou k zabránìní nebo nápravì
takové újmy suspendovala závazek zcela nebo zèásti nebo
odvolala nebo pozmìnila koncesi.

b) Poskytla-li nìkterá smluvní strana koncesi na výrobek
po�ívající preference a je-li výrobek, jeho� se koncese týká,
dová�en do území této smluvní strany za okolností uvedených v
pododstavci a) tohoto odstavce tak, �e tento dovoz pùsobí nebo
hrozí zpùsobit vá�nou újmu výrobcùm obdobných nebo pøímo
soutì�ících výrobkù, kteøí jsou usazeni na území smluvní
strany, která po�ívá nebo po�ívala zmínìné preference, mù�e se
tato strana obrátit v této vìci na dová�ející smluvní stranu a ta
pak bude oprávnìna zcela nebo zèásti suspendovat pøíslu�ný
závazek nebo odvolat, resp. pozmìnit koncesi v rozsahu a po
dobu potøebnou k tomu, aby se zabránilo takové újmì ne� aby
se tato újma napravila.

2. Ne� nìkterá smluvní strana uèiní opatøení podle odstavce 1 tohoto
èlánku, oznámí to písemnì SMLUVNÍM STRANÁM co mo�no nejdøíve, a
poskytne jim, jako� i ostatním stranám, které mají podstatný zájem jako
vývozci dotyèného výrobku, pøíle�itost, aby s ní konzultovaly o navr�eném
opatøení. Je-li takové oznámení uèinìno o koncesi týkající se preference, má
obsahovat jméno smluvní strany, která po�ádala o opatøení. Za kritických
okolností, kde by prodlení mohlo zpùsobit �kodu, kterou by bylo tì�ko
napravit, mù�e být opatøení podle odstavce 1 tohoto èlánku uèinìno
prozatímnì bez pøedchozí konzultace, pod podmínkou, �e konzultace bude
provedena bezprostøednì po provedení takového opatøení.

3. a) Nedohodnou-li se zúèastnìné smluvní strany o tomto opatøení,
mù�e smluvní strana, která je hodlá uèinit nebo v jeho
provádìní pokraèovat, nicménì tak uèinit. V tomto pøípadì
mohou smluvní strany, je� jsou opatøením posti�eny, ne pozdìji
ne� devadesát dní poté, co opatøení bylo uèinìno a tøicet dní
potom, co o tom SMLUVNÍ STRANY obdr�ely písemné
oznámení, suspendovat provádìní koncesí nebo jiných závazkù,
vyplývajících z této Dohody a v podstatì stejnì hodnotných,
proti jejich� suspenzi SMLUVNÍ STRANY nemají námitek a je�
se týkají obchodu smluvní strany, která opatøení uèinila, nebo v
pøípadì uvedeném v odstavci 1 b) tohoto èlánku, týkajících se
obchodu smluvní strany, která po�ádala, aby opatøení bylo
uèinìno.

b) Bez ohledu na ustanovení pododstavce a) tohoto odstavce, je-li
opatøení uèinìno podle odstavce 2 tohoto èlánku bez pøedchozí
konzultace a pùsobí nebo hrozí zpùsobit na území nìkteré
smluvní strany domácím výrobcùm výrobkù dotèených tímto
opatøením vá�nou újmu, bude moci tato smluvní strana, pokud
by prodlení mohlo zpùsobit tì�ce napravitelnou �kodu,
suspendovat, po uèinìném opatøení a po dobu konzultace,
takové koncese nebo jiné závazky v rozsahu potøebném k
zabránìní újmì nebo k její nápravì.

Èlánek XX

V�eobecné výjimky

S podmínkou, �e taková opatøení nebudou uplatòována zpùsobem,
který by byl prostøedkem libovolné nebo neoprávnìné diskriminace mezi
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zemìmi, v nich� pøevládají tyté� podmínky, nebo zastøeným omezením
mezinárodního obchodu, nic v této Dohodì nebude vykládáno v tom smyslu, �e
by se bránilo kterékoli smluvní stranì, aby zavádìla nebo provádìla opatøení:

a) nutná k ochranì veøejné mravnosti;

b) nutná k ochranì �ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin;

c) týkající se dovozu nebo vývozu zlata nebo støíbra;

d) nutná k tomu, aby se zajistilo zachování zákonù a jiných pøedpisù, které
nejsou nesluèitelné s ustanoveními této Dohody, vèetnì tìch, které se
týkají celního zákonodárství, provádìní monopolù provozovaných podle
odstavce 4 èlánku II a èlánku XVII, ochrany patentù, ochranných známek
a autorských práv a zabránìní klamavým praktikám;

e) týkajících se výrobkù trestaneckých;

f) uèinìná k ochranì národních památek umìlecké, historické nebo
archeologické hodnoty;

g) týkající se zachování vyèerpatelných pøírodních zdrojù, jestli�e taková
opatøení jsou uvedena v úèinnost ve spojitosti s omezeními domácí výroby
nebo spotøeby;

h) uèinìná podle závazkù plynoucích z jakékoli mezivládní surovinové
dohody, která odpovídá zásadám, je� byly pøedlo�eny SMLUVNÍM
STRANÁM a nebyly jimi odmítnuty, nebo která byla sama pøedlo�ena
SMLUVNÍM STRANÁM a nebyla jimi odmítnuta*/;

i) zahrnující v sobì omezení vývozu domácích surovin, potøebná k zaji�tìní
podstatného mno�ství takových surovin pro domácí zpracující prùmysl v
obdobích, kdy domácí cena tìchto surovin je udr�ována pod svìtovou
cenou v rámci vládního stabilizaèního plánu; s výhradou, �e taková
omezení nebudou provádìna za tím úèelem, aby zvy�ovala vývoz nebo
ochranu poskytovanou takovému domácímu výrobnímu odvìtví a �e
nebudou v rozporu s ustanoveními této Dohody, týkajícími se
nediskriminace;

j) podstatná pro opatøování nebo distribuci výrobkù, jich� je v�eobecný nebo
místní nedostatek; v�echna taková opatøení v�ak musí být sluèitelná se
zásadou, �e v�echny smluvní strany mají nárok na spravedlivý podíl na
mezinárodních dodávkách takových výrobkù a �e jakákoli taková
opatøení, která jsou nesluèitelná s ostatními ustanoveními této Dohody,
budou zru�ena, jakmile pominou dùvody pro jejich zavedení. SMLUVNÍ
STRANY pøezkoumají ne pozdìji ne� 30.èervna 1960, zda tento
pododstavec je nadále potøebný.

Èlánek XXI

Bezpeènostní výjimky

�ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak,

a) aby vy�adovalo od nìkteré smluvní strany podávat jakoukoliv informaci,
její� sdìlení by se podle jejího mínìní pøíèilo podstatným zájmùm její
bezpeènosti, nebo

b) aby zabraòovalo kterékoli smluvní stranì uèinit jakékoli opatøení, které
pova�uje za potøebné pro ochranu podstatných zájmù své bezpeènosti,

i) které se týká �tìpných materiálù nebo surovin, z nich� se vyrábìjí;
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ii) které se týká obchodu se zbranìmi, støelivem a váleèným
materiálem a obchodu s jiným zbo�ím a materiálem, který je
provádìn pøímo nebo nepøímo k zásobování vojenských sil;

iii) které bylo uèinìno za války nebo v pøípadì vá�ného napìtí v
mezinárodních stycích; nebo

c) aby bránilo nìkteré smluvní stranì uèinit jakékoliv opatøení v dùsledku
jejích závazkù, plynoucích z Charty Organizace spojených národù o
udr�ování mezinárodního míru a bezpeènosti.

Èlánek XXII

Konzultace

1. Ka�dá smluvní strana bude s porozumìním zkoumat pøípadné
námitky, pøednesené jinou smluvní stranou v jakékoli vìci, týkající se
pùsobení této Dohody a poskytne pøimìøenou pøíle�itost pro konzultace o
tìchto námitkách.

2. SMLUVNÍ STRANY mohou na �ádost nìkteré smluvní strany
konzultovat s kteroukoli smluvní stranou nebo smluvními stranami jakoukoli
zále�itost, pro kterou nebylo mo�no nalézt uspokojující øe�ení konzultacemi
podle odstavce 1.

Èlánek XXIII

Ochrana koncesí a výhod

1. Jestli�e kterákoli smluvní strana dospìje k názoru, �e byla zru�ena
nebo zmen�ena jakákoli výhoda plynoucí pro ni pøímo nebo nepøímo z této
Dohody, nebo �e dosa�ení kteréhokoli cíle této Dohody bylo ztí�eno tím, �e

a) nìkterá jiná smluvní strana neplní své závazky podle této Dohody, nebo
�e

b) nìkterá jiná smluvní strana uplatòuje opatøení bez ohledu na to, zda je
nebo není v rozporu s ustanoveními této Dohody, nebo �e

c) existuje jakákoli jiná situace,

mù�e tato smluvní strana za úèelem uspokojující úpravy vìci pøedlo�it druhé
smluvní stranì nebo stranám, o kterých soudí, �e se jich to týká, písemné
námitky nebo návrhy. Ka�dá smluvní strana, u ní� bylo takto postupováno,
bude s porozumìním zkoumat námitky a návrhy, je� jí byly pøedlo�eny.

2. Jestli�e v pøimìøené dobì nedojde mezi zúèastnìnými smluvními
stranami k uspokojující úpravì nebo jestli�e obtí� je takového typu, jak je
uvedeno v odstavci 1 c) tohoto èlánku, mù�e být vìc pøedlo�ena SMLUVNÍM
STRANÁM. Ka�dou vìc, která jim bude takto pøedlo�ena, SMLUVNÍ
STRANY bezodkladnì vy�etøí a dají smluvním stranám, o kterých soudí, �e se
jich vìc týká, vhodná doporuèení, po pøípadì o vìci rozhodnou. SMLUVNÍ
STRANY mohou konzultovat se smluvními stranami, Hospodáøskou a sociální
radou Organizace spojených národù a kteroukoli pøíslu�nou mezivládní
organizací, jestli�e soudí, �e je takových konzultací zapotøebí. Budou-li
SMLUVNÍ STRANY pova�ovat okolnosti za tak vá�né, �e opravòují takové
opatøení, mohou povolit nìkteré smluvní stranì nebo stranám, aby
suspendovaly vùèi kterékoli jiné smluvní stranì nebo stranám takové koncese
nebo jiné závazky podle této Dohody, jaké vzhledem k okolnostem uznají za
vhodné. Bude-li vùèi nìkteré smluvní stranì skuteènì suspendována nìkterá
koncese nebo jiný závazek, mù�e taková smluvní strana písemnì ne pozdìji
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ne� �edesát dní po zavedení takového opatøení oznámit písemnì výkonnému
sekretáøi SMLUVNÍCH STRAN, �e hodlá vypovìdìt tuto Dohodu a taková
výpovìï nabude úèinnosti po uplynutí �edesáti dní ode dne, kdy výkonný
sekretáø obdr�el písemné oznámení o této výpovìdi.

ÈÁST III

Èlánek XXIV

Územní aplikace - pohranièní styk - celní unie
a oblasti volného obchodu

1. Ustanovení této Dohody se budou uplatòovat pro mateøská celní
území smluvních stran a pro jiná celní území, za která tato Dohoda byla
pøijata podle èlánku XXVI nebo jsou uplatòována podle èlánku XXXIII nebo ve
smyslu Protokolu o prozatímním provádìní. S ka�dým takovýmto celním
územím se bude, výluènì pro úèely teritoriální aplikace této Dohody, nakládat
tak, jako by bylo smluvní stranou; s výhradou, �e ustanovení tohoto odstavce
nebudou vykládána tak, jak by zakládala práva nebo závazky mezi dvìma
nebo více celními územími, za která tato Dohoda byla pøijata podle èlánku
XXVI nebo jsou uplatòována podle èlánku XXXIII nebo ve smyslu ustanovení
Protokolu o prozatímním provádìní jedinou smluvní stranou.

2. Pro úèely této Dohody se bude za celní území pova�ovat ka�dé
území, pro které platí odli�ná cla nebo jiné úpravy obchodu, týkající se
podstatné èásti obchodu takového území s jinými územími.

3. Ustanovení této Dohody nebudou vykládána tak, aby znemo�òovala

a) výhody poskytnuté nìkterou smluvní stranou sousedním zemím k
usnadnìní pohranièního styku;

b) výhody poskytnuté obchodu se Svobodným územím terstským zemìmi
hranièícími s tímto územím, s výhradou, �e takovéto výhody nejsou v
rozporu s mírovými smlouvami, které vznikly z druhé svìtové války.

4. Smluvní strany uznávají, �e je �ádoucí, aby se zvý�ila rozvíjející se
volnost obchodu dobrovolnými ujednáními sjednanými za úèelem tìsnìj�í
integrace hospodáøství zemí, které jsou stranami takovýchto dohod. Uznávají
také, �e úèelem celní unie aneb oblasti volného obchodu má být usnadnìní
obchodu mezi zúèastnìnými územími a nikoli vytváøení pøeká�ek obchodu
ostatních smluvních stran s tìmito územími.

5. Proto ustanovení této Dohody nezabraòují utvoøení celní unie nebo
oblasti volného obchodu nebo sjednání prozatímní dohody, nutné k utvoøení
celní unie nebo oblasti volného obchodu mezi územími smluvních stran, s
výhradou, �e:

a) v pøípadì celní unie nebo prozatímní dohody, smìøující k utvoøení celní
unie, cla a jiné úpravy obchodu, ulo�ené pøi zøízení takové unie nebo pøi
uzavøení takové prozatímní dohody nebudou, pokud jde o obchod se
smluvními stranami, je� nejsou úèastny takové unie nebo dohody, v celku
vy��í nebo více omezující ne� byly ve svých dùsledcích cla a úpravy
obchodu platné v územích, z nich� se celní unie skládá, pøed utvoøením
takové unie, resp. pøed sjednáním takové prozatímní dohody;

b) v pøípadì oblasti volného obchodu nebo prozatímní dohody smìøující k
utvoøení oblasti volného obchodu, cla a jiné úpravy obchodu ponechané v
úèinnosti v ka�dém území, z nich� se oblast volného obchodu skládá a
uplatòovaná pøi utvoøení takové oblasti volného obchodu nebo pøi
sjednání takové prozatímní dohody na obchod smluvních stran, které
nejsou úèastny takové dohody, nebudou vy��í nebo více omezující, ne�
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odpovídající cla a jiné úpravy obchodu, platná v územích, z nich� se oblast
volného obchodu skládá pøed utvoøením této oblasti volného obchodu,
resp. prozatímní dohody; a

c) ka�dá prozatímní dohoda, zmínìná v pododstavcích a) a b), bude
obsahovat plán a èasový rozvrh pro utvoøení takové celní unie nebo
takové oblasti volného obchodu v pøimìøené lhùtì.

6. Jestli�e pøi plnìní podmínek pododstavce 5 a) nìkterá smluvní
strana navrhne zvý�it nìkterou celní sazbu zpùsobem nesluèitelným s
ustanoveními èlánku II, pou�ije se postupu stanoveného v èlánku XXVIII. Pøi
úpravì kompenzaèního vyrovnání bude nále�itì vzata v úvahu kompenzace,
která ji� byla poskytnuta sní�ením odpovídajících cel provedeným jinými èleny
unie.

7. a) Ka�dá smluvní strana, je� se rozhodne vstoupit do celní unie
nebo do oblasti volného obchodu nebo sjednat prozatímní
dohodu, smìøující k utvoøení takové unie nebo oblasti, oznámí
to bezodkladnì SMLUVNÍM STRANÁM a poskytne jim
ve�keré informace o chystané unii nebo oblasti, je� jim umo�ní
dát smluvním stranám zprávy a doporuèení, které pova�ují za
úèelné.

b) Jestli�e po prostudování plánu a èasového rozvrhu zahrnutých
do prozatímní dohody zmínìné v odstavci 5 pøi konzultaci se
stranami takové dohody a berouce nále�itì v úvahu zprávu
poskytnutou podle ustanovení pododstavce a) SMLUVNÍ
STRANY zjistí, �e taková dohoda pravdìpodobnì nepovede k
utvoøení celní unie nebo oblasti volného obchodu v dobì
zamý�lené stranami dohody nebo �e tato doba není pøimìøená,
SMLUVNÍ STRANY vydají doporuèení tìmto stranám dohody.
Strany nebudou udr�ovat nebo neuvedou v úèinnost takovou
dohodu, nejsou-li ochotny ji pozmìnit ve smyslu tìchto
doporuèení.

c) Ka�dá podstatná zmìna v plánu nebo v èasovém rozvrhu
zmínìných v odstavci 5 c) bude sdìlena SMLUVNÍM
STRANÁM, které mohou po�ádat pøíslu�né smluvní strany,
aby s nimi konzultovaly, pokud by zmìna pravdìpodobnì
ohrozila nebo nepøimìøenì oddálila utvoøení celní unie nebo
oblasti volného obchodu.

8. Pro úèely této Dohody:

a) Za celní unii se bude pova�ovat nahrazení dvou nebo více celních území
jedním celním územím tak, �e

i) cla a jiné úpravy omezující obchod (s výjimkou, kde je to nutné, ty,
které jsou pøípustné podle èlánkù XI, XII, XIII, XIV, XV a XX) jsou
odstranìny v podstatì pro ve�kerý obchod mezi zemìmi, z nich� se
unie skládá nebo alespoò pro v podstatì ve�kerý obchod s výrobky
pocházejícími z tìchto území; a

ii) s výhradou ustanovení odstavce 9, v podstatì stejná cla a stejné
úpravy obchodu jsou uplatòovány ka�dým èlenem unie pøi obchodu s
územími mimo unii;

b) za oblast volného obchodu se bude pova�ovat skupina dvou nebo více
celních území, v kterých cla a jiné omezující úpravy obchodu (s výjimkou,
kde je to nutné, ty, které jsou pøípustné podle èlánkù XI, XII, XIII, XIV,
XV, a XX) jsou odstranìny pro v podstatì ve�kerý obchod mezi èlenskými
územími se zbo�ím pocházejícím z tìchto území.
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9. Preference uvedené v odstavci 2 èlánku I nebudou dotèeny
utvoøením celní unie nebo oblasti volného obchodu, av�ak mohou být
odstranìny nebo pøizpùsobeny jednáním s dotèenými smluvními stranami.*/
Tento postup jednání s dotèenými smluvními stranami bude zachován,
obzvlá�tì jde-li o odstranìní preferencí, které se po�aduje k splnìní ustanovení
odstavce 8 a) i) a odstavce 8 b).

10. SMLUVNÍ STRANY mohou dvoutøetinovou vìt�inou schválit
návrhy, které se plnì nesrovnávají s ustanoveními odstavcù 5 a� 9 vèetnì, s
výhradou, �e takovéto návrhy smìøují k utvoøení celní unie nebo oblasti
volného obchodu ve smyslu tohoto èlánku.

11. Berouce v úvahu výjimeènì okolnosti, které vznikly z ustavení
Indie a Pákistánu jako nezávislých státù, a uznávajíce, �e oba tyto státy
dlouho tvoøily hospodáøskou jednotu, smluvní strany souhlasí s tím, �e
ustanovení této Dohody nebrání tìmto dvìma zemím, aby uzavøely zvlá�tní
dohody o vzájemném obchodì, dokud si své vzájemné obchodní vztahy
definitivnì neupraví*/.

12. Ka�dá smluvní strana uèiní v�echna vhodná opatøení, je� budou v
její moci, aby zajistila, �e ustanovení této Dohody budou zachována oblastními
a místními vládami a správními orgány na jejím území.

Èlánek XXV

Spoleèná èinnost smluvních stran

1. Zástupci smluvních stran se budou èas od èasu scházet za tím
úèelem, aby zajistili provádìní tìch ustanovení této Dohody, která vy�adují
spoleènou èinnost, a vùbec, aby v�eobecnì usnadnili pùsobení této Dohody a
umo�òovali dosa�ení jejích cílù. Kdekoli je v této Dohodì zmínka o smluvních
stranách jednajících spoleènì, jsou oznaèeny jako SMLUVNÍ STRANY.

2. Generální tajemník Organizace spojených národù se �ádá, aby
svolal první zasedání SMLUVNÍCH STRAN nejpozdìji na den 1.bøezna 1948.

3. Ka�dá smluvní strana má na v�ech zasedáních SMLUVNÍCH
STRAN jeden hlas.

4. Není-li v této Dohodì stanoveno jinak, budou se rozhodnutí
SMLUVNÍCH STRAN pøijímat vìt�inou odevzdaných hlasù.

5. Za výjimeèných okolností, na nì� není pamatováno v jiných
èláncích této Dohody, mohou SMLUVNÍ STRANY zprostit nìkterou smluvní
stranu nìkterého závazku plynoucího z této Dohody, s výhradou �e ka�dé
takové rozhodnutí bude schváleno dvoutøetinovou vìt�inou odevzdaných hlasù
a �e taková vìt�ina bude zahrnovat více ne� polovinu smluvních stran.
Takovouto vìt�inou mohou SMLUVNÍ STRANY té�

i) stanovit urèité druhy výjimeèných okolností, za kterých budou platit jiné
hlasovací podmínky pro zpro�tìní smluvní strany jednoho nebo více
závazkù, a

ii) pøedepsat kritéria, potøebná pro provádìní tohoto odstavce.

Èlánek XXVI

Pøijetí, nabytí úèinnosti a registrace

1. Datum této Dohody je 30.øíjna 1947.
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2. Tato Dohoda bude vylo�ena k pøijetí pro kteroukoli smluvní stranu,
která byla dne l.bøezna 1955 smluvní stranou nebo jednala za úèelem pøístupu
k této Dohodì.

3. Tato Dohoda vyhotovená v jednom anglickém a v jednom
francouzském vyhotovení, pøièem� jsou oba texty autentické, bude ulo�ena u
generálního tajemníka Organizace spojených národù, který za�le její ovìøené
opisy v�em zúèastnìným vládám.

4. Ka�dá vláda, která pøijímá tuto Dohodu, ulo�í listinu o pøijetí u
výkonného sekretáøe SMLUVNÍCH STRAN, který zpraví v�echny zúèastnìné
vlády o dni, kterého byla listina o pøijetí ulo�ena, a o dni, kterým tato Dohoda
vstoupit v platnost podle odstavce 6 tohoto èlánku.

5. a) Ka�dá vláda, je� pøijímá tuto Dohodu, èiní tak za své mateøské
území a za jiná území, za která je mezinárodnì odpovìdna, s
výjimkou zvlá�tních celních území, která oznámí výkonnému
sekretáøi SMLUVNÍCH STRAN pøi svém pøijetí.

b) Vláda, která takto oznámila výkonnému sekretáøi výjimky
podle pododstavce a) tohoto odstavce, mù�e kdykoli oznámit
výkonnému sekretáøi, �e se její pøijetí bude nadále vztahovat na
kterékoli zvlá�tní celní území, které bylo dosud vyòato;
takovéto oznámení nabude úèinnosti tøicátého dne po dni,
kterého je obdr�el výkonný sekretáø.

c) Má-li nebo získá-li nìkteré zvlá�tní celní území, za které
nìkterá smluvní strana pøijala tuto Dohodu, úplnou autonomii
v øízení svých zahranièních obchodních vztahù a ostatních vìcí,
upravených touto Dohodou, bude takové celní území
pova�ováno za smluvní stranu, jestli�e odpovìdná smluvní
strana vydá prohlá�ení, ve kterém budou potvrzeny vý�e
uvedené skuteènosti.

6. Tato Dohoda vstoupí v platnost mezi vládami, které ji pøijaly,
tøicátým dnem po dni, kdy byly listiny o pøijetí ulo�eny u výkonného sekretáøe
SMLUVNÍCH STRAN za vlády uvedené v pøíloze H, na jejich� území pøipadá
85 procent úhrnného zahranièního obchodu vlád zmínìných v této pøíloze;
výpoèet se provede s pou�itím procentového sloupce, uvedeného ve zmínìné
pøíloze. Listina o pøijetí ka�dé jiné vlády nabude úèinnosti tøicátým dnem
následujícím po dni ulo�ení takové listiny.

7. Organizace spojených národù je povìøena, aby zaregistrovala tuto
Dohodu, jakmile vstoupí v platnost.

Èlánek XXVII

Suspenze nebo odvolání koncesí

Ka�dá smluvní strana bude mít kdykoli mo�nost suspendovat nebo
odvolat zcela nebo èásteènì kteroukoli koncesi obsa�enou v pøíslu�né listinì
pøipojené k této Dohodì, o které smluvní strana zjistí, �e byla pùvodnì
sjednána s vládou, je� se buï nestala nebo pøestala být smluvní stranou.
Smluvní strana, je� uèiní takové opatøení, to oznámí SMLUVNÍM STRANÁM
a bude na po�ádání konzultovat se smluvními stranami, které mají podstatný
zájem na dotyèném výrobku.
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Èlánek XXVIII*/

Zmìna listin

1. Prvního dne ka�dého tøíletého období, poèínaje dnem 1.ledna 1958
(nebo prvního dne jiného období*/ urèeného SMLUVNÍMI STRANAMI
dvoutøetinovou vìt�inou odevzdaných hlasù), mù�e kterákoli smluvní strana
(dále v tomto èlánku uvádìná jako ��ádající smluvní strana�) zmìnit nebo
odvolat koncesi*/ zahrnutou do pøíslu�né listiny pøipojené k této Dohodì, a to
jednáním a dohodu se smluvní stranou, s ní� byla dotyèná koncese pùvodnì
sjednána a s kteroukoli jinou smluvní stranou, která podle uznání
SMLUVNÍCH STRAN má zájem hlavního dodavatele (tyto dva druhy
smluvních stran spolu se �ádající stranou se dále v tomto èlánku uvádìjí jako
�smluvní strany, které mají dále hlavní zájem�) a s podmínkou konzultace s
kteroukoli jinou smluvní stranou, která podle uznání SMLUVNÍCH STRAN
má podstatný zájem o tuto koncesi.

2. V pøíslu�ných jednáních a dohodách, které mohou zahrnovat té�
kompenzaèní vyrovnání u jiných výrobkù, budou se pøíslu�né smluvní strany
sna�it, aby udr�ely koncese, je� si pøiznaly na základì reciprocity a
vzájemných výhod na v�eobecné úrovni, které by nebyly obchodu ménì
pøíznivé ne� v�eobecná úroveò, která vyplývala z této Dohody pøed takovými
jednáními.

3. a) Nemohou-li smluvní strany, které mají hlavní zájem, dospìt k
dohodì do 1.ledna 1958 nebo pøed uplynutím období uvedeného
v odstavci 1 tohoto èlánku, mù�e smluvní strana, která hodlá
zmìnit nebo odvolat koncesi, nicménì tak uèinit. Uèiní-li
takové opatøení, mù�e ka�dá smluvní strana, s ní� taková
koncese byla pùvodnì sjednána, ka�dá smluvní strana, její�
zájem hlavního dodavatele byl uznán podle odstavce 1, a ka�dá
smluvní strana, její� podstatný zájem byl uznán podle odstavce
l, ne pozdìji ne� �est mìsícù po pøijetí takového opatøení
odvolat koncese v podstatì stejné hodnoty jako ty, které byly
pùvodnì sjednány se �ádající smluvní stranou, a to po uplynutí
tøiceti dní ode dne, kdy SMLUVNÍ STRANY obdr�ely písemné
oznámení o tomto odvolání.

b) Bylo-li dosa�eno dohody mezi smluvními stranami, které mají
dále hlavní zájem, av�ak kterákoli jiná smluvní strana, její�
podstatný zájem byl uznán podle odstavce 1 tohoto èlánku, není
uspokojena, bude mít tato jiná strana mo�nost ne pozdìji ne�
�est mìsícù ode dne, kdy bylo uèinìno opatøení podle takové
dohody, odvolat koncese v podstatì stejné hodnoty jako ty,
které byly pùvodnì ujednány se �ádající smluvní stanou, a to
po uplynutí tøiceti dní ode dne, kdy SMLUVNÍ STRANY
obdr�ely písemné oznámení o tomto odvolání.

4. Za zvlá�tních okolností mohou SMLUVNÍ STRANY kdykoli
zmocnit smluvní stranu*/, aby zahájila jednání o zmìnu nebo odvolání koncese
zahrnuté do pøíslu�né listiny, pøipojené k této Dohodì, a to pøi zachování
tohoto øízení a tìchto podmínek:

a) Tato jednání a jakékoli konzultace s tím spojené*/ se povedou podle
ustanovení odstavcù 1 a 2 tohoto èlánku.

b) Dohodnou-li se pøi tìchto jednáních smluvní strany, které mají dále
hlavní zájem, platí ustanovení odstavce 3 b) tohoto èlánku.

c) Nedohodnou-li se smluvní strany, které mají dále hlavní zájem, ve lhùtì
�edesáti dní*/ ode dne, kdy byl udìlen souhlas k jednání, nebo po uplynutí
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del�í lhùty, kterou mohou stanovit SMLUVNÍ STRANY, mù�e �ádající
smluvní strana pøedlo�it vìc SMLUVNÍM STRANÁM.

d) SMLUVNÍ STRANY pak vìc neprodlenì pøezkoumají a sdìlí smluvním
stranám, které mají dále hlavní zájem, své stanovisko v zájmu dosáhnout
øe�ení této vìci. Dosáhne-li se øe�ení, platí ustanovení odstavce 3 b) jako
kdyby se smluvní strany, které mají dále hlavní zájem, byly dohodly.
Nedosáhne-li se øe�ení mezi smluvními stranami, které mají dále hlavní
zájem, mù�e �ádající smluvní strana zmìnit nebo odvolat koncesi,
nerozhodnou-li SMLUVNÍ STRANY, �e �ádající smluvní strana bez
patøièného dùvodu neuèinila v�e, aby nabídla pøimìøenou kompenzaci*/.
Uèiní-li �ádající smluvní strana takové opatøení, mù�e ka�dá smluvní
strana, s ní� byla koncese pùvodnì sjednána, ka�dá smluvní strana, její�
zájem hlavního dodavatele byl uznán podle odstavce 4 a), a ka�dá
smluvní strana, její� podstatný zájem byl uznán podle odstavce 4 a), ne
pozdìji ne� �est mìsícù po pøijetí takového opatøení zmìnit nebo odvolat
koncese v podstatì stejné hodnoty jako ty, které byly pùvodnì sjednány
se �ádající smluvní stranou, a to po uplynutí tøiceti dní ode dne, kdy
SMLUVNÍ STRANY obdr�ely písemné oznámení o tomto odvolání.

5. Pøed dnem 1.ledna 1958 a pøed koncem ka�dého období zmínìného
v odstavci 1 mù�e si smluvní strana oznámením adresovaným SMLUVNÍM
STRANÁM vyhradit právo zmìnit v prùbìhu pøí�tího období pøíslu�nou
listinu øízením podle odstavcù 1 a� 3. Pou�ije-li smluvní strana této mo�nosti,
budou mít ostatní smluvní strany právo v tomté� období a podle tých�
ustanovení zmìnit nebo odvolat koncese, které byly pùvodnì sjednány s touto
smluvní stranou.

Èlánek XXVIII bis

Celnì tarifní jednání

1. Smluvní strany uznávají, �e cla jsou èasto vá�nými pøeká�kami
obchodu; pro rozvoj mezinárodního obchodu mají proto velký význam jednání
na základì reciprocity a vzájemných výhod, zamìøená na podstatné sní�ení
celkové úrovnì cel a jiných dovozních a vývozních dávek a zvlá�tì na sní�ení
vysokých cel, znesnadòujících dovoz i nejmen�ích mno�ství, pøihlí�ejí-li
nále�itì k cílùm této Dohody a k rùzným potøebám jednotlivých smluvních
stran. SMLUVNÍ STRANY mohou proto uspoøádat obèas takováto jednání.

2. a) Jednání podle tohoto èlánku se mohou týkat výbìrovì
jednotlivých druhù výrobkù nebo se øídit mnohostrannými
pravidly, která byla schválena pøíslu�nými smluvními stranami.
Takováto jednání mohou být zamìøena na sní�ení cel, vázání
cel na vý�i platné v dobì jednání nebo na závazky, �e jednotlivé
celní sazby nebo prùmìrné celní sazby na urèité druhy zbo�í
nepøekroèí urèitou úroveò. Vázání nízkých cel nebo bezcelnosti
bude se v zásadì uznávat za stejnì hodnotnou koncesi jako
sní�ení vysokých cel.

b) Smluvní strany uznávají, �e úspìch mnohostranných jednání
bude v zásadì závislý na úèasti v�ech smluvních stran, jejich�
obchod s ostatními smluvními stranami tvoøí podstatný podíl
na jejich celkovém zahranièním obchodì.

3. Jednání se povedou takovým zpùsobem, aby se mohlo nále�itì
pøihlí�et:

a) k potøebám jednotlivých smluvních stran a jednotlivých výrobních
odvìtví;
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b) k potøebì ménì rozvinutých zemí, aby mohly pru�nìji pou�ívat celní
ochrany na pomoc svému hospodáøskému rozvoji, a k jejich zvlá�tní
potøebì udr�ovat cla pro fiskální úèely; a

c) ke v�em ostatním v úvahu pøicházejícím okolnostem, vèetnì fiskálním*/,
rozvojovým, strategickým a jiným potøebám dotyèných smluvních stran.

Èlánek XXIX

Vztah této Dohody k Havanské chartì

1. Smluvní strany se zavazují, �e budou zachovávat v plném rozsahu
sluèitelném s pravomocí své výkonné moci, v�eobecné zásady kapitol I a� VI,
vèetnì a kapitoly IX Havanské charty po dobu, dokud ji nepøijmou podle svých
ústavních pøedpisù*/.

2. Èást II této Dohody pozbude platnosti dnem, kdy Havanská charta
vstoupí v platnost.

3. Jestli�e do 30.záøí 1949 Havanská charta nevstoupí v platnost,
smluvní strany se sejdou pøed 31.prosincem 1949, aby se dohodly, má-li tato
Dohoda být pozmìnìna, doplnìna nebo zachována.

4. Kdyby kdykoli Havanská charta pozbyla platnosti, SMLUVNÍ
STRANY se sejdou co mo�no nejdøíve potom, aby se dohodly, má-li tato
Dohoda být doplnìna, pozmìnìna nebo zachována. Ne� dojde v této vìci k
dohodì, èást II této Dohody vstoupí znovu v platnost s tím, �e ustanovení èásti
II, kromì èlánku XXIII, budou s pøíslu�nými zmìnami nahrazena znìním
obsa�eným v této dobì v Havanské chartì a dále s výhradou, �e �ádná smluvní
strana nebude vázána �ádným ustanovením, které ji nevázalo v okam�iku, kdy
Havanská charta pozbyla platnosti.

5. Nepøijme-li nìkterá smluvní strana Havanskou chartu do dne, kdy
vstoupí v platnost, SMLUVNÍ STRANY se sejdou, aby se dohodly, zda tato
Dohoda, pokud se dotýká vztahù mezi touto smluvní stranou a ostatními
smluvními stranami, má být pozmìnìna, doplnìna nebo v kladném pøípadì,
jakým zpùsobem. Dokud se smluvní strany nedohodnou, ustanovení èásti II
této Dohody budou i nadále platit mezi touto smluvní stranou a ostatními
smluvními stranami pøes ustanovení odstavce 2 tohoto èlánku.

6. Smluvní strany, je� jsou èleny Mezinárodní obchodní organizace,
nebudou se dovolávat ustanovení této Dohody k tomu úèelu, aby znemo�nily
pùsobení kteréhokoli ustanovení Havanské charty. Uplatnìní zásady tohoto
odstavce na nìkterou smluvní stranu, je� není èlenem Mezinárodní obchodní
organizace, bude pøedmìtem dohody ve smyslu ustanovení odstavce 5 tohoto
èlánku.

Èlánek XXX

Zmìny

1. S výjimkou pøípadù, kdy v této Dohodì jsou obsa�ena jiná
ustanovení o jejích zmìnách, stanou se zmìny ustanovení èásti I této Dohody
nebo ustanovení èlánku XXIX nebo tohoto èlánku úèinnými, pøijmou-li je
v�echny smluvní strany, kde�to zmìny ostatních ustanovení této Dohody se
stanou úèinnými vùèi tìm smluvním stranám, které je pøijmou, jakmile budou
pøijaty dvìma tøetinami smluvních stran, a dále vùèi ka�dé jiné smluvní
stranì, jakmile je tato strana pøijme.

2. Ka�dá smluvní strana, pøijímající nìkterou zmìnu této Dohody,
ulo�í listinu o pøijetí u generálního tajemníka Organizace spojených národù ve
lhùtì, kterou urèí SMLUVNÍ STRANY. SMLUVNÍ STRANY mohou
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rozhodnout, �e kterákoli zmìna, uvedená v úèinnost podle tohoto èlánku, je
takové povahy, �e kterákoli smluvní strana, která ji nepøijme ve lhùtì
stanovené SMLUVNÍMI STRANAMI, bude mít mo�nost vystoupit z této
Dohody, nebo zùstat její smluvní stranou se souhlasem SMLUVNÍCH STRAN.

Èlánek XXXI

Vystoupení

Ani� by bylo dotèeno ustanovení odstavce 12 èlánku XVIII nebo èlánku
XXIII nebo odstavce 2 èlánku XXX, mù�e ka�dá smluvní strana vystoupit z
této Dohody nebo mù�e ohlásit vystoupení kteréhokoli z celních území, za nì�
je mezinárodnì odpovìdna a je� v té dobì má úplnou autonomii v øízení svých
zahranièních obchodních vztahù a ostatních vìcí, upravených touto Dohodou.
Vystoupení nabude úèinnosti po uplynutí �esti mìsícù od dne, kdy generální
tajemník Organizace spojených národù dostal písemné oznámení o vystoupení.

Èlánek XXXII

Smluvní strany

1. Smluvními stranami této Dohody se rozumìjí ty vlády, které
uplatòují ustanovení této Dohody podle èlánkù XXVI nebo XXXIII nebo podle
Protokolu o prozatímním provádìní.

2. Kdykoli potom, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost podle odstavce
6 èlánku XXVI, mohou smluvní strany, které pøijaly tuto Dohodu podle
odstavce 4 èlánku XXVI, rozhodnout, �e kterákoli smluvní strana, která
Dohodu nepøijala tímto zpùsobem, pøestane být smluvní stranou.

Èlánek XXXIII

Pøístup

Vláda, která není stranou této Dohody nebo kterákoli vláda jednající
za samostatné celní území, které má plnou autonomii v øízení svých
zahranièních obchodních vztahù a ostatních vìcí, upravených touto Dohodou,
mù�e pøistoupit k této Dohodì za sebe nebo za toto území za podmínek, o
kterých se tato vláda dohodne se SMLUVNÍMI STRANAMI. Rozhodnutí
SMLUVNÍCH STRAN podle tohoto èlánku budou pøijata dvoutøetinovou
vìt�inou.

Èlánek XXXIV

Pøílohy

Pøílohy této Dohody jsou nedílnou èástí této Dohody.

Èlánek XXXV

Neuplatnìní dohody mezi nìkterými smluvními stranami

1. Tato Dohoda nebo pøípadnì èlánek II této Dohody se nebudou
uplatòovat mezi dvìma smluvními stranami, jestli�e:

a) tyto smluvní strany nezahájily mezi sebou celnì tarifní jednání a

b) jedna z tìchto smluvních stran nesouhlasí s tímto uplatòováním v
okam�iku, kdy se jiná z nich stane smluvní stranou.
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2. SMLUVNÍ STRANY mohou ve zvlá�tních pøípadech na �ádost
nìkteré smluvní strany pøezkoumat pùsobení tohoto èlánku a vydat vhodná
doporuèení.

ÈÁST IV*/

OBCHOD A ROZVOJ

Èlánek XXXVI

Zásady a cíle

1.*/ Smluvní strany

a) pøipomínajíce, �e mezi základními cíli této Dohody je zvý�ení �ivotní
úrovnì a postupný rozvoj hospodáøství v�ech smluvních stran, a majíce za
to, �e dosa�ení tìchto cílù je zvlá�tì naléhavé pro ménì rozvinuté smluvní
strany;

b) majíce za to, �e výnosy z vývozù ménì rozvinutých smluvních stran
mohou hrát �ivotnì dùle�itou úlohu v jejich hospodáøském rozvoji a �e
rozsah tohoto pøíspìvku závisí na cenách, které ménì rozvinuté smluvní
strany platí za nutný dovoz, na objemu jejich vývozu a na cenách, které
za tento vývoz dostanou;

c) konstatujíce, �e existuje velký rozdíl mezi �ivotní úrovní v ménì
rozvinutých zemích a v ostatních zemích;

d) uznávajíce, �e je nutno podniknout individuální a spoleèné èinnosti k
podpoøe rozvoje hospodáøství ménì rozvinutých smluvních stran a
zabezpeèit rychlé zlep�ení �ivotní úrovnì v tìchto zemích;

e) uznávajíce, �e mezinárodní obchod jako prostøedek k dosa�ení
hospodáøského a sociálního pokroku by se mìl øídit takovými pravidly a
procedurami, a opatøeními v souladu s takovými pravidly a procedurami,
je� jsou v souladu s cíli zmínìnými v tomto èlánku;

f) konstatujíce, �e SMLUVNÍ STRANY mohou ménì rozvinutým smluvním
stranám umo�nit pou�ívání zvlá�tních opatøení k podpoøe jejich obchodu
a rozvoje;

se dohodly takto:

2. Je tøeba rychle a trvale rozvíjet výnosy z vývozù ménì rozvinutých
smluvních stran.

3. Je tøeba vynalo�it pozitivní úsilí k tomu, aby si ménì rozvinuté
smluvní strany zajistily podíl na rùstu mezinárodního obchodu, odpovídající
potøebám jejich hospodáøského rozvoje.

4. Vzhledem k trvající závislosti mnoha ménì rozvinutých smluvních
stran na vývozu omezeného poètu základních výrobkù*/ je tøeba poskytnout v
nejvìt�í mo�né míøe pøíznivìj�í a pøijatelnìj�í podmínky pøístupu na svìtové
trhy pro tyto výrobky a kdekoli to bude vhodné, vypracovat opatøení urèená
pro stabilizaci a zlep�ení podmínek na svìtových trzích pro tyto výrobky,
zejména vèetnì opatøení smìøujících k dosa�ení stálých, spravedlivých a
výnosných cen, co� umo�ní roz�íøení svìtového obchodu a poptávky a
dynamický a stálý rùst skuteèných výnosù z vývozu tìchto zemí tak, aby se jim
dostalo roz�iøujících se zdrojù pro jejich hospodáøský rozvoj.

5. Rychlý rozvoj hospodáøství ménì rozvinutých smluvních stran bude
usnadnìn diverzifikací*/ struktury jejich hospodáøství a vyvarováním se
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pøíli�né závislosti na vývozu základních výrobkù. Proto je tøeba zajistit v
nejvìt�í mo�né míøe zlep�ení pøístupu na trhy za pøíznivých podmínek pro
takové zpracované a hotové výrobky, na nich� mají nebo pøípadnì mohou mít
ménì rozvinuté smluvní strany zvlá�tní vývozní zájem.

6. Vzhledem k trvalému nedostatku výnosù z vývozù a jiných
devizových pøíjmù ménì rozvinutých smluvních stran je dùle�itý vzájemný
vztah mezi obchodem a finanèní pomocí rozvoji. Proto je tøeba úzké a stálé
spolupráce mezi SMLUVNÍMI STRANAMI a mezinárodními úvìrovými
institucemi tak, aby mohly co nejúèinnìji pøispìt k ulehèení bøemene, je� tyto
ménì rozvinuté smluvní strany na sebe berou v zájmu svého hospodáøského
rozvoje.

7. Je tøeba vhodné spolupráce mezi SMLUVNÍMI STRANAMI, jinými
mezivládními organizacemi a orgány a institucemi systému Organizace
spojených národù, jejich� èinnost se vztahuje k obchodu a hospodáøskému
rozvoji ménì rozvinutých zemí.

8. Vyspìlé smluvní strany neoèekávají reciprocitu za závazky, je�
pøevezmou v obchodních jednáních ke sní�ení nebo odstranìní cel a jiných
pøeká�ek obchodu od ménì rozvinutých smluvních stran*/.

9. Pøijetí opatøení k uskuteènìní tìchto zásad a cílù bude pøedmìtem
uvìdomìlého a cílevìdomého úsilí smluvních stran jak jednotlivì, tak spoleènì.

Èlánek XXXVII

Závazky

1. Vyspìlé smluvní strany uvedou v úèinnost v nej�ir�ím mo�ném
rozsahu, to je kromì pøípadù, kdy jim to znemo�ní záva�né dùvody, mezi
nimi� mohou být i dùvody právní, tato ustanovení:

a) pøednostnì sni�ovat a odstraòovat pøeká�ky u výrobkù, na nich� mají,
nebo pøípadnì mohou mít ménì rozvinuté smluvní strany zvlá�tní
vývozní zájem, vèetnì cel a jiných omezení, která èiní nepøimìøený rozdíl
mezi výrobky v surové a zpracované formì*/;

b) zdr�et se zavádìní nebo zvy�ování celního zatí�ení nebo zatí�ení u
necelních dovozních pøeká�ek, pokud jde o výrobky, na nich� mají nebo
pøípadnì mohou mít ménì rozvinuté smluvní strany zvlá�tní vývozní
zájem; a

c) i) zdr�et se zavádìní nových fiskálních opatøení, a

ii) pøi jakýchkoli úpravách fiskální politiky vìnovat prvoøadou
pozornost sní�ení a zru�ení fiskálních opatøení,

která by mohla bránit nebo která brání významnì rùstu spotøeby
základních výrobkù, a� v jejich nezpracované èi zpracované formì, je�
zcela nebo pøevá�nì pochází z území ménì rozvinutých smluvních stran,
vztahují-li se tato opatøení specificky na tyto výrobky.

2. a) Kdykoli se bude mít za to, �e nìkteré z ustanovení uvedených v
pododstavci a), b) nebo c) odstavce 1 není provádìno, bude
zále�itost pøednesena SMLUVNÍM STRANÁM buï tou
smluvní stranou, která pøíslu�né ustanovení neprovádí nebo
kteroukoli jinou dotèenou smluvní stranou.

b) i) Budou-li o to po�ádány kteroukoli dotèenou smluvní
stranou a nezávisle na jakýchkoli pøípadných
dvoustranných konzultacích, které by mohly být
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uskuteènìny, budou SMLUVNÍ STRANY konzultovat v
této vìci s dotyènou smluvní stranou a v�emi
zúèastnìnými smluvními stranami s cílem dosáhnout
øe�ení uspokojujícího v�echny zúèastnìné smluvní strany
tak, aby byly uskuteènìny cíle vytèené èlánkem XXXVI. V
prùbìhu takových konzultací budou prozkoumány dùvody
uvádìné v pøípadech, kdy ustanovení pododstavce a), b),
nebo c) odstavce 1 nebyla provádìna.

ii) Jeliko� provádìní ustanovení pododstavce a), b), nebo c),
odstavce 1 jednotlivými smluvními stranami mù�e být
dosa�eno v nìkterých pøípadech rychleji, je-li èinnost
podniknuta spoleènì s jinými vyspìlými smluvními
stranami, mù�e být taková konzultace tam, kde to bude
vhodné, zamìøena k tomuto cíli.

iii) Konzultace SMLUVNÍCH STRAN mohou být také ve
vhodných pøípadech zamìøeny na pøijetí dohody o
spoleèné akci urèené k podpoøe dosa�ení cílù této Dohody,
jak uvedeno v odstavce 1 èlánku XXV.

3. Vyspìlé smluvní strany:

a) vynalo�í ve�keré úsilí k tomu, aby v pøípadech, kde vláda pøímo èi
nepøímo stanoví maloobchodní ceny výrobkù zcela nebo pøevá�nì
vyrábìných na území ménì rozvinutých smluvních stran, byla obchodní
rozpìtí udr�ována na spravedlivých úrovních;

b) aktivnì uvá�í pøijetí jiných opatøení*/ urèených pro poskytnutí vìt�ího
prostoru pro rozvoj dovozu z ménì rozvinutých smluvních stran a za
úèelem dosa�ení tohoto cíle budou spolupracovat v rámci vhodné
mezinárodní èinnosti;

c) zvlá�tì pøihlédnou k obchodním zájmùm ménì rozvinutých smluvních
stran pøi úvahách o uplatnìní jiných opatøení povolených podle této
Dohody pro vypoøádání se se zvlá�tními problémy a prozkoumají v�echny
mo�nosti konstruktivní nápravy pøed uplatnìním takových opatøení tam,
kde by se dotýkala základních zájmù tìchto smluvních stran.

4. Ménì rozvinuté smluvní strany souhlasí s tím, �e pøijmou vhodná
opatøení pro provádìní ustanovení èásti IV ve prospìch obchodu jiných ménì
rozvinutých smluvních stran, pokud taková opatøení budou sluèitelná s jejich
jednotlivými souèasnými a budoucími rozvojovými, finanèními a obchodními
potøebami, berouce v úvahu minulý vývoj obchodu, jako� i obchodní zájmy
ménì rozvinutých smluvních stran jako celku.

5. Pøi plnìní závazkù stanovených v odstavci 1 a� 4 poskytne ka�dá
smluvní strana kterékoli jiné dotèené smluvní stranì nebo smluvním stranám
v rámci obvyklých postupù podle této Dohody plnou a okam�itou pøíle�itost ke
konzultacím v pøípadì jakékoli zále�itosti nebo jakýchkoli potí�í, je� se mohou
vyskytnout.

Èlánek XXXVIII

Spoleèná èinnost

1. Smluvní strany budou vzájemnì spolupracovat v rámci této Dohody
a mimo ní tam, jak to bude vhodné, k podpoøe dosa�ení cílù uvedených v
èlánku XXXVI.

2. SMLUVNÍ STRANY budou zejména:
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a) ve vhodných pøípadech jednat, zvlá�tì cestou mezinárodních ujednání, s
cílem vytvoøit zlep�ené a pøijatelné podmínky pøístupu na svìtové trhy
pro základní výrobky, na nich� mají ménì rozvinuté smluvní strany
zvlá�tní zájem a navrhnout opatøení ke stabilizaci a zlep�ení podmínek
na svìtových trzích tìchto výrobkù, vèetnì opatøení urèených k dosa�ení
stabilních spravedlivých a výnosných cen za vývoz tìchto výrobkù;

b) usilovat o vhodnou spolupráci v otázkách obchodní politiky a politiky
rozvoje s Organizací spojených národù a jejími orgány a institucemi,
vèetnì jakýchkoli institucí, je� budou pøípadnì zøízeny na základì
doporuèení Konference OSN o obchodu a rozvoji;

c) spolupracovat pøi rozborech rozvojových plánù a politiky rozvoje
jednotlivých ménì rozvinutých smluvních stran a pøi zkoumání vztahù
mezi obchodem a pomocí za úèelem navr�ení konkrétních opatøení k
podpoøe rozvoje vývozního potenciálu a k usnadnìní pøístupu výrobkù
takto rozvinutých výrobních odvìtví na vývozní trhy a v této souvislosti
budou usilovat o vhodnou spolupráci s vládami a mezinárodními
organizacemi a zejména organizacemi, je� mají pùsobnost v otázkách
finanèní pomoci hospodáøskému rozvoji, za úèelem systematických studií
vztahù obchodu a pomoci v jednotlivých ménì rozvinutých smluvních
stranách s cílem dosáhnout jasného rozboru vývozního potenciálu,
tr�ních perspektiv a jakékoli dal�í èinnosti, jí� bude pøípadnì zapotøebí;

d) neustále sledovat vývoj svìtového obchodu se zvlá�tním zøetelem na
tempo rùstu obchodu ménì rozvinutých smluvních stran a uèiní taková
doporuèení smluvním stranám, je� za daných okolností budou
pova�ována za vhodná;

e) spolupracovat pøi hledání mo�ných metod pro roz�íøení obchodu za
úèelem hospodáøského rozvoje mezinárodní harmonizací a
pøizpùsobováním národní politiky a pøedpisù, technickými a obchodními
normami ovlivòujícími výrobu, dopravu a odbyt a podporou vývozu
vybudováním zaøízení pro zvý�ený pøíliv obchodních informací a rozvoj
prùzkumu trhu; a

f) pøijímat takové institucionální úpravy, je� budou nutné pro podporu
dosa�ení cílù uvedených v èlánku XXXVI a k provedení ustanovení této
èásti.
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PØÍLOHA A

SEZNAM ÚZEMÍ ZMÍNÌNÝCH V ODSTAVCI 2 a) ÈLÁNKU I

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Území závislá na Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
Kanada
Australské soustátí
Území závislá na Australském soustátí
Nový Zéland
Území závislá na Novém Zélandu
Jihoafrická unie vèetnì Jihozápadní Afriky
Irsko
Indie (podle stavu ze dne 10.dubna 1947)
Nový Foundland
Ji�ní Rhodesie
Barma
Ceylon

Nìkterá z území shora vyjmenovaných mají pro nìkteré výrobky dvì
nebo nìkolik platných preferenèních sazeb. Ka�dé takové území mù�e
dohodou s ostatními smluvními stranami, které jsou hlavními dodavateli
takových výrobkù pou�ívajících dolo�ky nejvy��ích výhod, nahradit takové
preferenèní sazby jedinou preferenèní sazbou, která vcelku nebude ménì
pøíznivá dodavatelùm pou�ívajícím dolo�ky nejvy��ích výhod, ne� preference,
které byly v úèinnosti pøed takovým nahrazením.

Ukládání rovnocenného preferenèního celního rozpìtí, nahrazujícího
preferenèní rozpìtí ve vnitøní dani, existující dne 10.dubna 1947 výluènì mezi
dvìma nebo více územími uvedenými v této pøíloze nebo nahrazující
preferenèní mno�stevní úpravy uvedené v následujícím odstavci, nebudou
pova�ována za zvý�ení preferenèního celního rozpìtí.

Preferenèní úpravy, o nich� se zmiòuje odstavec 5 b) èlánku XIV, jsou
preferenèní úpravy, existující ve Spojeném království dne 10.dubna 1947 podle
dohod s kanadskou, australskou a novozélandskou vládou a týkající se
chlazeného a mrazeného masa hovìzího a telecího, mrazeného masa
skopového a jehnìèího, chlazeného a mrazeného masa vepøového, slaniny a
�unky. Zamý�lí se, bez újmy jakéhokoli opatøení uèinìného podle pododstavce
h) èlánku XX, aby tyto úpravy byly odstranìny nebo nahrazeny celními
preferencemi a aby jednání k tomuto úèelu byla zahájena co mo�no nejdøíve
mezi státy majícími podstatný zájem.

S daní z pronájmu filmù, platnou dne 10.dubna 1947 na Novém
Zélandì, bude pro úèely této Dohody nakládáno jako se clem podle èlánku I.
Nájemní filmový kontingent, jen� byl v platnosti na Novém Zélandì dne
10.dubna 1947, bude pro úèely této Dohody pokládán za kontingent promítací
podle èlánku IV.

Dominia Indie a Pákistán nebyla v tomto seznamu uvedena oddìlenì,
ponìvad� k základnímu danu 1.dubna 1947 jako taková neexistovala.

PØÍLOHA B

SEZNAM ÚZEMÍ FRANCOUZSKÉ UNIE
ZMÍNÌNÝCH V ODSTAVCI 2 b) ÈLÁNKU I

Francie
Francouzská Rovníková Afrika (smluvní území kon�ské) a jiná území
Francouzská Západní Afrika
Kamerun pod francouzským mandátem
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Francouzské Somálsko a závislá území
Francouzské dr�avy v Oceánii
Francouzské dr�avy v Kondominiu Nových Hebrid
Indoèína
Madagaskar
Madagarskar a závislá území
Maroko (francouzské pásmo)
Nová Kaledonie a závislá území
Saint - Pierre a Miquelon
Togo pod francouzským mandátem
Tunis

PØÍLOHA C

SEZNAM ÚZEMÍ ZMÍNÌNÝCH V ODSTAVCI 2 b)
ÈLÁNKU I A, TÝKAJÍCÍCH SE CELNÍ UNIE
BELGIE, LUCEMBURSKA A NIZOZEMSKA

Hospodáøské unie Belgo-lucemburská
Belgické Kongo
Ruanda Urundi
Nizozemsko
Nová Guinea
Surinam
Nizozemské Antily
Republika Indonésie

Pouze pro dovoz do mateøských území tvoøících celní unii.

PØÍLOHA D

SEZNAM ÚZEMÍ ZMÍNÌNÝCH V ODSTAVCI 2 b)
ÈLÁNKU I POKUD JDE O SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Spojené státy americké (celní území)
Území závislá na Spojených státech amerických
Republika Filipíny

Ukládání rovnocenného preferenèního celního rozpìtí za tím úèelem,
aby nahradilo preferenèní rozpìtí ve vnitøní dani, existující dne 10.dubna 1947
výluènì mezi dvìma nebo nìkolika územími uvedenými v této pøíloze,
nebudou pova�ována za zvý�ení preferenèního celního rozpìtí.

PØÍLOHA E

SEZNAM ÚZEMÍ, NA NÌ� SE VZTAHUJÍ PREFERENÈNÍ
ÚPRAVY MEZI CHILE A SOUSEDNÍMI STÁTY,

ZMÍNÌNÝMI V ODSTAVCI 2 d) ÈLÁNKU I

Preference platné výluènì mezi Chile na stranì jedné a

1. Argentinou
2. Bolívií
3. Peru

na stranì druhé.
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PØÍLOHA F

SEZNAM ÚZEMÍ, NA NÌ� SE VZTAHUJÍ PREFERENÈNÍ
ÚPRAVY MEZI LIBANONEM A SÝRIÍ A SOUSEDNÍMI STÁTY,

ZMÍNÌNÝMI V ODSTAVCI 2 d) ÈLÁNKU I

Preference v úèinnosti výluènì mezi Libanonsko-syrskou celní unií na
stranì jedné a

1. Palestinou
2. Transjordánií

na stranì druhé.

PØÍLOHA G

DNY ROZHODNÉ PRO URÈENÍ MAXIMÁLNÍHO
PREFERENÈNÍHO ROZPÌTÍ, O KTERÝCH JE

ZMÍNKA V ODSTAVCI 4 ÈLANKU I.

Austrálie 15.øíjen 1946
Kanada 1.èervenec 1939
Francie 1.leden 1939
Libanonsko-syrská celní unie 30.listopad 1938
Jihoafrická unie 1.èervenec 1938
Ji�ní Rhodesie 1.kvìten 1941
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PØÍLOHA H

PROCENTNÍ PODÍLY NA CELKOVÉM ZAHRANIÈNÍM OBCHODU,
KTERÉ MAJÍ BÝT PODKLADEM ROZHODNUTÍ

PODLE ÈLÁNKU XXVI

(sestaveno podle prùmìru let 1949-1953)

Byla-li tato Dohoda pøijata pøed pøístupem vlády Japonska smluvními
stranami, jejich� zahranièní obchod podle stupnice I dosahuje procenta tohoto
obchodu uvedeného v odstavci 6 èlánku XXVI, pou�ije se sloupce I pro úèely
tohoto odstavce. Nebyla-li tato Dohoda takto pøijata pøed pøístupem vlády
Japonska, pou�ije se sloupec II pro úèely tohoto odstavce.

Sloupec I
(Smluvní strany
dne 1.bøezna 1955

Sloupec II
(Smluvní strany
dne 1.bøezna 1955
a Japonsko)

Austrálie
Belgie-Lucembursko
Brazílie
Barma
Ceylon
Èeskoslovensko
Dánsko
Dominikánská republika
Finsko
Francie
Haiti
Chile
Indie
Indonésie
Itálie
Jihoafrická unie
Kanada
Kuba
Nìmecko, spolková republika
Nikaragua
Nizozemí, Království
Norsko
Nový Zéland
Pákistán
Peru
Rakousko
Rhodesie a Njassko
Øecko
Spojené státy americké
Spojené království
�védsko
Turecko
Uruguay
Japonsko

3.1
4.3
2.5
0.3
0.5
1.4
1.4
0.1
1.0
8.7
0.1
0.6
2.4
1.3
2.9
1.8
6.7
1.1
5.3
0.1
4.7
1.1
1.0
0.9
0.4
0.9
0.6
0.4

20.6
20.3
2.5
0.6
0.4
- - -

3.0
4.2
2.4
0.3
0.5
1.4
1.4
0.1
1.0
8.5
0.1
0.6
2.4
1.3
2.8
1.8
6.5
1.1
5.2
0.1
4.6
1.1
1.0
0.8
0.4
0.8
0.6
0.4

20.1
19.8
2.4
0.6
0.4
2.3

100.0 100.0

Poznámka: Tato procenta byla vypoètena se zøetelem na obchod v�ech území,
pro která platí V�eobecná dohoda o clech a obchodu.
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PØÍLOHA 1

POZNÁMKY A DOPLÒUJÍCÍ USTANOVENÍ

K èlánku I

Odstavec 1

Závazky pojaté do odstavce 1 èlánku I odkazem na odstavce 2 a 4
èlánku III a závazky pojaté do odstavce 2 b) èlánku II odkazem na èlánek VI se
budou pova�ovat za patøící do èásti II pro úèely Protokolu o prozatímním
provádìní.

Odkazy na odstavce 2 a 4 èlánku III, nacházející se v pøedcházejícím
odstavci, jako� i v odstavci 1 èlánku I budou uplatòovány a� poté, co bude
èlánek III upraven vstupem v platnost dodatku pøedvídaného v Protokolu o
zmìnì èásti II a èlánku XXIV V�eobecné dohody o clech a obchodu ze dne
14.záøí 19481/.

Odstavec 4

Výraz �preferenèní rozpìtí� znamená absolutní rozdíl mezi celní
sazbou podle dolo�ky nejvy��ích výhod a preferenèní celní sazbou na obdobný
výrobek a nikoli pomìr mezi tìmito sazbami. Napøíklad:

1. Jestli�e celní sazba podle dolo�ky nejvy��ích výhod je 36% ad valorem a
preferenèní celní sazba je 24% ad valorem, je preferenèní rozpìtí 12% ad
valorem a nikoli 1/3 sazby podle dolo�ky nejvy��ích výhod.

2. Jestli�e celní sazba podle dolo�ky nejvy��ích výhod je 36% ad valorem a
preferenèní celní sazba je vyjádøena jako dvì tøetiny celní sazby podle
dolo�ky nejvy��ích výhod, je preferenèní rozpìtí 12% ad valorem.

3. Jestli�e celní sazba podle dolo�ky nejvy��ích výhod je 2 franky za 1
kilogram a preferenèní celní sazba je 1.50 franku za 1 kilogram, je
preferenèní rozpìtí 0,50 franku za 1 kilogram.

Tyto druhy celních opatøení, uèinìných v souladu s bì�nou jednotnou
praxí, se nebudou pøíèit v�eobecnému vázání preferenèních rozpìtí:

i) Opatøení, kterými se na nìkterý výrobek znovu uplatòuje celní zaøazení
nebo celní sazba, normálnì pou�itelné na tento výrobek, a to v pøípadech,
kdy platnost celního zaøazení nebo celní sazby na takový výrobek byla
dne 10.dubna 1947 doèasnì suspendována nebo byla neúèinná, a

ii) Zaøazení jednotlivého výrobku pod celní polo�ku jinou, ne� pod kterou
byl dovoz tohoto výrobku zaøazen dne 10.dubna 1947, a to v pøípadech, v
nich� celní zákonodárství jasnì pøedvídá, �e takový výrobek mù�e být
zaøazen do více celních polo�ek.

K èlánku II

Odstavec 2 a)

Odkaz na odstavec 2 èlánku III v odstavci 2 a) èlánku II se bude
uplatòovat, a� bude èlánek III zmìnìn vstupem v platnost zmìny obsa�ené v
Protokolu o zmìnì èásti II a èlánku XXVI V�eobecné dohody o clech a obchodu
ze dne 14.záøí 1948.

1/ Tento Protokol vstoupil v platnost 14.prosince 1948.
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Odstavec 2 b)

Viz poznámku k odstavci 1 èlánku I.

Odstavec 4

Pokud se smluvní strany, které pùvodnì sjednaly koncesi, výslovnì
nedohodly jinak, budou se ustanovení tohoto odstavce provádìt se zøetelem na
ustanovení èlánku 31 Havanské charty.

K èlánku III

Ka�dá vnitøní daò nebo jiná vnitøní dávka nebo ka�dý zákon nebo jiné
pøedpisy, uvedené v odstavci 1, které se vztahují na dová�ený výrobek a na
obdobný výrobek domácí a je� jsou vybírány nebo ukládány z dová�eného
výrobku v okam�iku nebo v místì dovozu, budou nicménì pova�ovány za
vnitøní daò nebo jinou vnitøní dávku nebo za zákon nebo jiné pøedpisy,
uvedené v odstavci 1 a budou proto podrobeny ustanovením èlánku III této
Dohody.

Odstavec 1

Pou�ití odstavce 1 na vnitøní danì pøedepsané místními vládami nebo
úøady na území smluvní strany podléhá ustanovením posledního odstavce
èlánku XXIV. Výraz �vhodná opatøení� ve zmínìném odstavci nemá být
vykládán tak, �e by napøíklad mìly být zru�eny existující domácí právní
pøedpisy, opravòující místní vlády k tomu, aby pøedepisovaly vnitøní danì,
které, aè formou nesouhlasí se znìním èlánku III, ve skuteènosti nejsou v
rozporu s jeho duchem, kdyby takové zru�ení zpùsobilo vá�né finanèní obtí�e
dotèeným místním vládám nebo úøadùm. Pokud se týèe zdaòování místními
vládami nebo úøady, je� je v rozporu jak se znìním, tak s duchem èlánku III,
výraz �vhodná opatøení� dovoluje smluvní stranì, aby ru�ila toto zdaòování
postupnì v pøechodném období, kdyby náhlé opatøení mìlo zpùsobit vá�né
administrativní a finanèní obtí�e.

Odstavec 2

Daò odpovídající podmínkám první vìty odstavce 2 bude pova�ována
za odporující podmínkám druhé vìty pouze tehdy, jde-li o soutì� mezi
zdanìným výrobkem a výrobkem, který s ním pøímo soutì�í nebo jej mù�e
nahradit a který nebyl podobnì zdanìn.

Odstavec 5

Úpravy odpovídající ustanovením první vìty odstavce 5 nebudou
pova�ovány za odporující ustanovením druhé vìty, jsou-li v�echny výrobky
podléhající tìmto úpravám vyrábìny doma v dostateèném mno�ství. Pro
odùvodnìní toho, �e úprava odpovídá ustanovením druhé vìty, se nelze
dovolávat toho, �e pro pomìr nebo mno�ství urèené pro ka�dý z výrobkù, je�
podléhají této úpravì, byl zachován pøimìøený vztah mezi dovezenými a
domácími výrobky.

K èlánku V

Odstavec 5

Pokud jde o dopravní dávky, vztahuje se zásada stanovená v odstavci 5
na stejné výrobky dopravované stejnou cestou za obdobných podmínek.
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K èlánku VI

Odstavec 1

1. Skrytý dumping, provádìný sdru�enými firmami (tj. prodává-li dovozce
za cenu, která je ni��í, ne� jaká odpovídá cenì fakturované vývozcem, s
ním� je dovozce sdru�en, a té� ni��í, ne� je cena ve vývozní zemi), je
formou cenového dumpingu, u ní� dumpingové rozpìtí mù�e být
vypoèítáno na základì ceny, za kterou je zbo�í znovu prodáváno
dovozcem.

2. Uznává se, �e v pøípadì dovozù ze zemì, která má úplný nebo v podstatì
úplný monopol obchodu a kde jsou v�echny domácí ceny stanoveny
státem, mohou vzniknout zvlá�tní potí�e pøi srovnávání cen pro úèely
odstavce 1 a �e v takových pøípadech mohou dová�ející smluvní strany
pova�ovat za nutné pøihlédnout k tomu, �e pøesné srovnání s domácími
cenami v takové zemi nebude v�dy vhodné.

Odstavec 2 a 3

1. Obdobnì jako v mnoha jiných pøípadech v celním øízení mù�e smluvní
strana po�adovat pøimìøenou jistotu (záruku nebo vklad v hotovosti) za
zaplacení antidumpingového nebo vyrovnávacího cla, døíve ne� dojde k
definitivnímu zji�tìní skuteèností ve v�ech pøípadech podezøení z
dumpingu nebo ze subvencování.

2. Pou�ívání nìkolikerých kursù mìny mù�e za jistých okolností být
subvencí vývozu, proti které mohou být zavedena vyrovnávací cla podle
odstavce 3, nebo mù�e být formou dumpingu, provádìného èásteèným
znehodnocením mìny nìkteré zemì, proti nìmu� mohou být zavedena
opatøení podle odstavce 2. Pod �pou�íváním nìkolikerých kursù mìny� se
rozumìjí opatøení uèinìná vládami nebo jimi schválená.

Odstavec 6 b)

Výjimky z ustanovení tohoto odstavce se budou udìlovat pouze na
�ádost smluvní strany, která má v úmyslu vybírat antidumpingové nebo
vyrovnávací clo.

K èlánku VII

Odstavec 1

Výrazem �nebo jiné dávky� nejsou mínìny vnitøní danì nebo jejich
ekvivalent, vybírané pøi dovozu výrobkù nebo v souvislosti s ním.

Odstavec 2

1. Bylo by v souladu s èlánkem VII pøedpokládat, �e �skuteèná hodnota�
mù�e být vyjádøena fakturovanou cenou, k ní� se pøipoètou v�echny
odùvodnìné náklady do ní nezahrnuté, které jsou vlastními prvky
�skuteèné hodnoty�, jako� i ka�dá neobvyklá sleva nebo jakákoli jiná
srá�ka z obvyklé konkurenèní ceny.

2. Bylo by v souladu s odstavcem 2 b) èlánku VII, kdyby kterákoli smluvní
strana vykládala vìtu �pøi bì�ném obchodu ..... za podmínek neomezené
soutì�e� tak, �e se tím vyluèuje jakýkoli obchod, pøi kterém kupující a
prodávající nejsou na sobì vzájemnì neodvislí a pøi kterém cena není
jediným rozhodujícím èinitelem.
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3. Zásada �podmínek neomezené soutì�e� dovoluje smluvní stranì, aby
nevzala v úvahu ceny, které zahrnují zvlá�tní slevy, poskytované jen
výhradním zástupcùm.

4. Znìní pododstavcù a) a b) dovoluje smluvní stranì, aby stanovila celní
hodnotu jednotnì buï 1) na základì cen urèitých vývozcù pro dová�ené
zbo�í nebo 2) na základì obecné cenové úrovnì obdobného zbo�í.

K èlánku VIII

1. Aèkoli se èlánek VIII nevztahuje na pou�ívání nìkolikerých kursù
mìnových jako takových, odstavce 1 a 4 odsuzují pou�ívání devizových
daní nebo poplatkù jako nástroje k zavedení nìkolikerých kursù mìny;
jestli�e v�ak nìkterá smluvní strana z dùvodù ochrany své platební
bilance vybírá se souhlasem Mezinárodního mìnového fondu devizové
poplatky s pou�itím nìkolikerých kursù, poskytují jí k tomu ustanovení
odstavce 9 a) èlánku XV dostateèný podklad.

2. Bylo by v souladu s odstavcem 1. kdyby se pøi dovozu zbo�í z území jedné
smluvní strany do území jiné smluvní strany vy�adovalo pøedlo�ení
osvìdèení o pùvodu jen v nejnezbytnìj�ím rozsahu.

K èlánkùm XI, XII, XIII, XIV, a XVIII

Pojmy �dovozní omezení� nebo �vývozní omezení� v èláncích XI, XII,
XIII, XIV a XVIII zahrnují omezení vyplývající z provozu státního obchodu.

K èlánku XI

Odstavec 2 c)

Výraz �v jakékoli formì� v tomto odstavci se týká stejných výrobkù,
pokud jsou v prvotním stadiu zpracování a podléhají je�tì zkáze, a pøímo
soutì�í s èerstvými výrobky a kdyby jsouce volnì dová�eny, byly by s to
zpùsobit, �e by se omezení dovozu èerstvých výrobkù stala neúèinnými.

Odstavec 2, poslední pododstavec

Výraz �zvlá�tní èinitelé� zahrnuje zmìny relativní výrobní výkonnosti
mezi domácími a cizími výrobci nebo mezi rùznými cizími výrobci, nikoli v�ak
zmìny umìle vyvolané prostøedky, které tato Dohoda nedovoluje.

K èlánku XII

SMLUVNÍ STRANY zajistí, aby pøi provádìní jakýchkoli konzultací
podle ustanovení tohoto èlánku bylo zachováno naprosté tajemství.

Odstavec 3 c) i)

Smluvní strany, které uplatòují omezení, se vynasna�í, aby zabránily
vá�né újmì vývozu zbo�í, na nìm� je hospodáøství nìkteré smluvní strany z
velké èásti závislé.
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Odstavec 4 b)

Bylo dohodnuto, �e toto datum bude umístìno do lhùty devadesáti dní
po vstupu v platnost zmìn tohoto èlánku provedených Protokolem o zmìnách
Preambule a èásti II a III této Dohody. Dojdou-li v�ak SMLUVNÍ STRANY k
závìru, �e podmínky nejsou vhodné pro uplatnìní ustanovení tohoto
pododstavce v pøedvídané dobì, mohou stanovit pozdìj�í datum; toto datum
v�ak nesmí být pozdìj�í ne� tøicet dní po dni, kdy se závazky podle èlánku
VIII, oddílù 2, 3 a 4 èlánkù Dohody o Mezinárodním mìnovém fondu zaènou
uplatòovat na smluvní strany, které jsou èleny Fondu a jejich� spoleèný
zahranièní obchod pøedstavuje nejménì padesát procent celkového
zahranièního obchodu v�ech smluvních stran.

Odstavec 4 e)

Bylo dohodnuto, �e odstavec 4 e) nepøidává �ádná nová kritéria pro
zavádìní nebo udr�ování mno�stevních omezení z dùvodù platební bilance.
Má pouze zajistit, �e se bude plnì pøihlí�et ke v�em vnìj�ím okolnostem, jako
jsou zmìny v podmínkách obchodu, mno�stevní omezení, nadmìrná cla a
subvence, které mohou pøispìt k potí�ím v platební bilanci smluvní strany
uplatòující omezení.

K èlánku XIII

Odstavec 2 d)

Nebyla uèinìna �ádná zmínka o �obchodních úvahách� jako o pravidle
pro pøidìlování kvót, proto�e se do�lo k názoru, �e uplatòování tohoto
pravidla vládními orgány by nebylo v�dy proveditelné. Jinak v pøípadech, kde
to je proveditelné, mù�e smluvní strana pou�ít tohoto kritéria tehdy, bude-li
usilovat o dohodu v souladu se v�eobecným pravidlem stanoveným v prvé vìtì
odstavce 2.

Odstavec 4

Viz poznámku týkající se �zvlá�tních èinitelù� v souvislosti s posledním
pododstavcem odstavce 2 èlánku XI.

K èlánku XIV

Odstavec 1

Ustanovení tohoto odstavce nevyluèují, aby SMLUVNÍ STRANY pøi
konzultacích podle odstavce 4 èlánku XII a odstavce 12 èlánku XVIII vzaly
plnì v úvahu povahu, úèinky a dùvody diskriminace v oblasti dovozních
omezení.

Odstavec 2

Jednou ze situací, kterou pøedvídá odstavec 2, je situace smluvní
strany, mající aktiva získaná z bì�ných transakcí, kterých v�ak nemù�e u�ít
bez diskriminaèních opatøení.
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K èlánku XV

Odstavec 4

Slova �by byla v rozporu� mají vyjádøit napø., �e poru�ení litery
kteréhokoli èlánku této Dohody devizovým kontrolním opatøením nebude
pova�ováno za poru�ení dotèeného èlánku, jestli�e se v praxi nepostupovalo
tímto opatøením proti zámìru dotèeného èlánku. Tak o smluvní stranì, která
po�aduje v rámci své devizové kontroly provádìné v souladu s èlánky Dohody
o Mezinárodním mìnovém fondu, aby za svùj vývoz dostala platbu ve své
vlastní mìnì nebo v mìnì jednoho nebo více èlenù Mezinárodního mìnového
fondu, nebude se mít za to, �e poru�uje èlánek XI nebo èlánek XIII. Dal�ím
pøíkladem by mohla být smluvní strana, která na dovozní licenci vyznaèí zemi,
ze které mù�e být zbo�í dovezeno, a to nikoli proto, aby vnesla dal�í
diskriminaèní prvek do svého dovozního licenèního systému, nýbr� proto, aby
provedla pøípustná opatøení devizové kontroly.

K èlánku XVI

Za subvenci se nepova�uje osvobození vyvá�eného výrobku od cel nebo
daní, jím� podléhají obdobné výrobky urèené pro domácí spotøebu, nebo
vrácení takových cel nebo daní v obnosech nepøesahujících vymìøené nebo
zaplacené èástky.

Oddíl B

1. �ádné ustanovení oddílu B nezabraòuje smluvní stranì, aby pou�ila
nìkolikerých mìnových kursù v souladu s èlánky Dohody o
Mezinárodním mìnovém fondu.

2. Pro úèely oddílu B se za �základní výrobek� pova�uje jakýkoli zemìdìlský,
lesní a rybáøský výrobek nebo jakýkoli nerost ve své pøírodní podobì
nebo který byl podroben takovému zpracování, které se obvykle vy�aduje,
aby mohl být prodáván v podstatných mno�stvích v mezinárodním
obchodì.

Odstavec 3

1. Skuteènost, �e nìkterá smluvní strana nevyvezla dotyèný výrobek v
pøedcházejícím reprezentativním období, nevyluèuje sama o sobì, aby tato
smluvní strana uplatnila své právo na podíl na obchodu tímto výrobkem.

2. Systém, který má stabilizovat domácí cenu nebo pøíjem domácích výrobcù
urèitého základního výrobku nezávisle na pohybu vývozních cen a jeho�
výsledkem je nìkdy prodej dotyèného výrobku pro vývoz za ceny ni��í,
ne� je srovnatelná cena obdobného výrobku pro kupující na domácím
trhu, se nebude pova�ovat za zpùsob vývozní subvence ve smyslu
odstavce 3, zjistí-li SMLUVNÍ STRANY,

a) �e tento systém té� zpùsobil, nebo je tak koncipován, aby zpùsobil
prodej tohoto výrobku pro vývoz za cenu vy��í ne� je srovnatelná
cena za obdobný výrobek pro kupující na domácím trhu; a

b) �e se tento systém v dùsledku úèinného øízení výroby nebo z jiných
dùvodù provádí takovým zpùsobem nebo je tak koncipován, aby
nepøimìøenì nepobízel vývoz nebo jiným zpùsobem vá�nì
nepo�kozoval zájmy jiných smluvních stran.

Nehledíc na takové zji�tìní SMLUVNÍCH STRAN podléhají opatøení k
provádìní takového systému ustanovením odstavce 3, jestli�e jsou vedle
pøíspìvkù výrobcù vybíraných pro tento výrobek hrazena zcela nebo zèásti ze
státních prostøedkù.
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Odstavec 4

Úèelem odstavce 4 je, aby smluvní strany usilovaly do konce roku 1957
o dohodu o zru�ení v�ech zbývajících subvencí od 1.ledna 1958 nebo, pokud by
k tomu nedo�lo, o dohodu o prodlou�ení stávajícího stavu do nejbli��í lhùty, do
které lze oèekávat dosa�ení takové dohody.

K èlánku XVII

Odstavec 1

Provoz obchodních agencií, zøízených smluvními stranami, které se
zabývají nákupem a prodejem, podléhá ustanovením pododstavcù a) a b).

Èinnost obchodních agencií, zøízených smluvními stranami, které
nenakupují nebo neprodávají, ale které stanoví úpravy, vztahující se na
soukromý obchod, se øídí pøíslu�nými èlánky této Dohody.

Ustanovení tohoto èlánku nijak nebrání nìkterému státnímu podniku,
aby prodával výrobek za rùzné ceny na rùzných trzích s výhradou, �e tyto
rùzné ceny �ádá z obchodních dùvodù, aby uèinil zadost podmínkám nabídky a
poptávky na vývozních trzích.

Odstavec 1 a)

Vládní opatøení, která mají zajistit úroveò jakosti a výkonnosti pøi
provádìní zahranièního obchodu, nebo která mají zajistit výsady udìlené pro
zu�itkování národních pøírodních zdrojù, ale která nezmocòují vládu k øízení
obchodní èinnosti dotèeného podniku nejsou �výluènými nebo zvlá�tními
výsadami.�

Odstavec 1 b)

Zemì, které se dostane �vázané pùjèky�, mù�e k ní pøihlí�et v rámci
svých �obchodních úvah�, kdy� kryje svoje potøeby nákupem v cizinì.

Odstavec 2

Výraz �zbo�í� se vztahuje jen na výrobky ve smyslu, jeho� se pou�ívá v
bì�né obchodní praxi a není jím mínìn nákup nebo prodej slu�eb.

Odstavec 3

Jednání podle tohoto odstavce, k nim� smluvní strany projeví ochotu,
mohou být zamìøena na sní�ení cel a jiných dovozních a vývozních dávek nebo
na uzavøení jakéhokoli jiného vzájemnì uspokojivého ujednání sluèitelného s
ustanoveními této Dohody. (Viz odstavec 4 èlánku II a poznámku k tomuto
odstavci).

Odstavec 4 b)

Výraz �cenová pøirá�ka� v tomto odstavci znamená rozpìtí, o které
dovozní monopol zvy�uje dovozní cenu pøi urèování ceny za dovezený výrobek
(s výjimkou vnitøních daní ve smyslu èlánku III, dopravních, distribuèních a
jiných výloh spojených s nákupem, prodejem nebo dal�ím zpracováním a
pøimìøeného ziskového rozpìtí.
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K èlánku XVIII

SMLUVNÍ STRANY a zúèastnìné smluvní strany zachovají naprosté
tajemství o otázkách, které vyplynou podle tohoto èlánku.

Odstavec 1 a 4

1. Pøi posuzování, zda hospodáøství nìkteré smluvní strany �mù�e zajistit
jen nízkou �ivotní úroveò�, pøihlédnou SMLUVNÍ STRANY k
normálnímu stavu tohoto hospodáøství a nezalo�í své rozhodnutí na
výjimeèných okolnostech, jakými mohou být doèasné úèinky výjimeènì
pøíznivých podmínek pro hlavní vývozní druh nebo druhy zbo�í dotyèné
smluvní strany.

2. Výraz �na poèáteèním stupni vývoje� se nemá vztahovat jen na smluvní
strany, které právì zahájily svùj hospodáøský rozvoj, ale té� na smluvní
strany, jejich� hospodáøství je ve stavu industrializace za úèelem sní�ení
nadmìrné závislosti na základní výrobì.

Odstavce 2, 3, 7, 13 a 22

Zmínka o vybudování urèitého výrobního odvìtví se netýká pouze
vybudování nového výrobního odvìtví, ale té� vybudování nového oboru
výroby ve stávajícím výrobním odvìtví, a podstatné pøemìny stávajícího
výrobního odvìtví a podstatného roz�íøení stávajícího výrobního odvìtví, které
krylo pomìrnì malou èást domácí poptávky. Týká se té� obnovy výrobního
odvìtví, které bylo znièeno nebo podstatnì po�kozeno válkou nebo pøírodními
katastrofami.

Odstavec 7 b)

Hodlá-li nìkterá smluvní strana, která není �ádající smluvní stranou
zmínìnou v odstavci 7 a), zmìnit nebo odvolat koncesi podle odstavce 7 b),
musí tak uèinit do �esti mìsícù ode dne, kdy �ádající smluvní strana uèinila
opatøení; zmìna nebo odvolání nabývá úèinnosti tøicátého dne po dni, kdy
taková zmìna nebo odvolání bylo oznámeno SMLUVNÍM STRANÁM.

Odstavec 11

Druhá vìta odstavce 11 nepo�aduje, aby smluvní strana zmírnila nebo
odstranila omezení, kdyby takové zmírnìní nebo odstranìní potom vyvolalo
situaci, která odùvodòuje zostøení nebo zavedení omezení podle odstavce 9
èlánku XVIII.

Odstavec 12 b)

Dnem zmínìným v odstavci 12 b) je den, který urèí SMLUVNÍ
STRANY podle ustanovení odstavce 4 b) èlánku XII této Dohody.

Odstavec 13 a 14

Uznává se, �e smluvní strana mù�e potøebovat pøimìøený èas k
posouzení soutì�ního postavení dotyèného výrobního odvìtví pøedtím, ne�
rozhodne o zavedení opatøení a ne� je oznámí SMLUVNÍM STRANÁM podle
odstavce 14.

Odstavec 15 a 16

Rozumí se, �e SMLUVNÍ STRANY pozvou smluvní stranu, která
hodlá zavést opatøení podle oddílu C, ke konzultacím podle odstavce 16,
po�ádá-li je o to smluvní strana, její� obchod by byl znaènìji posti�en
dotyèným opatøením.
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Odstavce 16, 18, 19 a 22

1. Rozumí se, �e SMLUVNÍ STRANY mohou dát souhlas k zamý�lenému
opatøení s urèitými podmínkami nebo omezeními. Neodpovídá-li zpùsob,
jakým se opatøení provádí, podmínkám udìleného souhlasu, nebude se v
tomto rozsahu pova�ovat za schválené SMLUVNÍMI STRANAMI.
Udìlily-li SMLUVNÍ STRANY souhlas k opatøení na urèitou dobu, mù�e
dotyèná smluvní strana po�ádat SMLUVNÍ STRANY o prodlou�ení této
doby podle ustanovení a øízení podle oddílù C nebo D, má-li za to, �e
prodlou�ení tohoto opatøení na del�í období je nutné pro dosa�ení úèelu,
pro který toto opatøení bylo pùvodnì zavedeno.

2. Oèekává se, SMLUVNÍ STRANY zpravidla neudìlí souhlas k opatøení,
která by pravdìpodobnì zpùsobila vá�nou újmu vývozu zbo�í, na nìm�
znaènì závisí hospodáøství nìkteré smluvní strany.

Odstavec 18 a 22

Výraz ��e zájmy jiných smluvních stran jsou dostateènì ochránìny� má
poskytovat dostateènou pøíle�itost k tomu, aby mohl být v ka�dém jednotlivém
pøípadì uvá�en nejvhodnìj�í zpùsob ochrany tìchto zájmù. Vhodný zpùsob
mù�e napøíklad spoèívat v tom, �e smluvní strana dovolávající se oddílu C
nebo D poskytne dodateènou koncesi po takovou dobu, po kterou by odchylka
od ostatních èlánkù Dohody zùstala v platnosti, nebo �e kterákoli jiná smluvní
strana zmínìná v odstavci 18 doèasnì suspenduje koncesi, odpovídající v
podstatì �kodì vznikající zavedením dotyèného opatøení. Tato smluvní strana
by mìla mít právo zabezpeèit své zájmy doèasnou suspenzí nìkteré koncese;
tohoto práva v�ak nebude pou�ito, rozhodnou-li SMLUVNÍ STRANY v
pøípadì opatøení zavedeného smluvní stranou, na kterou se vztahuje odstavec
4 a), �e nabídnutá náhradní koncese je pøimìøená.

Odstavec 19

Ustanovení odstavce 19 jsou zamý�lena na pøípady, kdy výrobní
odvìtví, které je v provozu po dobu del�í ne� je �pøimìøený èas� zmínìný v
poznámce k odstavcùm 13 a 14 a nezbavují smluvní stranu, na kterou se
vztahuje odstavec 4 a) èlánku XVIII, jejího práva pou�ít jiných ustanovení
oddílu C, vèetnì odstavce 17, pokud jde o novì zalo�ené výrobní odvìtví, i kdy�
toto výrobní odvìtví bylo nepøímo chránìno dovozními omezeními na ochranu
platební bilance.

Odstavec 21

Ka�dé opatøení zavedené na základì ustanovení odstavce 21 bude
okam�itì odvoláno, je-li odvoláno opatøení uèinìné podle odstavce 17 nebo
udìlí-li SMLUVNÍ STRANY souhlas s navrhovaným opatøením po uplynutí
devadesátidenní lhùty uvedené v odstavci 17.

K èlánku XX

Pododstavec h)

Výjimka uvedená v tomto pododstavci platí pro v�echny surovinové
dohody, které odpovídají zásadám schváleným Hospodáøskou a sociální radou
v její rezoluci 30 (IV) z 28.bøezna 1947.
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K èlánku XXIV

Odstavec 9

Rozumí se, �e ustanovení èlánku I vy�adují, aby v pøípadì, �e výrobek,
který byl dovezen na území nìkterého z èlenù celní unie nebo oblasti volného
obchodu s preferenèní celní sazbou a bude znovu vyvezen na území jiného
èlena takové unie nebo oblasti, tento èlen vybral clo rovnající se rozdílu mezi
clem ji� zaplaceným a vy��ím clem, kterému by toto zbo�í podléhalo, kdyby
bylo dovezeno pøímo na území tohoto èlena.

Odstavec 11

A� budou uzavøena definitivní ujednání mezi Indií a Pákistánem,
budou se moci opatøení obou zemí zavedená k provedení tìchto ujednání
odchylovat od urèitých ustanovení této Dohody, ale nesmìjí se pøíèit jejím
cílùm.

K èlánku XXVIII

SMLUVNÍ STRANY a ka�dá zúèastnìná smluvní strana mají uèinit
opatøení, aby se pøi jednáních a konzultacích postupovalo s nejvy��ím mo�ným
utajením tak, aby se zamezilo pøedèasné prozrazení podrobností
pøipravovaných zmìn v celních sazbách. SMLUVNÍ STRANY budou
neprodlenì vyrozumìny o v�ech zmìnách v národních celních sazebnících,
které vyplynuly z pou�ití tohoto èlánku.

Odstavec 1

1. Urèí-li SMLUVNÍ STRANY jiné období ne� tøíleté, mù�e kterákoli
smluvní strana postupovat podle odstavce 1 nebo odstavce 3 èlánku
XXVIII prvního dne po uplynutí takového jiného období a následující
období po uplynutí takto urèeného období budou tøíletá období, pokud
SMLUVNÍ STRANY znovu neurèí jiné období.

2. Ustanovení, �e dne 1.ledna 1958 a v jiné dny urèené podle odstavce 1
smluvní strana �mù�e ..... zmìnit nebo odvolat koncesi�, znamená, �e v
takový den a prvního dne po uplynutí ka�dého období se mìní právní
závazek této smluvní strany podle èlánku II; neznamená to, �e zmìny v
jejím celním sazebníku musí nezbytnì nabýt úèinnosti tohoto dne.
Odlo�í-li se zmìna v celním sazebníku vyplývající z jednání podle tohoto
èlánku, mù�e být vstup v platnost jakékoli náhradní koncese odlo�en
podobnì.

3. Smluvní strana, která chce zmìnit nebo odvolat nìkterou koncesi
zahrnutou do pøíslu�né listiny, musí to oznámit SMLUVNÍM STRANÁM
nejdøíve �est mìsícù, nejpozdìji v�ak tøi mìsíce pøed 1.lednem 1958 nebo
pøede dnem uplynutí nìkterého následujícího období. SMLUVNÍ
STRANY pak urèí smluvní stranu nebo smluvní strany, které se zúèastní
jednání nebo konzultací zmínìných v odstavci 1. Ka�dá takto urèená
smluvní strana se zúèastní tìchto jednání nebo konzultací se �ádající
smluvní stranou s cílem dosáhnout dohody pøed koncem období. Ka�dé
prodlou�ení zaji�tìné doby platnosti listin se týká listin ve znìní
pozmìnìném po tìchto jednáních podle odstavcù 1, 2 a 3 èlánku XXVIII.
Uèiní-li SMLUVNÍ STRANY opatøení, aby do�lo k mnohostranným celnì
tarifním jednáním v prùbìhu �esti mìsícù pøed 1.lednem 1958 nebo pøed
jiným dnem urèeným podle odstavce 1, zahrnou do tìchto opatøení
vhodná pravidla pro jednání zmínìná v tomto odstavci.
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4. Úèelem ustanovení, �e jednání se zúèastní nejen smluvní strana, s ní�
byla koncese pùvodnì sjednána, ale i smluvní strana, která má zájem
hlavního dodavatele, je zajistit, aby smluvní strana s vìt�ím podílem na
obchodu, kterého se týká koncese, ne� smluvní strana, s ní� byla koncese
pùvodnì sjednána, mìla skuteènou mo�nost hájit své smluvní právo,
které jí pøíslu�í podle této Dohody. Naproti tomu nejde o to roz�íøit
rozsah jednání tak, aby to nadmìrnì znesnadnilo jednání a dohodu podle
èlánku XXVIII nebo aby to vytvoøilo komplikace pro budoucí pou�ití
tohoto èlánku na koncese, které vyplynou z jednání podle tohoto èlánku.
Proto mají SMLUVNÍ STRANY jen tehdy rozhodnout, �e urèitá smluvní
strana má zájem hlavního dodavatele, mìla-li tato smluvní strana po
pøimìøenou dobu pøed jednáními vìt�í podíl na trhu �ádající smluvní
strany ne� smluvní strana, s ní� byla koncese pùvodnì sjednána, nebo
kdyby podle úsudku SMLUVNÍCH STRAN mìla takový podíl, bez
diskriminaèních mno�stevních omezení, kterých pou�ívá �ádající smluvní
strana. Nebylo by proto vhodné, aby Smluvní strany rozhodly, �e více
ne� jedna smluvní strana nebo v tìch výjimeèných pøípadech, kde jsou
podíly na trhu pøibli�nì stejné, více ne� dvì smluvní strany mají zájem
hlavního dodavatele.

5. Bez ohledu na definici zájmu hlavního dodavatele v poznámce 4 k
odstavci 1 mohou SMLUVNÍ STRANY výjimeènì rozhodnout, �e nìkterá
smluvní strana má zájem hlavního dodavatele, týká-li se dotyèná koncese
obchodu, který tvoøí vìt�í èást celkových vývozù této smluvní strany.

6. Ustanovení o úèasti smluvní strany, která má zájem hlavního dodavatele,
na jednání a ustanovení o konzultacích s kteroukoli smluvní stranou,
která má podstatný zájem na koncesi, kterou �ádající smluvní strana chce
zmìnit nebo odvolat, nemají mít za následek, aby tato smluvní strana
byla nucena platit vìt�í náhradu nebo trpìt vìt�í odvetná opatøení, ne�
jaká by odpovídala po�adované zmìnì nebo odvolání s pøihlédnutím k
podmínkám obchodu v dobì navrhovaného odvolání nebo zmìny a k
pøípadným diskriminaèním mno�stevním omezením, kterých pou�ívá
�ádající smluvní strana.

7. Výraz �podstatný zájem� se nedá pøesnì vymezit a mù�e proto pùsobit
SMLUVNÍM STRANÁM potí�e. Má se v�ak vztahovat pouze na smluvní
strany, které mají význaèný podíl na trhu smluvní strany �ádající zmìnu
nebo odvolání koncese nebo které by takový podíl pravdìpodobnì mìly,
kdyby nebylo diskriminaèních mno�stevních omezení jejich vývozu.

Odstavec 4

1. �ádost o zmocnìní k zahájení jednání má být doprovázena v�emi
potøebnými statistickými a jinými údaji. O takové �ádosti bude
rozhodnuto do tøiceti dní od jejího podání.

2. Uznává se, �e pro nìkteré smluvní strany, které jsou ve znaèné míøe
závislé na pomìrnì malém poètu základních výrobkù a pro které je clo
dùle�itým prostøedkem pro diverzifikaci jejich hospodáøství nebo
dùle�itým zdrojem pøíjmù, by mohlo být omezení normálních jednání o
zmìny nebo odvolání koncesí na postup podle odstavce 1 èlánku XXVIII
podnìtem k tomu, aby v této dobì provádìly zmìny nebo odvolání, které
by se pozdìji ukázaly zbyteènými. Aby se tomu zabránilo, zmocní
SMLUVNÍ STRANY ka�dou takovou smluvní stranu podle odstavce 4 k
zahájení jednání, pokud by to podle jejich názoru nezpùsobilo nebo
podstatnì nepøispìlo k takovému zvý�ení úrovnì celních sazeb, �e by to
ohrozilo stabilitu listin koncesí této Dohody nebo ne�ádoucím zpùsobem
naru�ilo mezinárodní obchod.
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3. Oèekává se, �e jednání schválená podle odstavce 4, která se týkají zmìny
nebo odvolání jedné jednotlivé polo�ky nebo velmi malé skupiny polo�ek,
by mohla být normálnì uzavøena do �edesáti dní. Uznává se v�ak, �e tato
lhùta by nestaèila pro jednání o zmìnu nebo odvolání vìt�ího poètu
polo�ek; v takových pøípadech mají SMLUVNÍ STRANY stanovit del�í
lhùtu.

4. Rozhodnutí podle odstavce 4 d) mají SMLUVNÍ STRANY uèinit do tøiceti
dní ode dne, kdy jim zále�itost byla pøedlo�ena, leda�e by �ádající smluvní
strana souhlasila s del�í lhùtou.

5. Rozumí se, �e pøi rozhodování podle odstavce 4 d) o tom, jestli �ádající
smluvní strana bez patøièného dùvodu nenabídla pøimìøenou náhradu,
SMLUVNÍ STRANY vezmou nále�itì v úvahu zvlá�tní postavení smluvní
strany, která vázala velkou èást svého celního sazebníku pøi velmi
nízkých celních sazbách a má proto men�í mo�nost poskytnout náhradu
ne� jiné smluvní strany.

K èlánku XXVIII bis

Odstavec 3

Rozumí se, �e zmínka o fiskálních potøebách zahrnuje fiskální stránku
cel a zejména cel, která se vybírají pøedev�ím z fiskálních dùvodù, nebo cel
ukládaných v zájmu zaji�tìní vybírání fiskálních cel na dovoz výrobkù, které
mohou nahradit výrobky podléhající fiskálním clùm.

K èlánku XXIX

Odstavec 1

Kapitoly VII a VIII Havanské charty byly vylouèeny z odstavce 1,
proto�e se obecnì zabývají organizací, funkcemi a øízením Mezinárodní
obchodní organizace.

K èásti IV

Slovùm �vyspìlé smluvní strany� a slovùm �ménì rozvinuté smluvní
strany�, je� jsou u�ívána v èásti IV, nutno rozumìt tak, �e se týkají vyspìlých a
ménì rozvinutých zemí, které jsou stranami V�eobecné dohody o clech a
obchodu.

K èlánku XXXVI

Odstavec 1

Tento èlánek se zakládá na cílech uvedených v èlánku I, jak bude
doplnìn oddílem A odstavce 1 Protokolu pozmìòujícího èást I a èlánky XXIX a
XXX, a� tento Protokol vstoupí v platnost.

Odstavec 4

Termín �základní výrobky� zahrnuje zemìdìlské výrobky, viz.
odstavec 2 poznámky k èlánku XVI, oddíl B.

Odstavec 5

Program diverzifikace by v�eobecnì zahrnoval intenzifikaci èinnosti
pøi zpracování základních výrobkù a rozvoj zpracovatelských výrobních
odvìtví, se zøetelem k situaci pøíslu�né smluvní strany a svìtových vyhlídek
pro výrobu a spotøebu rùzného zbo�í.
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Odstavec 8

Rozumí se, �e výraz �neoèekávají reciprocitu� znamená, �e v souladu s
cíli tohoto èlánku v prùbìhu obchodních jednání by se nemìlo od ménì
rozvinutých smluvních stran oèekávat, �e poskytnou pøíspìvky, je� jsou
nesluèitelné s jejich individuálními rozvojovými, finanèními a obchodními

Tento odstavec by byl uplatnìn v pøípadì opatøení podniknutého podle
oddílu A èlánku XVIII, èlánku XXVIII, èlánku XXIII bis (tj. èlánku XXIX poté,
a� zmìna uvedená v oddílu A odstavce 1 Protokolu pozmìòujícího èást I a
èlánky XXIX a XXX nabude úèinnosti1/, èlánku XXXIII nebo jakéhokoli jiného
postupu podle této Dohody.

K èlánku XXXVII

Odstavec 1 a)

Tento odstavec by byl uplatnìn v pøípadì jednání o sní�ení nebo
zru�ení cel nebo jiných pøedpisù omezujících obchod podle èlánku XXVIII,
èlánku XXVIII bis (tj. XXIX poté, kdy zmìna uvedená v oddílu A odstavce 1
Protokolu pozmìòujícího èást I a èlánky XXIX a XXX nabude úèinnosti1/ a
èlánku XXXIII, jako� i v souvislosti s jiným opatøením, je� by mìlo uskuteènit
takové sní�ení èi zru�ení, které by smluvní strany mohly podniknout.

Odstavec 3 b)

Ostatní opatøení zmínìná v tomto odstavci mohou zahrnovat kroky k
podpoøe domácích strukturálních zmìn, k podpoøe spotøeby urèitých výrobkù
nebo k zavedení opatøení pro podporu obchodu.

1/ Tento Protokol byl zrusÏen 1.ledna 1968.
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UJEDNÁNÍ O VÝKLADU ÈLÁNKU II:1 b)
V�EOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994

Èlenové se dohodli takto:

1. Aby byla zaji�tìna transparentnost práv a závazkù právní povahy,
odvozených z odstavce 1 b) èlánku II, budou povaha a úroveò jakýchkoli
�ostatních cel nebo dávek�, vybíraných z vázaných celních polo�ek, jak je
uvedeno v tomto ustanovení, zapsány v listinách koncesí a závazkù,
pøipojených ke GATT 1994 proti celní polo�ce, na kterou se vztahují. Rozumí
se, �e takový zápis nemìní právní povahu �ostatních cel nebo dávek�.

2. Datum, od kterého budou �ostatní cla nebo dávky� pro úèely èlánku
II vázány, bude 15.duben 1994. �Ostatní cla nebo dávky� budou tudí� zapsány
v listinách koncesí a závazkù na úrovních, uplatòovaných k tomuto datu. Pøi
ka�dé následné renegociaci koncese nebo jednání o novou koncesi, se datum
zapsání nové koncese do pøíslu�né listiny koncesí a závazkù stane datem jejího
uplatòování pro dotyènou celní polo�ku. Datum dokumentu, kterým byla
koncese na kteroukoli jednotlivou celní polo�ku poprvé zapsána do GATT
1947 nebo do GATT 1994, bude nicménì také zapsáno ve sloupci 6 Volných
listin koncesí.

3. �Ostatní cla nebo dávky� budou zapsány u v�ech vázaní cel.

4. Jestli�e ji� celní polo�ka byla pøedmìtem jakékoli koncese, nebude
úroveò �ostatních cel nebo dávek�, zapsaná v pøíslu�né listinì, vy��í ne�
úroveò, platná v okam�iku, kdy byla koncese poprvé do této listiny zapsána.
Kterýkoli Èlen bude moci vznést námitku vùèi existenci �ostatních cel nebo
dávek� na základì skuteènosti, �e tyto �ostatní cla nebo dávky� neexistovaly v
dobì pùvodního vázání dotyèné polo�ky, jako� i vùèi shodnosti úrovnì
kterýchkoli zapsaných �ostatních cel nebo dávek� s døíve vázanou úrovní, a to
bìhem 3 let po datu vstupu v platnost Dohody o WTO nebo 3 roky po datu,
kdy byl u Generálního øeditele WTO ulo�en dokument, zaèleòující dotyènou
listinu koncesí do GATT 1994, jestli�e je toto datum pozdìj�í.

5. Zápisem �ostatních cel nebo dávek� do listin koncesí a závazkù není
dotèena jejich sluèitelnost s právy a závazky podle GATT 1994, na nì� se
vztahuje odstavec 4. V�ichni Èlenové si ponechávají právo vznést kdykoli
námitku vùèi sluèitelnosti jakýchkoli �ostatních cel nebo dávek� s tìmito
závazky.

6. Pro úèely tohoto Ujednání se pou�ijí ustanovení èlánkù XXII a
XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a uplatòována Ujednáním o øe�ení
sporù.

7. �Ostatní cla nebo dávky�, neuvedené v listinì koncesí a závazkù v
dobì ulo�ení dokumentu, zaèleòujícího dotyènou listinu koncesí a závazkù do
GATT 1994, u Generálního øeditele SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947 do
data vstupu v platnost Dohody o WTO, nebo potom u Generálního øeditele
WTO, do ní nebudou následnì doplnìny a �ostatní cla nebo dávky�, zapsané na
úrovni ni��í ne� té, která byla platná k datu jejich uplatòování, nebudou
zpìtnì pøevedeny na platnou úroveò, leda�e byly takové dodatky nebo zmìny
uèinìny bìhem 6 mìsícù od data ulo�ení dokumentu.

8. Rozhodnutí, uvedené v odstavci 2, týkající se data uplatòování pro
ka�dou koncesi, nahrazuje pro úèely odstavce 1 b) èlánku II GATT 1994
rozhodnutí o datu uplatòování, pøijaté 26.bøezna 1980 (BISD 27S/24).
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UJEDNÁNÍ O VÝKLADU ÈLÁNKU XVII
V�EOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994

Èlenové,

berouce na vìdomí, �e èlánek XVII stanoví závazky pro Èleny ve
vztahu k èinnosti státních obchodních podnikù, zmínìných v odstavci 1 èlánku
XVII, u které se vy�aduje, aby byla sluèitelná se v�eobecnými zásadami
nediskriminaèního zacházení, stanovenými v GATT 1994 pro vládní opatøení,
dotýkající se dovozù a vývozù, uskuteèòovaných soukromými obchodníky;

berouce dále na vìdomí, �e Èlenové podléhají svým závazkùm GATT
1994 ve vztahu k tìmto vládním opatøením, dotýkajícím se státních
obchodních podnikù;

uznávajíce, �e toto Ujednání není na újmu základním pravidlùm a
závazkùm, stanoveným v èlánku XVII;

dohodli se takto:

1. Aby zabezpeèili transparentnost èinnosti státních obchodních
podnikù, Èlenové oznámí takové podniky Radì pro obchod zbo�ím za úèelem
jejich pøezkoumání pracovní skupinou, která bude zalo�ena podle odstavce 5, v
souladu s touto pracovní definicí:

�Vládní a nevládní podniky, vèetnì orgánù, regulujících výrobu a
obchod, kterým byla udìlena výhradní nebo zvlá�tní práva a výsady,
vèetnì zákonných nebo ústavních pravomocí, vykonáváním kterých
ovlivòují prostøednictvím svých nákupù a prodejù úroveò nebo
smìrování dovozù nebo vývozù�.

Tato povinnost o oznámení se nevztahuje na dovozy výrobkù, urèených pro
okam�itou nebo koneènou spotøebu státních orgánù nebo podnikù, které jsou
vý�e uvedeny a nikoliv pro dal�í prodej nebo pou�ití ve výrobì zbo�í urèeného
k prodeji.

2. Ka�dý Èlen pøezkoumá svou politiku, týkající se pøedkládání
oznámení o státních obchodních podnicích Radì pro obchod zbo�ím, berouc
zøetel na ustanovení tohoto Ujednání. Pøi tomto pøezkoumání by mìl ka�dý
Èlen brát zøetel na potøebu zajistit nejvìt�í mo�nou transparentnost ve svých
oznámeních, umo�òující jasné zhodnocení zpùsobu èinnosti oznámených
podnikù a úèinkù jejich operací na mezinárodní obchod.

3. Oznámení se budou provádìt v souladu s dotazníkem o státním
obchodu, pøijatým 24.kvìtna 1960 (BISD 9S/184-185), pøièem� se rozumí, �e
Èlenové oznámí podniky zmínìné v odstavci 1 bez ohledu na to, zda se ve
skuteènosti dovozy nebo vývozy uskuteènily, èi nikoliv.

4. Kterýkoli Èlen, který má dùvod se domnívat, �e jiný Èlen nesplnil
pøimìøenì svoji oznamovací povinnost, mù�e zále�itost s dotyèným Èlenem
pøezkoumat. Jestli�e zále�itost není uspokojivì vyøe�ena, mù�e uèinit
protioznámení Radì pro obchod zbo�ím, aby ji pracovní skupina ustavená
podle odstavce 5 posoudila a souèasnì o tom informovat dotyèného Èlena.
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5. Bude ustavena pracovní skupina, aby jménem Rady pro obchod
zbo�ím pøezkoumala oznámení a protioznámení. Ve svìtle tohoto
pøezkoumání a ani� by bylo dotèeno ustanovení odstavce 4 c) èlánku XVII,
mù�e Rada pro obchod zbo�ím uèinit doporuèení o pøimìøenosti oznámení a
potøebì dal�ích informací. Pracovní skupina s pøihlédnutím k obdr�eným
oznámením rovnì� pøezkoumá pøimìøenost vý�e zmínìného dotazníku o
státním obchodu a rozsah pokrytí státních obchodních podnikù,
oznamovaných podle odstavce 1. Dále zpracuje vysvìtlující seznam typù
vztahù mezi vládami a podniky a druhy èinností, kterými se tyto podniky
zabývají a které mohou být podstatné pro úèely èlánku XVII. Rozumí se, �e
Sekretariát pro pracovní skupinu zabezpeèí obecný podkladový materiál o
operacích státních obchodních podnikù, které se vztahují k mezinárodnímu
obchodu. Èlenství v pracovní skupinì bude otevøeno v�em Èlenùm, kteøí
vyjádøí své pøání v ní pùsobit. Sejde se do 1 roku od vstupu v platnost Dohody
o WTO a dále se bude scházet alespoò jednou za rok. Ka�doroènì bude
podávat zprávu Radì pro obchod zbo�ím.1/

1/ CÏinnosti teÂto pracovnõÂ skupiny budou koordinovaÂny s cÏinnostmi pracovnõÂ skupiny

uvedeneÂ v oddõÂlu III RozhodnutõÂ o oznamovacõÂch postupech prÏijateÂho dne 15.dubna

1994.
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UJEDNÁNÍ O USTANOVENÍCH O PLATEBNÍ BILANCI
V�EOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994

Èlenové,

uznávajíce ustanovení èlánkù XII a XVIII:B GATT 1994 a Deklarace o
obchodních opatøeních, pøijatých z dùvodu platební bilance, která byla pøijata
28.listopadu 1979 (BISD 26S/205-209, dále v tomto Ujednání uvádìná jako
�Deklarace 1979�) a za úèelem vyjasnìní takových ustanovení1/;

dohodli se takto:

Uplatnìní opatøení

1. Èlenové potvrzují svùj závazek co nejdøíve veøejnì oznámit èasové
rozvrhy pro odstranìní omezujících dovozních opatøení, pøijatých z dùvodu
platební bilance. Rozumí se, �e tyto èasové rozvrhy mohou být, pokud to bude
vhodné, pozmìnìny se zøetelem na zmìny ve stavu platební bilance. Kdykoliv
není èasový rozvrh Èlenem veøejnì oznámen, sdìlí tento Èlen, proè tak
neuèinil.

2. Èlenové potvrzují svùj závazek dát pøednost takovým opatøením,
která mají nejménì rozru�ující úèinky na obchod. Rozumí se, �e taková
opatøení (v tomto Ujednání uvádìná jako �opatøení zalo�ená na cenì�)
zahrnují dovozní pøirá�ky, po�adavky na dovozní depozita nebo jiná
rovnocenná obchodní opatøení s dopadem na cenu dová�eného zbo�í. Rozumí
se, �e bez ohledu na ustanovení èlánku II, opatøení zalo�ená na cenì, pøijatá z
dùvodu platební bilance, mohou být uplatnìna Èlenem nad úroveò cel
zapsaných v listinì tohoto Èlena. Tento Èlen dále uvede èástku, o kterou
opatøení zalo�ené na cenì pøesahuje vázané clo, a to jasnì a oddìlenì podle
oznamovacích postupù uvedených v tomto Ujednání.

3. Èlenové se vynasna�í vyhnout se zavádìní nových mno�stevních
omezení z dùvodu platební bilance, leda�e pro kritický stav platební bilance
nemohou opatøení zalo�ená na cenì zastavit pronikavé zhor�ení vnìj�í
platební pozice. V tìch pøípadech, kdy Èlen pou�ije mno�stevní omezení, sdìlí
pøíslu�né dùvody, proè opatøení zalo�ená na cenì nejsou pøimìøeným
nástrojem k øe�ení situace v oblasti platební bilance. Èlen, udr�ující
mno�stevní omezení, na následujících konzultacích proká�e pokrok, který
uèinil pøi významném sni�ování dopadu a omezujících úèinkù takových
opatøení. Rozumí se, �e na stejný výrobek lze pou�ít ne více ne� jeden druh
omezujícího dovozního opatøení, pøijatého z dùvodu platební bilance.

1/ Nic v tomto UjednaÂnõÂ nenõÂ zamyÂsÏleno jako zmeÏna praÂv a zaÂvazky CÏlenuÊ podle cÏlaÂnkuÊ

XII nebo XVIII:B GATT 1994. Je mozÏneÂ se dovolat ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ XXII a XXIII

GATT 1994, jak jsou propracovaÂny a uplatnÏovaÂny UjednaÂnõÂm o rÏesÏenõÂ sporuÊ, ve veÏci

jakyÂchkoliv zaÂlezÏitostõÂ, vyplyÂvajõÂcõÂch z uplatnÏovaÂnõÂ omezujõÂcõÂch dovoznõÂch

opatrÏenõÂ, prÏijatyÂch z duÊvodu platebnõÂ bilance.
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4. Èlenové potvrzují, �e omezující dovozní opatøení, pøijatá z dùvodu
platební bilance, mohou být pou�ita pouze za úèelem kontroly v�eobecné
úrovnì dovozù a nemohou pøesáhnout míru nezbytnou k øe�ení situace v
oblasti platební bilance. Èlen bude provádìt omezení transparentním
zpùsobem, aby se na nejni��í mo�nou míru sní�ily jakékoliv vedlej�í ochranné
úèinky. Úøady dová�ejícího Èlena poskytnou pøíslu�né odùvodnìní kritérií,
pou�itých k urèení, které výrobky podléhají omezením. Jak je stanoveno v
odstavci 3 èlánku XII a odstavci 10 èlánku XVIII, Èlenové mohou v pøípadì
urèitých nezbytných výrobkù vylouèit nebo omezit pou�ívání obecnì
uplatòovaných pøirá�ek nebo jiných opatøení, uplatòovaných z dùvodù
ochrany platební bilance. Výrazem �nezbytné výrobky� se rozumí výrobky,
které odpovídají potøebám základní spotøeby nebo které pøispívají k úsilí
Èlena zlep�it stav jeho platební bilance, jako je investièní zbo�í nebo vstupy
potøebné pro výrobu. Pøi provádìní mno�stevních omezení pou�ije Èlen podle
svého volného uvá�ení licenèní øízení pouze tehdy, kdy je to nevyhnutelné a
postupnì je ukonèí. Kritéria, pou�itá ke stanovení pøípustných dovozních
mno�ství nebo hodnot, budou pøíslu�nì odùvodnìna.

Postupy pøi konzultacích o platební bilanci

5. Výbor pro omezení, uplatòovaná z dùvodu platební bilance (dále v
tomto Ujednání uvádìný jako �Výbor�), provede konzultace s cílem
pøezkoumat v�echna omezující dovozní opatøení, pøijatá z dùvodu platební
bilance. Èlenství ve Výboru bude otevøeno v�em Èlenùm, kteøí projeví své
pøání v nìm pùsobit. Výbor se bude øídit postupy pøi konzultacích o
omezeních z dùvodu platební bilance, schválenými 28.dubna 1970 (BISD
18S/48-53 dále v tomto Ujednání uvádìnými jako �úplné konzultaèní postupy�)
pøi dodr�ování ní�e uvedených ustanovení.

6. Èlen, uplatòující nová omezení nebo zvy�ující v�eobecnou úroveò
jeho existujících omezení podstatným zesílením opatøení, zahájí konzultace s
Výborem do 4 mìsícù po pøijetí takových opatøení. Èlen, pøijímající taková
opatøení, mù�e po�ádat, aby se konzultace uskuteènily podle odstavce 4 a)
èlánku XII nebo odstavce 12 a) èlánku XVIII podle povahy vìci. Jestli�e
nebyla podána �ádná taková �ádost, pøedseda Výboru vyzve Èlena takové
konzultace uskuteènit. Mezi otázkami, které je mo�né v konzultacích
zkoumat, by mìlo být, mimo jiné, zahrnuto zavedení nových druhù
omezujících opatøení z dùvodu platební bilance nebo zvý�ení úrovnì nebo
zbo�ového rozsahu omezení.

7. V�echna omezení, uplatòovaná z dùvodu platební bilance, budou
podléhat pravidelnému pøezkoumání ve Výboru podle odstavce 4 b) èlánku XII
nebo podle odstavce 12 b) èlánku XVIII s tím, �e bude mo�no upravit
pravidelnost konzultací v dohodì s konzultujícím Èlenem nebo v souladu s
jakýmkoliv specifickým postupem pro pøezkoumání, který mù�e být doporuèen
Generální radou.

8. Konzultace se mohou uskuteènit podle zjednodu�ených postupù,
schválených 19.prosince 1972 (BISD 20 S/47-49, dále v tomto Ujednání
uvádìných jako �zjednodu�ené konzultaèní postupy�) v pøípadì nejménì
rozvinutých èlenských zemí nebo v pøípadì rozvojových èlenských zemí, které
uskuteèòují liberalizaèní snahy v souladu s programem pøedlo�eným Výboru
na pøedchozích konzultacích. Zjednodu�ené konzultaèní postupy je mo�no
pou�ít také tehdy, kdy je pøezkoumání obchodní politiky rozvojové èlenské
zemì pøedpokládáno ve stejném kalendáøním roce jako datum, stanovené pro
konzultace. V takových pøípadech se rozhodnutí, zda by se mìly pou�ít úplné
konzultaèní postupy, uèiní na základì faktorù, uvedených v odstavci 8
Deklarace 1979. S výjimkou pøípadu nejménì rozvinutých èlenských zemí
nelze podle zjednodu�ených postupù uskuteènit více ne� 2 po sobì následující
konzultace.
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Oznámení a dokumentace

9. Èlen oznámí Generální radì zavedení jakýchkoliv zmìn v
uplatòování omezujících dovozních opatøení, pøijatých z dùvodu platební
bilance, jako� i jakékoliv úpravy v èasových rozvrzích pro odstranìní takových
opatøení, oznámených podle odstavce 1. Významné zmìny budou oznámeny
Generální radì pøed jejich vyhlá�ením nebo nejpozdìji 30 dní po jejich
vyhlá�ení. Ka�dý Èlen podá Sekretariátu ka�doroènì souhrnné oznámení,
obsahující v�echny zmìny zákonù, jiných právních pøedpisù, zásadních
prohlá�ení nebo veøejných oznámení, aby mohlo být Èleny pøezkoumáno.
Oznámení budou obsahovat, pokud mo�no, úplnou informaci, zpracovanou na
úrovni celních polo�ek, o druhu uplatòovaných opatøení, kritériích pou�itých
pro jejich provádìní, o zbo�ovém rozsahu a o dotèených tocích obchodu.

10. Na �ádost kteréhokoli Èlena mohou být oznámení pøezkoumána
Výborem. Taková pøezkoumání by se mìla omezit na vysvìtlení specifických
otázek, vyvolaných oznámením nebo na pøezkoumání, zda se vy�adují
konzultace podle odstavce 4 a) èlánku XII nebo odstavce 12 a) èlánku XVIII.
Èlenové, kteøí mají dùvod se domnívat, �e omezující dovozní opatøení,
uplatòované jiným Èlenem, bylo pøijato z dùvodu platební bilance, mohou na
zále�itost upozornit Výbor. Pøedseda Výboru po�ádá o informaci o tomto
opatøení a poskytne ji v�em Èlenùm. Ani� by bylo dotèeno právo kteréhokoli
èlena Výboru získat v prùbìhu konzultací pøíslu�né vysvìtlení, mohou být
otázky nejprve pøedlo�eny k posouzení konzultujícímu Èlenu.

11. Konzultující Èlen pøipraví pro konzultace základní dokument,
který by mìl, spolu s jakýmikoli jinými informacemi, pova�ovanými za
významné, zahrnovat: a) celkový pøehled situace v oblasti platební bilance a
jejich výhledù, vèetnì posouzení vnitøních a vnìj�ích faktorù, majících dopad
na situaci v oblasti platební bilance a vnitøních opatøení, pøijatých za úèelem
obnovení rovnováhy na zdravém a trvalém základì; b) úplný popis omezení,
uplatòovaných z dùvodu platební bilance, jejich právní základ a kroky,
podniknuté ke sní�ení vedlej�ích ochranných úèinkù; c) opatøení, pøijatá od
posledních konzultací o liberalizaci dovozních omezení z hlediska závìrù
Výboru; d) plán na odstranìní a postupné uvolnìní zbývajících omezení. Je-li
to pro danou vìc podstatné, je mo�né se odvolat na informace, poskytnuté v
jiných oznámeních nebo zprávách, pøedlo�ených WTO. V rámci
zjednodu�ených konzultaèních postupù pøedlo�í konzultující Èlen písemné
sdìlení, obsahující základní informace o skuteènostech, které obsahuje
základní dokument.

12. Sekretariát, s cílem usnadnit konzultace Výboru, pøipraví
faktografický podkladový materiál o rùzných aspektech plánu konzultací. V
pøípadì rozvojových èlenských zemí zahrne dokument Sekretariátu pøíslu�ný
podkladový a analytický materiál o pùsobení vnìj�ího obchodního prostøedí na
situaci a výhledy v oblasti platební bilance konzultujícího Èlena. Slu�by
technické pomoci Sekretariátu pomohou na �ádost rozvojové èlenské zemì pøi
pøípravì dokumentace pro konzultace.
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Závìry konzultací o platební bilanci

13. Výbor podá o svých konzultacích zprávu Generální radì. Jestli�e
se postupovalo podle úplných konzultaèních postupù, mìla by zpráva uvést
závìry Výboru k rùzným prvkùm plánu konzultací, jako� i skuteènosti a
dùvody, na kterých se zakládají. Výbor bude usilovat, aby do jeho závìrù byly
zahrnuty návrhy na doporuèení, zamìøené na podporu provádìní èlánkù XII a
XVIII:B, Deklarace 1979 a tohoto Ujednání. V tìch pøípadech, kdy byl
pøedlo�en èasový rozvrh pro odstranìní omezujících opatøení, pøijatých z
dùvodu platební bilance, mù�e Generální rada doporuèit, aby, pokud Èlen
tento èasový rozvrh dodr�í, na nìj bylo nahlí�eno jako na Èlena, který závazky
podle GATT 1994 splnil. Kdykoli Generální rada uèinila specifická
doporuèení, práva a závazky Èlenù budou hodnoceny s ohledem na tato
doporuèení. Neexistují-li specifické návrhy na doporuèení Generální rady,
mìly by závìry Výboru zaznamenat rùzné názory, vyjádøené ve Výboru.
Jestli�e se postupovalo podle zjednodu�ených konzultaèních postupù, zahrne
zpráva souhrn hlavních otázek, projednávaných ve Výboru a rozhodnutí o
tom, zda je tøeba pou�ít úplných konzultaèních postupù.
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UJEDNÁNÍ O VÝKLADU ÈLÁNKU XXIV
V�EOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994

Èlenové,

majíce na zøeteli ustanovení èlánku XXIV V�eobecné dohody o clech a
obchodu 1994;

uznávajíce, �e celní unie a oblasti volného obchodu od zalo�ení GATT
znaènì vzrostly co do poètu a dùle�itosti a �e pokrývají významnou èást
svìtového obchodu;

uznávajíce pøínos k roz�íøení svìtového obchodu, který mù�e být
uèinìn u��í integrací mezi ekonomikami stran takových dohod;

uznávajíce rovnì�, �e se takový pøínos zvý�í, jestli�e se odstranìní cel
a jiných omezujících obchodních opatøení mezi zakládajícími územími roz�íøí
na ve�kerý obchod a zmen�í, jestli�e se jakýkoliv vìt�í sektor obchodu vylouèí;

znovu potvrzujíce, �e úèelem takových dohod by mìlo být usnadnìní
obchodu mezi zakládajícími územími a nikoliv zvý�ení pøeká�ek obchodu
jiných Èlenù s takovými územími a �e pøi jejich utváøení nebo roz�íøení by se
jejich strany mìly v nejvìt�ím mo�ném rozsahu vyhnout vytváøení negativních
úèinkù na obchod jiných Èlenù;

pøesvìdèeni rovnì� o potøebì posílení úèinnosti úlohy Rady pro obchod
zbo�ím pøi pøezkoumávání dohod, oznámených podle èlánku XXIV, cestou
objasòování kritérií a postupù pro hodnocení nových nebo roz�íøených dohod a
zvy�ování transparentnosti v�ech dohod, spadajících do pùsobnosti èlánku
XXIV;

uznávajíce potøebu spoleèného chápání závazkù Èlenù podle odstavce
12 èlánku XXIV;

dohodli se takto:

1. Celní unie, oblasti volného obchodu a prozatímní dohody, vedoucí k
vytvoøení celní unie nebo oblasti volného obchodu musí, aby byly sluèitelné s
èlánkem XXIV, mimo jiné vyhovìt ustanovením odstavcù 5, 6, 7 a 8 tohoto
èlánku.

Èlánek XXIV:5

2. Hodnocení v�eobecného dopadu cel a jiných úprav obchodu,
platných pøed a po vytvoøení celní unie, podle odstavce 5 a) èlánku XXIV, se
bude, pokud jde o cla a dávky, opírat o celkové zhodnocení vá�ených prùmìrù
celních sazeb a vybraných cel. Toto zhodnocení se bude opírat o dovozní
statistiky pro pøedchozí reprezentativní období, které dodá celní unie na
úrovni celních polo�ek v hodnotách a mno�stvích rozepsaných podle zemì
pùvodu èlena WTO. Sekretariát vypoète vá�ené prùmìry celních sazeb a
vybraná cla v souladu s metodologií, pou�ívanou pøi hodnocení celních nabídek
v Uruguayském kole mnohostranných obchodních jednání. Za tím úèelem cly
a dávkami, které budou vzaty v úvahu, budou uplatòované sazby cel. Uznává
se, �e za úèelem celkového zhodnocení dopadu jiných pøedpisù, týkajících se
obchodu, pro které se jeví kvantifikace a agregace obtí�nými, mù�e být
nezbytné zkoumání jednotlivých opatøení, úprav, dotèených výrobkù a tokù
obchodu.
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3. �Pøimìøená lhùta�, uvedená v odstavci 5 c) èlánku XXIV, by mìla
pøesáhnout 10 let jen ve výjimeèných pøípadech. V pøípadech, kdy se Èlenové,
kteøí jsou stranami prozatímních dohod, domnívají, �e by 10 let bylo
nedostateèných, poskytnou Výboru pro obchod zbo�ím podrobné vysvìtlení
potøeby del�í lhùty.

Èlánek XXIV:6

4. Odstavec 6 èlánku XXIV stanoví postup, podle nìho� se bude
postupovat, jestli�e Èlen, vytváøející celní unii, navrhne zvý�it vázanou celní
sazbu. V této souvislosti Èlenové znovu potvrzují, �e postup, stanovený v
èlánku XXVIII, jak je propracován ve smìrnicích, pøijatých 10.listopadu 1980
(BISD 27S/26-28) a v Ujednání o výkladu èlánku XXVIII GATT 1994, musí být
zahájen pøed zmìnou nebo odvoláním celních koncesí pøi vytvoøení celní unie
nebo prozatímní dohody, vedoucí k vytvoøení celní unie.

5. Tato jednání budou vedena poctivì, s cílem dosáhnout vzájemnì
uspokojivého vyrovnání. V prùbìhu tìchto jednání se bude, jak je stanoveno v
odstavci 6 èlánku XXIV, brát nále�itý zøetel na sní�ení cel u stejných celních
polo�ek, uèinìné jinými zakladateli celní unie pøi jejím vytvoøení. Jestli�e by
nebyla taková sní�ení dostateèná k potøebnému vyrovnání, celní unie by
nabídla vyrovnání, které mù�e mít formu sní�ení cel u jiných celních polo�ek.
Taková nabídka bude vzata v úvahu Èleny, majícími negociaèní práva ve
vztahu k vázání polo�ky, které se mìní nebo odvolává. Jestli�e by vyrovnání
zùstalo nepøijatelným, jednání by mìla pokraèovat. Kde pøes takové úsilí
nelze v jednáních o vyrovnání podle èlánku XXVIII, rozpracovaném
Ujednáním o výkladu èlánku XXVIII GATT 1994, dosáhnout dohody bìhem
rozumného období od zahájení jednání, bude mít pøesto celní unie mo�nost
koncese zmìnit nebo odvolat; dotèení Èlenové pak budou moci odvolat
podstatnì rovnocenné koncese v souladu s èlánkem XXVIII.

6. GATT 1994 neukládá Èlenùm, majícím výhody ze sní�ení cel,
vyplývajícího z vytvoøení celní unie nebo z prozatímní dohody, vedoucí k
vytvoøení celní unie, závazek, aby poskytli vyrovnání jejím zakladatelùm.

Pøezkoumání celních unií a oblastí volného obchodu

7. V�echna oznámení, uèinìná podle odstavce 7 a) èlánku XXIV,
budou pøezkoumána pracovní skupinou s ohledem na pøíslu�ná ustanovení
GATT 1994 a odstavec 1 tohoto Ujednání. Pracovní skupina pøedlo�í Radì
pro obchod zbo�ím zprávu o svých nálezech v této vìci. Rada pro obchod
zbo�ím mù�e uèinit Èlenùm taková doporuèení, jaká pova�uje za vhodná.

8. Pokud jde o prozatímní dohody, mù�e pracovní skupina ve své
zprávì uèinit pøíslu�ná doporuèení k navr�enému èasovému rozvrhu a k
opatøením, nezbytným k definitivnímu vytvoøení celní unie nebo oblasti
volného obchodu. V pøípadì potøeby mù�e pøistoupit k dal�ímu pøezkoumání
dohody.

9. Èlenové, kteøí jsou stranami prozatímní dohody, oznámí podstatné
zmìny v plánu a èasovém rozvrhu, obsa�eném v této dohodì, Radì pro obchod
zbo�ím, která, bude-li o to po�ádána, zmìny pøezkoumá.

10. Jestli�e by prozatímní dohoda, oznámená podle odstavce 7 a)
èlánku XXIV, plán a èasový rozvrh v rozporu s odstavcem 5 c) èlánku XXIV
nezahrnovala, pracovní skupina ve své zprávì takový plán a èasový rozvrh
doporuèí. Strany nebudou podle okolností udr�ovat v platnosti nebo neuvedou
v platnost takovou dohodu, nejsou-li pøipraveny ji zmìnit v souladu s tìmito
doporuèeními. Následnì bude pøezkoumáno, jak jsou doporuèení provádìna.
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11. Celní unie a zakladatelé oblastí volného obchodu budou
pravidelnì podávat zprávy o provádìní pøíslu�né dohody Radì pro obchod
zbo�ím, jak to pøedpokládají SMLUVNÍ STRANY GATT 1947 v jejich
instrukci Radì GATT 1947, týkající se zpráv o regionálních dohodách (BISD
18S/38). O jakýchkoliv významných zmìnách nebo vývoji v dohodách by se
mìly podávat zprávy, jakmile k nim dojde.

Øe�ení sporù

12. Ve vìci jakýchkoliv zále�itostí, vznikajících z uplatòování tìch
ustanovení èlánku XXIV, která se vztahují k celním uniím, oblastem volného
obchodu nebo prozatímním dohodám, vedoucím k vytvoøení celní unie nebo
oblasti volného obchodu, je mo�né se dovolat ustanovení èlánkù XXII a XXIII
GATT 1994, jak jsou propracována a uplatòována Ujednáním o øe�ení sporù.

Èlánek XXIV:12

13. Ka�dý Èlen je podle GATT 1994 plnì odpovìdný za dodr�ování
v�ech ustanovení GATT 1994 a uèiní taková rozumná opatøení, která má k
dispozici, aby vlády a regionální a místní správní orgány na jeho území tato
ustanovení dodr�ovaly.

14. Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou
propracována a uplatòována Ujednáním o øe�ení sporù, je mo�né se dovolat,
pokud jde o opatøení, ovlivòující dodr�ování GATT 1994, pøijatá vládami nebo
regionálními nebo místními správními orgány na území Èlena. Jestli�e Orgán
pro øe�ení sporù urèí, �e ustanovení GATT 1994 nebylo dodr�eno, odpovìdný
Èlen pøijme taková rozumná opatøení, která má k dispozici, aby jeho
dodr�ování zajistil. Ustanovení, vztahující se k vyrovnání a suspenzi koncesí
nebo k jiným závazkùm, se uplatní v pøípadech, kdy nebylo mo�né zabezpeèit
takové dodr�ování.

15. Ka�dý Èlen se zavazuje posoudit s porozumìním jakékoliv
námitky vznesené jiným Èlenem k opatøením, dotýkajícím se provádìní GATT
1994 a pøijatým na jeho území a poskytnout pøimìøenou pøíle�itost ke
konzultacím o tìchto námitkách.
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UJEDNÁNÍ, TÝKAJÍCÍ SE VÝJIMEK ZE ZÁVAZKÙ
PODLE V�EOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994

Èlenové se dohodli takto:

1. �ádost o výjimku nebo prodlou�ení existující výjimky bude
obsahovat opatøení, která Èlen navrhuje pøijmout, specifické cíle, kterých se
sna�í dosáhnout a dùvody, které mu brání tìchto cílù dosáhnout opatøeními,
která jsou v souladu s jeho závazky podle GATT 1994.

2. Kterákoli výjimka, platná v den vstupu v platnost Dohody o WTO,
musí být ukonèena v den jejího uplynutí nebo 2 roky od data vstupu v platnost
Dohody o WTO, jestli�e bude tato lhùta krat�í, pokud nebyla prodlou�ena v
souladu s vý�e uvedenými postupy a èlánkem IX Dohody o WTO.

3. Jestli�e kterýkoli Èlen usoudí, �e výhoda, vyplývající pro nìj z
GATT 1994, byla zru�ena nebo zmen�ena jako výsledek toho, �e:

a) Èlen, kterému byla výjimka poskytnuta, nedodr�uje podmínky výjimky,
nebo

b) je uplatòováno opatøení, sluèitelné s podmínkami výjimky

mù�e se dovolat ustanovení èlánku XXIII GATT 1994, jak je propracováno a
uplatòováno v Ujednání o øe�ení sporù.
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UJEDNÁNÍ O VÝKLADU ÈLÁNKU XXVIII
V�EOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994

Èlenové se dohodli takto:

1. Pro úèely zmìny nebo odvolání koncese bude ten Èlen, u nìho� je
podíl vývozu, kterého se koncese týká (t.j. vývozu výrobku na trh Èlena,
mìnícího nebo odvolávajícího koncese), na jeho celkových vývozech nejvy��í,
pova�ován za Èlena, který má zájem hlavního dodavatele, pokud ji� nemá
pùvodní negociaèní právo nebo zájem hlavního dodavatele podle odstavce 1
èlánku XXVIII. Je nicménì dohodnuto, �e tento odstavec bude pøezkoumán
Radou pro obchod zbo�ím 5 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO s
cílem rozhodnout, zda toto kritérium pùsobilo uspokojivì pøi zaji��ování
pøerozdìlení negociaèních práv ve prospìch malých a støednì velkých
vývozních Èlenù. Jestli�e se tak nestalo, bude zvá�eno mo�né zlep�ení, vèetnì
pøijetí kritéria, zalo�eného na pomìru vývozù, kterých se koncese týká, k
vývozùm dotèeného výrobku na v�echny trhy, pokud budou pøíslu�né údaje
dostupné.

2. Èlen, který usoudí, �e má zájem hlavního dodavatele podle odstavce
1, by mìl oznámit svou �ádost písemnì s podpùrnými dùkazy Èlenu,
navrhujícímu zmìnu nebo odvolání koncese a souèasnì informovat
Sekretariát. V tìchto pøípadech bude pou�it odstavec 4 �Postupù pro jednání
podle èlánku XXVIII�, pøijatých 10.listopadu 1980 (BISD 27S/26-28).

3. Pøi urèování, kteøí Èlenové mají zájem hlavního dodavatele (jak je
stanoveno v odstavci 1 vý�e nebo v odstavci 1 èlánku XXVIII) nebo podstatný
zájem, bude brán v úvahu pouze ten obchod dotèeným výrobkem, který se
uskuteènil na základì dolo�ky nejvy��ích výhod. Obchod dotèeným výrobkem,
který se uskuteèní na základì nesmluvních preferencí, v�ak bude rovnì� brán
v úvahu, pokud tento obchod pøestal po�ívat výhody z takového preferenèního
zacházení a stává se tak obchodem na základì dolo�ky nejvy��ích výhod v
dobì jednání o zmìnì nebo odvolání koncese nebo se tak stane pøi ukonèení
tohoto jednání.

4. Je-li zmìnìna nebo odvolána celní koncese na nový výrobek (t.j.
výrobek, pro který nejsou obchodní statistiky za 3 roky k dispozici), bude Èlen,
vlastníci pùvodní negociaèní práva na celní polo�ku, kde výrobek je nebo byl
døíve klasifikován, pova�ován za Èlena, který má poèáteèní negociaèní právo v
dotyèné koncesi. Pøi urèování zájmù hlavního dodavatele a podstatných zájmù
a výpoètu vyrovnání budou brány v úvahu, mimo jiné, výrobní kapacity a
investice vyvá�ejícího Èlena, související s dotèeným výrobkem a odhady rùstu
vývozu, jako� i prognózy poptávky po výrobku u dová�ejícího Èlena. Pro úèely
tohoto odstavce se �novým výrobkem� rozumí výrobek, spadající pod celní
polo�ku, vytvoøenou rozdìlením existující celní polo�ky.

5. Jestli�e Èlen soudí, �e má zájem hlavního dodavatele nebo
podstatný zájem podle podmínek odstavce 4, mìl by oznámit svou �ádost
písemnì s podpùrnými dùkazy Èlenu, navrhujícímu zmìnu nebo odvolání
koncese a souèasnì informovat Sekretariát. V tìchto pøípadech bude pou�it
odstavec 4 vý�e uvedených �Postupù pro jednání podle èlánku XXVIII�.

6. Je-li neomezená celní koncese nahrazena celní kvótou, mìla by vý�e
poskytovaného vyrovnání pøekroèit objem obchodu skuteènì dotèeného
zmìnou koncese. Základem pro výpoèet vyrovnání by mìla být èástka, o
kterou pøedpokládaný budoucí obchod pøekroèí úroveò kvóty. Rozumí se, �e
výpoèet pøedpokládaného budoucího obchodu bude vy��í ne�:
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a) prùmìr roèního obchodu v posledním reprezentativním tøíletém období,
zvý�ený o prùmìr roèního rùstu dovozù ve stejném období nebo o 10%,
pokud je tento výpoèet vy��í; nebo

b) obchod v posledním pøedcházejícím roce, zvý�ený o 10%.

V �ádném pøípadì nesmí vý�e vyrovnání, k ní� je Èlen povinen, pøekroèit vý�i,
která by zpùsobila úplné odstranìní koncese.

7. Kterémukoli Èlenu, majícímu zájem hlavního dodavatele podle
odstavce 1 vý�e nebo odstavce 1 èlánku XXVIII, bude u koncese, která je
zmìnìna nebo odvolána, poskytnuto pùvodní negociaèní právo v náhradní
koncesi, pokud nebude dotèenými Èleny dohodnuta jiná forma vyrovnání.
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MARRAKE�SKÝ PROTOKOL
K V�EOBECNÉ DOHODÌ O CLECH A OBCHODU 1994

Èlenové,

uskuteèòujíce jednání v rámci GATT 1947 podle Ministerské deklarace
Uruguayského kola,

dohodli se takto:

1. Listina koncesí a závazkù Èlena, pøipojená k tomuto Protokolu, se
stane listinou tohoto Èlena ke GATT 1994 dnem, kdy Dohoda o WTO pro
tohoto Èlena vstoupí v platnost. Kterákoli listina, pøedlo�ená v souladu s
ministerským Rozhodnutím o opatøeních ve prospìch nejménì rozvinutých
zemí, bude pova�ována za pøílohu k tomuto Protokolu.

2. Sní�ení cel, odsouhlasené ka�dým Èlenem, bude, pokud listina
tohoto Èlena nestanoví jinak, provedeno v pìti stejných sní�eních sazeb. Prvé
takové sní�ení bude provedeno dnem vstupu v platnost Dohody o WTO, ka�dé
dal�í sní�ení bude provedeno 1.ledna ka�dého z následujících rokù a koneèná
sazba vstoupí v platnost nejpozdìji za ètyøi roky po datu vstupu v platnost
Dohody o WTO, pokud listina tohoto Èlena nestanoví jinak. Pokud jeho
listina nestanoví jinak, Èlen, který pøijme Dohodu o WTO po jejím vstupu v
platnost, provede dnem, kdy pro nìho tato Dohoda vstupuje v platnost,
v�echna sní�ení cel, která se ji� uskuteènila spolu se sní�eními, která bude
podle pøedchozí vìty zavázán provést 1.ledna následujícího roku a provede
v�echna zbylá sní�ení cel podle èasového rozvrhu uvedeného v pøedchozí vìtì.
Sní�ená sazba bude v ka�dé etapì zaokrouhlena k prvnímu desetinnému èíslu.
U zemìdìlských výrobkù, které jsou stanoveny v èlánku 2 Dohody o
zemìdìlství, budou etapy sni�ování uskuteènìny podle ustanovení pøíslu�ných
èástí listin.

3. Uplatòování koncesí a závazkù, obsa�ených v listinách, pøipojených
k tomuto Protokolu, bude na po�ádání pøedmìtem mnohostranného
pøezkoumání Èleny. Toto ustanovení se nijak nedotýká práv a závazkù Èlenù,
vyplývajících z Dohod v pøíloze 1A Dohody o WTO.

4. Poté, kdy se listina Èlena, pøipojená k tomuto Protokolu, stane
listinou ke GATT 1994 podle ustanovení odstavce 1, mù�e tento Èlen kdykoliv
suspendovat nebo odvolat zcela nebo èásteènì koncesi v této listinì, týkající se
kteréhokoli výrobku, jeho� hlavním dodavatelem je nìkterý jiný úèastník
Uruguayského kola a jeho� listina se dosud nestala listinou ke GATT 1994.
Takové opatøení mù�e nicménì být uèinìno pouze po písemném oznámení této
suspenze nebo tohoto odvolání koncese Radì pro obchod zbo�ím a po
konzultacích, uskuteènìných na �ádost, s kterýmkoli Èlenem, jeho� pøíslu�ná
listina se stala listinou ke GATT 1994 a který má podstatný zájem na
pøíslu�ném výrobku. Kterákoli koncese takto suspendovaná nebo odvolaná
bude uplatòována poèínaje dnem, kdy se listina Èlena, který má zájem
hlavního dodavatele, stane listinou ke GATT 1994.

5. a) Ani� by bylo dotèeno ustanovení odstavce 2 èlánku 4 Dohody o
zemìdìlství, bude, v pøípadì odkazu, uvedeného v odstavcích 1
b) a 1 c) èlánku II GATT 1994 na datum zmínìné Dohody,
datem rozhodným pro ka�dý výrobek, který je pøedmìtem
koncese uvedené v listinì koncesí, pøipojené k tomuto
Protokolu, datum tohoto Protokolu.
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b) V pøípadì odkazu, uvedeného v odstavci 6 a) èlánku II GATT
1994 na datum zmínìné Dohody, bude datem rozhodným pro
listinu koncesí, pøipojenou k tomuto Protokolu, datum tohoto
Protokolu.

6. V pøípadech zmìn nebo odvolání koncesí, týkajících se netarifních
opatøení, uvedených v èásti III listin, budou uplatòována ustanovení èlánku
XXVIII GATT 1994 a �Postupù pro jednání podle èlánku XXVIII�, pøijatých
10.listopadu 1980 (BISD 27S/26�28). Tím by nemìla být dotèena práva a
závazky Èlenù podle GATT 1994.

7. V�dy, kdy kterákoli listina, pøipojená k tomuto Protokolu, stanoví
pro nìkterý výrobek zacházení ménì pøíznivé, ne� mu bylo poskytováno v
listinách ke GATT 1947 pøed vstupem v platnost Dohody o WTO, se bude mít
za to, �e Èlen, ke kterému se vztahuje listina, uèinil potøebná opatøení, která
by byla jinak nutná podle pøíslu�ných ustanovení èlánku XXVIII GATT 1947
nebo 1994. Ustanovení tohoto odstavce budou uplatòována pouze na Egypt,
Ji�ní Afriku, Peru a Uruguay.

8. Pøipojené listiny jsou pùvodní v jazyce anglickém, francouzském a
�panìlském podle pøíslu�ného vyznaèení v ka�dé listinì.

9. Datem tohoto Protokolu je 15.duben 1994.
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DOHODA O ZEMÌDÌLSTVÍ

Èlenové,

poté, kdy rozhodli ustavit základ pro zahájení procesu reformy v
obchodu zemìdìlskými výrobky v souladu s cíli jednání, stanovenými
Deklarací z Punta del Este;

pøipomínajíce, �e dlouhodobým cílem dohodnutým na Støednìdobém
pøezkoumání Uruguayského kola, je �ustavení spravedlivého a tr�nì
orientovaného zemìdìlského obchodního systému a �e reformní proces musí
být zahájen prostøednictvím jednání o závazcích, týkajících se podpory a
ochrany a stanovením posílených a úèinnìj�ích pravidel GATT�;

pøipomínajíce dále, �e �vý�e uvedeným dlouhodobým cílem je
dosáhnout podstatného postupného sni�ování podpory a ochrany zemìdìlství,
dodr�ovaného v prùbìhu dohodnutého období, co� umo�ní èelit omezením a
deformacím na svìtových zemìdìlských trzích�;

zavazujíce se dosáhnout specifických vázaných závazkù v ka�dé z
následujících oblastí: pøístup na trh, domácí podpory, vývozní soutì� a
dosa�ení dohody v otázkách sanitárních a fytosanitárních;

dohodnuv�e se, �e pøi plnìní jejich závazkù v pøístupu na trh budou
vyspìlé èlenské zemì brát plnì v úvahu zvlá�tní potøeby a podmínky
rozvojových èlenských zemí a zabezpeèí pro nì zlep�ení pøíle�itostí a
podmínek pøístupu pro zemìdìlské výrobky, které jsou pøedmìtem zvlá�tního
zájmu tìchto Èlenù, vèetnì úplné liberalizace obchodu tropickými
zemìdìlskými výrobky, jak bylo dohodnuto na Støednìdobém pøezkoumání a
pro výrobky zvlá�tní dùle�itosti pro diverzifikaci výroby, nahrazující pìstování
zakázaných narkotik;

poznamenávajíce, �e závazky podle reformního programu by mìly být
spravedlivì rozdìleny mezi v�echny Èleny s ohledem na neobchodní aspekty,
vèetnì nezávadnosti potravin a potøeby chránit �ivotní prostøedí; majíce na
zøeteli dohodu, �e zvlá�tní a rozdílné zacházení pro rozvojové zemì je nedílnou
souèástí jednání a berouce v úvahu mo�né záporné úèinky uplatòování
reformního programu na nejménì rozvinuté a zcela potraviny dová�ející
rozvojové zemì;

dohodli se takto:

ÈÁST I

Èlánek 1

Definice pojmù

V této Dohodì, pokud souvislost nevy�aduje jinak:

a) �agregovaná míra podpor� a zkratka �AMS�*/ znamená roèní úroveò
podpor, vyjádøenou v mìnových jednotkách, poskytovanou na zemìdìlský
výrobek ve prospìch výrobcù základního zemìdìlského výrobku nebo
výrobkovì neurèenou podporu, poskytovanou ve prospìch zemìdìlských
výrobcù v�eobecnì, jinou ne� podpora, poskytovaná podle programù
pova�ovaných za vyòaté ze sní�ení podle pøílohy 2 této Dohody, která je:

*/ Aggregate Measurement of Support.
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(i) pokud jde o podporu, poskytovanou bìhem základního období,
specifikována v pøíslu�ných podpùrných tabulkách, zahrnutých
odkazem, uvedeným v èásti IV listiny koncesí a závazkù Èlena; a

(ii) pokud jde o podporu, poskytovanou bìhem kteréhokoli roku
provádìcího období a poté, vypoèítána v souladu s ustanoveními
pøílohy 3 této Dohody a berouce v úvahu základní údaje a metodiku,
pou�itou v podpùrných tabulkách, zahrnutých odkazem, uvedeným v
èásti IV listiny koncesí a závazkù Èlena;

b) �základní zemìdìlský výrobek� ve vztahu k závazkùm na domácí podpory
je definován jako výrobek, který je co mo�ná nejblí�e k místu prvého
prodeje, jak je stanoveno v listinì koncesí a závazkù Èlena a pøíslu�ných
podpùrných materiálech;

c) �rozpoètové výdaje� nebo �výdaje� zahrnují u�lé pøíjmy;

d) �ekvivalentní míra podpor� znamená roèní úroveò podpor, vyjádøenou v
mìnových jednotkách, poskytovanou výrobcùm základního zemìdìlského
výrobku prostøednictvím jednoho nebo více opatøení, její� výpoèet podle
metodiky AMS je neproveditelný, jiných ne� podpor, poskytovaných podle
programù, pova�ovaných za vyòaté ze sní�ení podle pøílohy 2 této
Dohody, která je:
(i) pokud jde o podporu, poskytovanou bìhem základního období,

specifikována v pøíslu�ných podpùrných tabulkách, zahrnutých
odkazem, uvedeným v èásti IV listiny koncesí a závazkù Èlena; a

(ii) pokud jde o podporu, poskytovanou bìhem kteréhokoli roku
provádìcího období a poté, vypoèítána v souladu s ustanoveními
pøílohy 4 této Dohody a berouce v úvahu základní údaje a metodiku,
pou�itou v podpùrných tabulkách, zahrnutých odkazem, uvedeným v
èásti IV listiny koncesí a závazkù Èlena;

e) �vývozní subvence� se vztahují na subvence závislé na výsledky vývozu,
vèetnì vývozních subvencí, uvedených v èlánku 9 této Dohody;

f) �provádìcí období� znamená �estileté období, poèínající v roce 1995 s
výjimkou, �e pro úèely èlánku 13 znamená devítileté období, poèínající v
roce 1995;

g) �koncese na pøístup na trh� zahrnuje v�echny závazky, týkající se
pøístupu na trh, pøevzaté podle této Dohody;

h) �celková agregovaná míra podpor� a �celkové AMS� znamená celkovou
sumu v�ech domácích podpor, poskytovaných ve prospìch zemìdìlských
výrobcù, vypoèítanou jako souèet v�ech agregovaných mìr podpor pro
základní zemìdìlské výrobky, v�ech výrobkovì nespecifikovaných AMS a
v�ech ekvivalentních mìr podpor pro zemìdìlské výrobky a která je:
(i) pokud jde o podporu, poskytovanou bìhem základního období (t.j.

�základní celkové AMS�) a maximální podporu, kterou je povoleno
poskytnout bìhem kteréhokoli roku provádìcího období nebo poté
(t.j. �roèní a koneèné vázané úrovnì závazkù�), specifikována v èásti
IV listiny koncesí a závazkù Èlena; a

(ii) pokud jde o úroveò podpor skuteènì poskytnutých bìhem
kteréhokoli roku provádìcího období a poté (t.j. �bì�né celkové
AMS�), poèítána podle ustanovení této Dohody, vèetnì èlánku 6 a
podle základních údajù a metodiky, pou�itých v tabulkách
podpùrných materiálù, zahrnutých odkazem, uvedeným v èásti IV
listiny koncesí a závazkù Èlena;
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i) �rokem� ve vý�e uvedeném odstavci f) a ve vztahu ke specifickým
závazkùm Èlena se rozumí kalendáøní rok, finanèní nebo obchodní rok,
specifikovaný v listinì koncesí a závazkù tohoto Èlena.

Èlánek 2

Seznam výrobkù

Tato Dohoda se vztahuje na výrobky, uvedené v pøíloze 1 této Dohody,
dále uvádìné jako zemìdìlské výrobky.

ÈÁST II

Èlánek 3

Zaèlenìní koncesí a závazkù

1. Závazky na domácí podpory a vývozní subvence v èásti IV listiny
koncesí a závazkù ka�dého Èlena pøedstavují závazky, omezující subvencování
a tímto se stávají nedílnou souèástí GATT 1994.

2. S výjimkou ustanovení èlánku 6 nebude Èlen poskytovat podpory
ve prospìch domácích výrobcù nad úroveò závazkù, specifikovaných v oddílu I
èásti IV jeho listiny koncesí a závazkù.

3. S výjimkou ustanovení odstavcù 2 b) a 4 èlánku 9 nebude Èlen
poskytovat vývozní subvence, uvedené v odstavci 1 èlánku 9 na zemìdìlské
výrobky nebo skupiny výrobkù, specifikované v oddílu II èásti IV jeho listiny
koncesí a závazkù nad úrovnì závazkù na rozpoètové výdaje a mno�ství,
specifikovaných v této listinì a nebude poskytovat takové subvence na �ádný
zemìdìlský výrobek, který není specifikován v uvedeném oddílu jeho listiny
koncesí a závazkù.

ÈÁST III

Èlánek 4

Pøístup na trh

1. Koncese na pøístup na trh, obsa�ené v listinì koncesí a závazkù, se
týkají vázání a sni�ování cel a ostatních závazkù na pøístup na trh,
specifikovaných v této listinì.

2. Èlenové nebudou udr�ovat nebo se uchylovat nebo se vracet k
jakýmkoliv opatøením, která mìla být pøevedena na bì�ná cla1/, pokud není
stanoveno jinak v èlánku 5 a pøíloze 5.

1/ Tato opatrÏenõÂ zahrnujõÂ mnozÏstevnõÂ dovoznõÂ omezenõÂ, vyrovnaÂvacõÂ dovoznõÂ daÂvky,

minimaÂlnõÂ dovoznõÂ ceny, dovoznõÂ licence vydaÂvaneÂ podle volneÂho uvaÂzÏenõÂ licencÏnõÂch

orgaÂnuÊ, netarifnõÂ opatrÏenõÂ udrzÏovanaÂ prostrÏednictvõÂm staÂtnõÂch obchodnõÂch podnikuÊ,

dobrovolnaÂ vyÂvoznõÂ omezenõÂ a podobnaÂ opatrÏenõÂ na hranici, jinaÂ nezÏ beÏzÏnaÂ cla, at'

jsou udrzÏovaÂna podle specifickyÂch odchylek od ustanovenõÂ GATT 1947 pro urcÏitou zemi

nebo ne, ale nikoli opatrÏenõÂ, udrzÏovanaÂ podle ustanovenõÂ o platebnõÂ bilanci nebo

jinyÂch vsÏeobecnyÂch, zemeÏdeÏlstvõÂ se specificky netyÂkajõÂcõÂch ustanovenõÂ GATT 1994

nebo ostatnõÂch mnohostrannyÂch obchodnõÂch dohod v prÏõÂloze 1A k DohodeÏ o WTO.
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Èlánek 5

Zvlá�tní ochranná ustanovení

1. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 b) èlánku II GATT 1994, se
mù�e kterýkoli Èlen dovolat ustanovení ní�e uvedených odstavcù 4 a 5 v
souvislosti s dovozem zemìdìlského výrobku, u kterého byla opatøení,
uvedená v odstavci 2 èlánku 4 této Dohody, pøevedena na bì�ná cla a který je
oznaèen v jeho listinì koncesí a závazkù symbolem �SSG� jako pøedmìt
koncese, pro kterou ustanovení tohoto èlánku mù�e být uplatnìno, jestli�e:

a) objem dovozù tohoto výrobku, uskuteènìných na celní území Èlena,
poskytujícího koncesi bìhem kteréhokoli roku, pøekraèuje spou�tìcí
úroveò, která se vztahuje k souèasné mo�nosti pøístupu na trh, jak je
uvedena v ní�e uvedeném odstavci 4; nebo, ale ne souèasnì;

b) cena, za kterou mohou být dovozy výrobku na celní území Èlena,
poskytujícího koncesi, uskuteènìny, stanovená na bázi dovozní ceny CIF
pøíslu�né dodávky, vyjádøená v domácí mìnì, klesá pod spou�tìcí cenu,
která se rovná prùmìru referenèní ceny2/ dotyèného výrobku za období
1986-1988.

2. Dovozy podle závazkù na bì�ný a minimální pøístup, stanovené
jako èást koncese, uvedené v odstavci 1, budou pro zji�tìní, zda bylo dosa�eno
objemu dovozù, vy�adovaných pro uplatnìní ustanovení odstavce 1 a) a
odstavce 4, zapoèítány, ale dovozy podle tìchto závazkù nebudou dotèeny
�ádným dodateèným clem, ulo�eným buï podle odstavce 1 a) a odstavce 4 nebo
odstavce 1 b) a odstavce 5 uvedeného ní�e.

3. Jakékoliv dodávky dotyèného výrobku, které byly na cestì na
základì kontraktu, uzavøeného pøed ulo�ením dodateèného cla podle odstavce
1 a) a odstavce 4, budou osvobozeny od takového dodateèného cla za
pøedpokladu, �e mohou být pro úèely spu�tìní uplatòování ustanovení
odstavce 1 a) v daném roce zapoèítány do objemu dovozù dotyèného výrobku
bìhem následujícího roku.

4. Jakékoliv dodateèné clo, ulo�ené podle odstavce 1 a), bude
zachováno pouze do konce roku, ve kterém bylo ulo�eno a mù�e být stanoveno
pouze na úrovni, která nepøekroèí 1/3 úrovnì bì�ného cla, uplatòovaného v
roce, ve kterém se opatøení uskuteènilo. Spou�tìcí úroveò bude stanovena
podle následujícího schématu, zalo�eného na pøíle�itostech pøístupu na trh,
definovaných jako dovozy v procentech z odpovídající domácí spotøeby3/
bìhem tøí pøedchozích let, pro které jsou k dispozici údaje:

a) v pøípadì, �e takové pøíle�itosti pøístupu na trh pro výrobek jsou ni��í
nebo se rovnají 10%, se bude základní spou�tìcí úroveò rovnat 125%;

b) v pøípadì, �e takové pøíle�itosti pøístupu na trh pro výrobek jsou vy��í
ne� 10%, ale men�í nebo se rovnají 30%, se bude základní spou�tìcí
úroveò rovnat 110%;

2/ ReferencÏnõÂ cena, pouzÏõÂvanaÂ k uplatnÏovaÂnõÂ ustanovenõÂ tohoto pododstavce, bude

zpravidla pruÊmeÏrnaÂ CIF cena za jednotku dotycÏneÂho vyÂrobku nebo jõÂ jinak bude vhodnaÂ

cena, pokud jde o podmõÂnky kvality vyÂrobku a jeho stupenÏ zpracovaÂnõÂ. NaÂsledneÏ po

jejõÂm pocÏaÂtecÏnõÂm uzÏitõÂ bude zverÏejneÏna a daÂna v nezbytneÂm rozsahu k dispozici, aby

dovolila ostatnõÂm CÏlenuÊm stanovit dodatecÏneÂ clo, ktereÂ muÊzÏe byÂt vybõÂraÂno.

3/ Kde nenõÂ vzata v uÂvahu domaÂcõÂ spotrÏeba, bude uplatnÏovaÂna zaÂkladnõÂ spousÏteÏcõÂ uÂrovenÏ

podle odstavce 4 a).
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c) v pøípadì, �e takové pøíle�itosti pøístupu na trh pro výrobek jsou vy��í
ne� 30%, se bude základní spou�tìcí úroveò rovnat 105%.

Ve v�ech pøípadech mù�e být dodateèné clo ulo�eno v kterémkoli roce,
kdy absolutní objem dovozù dotyèného výrobku, uskuteènìných na celní území
Èlena, poskytujícího koncesi pøesáhne sumu (x) základní spou�tìcí úrovnì,
stanovenou, jak uvedeno vý�e a násobenou prùmìrným mno�stvím dovozù za
tøi pøedchozí roky, za které jsou k dispozici údaje a (y) zmìny absolutního
objemu domácí spotøeby dotyèného výrobku v posledním roce, pro který jsou k
dispozici údaje v porovnání s pøedchozím rokem za pøedpokladu, �e spou�tìcí
úroveò nebude ni��í ne� 105% prùmìrného mno�ství dovozù v (x), jak je
uvedeno vý�e.

5. Dodateèné clo, ulo�ené podle odstavce 1 b), bude stanoveno podle
následujícího schématu:

a) jestli�e je rozdíl mezi dovozní cenou CIF dodávky, vyjádøenou v domácí
mìnì (dále uvádìnou jako �dovozní cena�) a spou�tìcí cenou, definovanou
podle uvedeného odstavce, ni��í nebo se rovná 10% spou�tìcí ceny,
nebude �ádné dodateèné clo ulo�eno;

b) jestli�e je rozdíl mezi dovozní cenou a spou�tìcí cenou (dále uvádìný jako
�rozdíl�) vy��í ne� 10%, ale ni��í nebo se rovná 40% spou�tìcí ceny, bude
se dodateèné clo rovnat 30% èástky, o kterou rozdíl pøekroèil 10%;

c) jestli�e je rozdíl vy��í ne� 40%, ale ni��í ne� nebo se rovná 60% spou�tìcí
ceny, bude se dodateèné clo rovnat 50% èástky, o kterou rozdíl pøekroèil
40%, k èemu� se pøipoète dodateèné clo, povolené podle b);

d) jestli�e je rozdíl vy��í ne� 60%, ale ni��í ne� nebo se rovná 75%, bude
dodateèné clo odpovídat 70% èástky, o kterou rozdíl pøesahuje 60%
spou�tìcí ceny, k èemu� se pøipoètou dodateèná cla, povolená podle b) a
c);

e) jestli�e je rozdíl vy��í ne� 75% spou�tìcí ceny, bude se dodateèné clo
rovnat 90% èástky, o kterou rozdíl pøesahuje 75%, k èemu� se pøipoètou
dodateèná cla, povolená podle b), c) a d).

6. Pro zkazitelné a sezónní výrobky budou vý�e stanovené podmínky
uplatòovány takovým zpùsobem, aby se braly v úvahu specifické vlastnosti
tìchto výrobkù. Zejména bude mo�no pou�ít podle odstavce 1 a) a odstavce 4
krat�í èasové období s odvoláním na odpovídající období v rámci základního
období a rozdílné referenèní ceny pro odli�ná období podle odstavce 1 b).

7. Uplatòování zvlá�tních ochranných opatøení bude provádìno
transparentním zpùsobem. Kterýkoli Èlen, uplatòující opatøení podle
odstavce 1 a), podá písemné oznámení, vèetnì potøebných údajù
Zemìdìlskému výboru tak pøedem, jak je to mo�né, v ka�dém pøípadì 10 dní
po zavedení takového opatøení. V pøípadech, kde zmìny objemù spotøeby
musí být rozepsány na jednotlivé celní polo�ky, které jsou pøedmìtem opatøení
podle odstavce 4, budou potøebné údaje zahrnovat informace a metody, pou�ité
pøi rozepsání zmìn. Èlen, uplatòující opatøení podle odstavce 4, poskytne
ka�dému zainteresovanému Èlenu pøíle�itost konzultovat podmínky
uplatòování takového opatøení. Kterýkoli Èlen, uplatòující opatøení podle
odstavce 1 b), podá písemné oznámení, vèetnì potøebných údajù
Zemìdìlskému výboru v prùbìhu 10 dní od zavedení prvního takového
opatøení nebo u zkazitelných nebo sezónních výrobkù od prvního opatøení v
kterémkoli období. Èlenové se zavazují, pokud je to mo�né, neuchylovat se k
ustanovení odstavce 1 b), jestli�e objem dovozù dotyèného výrobku klesá. V
ka�dém pøípadì Èlen, zavádìjící takové opatøení, poskytne zainteresovaným
Èlenùm pøíle�itost konzultovat podmínky k uplatòování takového opatøení.
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8. Jestli�e jsou opatøení uplatòována podle odstavcù 1 a� 7, Èlenové
se zavazují, �e se nebudou uchylovat v souvislosti s tìmito opatøeními k
ustanovením odstavce 1 a) a 3 èlánku XIX GATT 1994 nebo odstavce 2 èlánku
8 Dohody o ochranných opatøeních.

9. Ustanovení tohoto èlánku zùstanou v platnosti po dobu trvání
reformního procesu, uvedeného v èlánku 20.

ÈÁST IV

Èlánek 6

Závazky na domácí podpory

1. Závazky na sní�ení domácí podpory ka�dého Èlena, obsa�ené v
èásti IV jeho listiny koncesí a závazkù, se budou týkat v�ech domácích podpor
ve prospìch zemìdìlských výrobcù s výjimkou domácích opatøení, která
nepodléhají sní�ení podle kritérií, stanovených v tomto èlánku a v pøíloze 2
této Dohody. Závazky jsou vyjádøeny v celkové agregované míøe podpor a
�roèních a koneèných vázaných úrovních závazkù�.

2. V souladu s tím, �e v prùbìhu støednìdobého pøezkoumání bylo
dohodnuto, �e vládní opatøení, týkající se pøímých nebo nepøímých pomocí,
které mají podpoøit rozvoj zemìdìlství a venkova, jsou nedílnou souèástí
rozvojových programù rozvojových zemí, budou investièní podpory, které jsou
v�eobecnì pou�ívané v zemìdìlství v rozvojových èlenských zemích a podpory
zemìdìlských vstupù v�eobecnì pou�ívány výrobci s nízkými pøíjmy nebo
omezenými zdroji v rozvojových èlenských zemích, osvobozeny od závazkù na
sní�ení domácích podpor, které by se jinak vztahovaly na taková opatøení
stejnì, jak jsou osvobozeny domácí podpory výrobcù v rozvojových èlenských
zemích, podporujících nahrazení nedovolených narkotických rostlin. U
domácí podpory, dodr�ující kritéria tohoto odstavce, nebude po�adováno, aby
byla zahrnuta do Èlenova výpoètu bì�né celkové AMS.

3. Bude se mít za to, �e Èlen splnil své závazky na sní�ení domácích
podpor v kterémkoli roce, ve kterém domácí podpory ve prospìch
zemìdìlských výrobcù, vyjádøené v bì�ných celkových AMS, nepøekroèí
odpovídající roèní nebo koneènou vázanou úroveò závazku, specifikovaného v
èásti IV listiny koncesí a závazkù Èlena.

4. a) Èlen nebude �ádán, aby zahrnul do výpoètu jeho bì�né celkové
AMS a nebude �ádán, aby sní�il:

(i) domácí podporu na urèitý výrobek, která by jinak mìla být
zahrnuta do výpoètu bì�né AMS Èlena, pokud tato
podpora nepøesáhne 5% celkové hodnoty výroby
základního výrobku Èlena bìhem pøíslu�ného roku; a

(ii) domácí podporu výrobkovì nespecifikovanou, která by
jinak mìla být zahrnuta do výpoètu bì�né AMS Èlena,
pokud tato podpora nepøesáhne 5% hodnoty celkové
zemìdìlské výroby tohoto Èlena.

b) Pro rozvojové èlenské zemì bude procentem de minimis podle
tohoto odstavce 10%.

5. a) Pøímé platby v rámci programù, omezujících výrobu, se
nebudou týkat závazkù na sní�ení domácích podpor, jestli�e:

(i) takové platby se vztahují na urèitou plochu a výnos; nebo
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(ii) takové platby jsou provádìny na 85% nebo ménì základní
úrovnì výroby;

(iii) platby za dobytek jsou provádìny na stanovený poèet
hlav.

b) Osvobození od závazkù na sní�ení pøímých plateb, splòující
vý�e uvedená kritéria, se projeví vylouèením hodnoty tìchto
pøímých plateb z výpoètu bì�né celkové AMS Èlena.

Èlánek 7

V�eobecná pravidla pro domácí podpory

1. Ka�dý Èlen zajistí, aby v�echny domácí podpory ve prospìch
zemìdìlských výrobcù, které se netýkají závazkù na sní�ení, nebo� odpovídají
kritériím, stanoveným v pøíloze 2 této Dohody, byly s nimi udr�ovány v
souladu.

2. a) Kterákoli domácí podpora ve prospìch zemìdìlských výrobcù,
vèetnì jakékoliv modifikace takové podpory a ka�dá podpora,
která je následnì zavedena a nemù�e být prokázáno, �e
uspokojuje kritéria v pøíloze 2 této Dohody nebo �e je
osvobozena od sní�ení z dùvodu kteréhokoli jiného ustanovení
této Dohody, bude zahrnuta do výpoètu bì�né celkové AMS
Èlena.

b) v pøípadì, �e neexistuje �ádný závazek na celkovou AMS v èásti
IV listiny koncesí a závazkù Èlena, tento Èlen neposkytne
podporu zemìdìlským výrobcùm nad pøíslu�nou úroveò de
minimis, stanovenou v odstavci 4 èlánku 6.

ÈÁST V

Èlánek 8

Závazky, týkající se vývozní soutì�e

Ka�dý Èlen se zavazuje neposkytovat vývozní subvence jinak ne� v
souladu s touto Dohodou a se závazky, stanovenými v listinì koncesí a
závazkù Èlena.

Èlánek 9

Závazky na vývozní subvence

1. Závazky na sní�ení podle této Dohody se týkají následujících
vývozních subvencí:

a) vládami nebo jejich orgány poskytované pøímé podpory, vèetnì plateb v
naturáliích podniku, výrobnímu odvìtví, výrobcùm zemìdìlského
výrobku, dru�stvùm nebo jiným sdru�ením takových výrobcù, nebo
obchodním organizacím, závislé na výsledcích vývozu;

b) prodeje nebo pøenechání pro vývoz neobchodních zásob zemìdìlských
výrobkù vládami nebo jejich orgány za ni��í, ne� jsou srovnatelné ceny,
placené kupujícími za obdobný výrobek na domácím trhu;
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c) platby za vývoz zemìdìlského výrobku, které jsou financovány na
základì vládního opatøení, bez ohledu na to, zda jsou pøipsány na vrub
státní pokladny nebo nikoli, vèetnì plateb financovaných z výnosù z
danì, uvalené na dotyèný zemìdìlský výrobek nebo na zemìdìlský
výrobek, ze kterého vyvá�ený výrobek pochází;

d) poskytování subvencí ke sní�ení nákladù na uskuteènìní vývozù
zemìdìlských výrobkù (jiných ne� �iroce pou�ívaných slu�eb na podporu
vývozu a poradenských slu�eb), vèetnì nákladù na manipulaci, zvy�ování
kvality a ostatní zpracovatelské náklady a náklady na mezinárodní a
námoøní dopravu;

e) vnitøní dopravné a náklady spojené s odesláním zásilky k vývozu,
zavedené nebo naøízené vládami za podmínek výhodnìj�ích ne� pro
domácí zásilky;

f) subvence na zemìdìlské výrobky urèené k zapracování do vývozních
výrobkù.

2. a) S výjimkou ustanovení odstavce b), úrovnì závazkù na vývozní
subvence pro ka�dý rok provádìcího období, stanovené v listinì
koncesí a závazkù Èlena, pøedstavují, pokud se týèe vývozních
podpor, uvedených v odstavci 1 tohoto èlánku:

(i) v pøípadì závazkù na sní�ení rozpoètových výdajù,
nejvy��í úroveò výdajù na takové subvence, které mohou
být pøidìleny nebo vydány v tomto roce, pokud jde o
dotyèný zemìdìlský výrobek nebo skupinu výrobkù; a

(ii) v pøípadì závazkù na sní�ení mno�ství vývozu, nejvy��í
mno�ství zemìdìlského výrobku nebo skupiny výrobkù, na
nì� mohou být tyto vývozní subvence poskytnuty v tomto
roce.

b) Od druhého do pátého roku provádìcího období mù�e Èlen
poskytnout vývozní subvence, uvedené v odstavci 1 v daném
roce nad odpovídající úrovnì roèních závazkù, pokud jde o
výrobky nebo skupiny výrobkù, stanovených v èásti IV listiny
koncesí a závazkù Èlena s podmínkou, �e:

(i) souhrnná èástka rozpoètových výdajù na tyto subvence
nepøesáhne od poèátku provádìcího období a� do roku, o
nìj� se jedná, souhrnnou èástku, která by vyplynula z
úplného dodr�ení pøíslu�né úrovnì roèního rozpoètového
závazku, stanoveného v listinì koncesí a závazkù Èlena, o
více ne� 3% úroveò základního období tìchto
rozpoètových výdajù;

(ii) souhrnná mno�ství vývozu, která po�ívají tìchto
subvencí, nepøesáhnou od poèátku provádìcího období a�
do roku, o nìj� se jedná, souhrnná mno�ství, která by
vyplynula z úplného dodr�ení pøíslu�né úrovnì roèního
mno�stevního závazku, stanoveného v listinì koncesí a
závazkù Èlena, o více ne� 1,75% mno�ství základního
období;

(iii) celkové souhrnné èástky rozpoètových výdajù na takové
vývozní subvence a mno�ství, po�ívající takových
vývozních subvencí po celé provádìcí období, nejsou vy��í
ne� úhrn, který by vyplynul z úplného dodr�ení pøíslu�né
úrovnì roèního závazku, stanoveného v listinì koncesí a
závazkù Èlena; a
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(iv) rozpoètové výdaje Èlena na vývozní subvence a mno�ství,
po�ívající tìchto subvencí pøi ukonèení provádìcího
období nejsou vy��í ne� 64%, resp. 79% úrovnì
základního období 1986�1990. Pro rozvojové èlenské
zemì tato procenta budou 76, resp. 86%.

3. Závazky, týkající se omezení mo�nosti roz�íøení subvencování
vývozu, jsou ty, které jsou stanoveny v listinách koncesí a závazkù.

4. Bìhem provádìcího období nebude od rozvojových èlenských zemí
po�adováno, aby pøevzaly závazky na vývozní subvence, uvedené v
pododstavcích d) a e) odstavce 1 s podmínkou, �e nejsou uplatòovány
zpùsobem, který by obcházel závazky na sní�ení.

Èlánek 10

Zamezení obcházení závazkù na vývozní subvence

1. Vývozní subvence, neuvedené v odstavci 1 èlánku 9, nebudou
uplatòovány zpùsobem, který má za následek nebo hrozí vést k obcházení
závazkù na vývozní subvence; ani neobchodní transakce nebudou vyu�ívány k
obcházení takových závazkù.

2. Èlenové se zavazují, �e budou pracovat pro rozvoj mezinárodnì
dohodnutých pravidel, upravujících vývozní úvìry, vývozní úvìrové záruky
nebo poji��ovací programy a po dohodì o takových pravidlech poskytovat
vývozní úvìry, vývozní úvìrové záruky nebo poji��ovací programy pouze v
souladu s nimi.

3. Ka�dý Èlen, jen� tvrdí, �e jakékoliv mno�ství vyvá�ené nad úroveò
závazkù na sní�ení není subvencováno, musí prokázat, �e �ádná vývozní
subvence, bez ohledu na to, zda je uvedená v èlánku 9 nebo ne, nebyla
poskytnuta na vyvá�ené mno�ství, o nì� se jedná.

4. Èlenové, poskytující mezinárodní potravinovou pomoc, zajistí, aby:

a) poskytnutí mezinárodní potravinové pomoci nebylo pøímo nebo nepøímo
vázáno na komerèní vývozy zemìdìlských výrobkù do pøijímajících zemí;

b) se transakce mezinárodní potravinové pomoci, vèetnì dvoustranné
potravinové pomoci, která je vyjádøena penì�nì, uskuteèòovaly v souladu
se �Zásadami FAO o nakládání s pøebytky a poradních povinnostech� a
kde je to vhodné, systémem obvyklých dovozních obchodních operací*/; a

c) aby taková pomoc byla poskytnuta pokud mo�no zcela ve formì daru,
nebo za podmínek ne ménì výhodných ne� poskytovaných podle èlánku
IV Konvence o potravinové pomoci 1986.

Èlánek 11

Zapracované výrobky

V �ádném pøípadì nemù�e subvence, poskytnutá na jednotku
zapracovaného základního zemìdìlského výrobku, pøevý�it subvenci na
jednotku, která by byla zaplacena na vývoz základního výrobku jako takového.

*/ Usual Marketing Requirements System, UMRS.
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ÈÁST VI

Èlánek 12

Pravidla pro zákazy a omezení vývozu

1. V pøípadì, �e kterýkoli Èlen zavádí jakékoliv nové zákazy nebo
omezení vývozu potravin v souladu s odstavcem 2 a) èlánku XI GATT 1994,
bude dodr�ovat následující ustanovení:

a) Èlen, zavádìjící zákaz nebo omezení vývozu, bude vìnovat nále�itou
pozornost úèinkùm takového zákazu nebo omezení na potravinové
zabezpeèení dová�ejícího Èlena;

b) døíve, ne� Èlen zavede zákaz nebo omezení vývozu, za�le Zemìdìlskému
výboru tak dlouho pøedem, jak to jen bude mo�né, písemnou informaci,
zahrnující takové údaje, jako jsou povaha a trvání opatøení a na �ádost
bude konzultovat s kterýmkoli jiným Èlenem, který má podstatný zájem
jako dovozce jakoukoliv zále�itost, vztahující se k dotyènému opatøení.
Èlen, zavádìjící takový zákaz nebo omezení vývozu poskytne na �ádost
tohoto Èlena nezbytné informace.

2. Ustanovení tohoto èlánku se nebudou vztahovat na �ádnou
rozvojovou èlenskou zemi, pokud je opatøení èinìno rozvojovou èlenskou zemí,
která je èistì vývozcem specifické potraviny, které se opatøení týká.

ÈÁST VII

Èlánek 13

Zmírnìní

Bìhem provádìcího období, bez ohledu na ustanovení GATT 1994 a
Dohodu o subvencích a vyrovnávacích opatøeních (dále uvádìnou v tomto
èlánku jako �Dohoda o subvencích�):

a) domácí podpory, které jsou plnì v souladu s ustanoveními pøílohy 2 této
Dohody, budou:

(i) nenapadnutelné subvence pro úèely vyrovnávacích cel4/;

(ii) osvobozeny od opatøení, opírajících se o èlánek XVI GATT 1994 a
èást III Dohody o subvencích; a

(iii) osvobozeny od opatøení, opírajících se o zru�ení nebo zmen�ení
výhod z celních koncesí, plynoucích jinému Èlenu podle èlánku II
GATT 1994, ve smyslu odstavce 1 b) èlánku XXIII GATT 1994;

b) domácí podpory, které jsou plnì v souladu s ustanoveními èlánku 6 této
Dohody, vèetnì pøímých plateb, které jsou v souladu s ustanoveními
odstavce 5, jak jsou uvedeny v ka�dé listinì koncesí a závazkù Èlena,
jako� i domácí podpory v rámci úrovní de minimis a v souladu s
odstavcem 2 èlánku 6, budou:

4/ ªVyrovnaÂvacõÂ claª, pokud jsou zmõÂneÏna v tomto cÏlaÂnku, jsou cla, kteraÂ jsou

prÏedmeÏtem uÂpravy cÏlaÂnku VI GATT 1994 a cÏaÂsti V Dohody o subvencõÂch a vyrovnaÂvacõÂch

opatrÏenõÂch.
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(i) osvobozeny od ulo�ení vyrovnávacích cel, leda�e by zji�tìní o újmì
nebo její hrozbì bylo uèinìno v souladu s èlánkem VI GATT 1994 a
èástí V Dohody o subvencích a zmírnìní bude prokázáno pøi
zahájení ka�dého �etøení, týkajícího se vyrovnávacího cla;

(ii) osvobozeny od opatøení, opírajících se o odstavec 1 èlánku XVI
GATT 1994 nebo èlánky 5 a 6 Dohody o subvencích za
pøedpokladu, �e taková opatøení neposkytují podporu na specifický
výrobek nad úroveò, o ní� bylo rozhodnuto bìhem obchodního roku
1992; a

(iii) osvobozeny od opatøení, neporu�ujících dohodu a zalo�ených na
zru�ení nebo zmen�ení výhod z celních koncesí, plynoucích jinému
Èlenu podle èlánku II GATT 1994, ve smyslu odstavce 1 b) èlánku
XXIII GATT 1994 za pøedpokladu, �e taková opatøení neposkytnou
podporu na specifický výrobek nad úroveò, o ní� bylo rozhodnuto
bìhem obchodního roku 1992;

c) vývozní podpory, které jsou plnì v souladu s ustanoveními èásti V této
Dohody tak, jak se uvádí v ka�dé listinì koncesí a závazkù Èlena, budou:

(i) podléhat vyrovnávacím clùm pouze na základì zji�tìní újmy nebo
její hrozby, zalo�eného na objemu, úèinku na ceny nebo následném
dopadu v souladu s èlánkem VI GATT 1994 a èástí V Dohody o
subvencích a zmírnìní bude prokázáno pøi zahájení ka�dého
�etøení, týkajícího se vyrovnávacích cel; a

(ii) osvobozeny od opatøení, opírajících se o èlánek XVI GATT 1994
nebo èlánky 3, 5 a 6 Dohody o subvencích.

ÈÁST VIII

Èlánek 14

Sanitární a fytosanitární opatøení

Èlenové se dohodli uvést v úèinnost Dohodu o uplatòování sanitárních
a fytosanitárních opatøení.

ÈÁST IX

Èlánek 15

Zvlá�tní a rozdílné zacházení

1. Uznávajíce, �e rozdílné a pøíznivìj�í zacházení pro rozvojové
èlenské zemì je nedílnou souèástí jednání, zvlá�tní a rozdílné zacházení, pokud
jde o závazky, bude poskytováno tak, jak je stanoveno v pøíslu�ných
ustanoveních této Dohody a zahrnuto v listinách koncesí a závazkù.

2. Rozvojové èlenské zemì budou mít mo�nost uplatòovat závazky na
sní�ení po dobu, která mù�e dosáhnout 10 let. Od nejménì rozvinutých
èlenských zemí nebude po�adováno, aby závazky na sní�ení pøevzaly.
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ÈÁST X

Èlánek 16

Nejménì rozvinuté a zcela potraviny dová�ející rozvojové zemì

1. Vyspìlé èlenské zemì pøijmou opatøení, stanovená v rámci
Rozhodnutí k opatøením, týkajícím se mo�ných negativních vlivù reformního
programu na nejménì rozvinuté zemì a zcela potraviny dová�ející rozvojové
zemì.

2. Zemìdìlský výbor bude podle potøeby kontrolovat plnìní tohoto
Rozhodnutí.

ÈÁST XI

Èlánek 17

Zemìdìlský výbor

Tímto se zøizuje Zemìdìlský výbor.

Èlánek 18

Pøezkoumání plnìní závazkù

1. Pokrok v plnìní závazkù, sjednaných podle reformního programu
Uruguayského kola, bude pøezkoumáván Zemìdìlským výborem.

2. Pøezkoumání bude provedeno na základì oznámení, která Èlenové
o urèených otázkách a ve stanovených lhùtách pøedlo�í, jako� i na základì
dokumentace, o její� zpracování mù�e Sekretariát pro usnadnìní pøezkoumání
po�ádat.

3. Kromì oznámení, pøedkládaných podle odstavce 2, bude
bezodkladnì oznámeno ka�dé nové opatøení o domácí podpoøe nebo zmìna
stávajícího, pro které je po�adováno osvobození od sní�ení. Toto oznámení
bude obsahovat podrobnosti o novém nebo zmìnìném opatøení a jeho soulad s
dohodnutými kritérií, uvedenými buï v èlánku 6 nebo v pøíloze 2.

4. V prùbìhu pøezkoumání budou Èlenové vìnovat nále�itou
pozornost vlivu nadmìrné míry inflace na schopnost ka�dého Èlena dodr�et
své závazky na domácí podpory.

5. Èlenové se dohodli konzultovat ka�doroènì v Zemìdìlském výboru
jejich úèast na normálním rùstu svìtového obchodu zemìdìlskými výrobky v
rámci závazkù na vývozní subvence podle této Dohody.

6. V prùbìhu pøezkoumání bude poskytnuta pøíle�itost Èlenùm
nastolit jakoukoliv otázku, vztahující se k plnìní závazkù podle reformního
programu, uvedeného v této Dohodì.

7. Ka�dý Èlen mù�e upozornit Zemìdìlský výbor na jakékoli opatøení,
o nìm� má za to, �e mìlo být oznámeno jiným Èlenem.
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Èlánek 19

Konzultace a øe�ení sporù

Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a
uplatòována Ujednáním o øe�ení sporù, se budou uplatòovat na konzultace a
øe�ení sporù podle této Dohody.

ÈÁST XII

Èlánek 20

Pokraèování reformního procesu

Uznávajíce, �e dlouhodobý cíl podstatného postupného sni�ování
podpor a ochrany, smìøující k zásadní reformì, je pokraèující proces, Èlenové
souhlasí, �e jednání o pokraèování procesu bude zahájeno rok pøed koncem
provádìcího období berouce v úvahu:

a) zku�enosti z plnìní závazkù na sní�ení k tomu datu;

b) úèinky závazkù na sní�ení na svìtový obchod v zemìdìlství;

c) neobchodní zájmy, zvlá�tní a rozdílné zacházení pro rozvojové èlenské
zemì a cíl zavést spravedlivý a tr�nì orientovaný zemìdìlský obchodní
systém a ostatní cíle a zájmy, uvedené v preambuli této Dohody a

d) které dal�í závazky jsou nezbytné k dosa�ení vý�e uvedených
dlouhodobých cílù.

ÈÁST XIII

Èlánek 21

Závìreèná ustanovení

1. Ustanovení GATT 1994 a ostatních mnohostranných obchodních
dohod v pøíloze 1 A k Dohodì o WTO budou uplatòována, pokud ustanovení
této Dohody nestanoví jinak.

2. Pøílohy této Dohody tvoøí její nedílnou souèást.
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PØÍLOHA 1

SEZNAM VÝROBKÙ

1. Tato Dohoda bude zahrnovat následující výrobky:

(i) kapitoly Harmonizovaného Systému 1 a� 24 bez ryb a rybích
výrobkù a dále*/

(ii) HS polo�ka 2905.43 (manitol)

HS polo�ka 2905.44 (sorbitol)

HS záhlaví 33.01 (silice)

HS záhlaví 35.01-35.05 (albuminoidní látky, modifikované
�kroby, klihy)

HS polo�ka 3809.10 (pøípravky k úpravì povrchu,
kapletování)

HS polo�ka 3823.60 (sorbitol jiný ne� 29.05.44)

HS záhlaví 41.01 - 41.03 (surové kù�e a ko�ky)

HS záhlaví 43.01 (surové ko�e�iny)

HS záhlaví 50.01 - 50.03 (pøírodní hedvábí a hedvábný odpad)

HS záhlaví 51.01 - 51.03 (vlna a zvíøecí chlupy)

HS záhlaví 52.01 - 52.03 (bavlna nemykaná, mykaná)

HS záhlaví 53.01 (len surový)

HS záhlaví 53.02 (konopí surové)

2. Uvedené polo�ky nebudou omezovat seznam výrobkù Dohody o
uplatòování sanitárních a fytosanitárních opatøení.

*/ Popisy výrobkù, uvedené v závorkách, nejsou nezbytnì vyèerpávající.
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PØÍLOHA 2

DOMÁCÍ PODPORY: ZÁKLAD PRO OSVOBOZENÍ
OD ZÁVAZKÙ NA SNÍ�ENÍ

1. Domácí podpory, pro které je po�adováno osvobození od závazkù
na sní�ení, musí vyhovìt základnímu po�adavku, spoèívajícímu v tom, �e
nemají �ádné nebo mají minimální úèinky, naru�ující obchod nebo výrobu.
Proto v�echna opatøení, pro která je po�adováno osvobození, budou odpovídat
následujícím základním kritériím:

a) tyto podpory budou poskytovány prostøednictvím státem financovaného
vládního programu (vèetnì u�lých vládních pøíjmù) a nebudou zahrnovat
pøevody od spotøebitele; a

b) tyto podpory nebudou znamenat poskytnutí cenové podpory výrobcùm;

a dále politice odpovídajícím specifickým subvenèním kritériím a podmínkám,
uvedeným ní�e.

Vládní programy, týkající se slu�eb

2. V�eobecné slu�by

Podpory v této kategorii zahrnují výdaje (nebo u�lé pøíjmy) ve vztahu
k programùm, které poskytují slu�by nebo výhody zemìdìlským nebo
venkovským obcím. Nebudou zahrnovat pøímé platby výrobcùm nebo
zpracovatelùm. Takové programy, které jsou pøíkladmo uvedeny v
následujícím seznamu, budou splòovat v�eobecná kritéria, stanovená v
odstavci 1 a specifické podmínky podpor, které jsou uvedeny ní�e:

a) výzkum, vèetnì v�eobecného výzkumu, výzkum v souvislosti s programy
na ochranu �ivotního prostøedí a výzkumné programy, vztahující se na
urèité výrobky;

b) kontrola �kùdcù a chorob, vèetnì v�eobecných opatøení a opatøení na
urèité výrobky proti �kùdcùm a chorobám, jako jsou systémy vèasného
varování, karanténa a vyhubení;

c) výcvikové slu�by, vèetnì v�eobecných i speciálních výcvikových zaøízení;

d) pøedná�kové a poradenské slu�by, vèetnì poskytnutí prostøedkù k
usnadnìní pøevodu informací a výsledkù výzkumu výrobcùm a
spotøebitelùm;

e) kontrolní slu�by, vèetnì v�eobecných kontrolních slu�eb a kontroly
jednotlivých výrobkù pro úèely zdravotní, bezpeènostní, klasifikaèní a
standardizaèní;

f) slu�by v oblasti marketingu a propagace, vèetnì tr�ních informací,
poradenství a propagace v souvislosti s jednotlivými výrobky, av�ak bez
nákladù na nespecifikované úèely, které by mohly být vyu�ity prodejci na
sní�ení jejich prodejní ceny nebo k poskytnutí pøímé ekonomické výhody
pro kupující; a
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g) slu�by, poskytované v oblasti infrastruktury, vèetnì elektrické sítì, silnic
a ostatních zpùsobù dopravy, zaøízení trhù a pøístavù, zaøízení pro
dodávku vody, pøehrad a odvodòovacích systémù a infrastruktury,
spojené s programy na ochranu �ivotního prostøedí. Ve v�ech pøípadech
budou náklady urèeny pouze na obstarání nebo výstavbu investièních
zaøízení a nebudou zahrnovat jiné subvencované dodávky na vybavení
hospodáøství, ne� je sí� v�eobecnì pøístupných slu�eb. Nebudou
zahrnovat subvence vstupù nebo provozních nákladù nebo preferenèních
u�ivatelských poplatkù.

3. Veøejné skladové hospodáøství pro úèely potravinového
zabezpeèení5/

Výdaje (nebo u�lé pøíjmy) v souvislosti s vytváøením a udr�ováním
zásob výrobkù, které tvoøí nedílnou èást programu potravinového zabezpeèení
vymezeného v národním právním øádu. Program mù�e jako svou souèást
zahrnovat vládní pomoc soukromým skladùm výrobkù.

Objem a vytváøení tìchto zásob bude odpovídat pøedem urèeným
cílùm, vztahujícím se výhradnì k potravinovému zabezpeèení. Proces
vytváøení a nakládání se zásobami bude z hlediska finanèního
transparentní. Nákupy potravin vládou budou provádìny za bì�né
tr�ní ceny a prodeje ze skladù pro potravinové zabezpeèení budou
provádìny za ceny ne ni��í ne� bì�né ceny na domácím trhu za daný
výrobek a kvalitu.

4. Domácí potravinová pomoc6/

Výdaje (nebo u�lé pøíjmy), vztahující se k zaji�tìní domácí potravinové
pomoci potøebným vrstvám obyvatelstva.

Právo obdr�et potravinovou pomoc bude podléhat jasnì stanoveným
kritériím, vztahujícím se k cílùm vý�ivy. Taková pomoc bude mít
formu pøímých dodávek potravin tìm, jich� se to týká nebo poskytnutí
tìm, kteøí splòují stanovené podmínky, prostøedkù, které jim umo�ní
nakoupit potravináøské výrobky za tr�ní nebo subvencované ceny.
Nákupy potravin vládou budou uskuteènìny za bì�né tr�ní ceny a
financování a provádìní pomoci bude transparentní.

5/ Pro uÂcÏely ustanovenõÂ odstavce 3 teÂto prÏõÂlohy se budou vlaÂdnõÂ programy

skladoveÂho hospodaÂrÏstvõÂ pro uÂcÏely potravinoveÂho zabezpecÏenõÂ v rozvojovyÂch

zemõÂch, jejichzÏ cÏinnost je transparentnõÂ a ktereÂ jsou vedeny v souladu s

uÂrÏedneÏ publikovanyÂmi objektivnõÂmi kriteÂriõÂ nebo smeÏrnicemi, povazÏovat za

slucÏitelneÂ s ustanovenõÂmi tohoto odstavce, vcÏetneÏ programuÊ, podle kteryÂch jsou

zaÂsoby potravin pro potravinoveÂ zabezpecÏenõÂ nabyÂvaÂny a uvolnÏovaÂny za uÂrÏedneÏ

stanoveneÂ ceny za prÏedpokladu, zÏe rozdõÂl mezi porÏizovacõÂ cenou a vneÏjsÏõÂ

referencÏnõÂ cenou je zapocÏõÂtaÂn do AMS.

5/ a 6/ Pro uÂcÏely ustanovenõÂ odstavcuÊ 3 a 4 teÂto prÏõÂlohy se budou dodaÂvky

potravinaÂrÏskyÂch vyÂrobkuÊ za subvencovaneÂ ceny, majõÂcõÂ za uÂcÏel pokryÂt

potravinoveÂ potrÏeby chudeÂho meÏstskeÂho a venkovskeÂho obyvatelstva rozvojovyÂch

zemõÂ, uskutecÏnÏovaneÂ na rÏaÂdneÏ stanoveneÂm zaÂkladeÏ za rozumneÂ ceny, povazÏovat za

slucÏitelneÂ s ustanovenõÂmi tohoto odstavce.
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5. Pøímé platby výrobcùm

Podpora, poskytovaná prostøednictvím pøímých plateb (nebo u�lých
pøíjmù, vèetnì plateb v naturáliích) výrobcùm, pro kterou je po�adováno
osvobození od závazkù na sní�ení, musí splòovat základní kritéria, stanovená
v odstavci 1 a dále specifická kritéria, uplatòovaná na jednotlivé druhy
pøímých plateb, stanovená v odstavcích 6 a� 13. Jestli�e je osvobození od
sní�ení po�adováno na jakýkoliv existující nebo nový druh pøímé platby, jiný
ne� které jsou uvedeny v odstavcích 6 a� 13, musí odpovídat kritériím b) a� e)
v odstavci 6, vedle v�eobecných kritérií, stanovených v odstavci 1.

6. Rozpojená podpora pøíjmu

a) Právo obdr�et tyto platby bude urèeno jasnì stanovenými kritérii, jako
jsou pøíjem, status výrobce nebo majitele pùdy, vyu�ití èinitelù nebo
úroveò výroby v urèeném a pevnì stanoveném období.

b) Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat ani
nebude zalo�ena na druhu a objemu výroby (vèetnì jednotek �ivého
dobytka) výrobce v kterémkoli roce, následujícím po základním období.

c) Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat nebo
nebude zalo�ena na domácích nebo mezinárodních cenách, uplatòovaných
v jakékoliv výrobì, uskuteènìné v kterémkoli roce po základním období.

d) Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat nebo
nebude zalo�ena na èinitelích výroby, pou�itých v kterémkoli roce po
základním období.

e) K obdr�ení tìchto plateb nebude po�adováno uskuteènìní �ádné výroby.

7. Finanèní úèast státu na poji�tìní pøíjmù a pøíjmù z programù
záchranných sítí

a) Právo obdr�et tyto platby bude dáno ztrátou pøíjmu, berouce v úvahu
pouze pøíjem, pocházející ze zemìdìlství, který pøekroèí 30% prùmìrného
hrubého pøíjmu nebo ekvivalent, vyjádøený v èistém pøíjmu (vyjma v�ech
plateb, uskuteènìných v rámci stejných nebo podobných programù) v
pøedcházejícím tøíletém období nebo tøíletý prùmìr, zalo�ený na
pøedcházejícím pìtiletém období s vylouèením nejvy��í a nejni��í hodnoty.
Ka�dý výrobce, splòující tuto podmínku, bude oprávnìn obdr�et platbu.

b) Èástka tìchto plateb bude kompenzovat ménì ne� 70% ztráty pøíjmu
výrobce v roce, kdy se stává oprávnìným obdr�et tuto pomoc.

c) Èástka v�ech tìchto plateb se bude vztahovat výhradnì na pøíjem, nebude
se vztahovat na druh nebo objem výroby (vèetnì jednotek �ivého
dobytka) výrobce, na domácí nebo mezinárodní ceny, uplatòované v této
výrobì ani na pou�ité èinitele výroby.

d) Jestli�e výrobce obdr�í ve stejném roce platby podle tohoto odstavce a
podle odstavce 8, (podpora pøi pøírodních katastrofách), souhrn tìchto
plateb bude ni��í ne� 100% celkové ztráty výrobce.
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8. Platby (uskuteènìné buï pøímo nebo cestou finanèní úèasti vlády
na programech poji�tìní úrody) na podporu pøi pøírodních katastrofách

a) Právo obdr�et platby vznikne pouze poté, co vládní orgány formálnì
uznají, �e do�lo nebo probíhá pøírodní nebo podobná katastrofa (vèetnì
epidemií, napadení �kùdci, nukleární nehody a války na území dotyèného
úèastníka) a bude dáno ztrátou výroby, která pøekraèuje 30% prùmìrné
výroby v pøedcházejícím tøíletém období nebo tøíletý prùmìr, stanovený
na základì pøedcházejícího pìtiletého období s vylouèením nejvy��í a
nejni��í hodnoty.

b) Platby, uskuteènìné v pøípadì katastrofy, se budou vztahovat pouze na
ztráty pøíjmu, �ivého dobytka (vèetnì plateb v souvislosti s veterinární
léèbou zvíøat), pùdy nebo jiných výrobních èinitelù, zpùsobené touto
pøírodní katastrofou.

c) Platby nebudou kompenzovat více ne� celkové náklady na náhradu tìchto
ztrát a nebudou doprovázeny urèením druhu nebo mno�ství budoucí
výroby.

d) Platby, uskuteènìné bìhem katastrofy, nepøesáhnou úroveò potøebnou k
zabránìní nebo zmírnìní tìch dal�ích ztrát, které jsou uvedeny v kritérii
b) vý�e.

e) Jestli�e výrobce obdr�í ve stejném roce platby podle tohoto odstavce a
podle odstavce 7 (poji�tìní pøíjmu a pøíjmu z programù záchranné sítì),
souhrn tìchto plateb bude ni��í ne� 100% celkové ztráty výrobce.

9. Pomoc pøi strukturálních úpravách, poskytovaná prostøednictvím
programù pro výrobce, nucené ukonèit èinnost

a) Právo obdr�et tyto platby bude urèeno podle jasnì stanovených kritérií
programù, urèených k usnadnìní ukonèení èinnosti osob, pracujících v
obchodované zemìdìlské výrobì nebo jejich pøechodu do nezemìdìlských
èinností.

b) Platby budou podmínìny tím, �e pøíjemci zcela a nastálo opou�tìjí
obchodovanou zemìdìlskou výrobu.

10. Pomoc pøi strukturálních úpravách, poskytovaná prostøednictvím
programù na nevyu�ívání zdrojù

a) Právo obdr�et tyto platby bude urèeno podle jasnì stanovených kritérií
programù, urèených k vynìtí pùdy nebo jiných zdrojù, vèetnì �ivého
dobytka z obchodované zemìdìlské výroby.

b) Platby budou podmínìny vynìtím pùdy z obchodované zemìdìlské
výroby minimálnì na 3 roky a v pøípadì �ivého dobytka jeho porá�kou
nebo definitivní trvalou likvidací.

c) Platby nebudou doprovázeny urèením �ádného alternativního pou�ití
takové pùdy nebo jiného zdroje, které zahrnuje výrobu obchodovaných
zemìdìlských výrobkù.

d) Platby se nebudou vztahovat na druh nebo objem výroby ani na domácí
nebo mezinárodní ceny, uplatòované ve výrobì, která vyu�ívá pùdu nebo
jiné zdroje, zùstávající zachovány pro výrobu.
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11. Pomoc pøi strukturálních úpravách, poskytovaná prostøednictvím
investièních pomocí

a) Právo obdr�et tyto platby bude urèeno podle jasnì stanovených kritérií
vládních programù, urèených k pomoci finanèní nebo fyzické
restrukturalizaci èinností výrobce, v návaznosti na objektivnì prokázané
strukturální nevýhody. Právo vyu�ívat takové programy mù�e být
rovnì� zalo�eno na jasnì stanoveném vládním programu na reprivatizaci
zemìdìlské pùdy.

b) Èástka takových plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat
nebo nebude zalo�ena na druhu nebo objemu výroby (vèetnì jednotek
�ivého dobytka) výrobce v kterémkoli roce po základním období, pokud
nenastala situace podle následujícího kritéria e).

c) Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat nebo
nebude zalo�ena na domácích nebo mezinárodních cenách, uplatòovaných
ve výrobì v kterémkoli roce po základním období.

d) Platby budou poskytnuty pouze na období, nezbytné pro realizaci
investic, na které jsou urèeny.

e) Platby nebudou doprovázeny závazkem nebo urèením, které zemìdìlské
výrobky mají být pøíjemci vyrábìny kromì urèení urèitý výrobek
nevyrábìt.

f) Platby budou omezeny èástkou, po�adovanou na vyrovnání za
strukturální nevýhodu.

12. Platby z programù na ochranu �ivotního prostøedí

a) Právo obdr�et tyto platby bude stanoveno jako souèást jasnì stanoveného
vládního programu na ochranu �ivotního prostøedí nebo konzervaèního
programu a bude závislé na plnìní specifických podmínek vládního
programu, vèetnì podmínek, souvisejících s výrobními metodami nebo
vstupy.

b) Èástka platby bude omezena na mimoøádné náklady nebo ztráty pøíjmu,
vyplývající z plnìní vládního programu.

13. Platby z programù regionální pomoci

a) Právo obdr�et tyto platby bude omezeno na výrobce ve znevýhodnìných
regionech. Ka�dý takový region musí být jasnì urèenou souvislou
geografickou oblastí, která je ekonomicky a administrativnì
definovatelná, pova�ovanou za znevýhodnìnou na základì nestranných a
objektivních kritérií, jasnì stanovených v zákonì nebo jiném právním
pøedpise a prokazující, �e její potí�e vznikají za okolností, které nejsou
pouze doèasné.

b) Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat nebo
nebude zalo�ena na druhu a objemu výroby (vèetnì jednotek �ivého
dobytka) výrobce v kterémkoli roce po základním období, pokud nejde o
sní�ení této výroby.

c) Èástka tìchto plateb v kterémkoli daném roce se nebude vztahovat nebo
nebude zalo�ena na domácích nebo mezinárodních cenách, uplatòovaných
ve výrobì, uskuteènìné v kterémkoli roce po základním období.
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d) Platby budou poskytovány pouze výrobcùm v regionech, splòujících
stanovené podmínky, zato v�ak budou v�eobecnì poskytovány v�em
výrobcùm v tìchto regionech.

e) Jestli�e se platby vztahují k výrobním èinitelùm, budou poskytovány pøi
sestupné sazbì nad prahovou úroveò, stanovenou pro dotyèného èinitele.

f) Platby budou omezeny na mimoøádné náklady nebo ztráty pøíjmu,
vyplývajících z provádìní zemìdìlské výroby v urèených regionech.
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PØÍLOHA 3

DOMÁCÍ PODPORY:
VÝPOÈET AGREGOVANÉ MÍRY PODPOR

1. S výhradou ustanovení èlánku 6 bude agregovaná míra podpor
(AMS) vypoètena jednotlivì pro ka�dý základní zemìdìlský výrobek, který
dostává podporu tr�ní ceny, nevyòaté pøímé platby, nebo jakoukoli jinou
subvenci nevyòatou ze závazkù na sní�ení (ostatní nevyòaté podpory).
Podpora, která není výrobkovì specifikována, bude zahrnuta do jednoho
výrobkovì nespecifikovaného AMS v celkové penì�ní hodnotì.

2. Subvence podle odstavce 1 budou zahrnovat rozpoètové výdaje vlád
nebo jejich orgánù, vèetnì u�lých pøíjmù.

3. Zahrnuty budou podpory na národní a místní úrovni.

4. Specifické zemìdìlské dávky nebo poplatky, placené výrobci, budou
odeèteny z AMS.

5. AMS vypoètená, jak je uvedeno ní�e, pro základní období, bude
tvoøit základní úroveò pro plnìní závazkù na sní�ení domácích podpor.

6. Pro ka�dý základní výrobek bude stanovena specifická AMS,
vyjádøená v celkové penì�ní hodnotì.

7. AMS bude vypoètena co mo�ná nejblí�e místu prvého prodeje
dotyèného základního zemìdìlského výrobku. Opatøení, zamìøená na
zemìdìlské zpracovatele, budou zahrnuta do té míry, jak taková opatøení
pøiná�ejí výhody výrobcùm základních výrobkù.

8. Podpora tr�ní ceny: podpora tr�ní ceny bude vypoètena pou�itím
rozdílu mezi pevnou zahranièní referenèní cenou a uplatòovanou
administrativní cenou, násobenou mno�stvím výroby, které mù�e obdr�et
uplatòovanou administrativní cenu. Rozpoètové platby, provedené k
zachování tohoto rozdílu, jako jsou nákupní a skladové výlohy, nebudou
zahrnuty do AMS.

9. Pevná zahranièní referenèní cena bude stanovena na základì let
1986-1988 a v�eobecnì bude prùmìrem hodnoty FOB za jednotku dotyèného
základního zemìdìlského výrobku v èistì vývozní zemi a prùmìrem hodnoty
CIF za jednotku dotyèného základního zemìdìlského výrobku v èistì dovozní
zemi v základním období. Pevná referenèní cena mù�e být, pokud to bude
nezbytné, upravena podle rozdílù kvality.

10. Nevyòaté pøímé platby: nevyòaté pøímé platby, které jsou závislé
na cenovém rozdílu, budou vypoèteny buï pou�itím rozdílu mezi pevnou
referenèní cenou a uplatòovanou administrativní cenou, násobenou
mno�stvím výroby, pro které je mo�né obdr�et administrativní cenu nebo
pou�itím rozpoètových výdajù.

11. Pevná referenèní cena bude stanovena na základì let 1986-1988 a
v�eobecnì bude skuteènou cenou, pou�itou pro urèení platebních sazeb.

12. Nevyòaté pøímé platby, které jsou zalo�eny na èinitelích jiných,
ne� jsou ceny, budou vypoèteny pou�itím rozpoètových výdajù.
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13. Ostatní nevyòaté podpory, vèetnì vstupních subvencí a ostatních
podpor, jako jsou opatøení na sní�ení marketingových nákladù: hodnota
tìchto podpor bude vymìøována pou�itím vládních rozpoètových výdajù nebo,
v pøípadech, kdy pou�ití rozpoètových výdajù neodrá�í v plném rozsahu
dotyènou podporu, bude základem pro výpoèet subvence rozdíl mezi cenou
subvencovaného zbo�í nebo slu�eb a reprezentativní tr�ní cenou podobného
zbo�í nebo slu�by, násobený mno�stvím zbo�í nebo slu�eb.
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PØÍLOHA 4

DOMÁCÍ PODPORA:
VÝPOÈET EKVIVALENTNÍ MÍRY PODPOR

1. S výhradou ustanovení èlánku 6 budou ekvivalentní míry podpor,
vypoèteny v pøípadì v�ech základních zemìdìlských výrobkù, u nich� existuje
podpora tr�ní ceny, definovaná v pøíloze 3, ale u kterých výpoèet tohoto
komponentu AMS není mo�ný. Pro takové výrobky se bude základní úroveò
pro plnìní závazkù na sní�ení domácích podpor skládat z komponentu
podpory tr�ní ceny, vyjádøeného v ekvivalentních mírách podpory podle
odstavce 2, jako� i z kterékoli nevyòaté pøímé platby a ostatní nevyòaté
podpory, které budou ocenìny v souladu s odstavcem 3. Zahrnuta bude
podpora na národní a místní úrovni.

2. Ekvivalentní míry podpor, uvedené v odstavci 1, budou vypoèteny
jednotlivì pro v�echny základní zemìdìlské výrobky, které dostávají podporu
tr�ní ceny, a to co mo�ná nejblí�e místu prvého prodeje a u kterých výpoèet
komponentu podpory tr�ní ceny AMS není mo�ný. Pro tyto základní
zemìdìlské výrobky budou ekvivalentní míry podpor tr�ní ceny stanoveny s
pou�itím uplatòované administrativní ceny a mno�ství výroby, pro které je
mo�né obdr�et tuto cenu, nebo není-li to mo�né, na základì rozpoètových
výdajù, pou�itých na udr�ení ceny výrobce.

3. V pøípadech, kdy základní zemìdìlské výrobky, na které se
vztahuje odstavec 1, jsou pøedmìtem nevyòatých pøímých plateb nebo
kterékoli jiné výrobkovì specifikované subvence, nevyòaté ze závazkù na
sní�ení, budou základem pro ekvivalentní míru podpor, týkající se tìchto
opatøení, výpoèty stejné jako pro odpovídající komponenty AMS (uvedené v
odstavcích 10 a� 13 pøílohy 3).

4. Ekvivalentní míry podpor budou vypoèteny na základì èástky
subvence co mo�ná nejblí�e místu prvního prodeje dotyèného základního
zemìdìlského výrobku. Opatøení, zamìøená na zemìdìlské zpracovatele,
budou zahrnuta do té míry, jak taková opatøení pøiná�ejí prospìch výrobcùm
základních zemìdìlských výrobkù. Specifické zemìdìlské dávky nebo
poplatky, placené výrobci, sní�í ekvivalentní míry podpor o odpovídající
èástku.
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PØÍLOHA 5

ZVLÁ�TNÍ ZACHÁZENÍ, TÝKAJÍCÍ SE ODSTAVCE 2 ÈLÁNKU 4

Oddíl A

1. Ustanovení odstavce 2 èlánku 4 nebudou od vstupu v platnost
Dohody o WTO uplatòována na primární zemìdìlské výrobky a z nich
zpracované anebo pøipravené výrobky (�urèené výrobky�), pokud byly
dodr�eny následující podmínky (dále uvádìné jako �zvlá�tní zacházení�):

a) dovozy urèených výrobkù tvoøily ménì ne� 3% odpovídající domácí
spotøeby v základním období 1986-1988 (�základní období�);

b) od zaèátku základního období nebyly pro urèené výrobky poskytnuty
�ádné vývozní podpory;

c) na primární zemìdìlský výrobek jsou uplatòována úèinná omezující
opatøení výroby;

d) tyto výrobky jsou oznaèeny symbolem �ST - pøíloha 5� v oddílu I-B èásti I
listiny koncesí a závazkù Èlena, pøipojené k Marrake�skému protokolu,
nebo� se týkají zvlá�tního zacházení, odrá�ejícího faktory neobchodních
zájmù, jako jsou zabezpeèení potravin a ochrana �ivotního prostøedí; a

e) pøíle�itosti pro minimální pøístup na trh pro urèené výrobky odpovídají
podle oddílu I-B èásti I listiny koncesí a závazkù dotyèného Èlena 4%
domácí spotøeby urèeného výrobku v základním období od poèátku
prvého roku provádìcího období a poté jsou ve zbývajícím provádìcím
období zvý�eny ka�doroènì o 0,8% odpovídající domácí spotøeby v
základním období.

2. Na zaèátku kteréhokoli roku provádìcího období mù�e Èlen pøestat
uplatòovat zvlá�tní zacházení pro urèené výrobky pøi dodr�ení ustanovení
odstavce 6. V takovém pøípadì bude dotyèný Èlen zachovávat pøíle�itosti pro
minimální pøístup ji� v tom èase platné a ve zbývajícím provádìcím období
zvý�í pøíle�itosti pro minimální pøístup ka�doroènì o 0,4% odpovídající domácí
spotøeby v základním období. Poté bude úroveò pøíle�itostí pro minimální
pøístup, vyplývající z této formule, v posledním roce provádìcího období
zachována v listinì koncesí a závazkù dotyèného Èlena.

3. Ka�dé jednání o otázce, zda mù�e pokraèovat zvlá�tní zacházení,
uvedené v odstavci 1, po skonèení provádìcího období, bude dokonèeno bìhem
provádìcího období v rámci jednání, uvedených v èlánku 20 této Dohody,
berouce v úvahu faktory neobchodních zájmù.

4. Jestli�e je, jako výsledek jednání podle odstavce 3, dohodnuto, �e
Èlen mù�e pokraèovat s uplatòováním zvlá�tního zacházení, poskytne tento
Èlen dodateèné a pøijatelné koncese, stanovené pøi tomto jednání.

5. V pøípadech, kdy zvlá�tní zacházení nebude na konci provádìcího
období pokraèovat, bude dotyèný Èlen plnit ustanovení odstavce 6. V takovém
pøípadì budou po skonèení provádìcího období zachovány pøíle�itosti pro
minimální pøístup pro urèené výrobky na úrovni 8% odpovídající domácí
spotøeby v základním období v pøíslu�né listinì koncesí a závazkù.
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6. Opatøení na hranici, jiná ne� jsou bì�ná cla, udr�ovaná na urèené
výrobky, budou podléhat ustanovením odstavce 2 èlánku 4 od zaèátku roku, ve
kterém zvlá�tní zacházení pøestává být uplatòováno. Tyto výrobky budou
podléhat bì�ným clùm, která budou vázána v listinì koncesí a závazkù
dotyèného Èlena a uplatòována od zaèátku roku, ve kterém zvlá�tní zacházení
konèí a poté pøi takových sazbách, které by byly uplatnìny, kdyby se bìhem
provádìcího období uplatnilo sní�ení nejménì o 15% ve stejných roèních
podílech. Tato cla budou stanovena na základì celních ekvivalentù,
vypoètených v souladu s pøedepsanými zásadami, pøipojenými k této pøíloze.

Oddíl B

7. Ustanovení odstavce 2 èlánku 4 nebudou rovnì� uplatòována od
vstupu v platnost Dohody o WTO na primární zemìdìlský výrobek, který je
pøevládající plodinou v tradièní stravì rozvojové èlenské zemì, pokud jsou
kromì podmínek, uvedených v odstavci 1 a) a� 1 d), je� se uplatòují na dotyèné
výrobky, splnìny následující podmínky:

a) pøíle�itosti pro minimální pøístup na trh pro dotyèné výrobky, uvedené v
oddílu I-B èásti I listiny koncesí a závazkù dotyèné rozvojové èlenské
zemì, odpovídají 1% domácí spotøeby dotyèného výrobku v základním
období od zaèátku prvého roku provádìcího období a jsou zvý�eny ve
stejných roèních podílech na 2% odpovídající domácí spotøeby v
základním období na zaèátku pátého roku provádìcího období. Od
zaèátku �estého roku provádìcího období odpovídají pøíle�itosti pro
minimální pøístup pro dotyèné výrobky 2% odpovídající domácí spotøeby
v základním období a jsou a� do zaèátku desátého roku zvý�eny ve
stejných roèních podílech na 4% odpovídající domácí spotøeby v
základním období. Poté úroveò pøíle�itostí pro minimální pøístup,
vyplývající z této formule pro desátý rok, bude v listinì koncesí a závazkù
dotyèné rozvojové èlenské zemì udr�ována;

b) pro ostatní výrobky byly poskytnuty pøíslu�né pøíle�itosti pøístupu na trh
podle této Dohody.

8. Ka�dé jednání o otázce, zda mù�e pokraèovat zvlá�tní zacházení,
uvedené v odstavci 7 po konci desátého roku, následujícího po zaèátku
provádìcího období, bude zahájeno a ukonèeno bìhem tohoto desátého roku po
zaèátku provádìcího období.

9. Jestli�e je jako výsledek jednání, uvedeného v odstavci 8,
dohodnuto, �e Èlen mù�e pokraèovat v uplatòování zvlá�tního zacházení,
poskytne tento Èlen dodateèné a pøijatelné koncese, stanovené pøi tomto
jednání.

10. V pøípadì, �e zvlá�tní zacházení podle odstavce 7 nebude
pokraèovat po roce, následujícím po zaèátku provádìcího období, budou
dotyèné výrobky podléhat bì�ným clùm, stanoveným na základì celních
ekvivalentù, vypoèítaných v souladu s pøedepsanými smìrnicemi, pøipojenými
k této pøíloze, která budou vázána v listinì koncesí a závazkù dotyèného
Èlena. V ostatních ohledech budou uplatòována ustanovení odstavce 6 tak,
jak jsou modifikována pøíslu�ným zvlá�tním a rozdílným zacházením,
poskytnutým rozvojovým èlenským zemím podle této Dohody.
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Dodatek k pøíloze 5

Smìrnice pro výpoèet celních ekvivalentù
pro zvlá�tní úèel, specifikovaný
v odstavcích 6 a 10 této pøílohy

1. Výpoèet celních ekvivalentù bude, bez ohledu na to, zda je vyjádøen
hodnotovì nebo specifickými sazbami, proveden transparentním zpùsobem
pou�itím skuteèného rozdílu mezi domácími a zahranièními cenami. Pou�ity
budou údaje za léta 1986-1988. Celní ekvivalenty:

a) budou v prvé øadì stanoveny na ètyømístné polo�ky harmonizovaného
systému;

b) budou stanoveny na �estimístné polo�ky nebo podrobnìji, pokud to bude
potøebné;

c) budou, v pøípadì zpracovaných anebo pøipravených výrobkù, v�eobecnì
stanoveny násobením specifických celních ekvivalentù pro primární
zemìdìlské výrobky podílem primárních zemìdìlských výrobkù ve
zpracovaných nebo pøipravených výrobcích, vyjádøeným podle okolností
hodnotovì nebo ve fyzikálních jednotkách s pøihlédnutím, v pøípadì
potøeby, k jakýmkoli dodatkovým prvkùm, bì�nì zabezpeèujícím ochranu
výrobního odvìtví.

2. Zahranièními cenami budou zásadnì skuteèné prùmìrné CIF ceny
za jednotku, dosahované v dová�ející zemi. V pøípadech, kdy nejsou prùmìrné
CIF ceny za jednotku k dispozici nebo nejsou vhodné, bude zahranièní cenou
buï:

a) pøíslu�ná prùmìrná CIF cena za jednotku, dosahovaná v blízké zemi;
nebo

b) odhad z prùmìrné FOB ceny vhodnì vybraného velkého vývozce nebo
vývozcù, zvý�ený o odhadnuté pojistné výlohy, dopravné a ostatní
pøíslu�né náklady v dová�ející zemi.

3. Zahranièní ceny budou zásadnì pøevedeny na domácí mìnu pøi
pou�ití prùmìrného tr�ního devizového kurzu stejného období jako cenové
údaje.

4. Domácí cenou bude zásadnì reprezentativní velkoobchodní cena,
pøevládající na domácím trhu nebo odhad této ceny v pøípadì, �e odpovídající
údaje nejsou k dispozici.

5. Poèáteèní celní ekvivalenty mohou být, pokud to bude nutné,
upraveny, s pøihlédnutím k rozdílùm v kvalitì nebo v rozmanitosti, vhodným
koeficientem.

6. V pøípadì, �e celní ekvivalent, vyplývající z tìchto smìrnic, je
záporný nebo ni��í ne� souèasná vázaná sazba, mù�e být poèáteèní celní
ekvivalent stanoven na úrovni souèasné vázané sazby nebo na základì národní
nabídky pro tento výrobek.

7. V pøípadì, �e bude upravena úroveò celního ekvivalentu, která by
vyplývala ze shora uvedených smìrnic, poskytne dotyèný Èlen na �ádost plnì
pøíle�itost konzultací s cílem dohodnout vhodné øe�ení.
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DOHODA O UPLATÒOVÁNÍ
SANITÁRNÍCH A FYTOSANITÁRNÍCH OPATØENÍ

Èlenové,

opìtovnì potvrzujíce, �e �ádnému Èlenu nebude zabraòováno pøijímat
nebo prosazovat opatøení, nutná k ochranì �ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo
rostlin za pøedpokladu, �e nebudou uplatòována zpùsobem, který by vytváøel
svévolnou nebo neoprávnìnou diskriminaci mezi Èleny, u nich� pøeva�ují
stejné podmínky nebo skrytá omezení mezinárodního obchodu;

pøejíce si zlep�it lidské zdraví, zdraví zvíøat a fytosanitární situaci
v�ech Èlenù;

berouce na vìdomí, �e sanitární a fytosanitární opatøení jsou èasto
uplatòována na základì dvoustranných dohod nebo protokolù;

pøejíce si, aby ustavení mnohostranného rámce pravidel vedlo k
pøípravì, pøijímání a uplatòování sanitárních a fytosanitárních opatøení s
cílem na nejni��í míru sní�it jejich negativní vliv na obchod;

uznávajíce dùle�itý pøínos, který v tomto smìru mohou mít
mezinárodní normy, smìrnice a doporuèení;

pøejíce si podporovat u�ívání harmonizovaných sanitárních a
fytosanitárních opatøení mezi Èleny na základì mezinárodních norem,
smìrnic a doporuèení, vypracovaných pøíslu�nými mezinárodními
organizacemi, vèetnì Komise pro Kodex Alimentarius, Mezinárodního úøadu
epizootického a pøíslu�ných mezinárodních a regionálních organizací,
pùsobících v rámci Mezinárodní úmluvy o ochranì rostlin, ani� by byly na
Èlenech vy�adovány zmìny jejich pøimìøené úrovnì ochrany �ivota nebo
zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin;

uznávajíce, �e se rozvojové èlenské zemì mohou setkat se zvlá�tními
potí�emi pøi dodr�ování sanitárních nebo fytosanitárních opatøení
dová�ejících Èlenù a v dùsledku toho s potí�emi v pøístupu na trhy a dále pøi
pøípravì a uplatòování sanitárních nebo fytosanitárních opatøení ve svých
vlastních zemích a pøejíce si pomáhat jim v tìchto jejich snahách;

pøejíce si proto vypracovat pravidla pro uplatòování ustanovení GATT
1994, která se vztahují k u�ívání sanitárních nebo fytosanitárních opatøení,
zvlá�tì pak k ustanovení èlánku XX b)1/;

dohodli se takto:

Èlánek 1

V�eobecná ustanovení

1. Tato Dohoda se vztahuje na v�echna sanitární a fytosanitární
opatøení, která mohou pøímo nebo nepøímo ovlivòovat mezinárodní obchod.
Taková opatøení budou vypracovávána a uplatòována v souladu s
ustanoveními této Dohody.

2. Pro úèely této Dohody se budou uplatòovat definice, uvedené v
pøíloze A.

1/ V teÂto DohodeÏ zahrnuje odkaz na cÏlaÂnek XX b) teÂzÏ nadpis tohoto cÏlaÂnku.
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3. Pøílohy tvoøí nedílnou souèást této Dohody.

4. Nic se v této Dohodì nedotýká práv Èlenù, vyplývajících z Dohody
o technických pøeká�kách obchodu, pokud jde o opatøení, která nespadají do
této Dohody.

Èlánek 2

Základní práva a povinnost

1. Èlenové mají právo pøijímat sanitární a fytosanitární opatøení,
nutná k ochranì �ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin za pøedpokladu, �e
tato opatøení nejsou v rozporu s ustanoveními této Dohody.

2. Èlenové zajistí, aby se jakékoliv sanitární nebo fytosanitární
opatøení uplatòovalo jen v rozsahu, nutném k ochranì �ivota nebo zdraví lidí,
zvíøat nebo rostlin, aby bylo zalo�eno na vìdeckých zásadách a aby nebylo
neudr�ováno bez dostateèného vìdeckého dùkazu, pokud ustanovení odstavce
7 èlánku 5 nestanoví jinak.

3. Èlenové zajistí, aby jejich sanitární a fytosanitární opatøení
svévolnì nebo neoprávnìnì nediskriminovala mezi Èleny, u nich� pøeva�ují
stejné nebo podobné podmínky, vèetnì mezi jejich vlastním územím a územím
ostatních Èlenù. Sanitární a fytosanitární opatøení se nebudou uplatòovat
zpùsobem, který by vytváøel skrytá omezení mezinárodního obchodu.

4. Sanitární nebo fytosanitární opatøení, která jsou v souladu s
pøíslu�nými ustanoveními této Dohody, se budou pova�ovat za sluèitelná se
závazky Èlenù podle ustanovení GATT 1994, vztahujících se na u�ívání
sanitárních nebo fytosanitárních opatøení, zvlá�tì pak ustanovení èlánku XX
b).

Èlánek 3

Harmonizace

1. Aby se sanitární a fytosanitární opatøení harmonizovala na co
mo�ná nej�ir�ím základì, budou Èlenové pøijímat svá sanitární nebo
fytosanitární opatøení na základì mezinárodních norem, smìrnic a
doporuèení, pokud existují a pokud ustanovení této Dohody a zejména
odstavec 3, nestanoví jinak.

2. Sanitární nebo fytosanitární opatøení, která jsou v souladu s
mezinárodními normami, smìrnicemi nebo doporuèeními, se budou pova�ovat
za nutná k ochranì �ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin a za sluèitelná s
ustanoveními této Dohody a GATT 1994.

3. Èlenové mohou zavádìt nebo udr�ovat v platnosti sanitární nebo
fytosanitární opatøení, která budou mít za následek vy��í úroveò sanitární
nebo fytosanitární ochrany, ne� které by bylo dosa�eno opatøeními,
zalo�enými na pøíslu�ných mezinárodních normách, smìrnicích nebo
doporuèeních, pokud je to vìdecky zdùvodnìno anebo je to dùsledek úrovnì
sanitární a fytosanitární ochrany, kterou Èlen oznaèí jako pøimìøenou v
souladu s pøíslu�nými ustanoveními odstavcù 1 a� 8 èlánku 52/. �ádná

2/ Pro uÂcÏely odstavce 3 cÏlaÂnku 3 jsou opatrÏenõÂ veÏdecky zduÊvodneÏna, jestlizÏe CÏlenoveÂ na

zaÂkladeÏ prÏezkoumaÂnõÂ a vyhodnocenõÂ dostupnyÂch veÏdeckyÂch informacõÂ v souladu s

prÏõÂslusÏnyÂmi ustanovenõÂmi teÂto Dohody, rozhodnou, zÏe prÏõÂslusÏneÂ normy, smeÏrnice a

doporucÏenõÂ nejsou postacÏujõÂcõÂ k dosazÏenõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ uÂrovneÏ sanitaÂrnõÂ nebo

fytosanitaÂrnõÂ ochrany.
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opatøení, jejich� dùsledkem bude úroveò sanitární nebo fytosanitární ochrany
rozdílná od té, které by bylo dosa�eno opatøeními, zalo�enými na
mezinárodních normách, smìrnicích nebo doporuèeních, nebudou nicménì
nesluèitelná s jakýmkoli ustanovením této Dohody.

4. Èlenové se budou v mezích mo�ností svých zdrojù plnì úèastnit
èinnosti pøíslu�ných mezinárodních organizací a jejich pomocných orgánù,
zvlá�tì pak Komise pro Kodex Alimentarius, Mezinárodního úøadu
epizootického a mezinárodních a regionálních organizací, pùsobících v rámci
Mezinárodní úmluvy o ochranì rostlin, s cílem podporovat je ve vypracovávání
a provádìní pravidelných revizí norem, smìrnic a doporuèení, vztahujících se
ke v�em aspektùm sanitárních a fytosanitárních opatøení.

5. Výbor pro sanitární a fytosanitární opatøení, uvedený v odstavcích
1 a 4 èlánku 12 (dále uvádìný jako �Výbor�), zpracuje postup ke sledování
procesu mezinárodní harmonizace a ke koordinaci úsilí v tomto smìru s
pøíslu�nými mezinárodními organizacemi.

Èlánek 4

Rovnocennost

1. Èlenové budou pøijímat sanitární nebo fytosanitární opatøení
ostatních Èlenù jako rovnocenná pøesto, �e se tato opatøení budou li�it od
jejich vlastních anebo od tìch, která jsou u�ívána jinými Èleny, obchodujícími
stejným výrobkem, jestli�e vyvá�ející Èlen objektivnì proká�e dová�ejícímu
Èlenovi, �e jeho opatøeními bude u dová�ejícího Èlena dosa�eno pøimìøené
úrovnì sanitární nebo fytosanitární ochrany. Za tím úèelem bude
dová�ejícímu Èlenovi na po�ádání a v rozumné míøe umo�nìno provést
inspekce, zkou�ky a jiné odpovídající kroky.

2. Èlenové budou na �ádost uskuteèòovat konzultace s cílem
dosáhnout dvoustranných a mnohostranných smluv o uznávání rovnocennosti
jednotlivých sanitárních nebo fytosanitárních opatøení.

Èlánek 5

Hodnocení rizik a urèení pøimìøené úrovnì
sanitární nebo fytosanitární ochrany

1. Èlenové zajistí, aby jejich sanitární nebo fytosanitární opatøení byla
zalo�ena na okolnostem pøimìøeném vyhodnocení rizik pro �ivot nebo zdraví
lidí, zvíøat nebo ochranu rostlin, pøièem� budou brát v úvahu techniky
vyhodnocování rizik, vypracované pøíslu�nými mezinárodními organizacemi.

2. Pøi vyhodnocování rizik budou brát Èlenové v úvahu dostupná
vìdecká zji�tìní; pøíslu�né zpracovatelské a výrobní metody; odpovídající
metody inspekce, vzorkování a zkou�ky; výskyt urèitých nemocí nebo �kùdcù;
existenci oblastí prostých �kùdcù nebo nemocí; pøíslu�né ekologické podmínky
a podmínky �ivotního prostøedí; a karanténní nebo jiné re�imy.

3. Pøi vyhodnocování rizik pro �ivot nebo zdraví zvíøat nebo rostlin a
urèování opatøení, je� mají být uplatnìna s cílem dosáhnout pøimìøené úrovnì
sanitární nebo fytosanitární ochrany pøed tìmito riziky, budou Èlenové brát v
úvahu jako dùle�ité ekonomické faktory: mo�né �kody, vyjádøené ztrátami ve
výrobì nebo v prodejích v pøípadì výskytu, usazení nebo roz�íøení �kùdcù nebo
nemoci; náklady na kontrolu nebo likvidaci �kùdcù nebo nemoci na území
dová�ejícího Èlena; a vztah nákladù a jejich úèinnosti v pøípadì dal�ích
opatøení, která umo�ní omezit rizika.
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4. Èlenové by mìli pøi urèování pøimìøené úrovnì sanitární nebo
fytosanitární ochrany brát v úvahu cíl sní�it negativní úèinky na obchod na
nejni��í míru.

5. S cílem dosáhnout provázanosti uplatòování koncepce pøimìøené
sanitární nebo fytosanitární ochrany pøed ohro�ením �ivota nebo zdraví lidí,
zvíøat nebo rostlin, nebude �ádný Èlen svévolnì nebo neoprávnìnì rozli�ovat
úrovnì, které pova�uje za pøimìøené v rùzných situacích, jestli�e takovéto
rozli�ování zpùsobuje diskriminaci nebo skrytá omezení mezinárodního
obchodu. Èlenové budou v souladu s odstavci 1, 2 a 3 èlánku 12 spolupracovat
ve Výboru s cílem vypracovat smìrnice pro dal�í praktické provádìní tohoto
ustanovení. Pøi vypracovávání tìchto smìrnic bude brát Výbor v úvahu
v�echny dùle�ité faktory, vèetnì mimoøádného charakteru rizik pro lidské
zdraví, jim� se lidé dobrovolnì vystavují.

6. Ani� by bylo dotèeno ustanovení odstavce 2 èlánku 3, musejí
Èlenové, zavádìjící nebo udr�ující sanitární nebo fytosanitární opatøení s
cílem dosáhnout pøimìøené úrovnì sanitární nebo fytosanitární ochrany,
zajistit, aby tato opatøení nemìla více omezující úèinky na obchod, ne� je tøeba
k dosa�ení takové úrovnì sanitární nebo fytosanitární ochrany, kterou
pova�ují za pøimìøenou, berouce v úvahu technickou a ekonomickou
proveditelnost.3/

7. V pøípadech, kdy pøíslu�ná vìdecká zji�tìní nejsou dostateèná,
mù�e Èlen prozatímnì pøijmout sanitární nebo fytosanitární opatøení na
základì pøíslu�ných dostupných informací, vèetnì informací pøíslu�ných
mezinárodních organizací a informací, vyplývajících ze sanitárních nebo
fytosanitárních opatøení, uplatòovaných ostatními Èleny. Za takových
okolností se budou Èlenové sna�it získat dodateèné informace, nutné pro
objektivnìj�í vyhodnocení rizik a následnì v rozumné lhùtì sanitární nebo
fytosanitární opatøení z tohoto hlediska pøezkoumají.

8. Pokud má Èlen dùvod vìøit tomu, �e urèité sanitární nebo
fytosanitární opatøení, zavedené nebo uplatòované jiným Èlenem, omezuje
nebo mù�e omezovat jeho vývozy a �e se neopírá o pøíslu�né mezinárodní
normy, smìrnice nebo doporuèení anebo takové normy, smìrnice nebo
doporuèení neexistují, mù�e být po�adováno vysvìtlení dùvodù pro taková
sanitární nebo fytosanitární opatøení, které poskytne Èlen, udr�ující taková
opatøení.

Èlánek 6

Pøizpùsobení se regionálním podmínkám, vèetnì oblastí prostých �kùdcù
nebo nemocí a oblastí s nízkým výskytem �kùdcù nebo nemocí

1. Èlenové zajistí, aby se jejich sanitární nebo fytosanitární opatøení
pøizpùsobila sanitárním nebo fytosanitárním podmínkám oblasti, v ní� má
výrobek pùvod a oblasti, do které je urèen, co� se týká celé zemì, jedné èásti
zemì nebo nìkolika zemí nebo jejich èástí. Pøi vyhodnocování sanitárních
nebo fytosanitárních podmínek oblasti budou Èlenové brát v úvahu mimo jiné
stupeò výskytu urèitých nemocí nebo �kùdcù, existenci eradikaèních programù
a programù boje proti nemocem a �kùdcùm a pøíslu�ná kritéria nebo smìrnice,
je� mohou být vypracována pøíslu�nými mezinárodními organizacemi.

3/ Pro uÂcÏely odstavce 6 cÏlaÂnku 5 opatrÏenõÂ nemaÂ võÂce obchod omezujõÂcõÂ povahu, nezÏ je

pozÏadovaÂno, pokud existuje jineÂ, z hlediska technickeÂ a ekonomickeÂ proveditelnosti

rozumneÏ uplatnitelneÂ opatrÏenõÂ, ktereÂ umozÏnõÂ dosaÂhnout prÏõÂslusÏnou uÂrovenÏ sanitaÂrnõÂ a

fytosanitaÂrnõÂ ochrany a maÂ podstatneÏ meÂneÏ obchod omezujõÂcõÂ povahu.
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2. Èlenové budou zejména uznávat koncepci oblastí prostých výskytu
�kùdcù nebo nemocí a oblastí s nízkým výskytem �kùdcù nebo nemocí. Urèení
tìchto oblastí bude zalo�eno na takových faktorech, jako je zemìpisné
vymezení, ekosystémy, epidemiologický dohled a efektivnost sanitárních nebo
fytosanitárních kontrol.

3. Vyvá�ející Èlenové, kteøí prohlásí, �e jejich území je oblastí prostou
�kùdcù nebo nemocí nebo oblastí s nízkým výskytem �kùdcù nebo nemocí, o
tom poskytnou nezbytné dùkazy, aby bylo mo�né objektivnì prokázat
dová�ejícímu Èlenu, �e takové oblasti jsou a zùstanou pravdìpodobnì oblastmi
prostými �kùdcù nebo nemocí nebo pøípadnì oblastmi s jejich nízkým
výskytem. Za tím úèelem bude dová�ejícímu Èlenu umo�nìn rozumný pøístup,
po�ádá-li o inspekci, provedení zkou�ek nebo jiných pøíslu�ných krokù.

Èlánek 7

Transparentnost

Èlenové budou oznamovat zmìny svých sanitárních nebo
fytosanitárních opatøení a poskytnou o nich informace v souladu s
ustanoveními pøílohy B.

Èlánek 8

Kontrola, inspekce a homologace

Èlenové budou pøi provádìní kontroly, inspekce a homologace, vèetnì
národních systémù pro homologaci pou�ití pøísad nebo pro stanovení
pøípustných dávek kontaminantù v potravinách, nápojích nebo krmivech
postupovat podle ustanovení pøílohy C nebo jinak zajistí, aby jejich postupy
nebyly nesluèitelné s ustanoveními této Dohody.

Èlánek 9

Technická pomoc

1. Èlenové se dohodli, �e usnadní poskytování technické pomoci jiným
Èlenùm, zvlá�tì rozvojovým èlenským zemím, buï dvoustrannì nebo
prostøednictvím pøíslu�ných mezinárodních organizací. Tato pomoc se mù�e
mimo jiné týkat oblastí zpracovatelských technologií, výzkumu a
infrastruktury, vèetnì zøizování národních regulaèních orgánù a mù�e mít
formu poradenství, úvìrù, darù a pomoci, vèetnì zaji��ování technických
slu�eb odborníkù, výuky a zaøízení s cílem umo�nit tìmto zemím pøizpùsobit
se a pøijímat taková sanitární nebo fytosanitární opatøení, která jsou nutná k
dosa�ení pøimìøené úrovnì sanitární nebo fytosanitární ochrany na jejich
vývozních trzích.

2. V pøípadì potøeby významnìj�ích investic, nezbytných pro to, aby
vyvá�ející rozvojová èlenská zemì splnila sanitární a fytosanitární pøedpisy
dová�ejícího Èlena, dová�ející Èlen zvá�í poskytnutí takové technické pomoci,
která by pomohla rozvojové èlenské zemi udr�et a roz�íøit mo�nosti pøístupu
na trh u výrobku, kterého se to týká.

Èlánek 10

Zvlá�tní a rozdílné zacházení

1. Pøi vypracování a provádìní sanitárních nebo fytosanitárních
opatøení budou brát Èlenové v úvahu zvlá�tní potøeby rozvojových èlenských
zemí a zvlá�tì pak nejménì rozvinutých èlenských zemí.
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2. V pøípadì, �e pøimìøená úroveò sanitární nebo fytosanitární
ochrany skýtá mo�nost postupného zavádìní nových sanitárních nebo
fytosanitárních opatøení, by mohla být poskytnuta del�í lhùta pro jejich
dodr�ování u výrobkù, na nich� mají rozvojové èlenské zemì zájem tak, aby
mohly udr�et mo�nosti jejich vývozu.

3. S cílem zajistit pro rozvojové èlenské zemì mo�nost postupovat v
souladu s ustanoveními této Dohody, je Výbor oprávnìn poskytnout tìmto
zemím, pokud ho o to po�ádají, urèité a èasovì omezené, úplné nebo dílèí
výjimky ze závazkù, vyplývajících z této Dohody, pøièem� vezme v úvahu jejich
finanèní potøeby a potøeby jejich obchodu a rozvoje.

4. Èlenové by mìli podporovat a usnadòovat aktivní úèast
rozvojových èlenských zemí na pracích pøíslu�ných mezinárodních organizací.

Èlánek 11

Konzultace a øe�ení sporù

1. Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou propracována
a uplatòována Ujednáním o øe�ení sporù, se budou uplatòovat na konzultace a
øe�ení sporù podle této Dohody, pokud není v této Dohodì uvedeno jinak.

2. Ve sporu, vzniklém z této Dohody, který se týká vìdeckých nebo
technických otázek, bude skupina odborníkù �ádat názor expertù, které sama
vybrala po konzultaci se spornými stranami. Za tím úèelem mù�e skupina
odborníkù, pokud to bude pova�ovat za pøimìøené, ustavit poradní skupinu
technických expertù nebo mù�e konzultovat pøíslu�né mezinárodní
organizace, a to na �ádost nìkteré ze sporných stran anebo na základì své
vlastní iniciativy.

3. �ádným ustanovením této Dohody nejsou dotèena práva Èlenù,
vyplývající z jiných mezinárodních dohod, vèetnì práva uchýlit se k dobrým
slu�bám a práva na vyu�ití mechanismù pro øe�ení sporù jiných
mezinárodních organizací nebo upravených v rámci kterékoli mezinárodní
dohody.

Èlánek 12

Spravování Dohody

1. Tímto se zøizuje Výbor pro sanitární a fytosanitární opatøení, který
umo�ní pravidelnì uskuteèòovat konzultace. Bude vykonávat funkce, nutné
pro provádìní ustanovení této Dohody a pro uskuteèòování jejích cílù, zejména
pokud se týká harmonizace. Výbor bude rozhodovat na základì konsensu.

2. Výbor bude podporovat a usnadòovat jednorázové konzultace nebo
jednání mezi Èleny o specifických sanitárních nebo fytosanitárních otázkách.
Výbor bude podporovat vyu�ívání mezinárodních norem, smìrnic nebo
doporuèení v�emi Èleny a v tomto ohledu bude uskuteèòovat konzultace a
technické studie s cílem roz�íøit koordinaci a integraci mezi mezinárodními a
národními systémy a pøístupy k homologaci u�ívaných pøísad potravin nebo
pro stanovení pøípustných dávek kontaminantù v potravinách, nápojích nebo
krmivech.
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3. Výbor bude udr�ovat úzké styky s pøíslu�nými mezinárodními
organizacemi v oblasti sanitární a fytosanitární ochrany, zvlá�tì s Komisí pro
Kodex Alimentarius, Mezinárodním úøadem epizootickým a sekretariátem
Mezinárodní úmluvy o ochranì rostlin s cílem získávat nejlep�í dostupná
vìdecká a technická stanoviska pro naplòování této Dohody a vylouèit jakékoli
zbyteèné zdvojování vynakládaného úsilí.

4. Výbor vypracuje postup pro sledování procesu mezinárodní
harmonizace a pou�ívání mezinárodních norem, smìrnic a doporuèení. Za tím
úèelem by mìl Výbor spoleènì s pøíslu�nými mezinárodními organizacemi
sestavit seznam tìch mezinárodních norem, smìrnic a doporuèení,
vztahujících se k sanitárním nebo fytosanitárním opatøením, které Výbor
oznaèí, �e mají hlavní dopad na obchod. Seznam by mìl zahrnovat údaje
Èlenù o tìch mezinárodních normách, smìrnicích a doporuèeních, které
uplatòují jako podmínku dovozu anebo na jejich� základì se mohou dová�ené
výrobky, které jsou v souladu s tìmito normami, dostávat na jejich trhy. V
tìch pøípadech, kdy Èlen neuplatòuje mezinárodní normu, smìrnici nebo
doporuèení jako podmínku dovozu, mìl by uvést dùvod a zejména upøesnit,
zda má za to, �e tato norma není dostateènì pøísná, aby mohla zajistit
pøimìøenou úroveò sanitární nebo fytosanitární ochrany. Jestli�e Èlen zmìní
své stanovisko poté, co sdìlil, �e uplatòuje normu, smìrnici nebo doporuèení
jako podmínku dovozu, mìl by poskytnout vysvìtlení této zmìny a informovat
o tom Sekretariát, jako� i pøíslu�né mezinárodní organizace, pokud ov�em
takové oznámení a vysvìtlení nejsou poskytnuta v souladu s postupy,
uvedenými v pøíloze B.

5. S cílem vylouèit zbyteèná zdvojování, Výbor bude moci rozhodnout,
pokud to bude potøeba, o vyu�ívání informací získaných zejména z
oznamovacích postupù, je� se uplatòují v pøíslu�ných mezinárodních
organizacích.

6. Výbor mù�e, na základì iniciativy jednoho z Èlenù vhodným
zpùsobem vyzvat pøíslu�né mezinárodní organizace nebo jejich pomocné
orgány k pøezkoumání specifických zále�itostí, týkajících se jednotlivé normy,
smìrnice nebo doporuèení, vèetnì vysvìtlení, týkajícího se nevyu�ívání podle
odstavce 4.

7. Výbor pøezkoumá pùsobení a uplatòování této Dohody po tøech
letech od data vstupu v platnost Dohody o WTO a poté podle potøeby. Pokud
to bude vhodné, Výbor mù�e pøedlo�it Radì pro obchod zbo�ím návrhy na
zmìny textu této Dohody, majíc pøitom, mimo jiné, na zøeteli zku�enosti,
získané pøi jejím uplatòování.

Èlánek 13

Provádìní

Èlenové jsou podle této Dohody plnì zodpovìdni za dodr�ování v�ech
závazkù, které jsou v ní uvedeny. Èlenové vypracují a zavedou spolehlivá
opatøení a mechanismy s cílem zvý�it úroveò dodr�ování ustanovení této
Dohody jinými institucemi ne� orgány ústøední vlády. Pøijmou taková
rozumná opatøení, která mají v pravomoci, aby nevládní instituce na jejich
území, jako� i regionální orgány, jich� jsou nevládní instituce na jejich území
èleny, postupovaly v souladu s pøíslu�nými ustanoveními této Dohody.
Èlenové dále nepøijmou taková opatøení, která mají pøímo nebo nepøímo za
následek závazek nebo podporu regionálních nebo nevládních institucí nebo
místních správních orgánù jednat zpùsobem, nesluèitelným s ustanoveními
této Dohody. Èlenové zajistí, aby nebylo vyu�íváno slu�eb nevládních institucí
pøi provádìní sanitárních nebo fytosanitárních opatøení, pokud nebudou
postupovat v souladu s ustanoveními této Dohody.
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Èlánek 14

Závìreèná ustanovení

Nejménì rozvinuté èlenské zemì mohou, pokud jde o jejich sanitární
nebo fytosanitární opatøení, ovlivòující dovozy nebo dová�ené výrobky, odlo�it
uplatòování ustanovení této Dohody o pìt let od data vstupu v platnost
Dohody o WTO. Ostatní rozvojové èlenské zemì mohou, pokud jde o jejich
sanitární nebo fytosanitární opatøení, ovlivòující dovozy nebo dová�ené
výrobky, odlo�it uplatòování ustanovení této Dohody, kromì odstavce 8
èlánku 5 a èlánku 7, o dva roky od data vstupu v platnost Dohody o WTO,
jestli�e tomuto uplatòování brání nedostatek technických znalostí, technická
infrastruktura nebo zdroje.
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PØÍLOHA A

DEFINICE4/

1. Sanitární nebo fytosanitární opatøení - Jakékoliv uplatòované
opatøení:

a) k ochranì zdraví nebo �ivota zvíøat nebo rostlin na území Èlena pøed
ohro�eními, vyplývajícími z výskytu, usazení nebo roz�íøení �kùdcù,
nemocí, organismù, které pøená�ejí nemoci nebo organismù,
zpùsobujících nemoce;

b) k ochranì zdraví nebo �ivota lidí nebo zvíøat na území Èlena pøed
ohro�eními, vyplývajícími z pøísad, kontaminantù, toxinù nebo
organismù, zpùsobujících nemoce v potravinách, nápojích nebo krmivech;

c) k ochranì zdraví nebo �ivota lidí na území Èlena pøed ohro�eními,
vyplývajícími z nemocí pøená�ených zvíøaty, rostlinami nebo výrobky z
nich, nebo z výskytu, usazení nebo roz�íøení �kùdcù; nebo

d) k zabránìní nebo omezení ostatních �kod na území Èlena, vyplývajících z
výskytu, usazení nebo roz�íøení �kùdcù.

Sanitární nebo fytosanitární opatøení zahrnují v�echny zákony, vyhlá�ky,
naøízení, v�echny pøedpisy a pøíslu�ná øízení a dále, mimo jiné, kritéria,
týkající se koneèného výrobku, zpracovatelské a výrobní metody, zkou�ky,
inspekce, certifikace a homologace, karanténní nakládání, vèetnì pøíslu�ných
pøedpisù, týkajících se dopravy zvíøat, rostlin nebo materiálù, nutných pro
jejich pøe�ití po dobu dopravy, ustanovení o pøíslu�ných statistických
metodách, postupech pøi odbìru vzorkù a metodách vyhodnocení rizik a
pøedpisy o obalech a znaèení, je� jsou v pøímém vztahu k nezávadnosti
potravin.

2. Harmonizace - Zavádìní, uznávání a uplatòování spoleèných
sanitárních a fytosanitárních opatøení rùznými Èleny.

3. Mezinárodní normy, smìrnice a doporuèení

a) k nezávadnosti potravin, normy, smìrnice a doporuèení, stanovená
Komisí pro Kodex Alimentarius, pokud jde o pøísady potravin, rezidua
veterinárních lékù a pesticidù, kontaminanty, analytické metody, odbìr
vzorkù, jako� i pøedpisy, týkající se hygieny;

b) pro zdraví zvíøat a pro choroby vzájemnì pøenosné mezi zvíøaty a lidmi,
normy, smìrnice a doporuèení, vypracovaná pod patronací
Mezinárodního úøadu epizootického;

c) pro ochranu rostlin, mezinárodní normy, smìrnice a doporuèení,
vypracovaná pod patronací Sekretariátu Mezinárodní úmluvy o ochranì
rostlin ve spolupráci s regionálními organizacemi, pùsobícími v rámci
zmínìné úmluvy; a

4/ Pro uÂcÏely teÏchto definic vyÂraz ªzvõÂrÏataª zahrnuje ryby a divoce zÏijõÂcõÂ faunu, vyÂraz

ªrostlinyª zahrnuje lesy a volneÏ rostoucõÂ floÂru, vyÂraz ªsÏkuÊdceª zahrnuje plevely a

vyÂraz ªkontaminantª zahrnuje odvozeniny pesticiduÊ a veterinaÂrnõÂ leÂky a cizõÂ teÏlesa.
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d) pro zále�itosti, je� nespadají pod vý�e uvedené organizace, pøíslu�né
normy, smìrnice a doporuèení, vyhla�ovaná jinými pøíslu�nými
mezinárodními organizacemi, jich� se mohou v�ichni Èlenové stát èleny a
uznaná Výborem.

4. Vyhodnocení rizik - Vyhodnocení pravdìpodobnosti výskytu,
usazení nebo roz�íøení �kùdcù nebo nemoci na území dová�ejícího Èlena podle
sanitárních nebo fytosanitárních opatøení, je� by mohla být uplatòována a
biologické nebo ekonomické dùsledky, které by tak mohly vzniknout, nebo
vyhodnocení negativních dùsledkù, které by mohla mít na zdraví lidí a zvíøat
pøítomnost pøísad, kontaminantù, toxinù nebo organismù, zpùsobujících
nemoce v potravinách, nápojích nebo krmivech.

5. Pøimìøená úroveò sanitární a fytosanitární ochrany - Úroveò
ochrany, kterou pova�uje za pøimìøenou Èlen, který zavedl sanitární nebo
fytosanitární opatøení k ochranì �ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin na
svém území.

POZNÁMKA: Mnozí Èlenové nazývají tuto definici jako �pøijatelnou úroveò
rizika�.

6. Oblasti prosté �kùdcù nebo nemocí - Oblast, zahrnující celou zemi,
jednu èást zemì nebo nìkolik zemí nebo jejich èásti, urèená pøíslu�nými
orgány, ve kterých se nevyskytuje urèitý druh �kùdce nebo nemoci.

POZNÁMKA: Oblast prostá �kùdcù nebo nemoci mù�e obklopovat, mù�e být
obklopena nebo sousedit s oblastí - a� u� s èástí zemì nebo s geografickým
regionem, který zahrnuje èásti nebo celá území nìkolika zemí - o které je
známo, �e se zde vyskytuje specifický �kùdce nebo nemoc, ale která je
pøedmìtem regionálních kontrolních opatøení jako jsou zavedení ochrany,
dohledu nebo nárazníkových zón, které omezují nebo eradikují dotyèného
�kùdce nebo nemoc.

7. Oblast s nízkým výskytem �kùdcù nebo nemoci - Oblast, zahrnující
celou zemi, jednu èást zemì nebo nìkolik zemí nebo jejich èásti, urèená
pøíslu�nými orgány, ve které se urèitý druh �kùdce nebo nemoci vyskytuje
málo a která je pod úèinným dohledem, pøedmìtem boje proti nim nebo
eradikaèních opatøení.
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PØÍLOHA B

TRANSPARENTNOST SANITÁRNÍCH A FYTOSANITÁRNÍCH PØEDPISÙ

Publikování pøedpisù

1. Èlenové zajistí, aby byly v�echny sanitární a fytosanitární
pøedpisy5/, které byly pøijaty, urychlenì publikovány v co nejkrat�í lhùtì
takovým zpùsobem, aby se s nimi mohli zainteresovaní Èlenové seznámit.

2. S výjimkou naléhavých okolností zabezpeèí Èlenové dostateènou
lhùtu mezi publikací sanitárního nebo fytosanitárního pøedpisu a jeho
vstupem v platnost s cílem poskytnout èas výrobcùm vyvá�ejících Èlenù a
zvlá�tì pak rozvojových èlenských zemí na pøizpùsobení jejich výrobkù a
výrobních metod po�adavkùm dová�ejícího Èlena.

Informaèní støediska

3. Ka�dý Èlen zajistí, aby existovalo jedno informaèní støedisko, které
bude odpovídat za poskytování odpovìdí na v�echny rozumné otázky, polo�ené
zainteresovanými Èleny a poskytovat pøíslu�né dokumenty, týkající se:

a) jakýchkoli sanitárních nebo fytosanitárních pøedpisù, pøijatých nebo
pøipravovaných na jeho území;

b) jakýchkoli kontrolních a inspekèních postupù, jakýchkoli výrobních a
karanténních re�imù, týkajících se pøípustné míry pesticidù a homologace
potravinových pøísad, pou�ívaných na jeho území;

c) postupù pøi vyhodnocování rizik, faktorù, které jsou brány v úvahu, jako�
i urèování pøimìøené úrovnì sanitární nebo fytosanitární ochrany;

d) èlenství nebo úèasti Èlena nebo pøíslu�ných orgánù na jeho území v
mezinárodních a regionálních sanitárních a fytosanitárních organizacích
a systémech, jako� i v dvoustranných a mnohostranných dohodách a
ujednáních, souvisejících s touto Dohodou a textù takových dohod a
ujednání.

4. Èlenové zajistí, aby v pøípadì, �e zainteresovaní Èlenové po�adují
výtisky dokumentù, byly tyto výtisky poskytnuty, nejsou-li zdarma, za stejné
ceny, za jaké je získávají státní pøíslu�níci6/ dotyèného Èlena, s výjimkou
skuteèných nákladù na odeslání.

Oznamovací postupy

5. Jestli�e neexistuje mezinárodní norma, smìrnice nebo doporuèení
anebo jestli�e obsah navr�eného sanitárního nebo fytosanitárního pøedpisu
není v podstatných vìcech shodný s obsahem mezinárodní normy, smìrnice
nebo doporuèení a jestli�e pøedpis mù�e mít významný vliv na obchod
ostatních Èlenù, Èlenové budou:

5/ SanitaÂrnõÂ a fytosanitaÂrnõÂ opatrÏenõÂ, jako jsou zaÂkony, vyhlaÂsÏky a obecneÏ zaÂvazneÂ

vyÂnosy.

6/ Pokud se tato Dohoda zminÏuje o ªstaÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂcõÂchª, budou se tõÂmto vyÂrazem

rozumeÏt, pokud jde o samostatneÂ celnõÂ uÂzemõÂ CÏlena WTO, fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ

osoby, ktereÂ majõÂ bydlisÏteÏ nebo skutecÏneÂ pruÊmysloveÂ nebo obchodnõÂ sõÂdlo na tomto

celnõÂm uÂzemõÂ.
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a) bezodkladnì publikovat upozornìní tak, aby bylo zainteresovaným
Èlenùm umo�nìno seznámit se s návrhem na zavedení tohoto pøedpisu;

b) oznamovat ostatním Èlenùm prostøednictvím Sekretariátu výrobky, které
budou spadat do rámce pøedpisu se struèným uvedením cíle a dùvodù
navrhovaného pøedpisu. Tato oznámení budou uèinìna v takovém stádiu
pøípravy, aby bylo mo�no je�tì provést zmìny a vzít v úvahu pøipomínky;

c) poskytovat na po�ádání ostatním Èlenùm výtisky navrhovaných pøedpisù
a kdykoli to bude mo�né, oznaèit èásti, které se podstatnì li�í od
mezinárodních norem, smìrnic nebo doporuèení;

d) nediskriminaènì poskytovat ostatním Èlenùm rozumnou lhùtu k
uplatnìní písemných pøipomínek, na �ádost tyto pøipomínky projednat a
brát pøipomínky a výsledky jednání v úvahu.

6. V pøípadì, �e vzniknou nebo hrozí, �e vzniknou Èlenovi naléhavé
problémy, související s ochranou zdraví, mù�e tento Èlen, pokud to pova�uje
za nutné, upustit od krokù, uvedených v odstavci 5 této pøílohy za
pøedpokladu, �e:

a) okam�itì oznámí prostøednictvím Sekretariátu ostatním Èlenùm
pøíslu�ný pøedpis a výrobky, kterých se týká, se struèným uvedením cíle a
zdùvodnìním pøedpisu, vèetnì povahy naléhavého problému nebo
problémù;

b) poskytne na po�ádání výtisky pøedpisu ostatním Èlenùm;

c) umo�ní ostatním Èlenùm pøedlo�it písemné pøipomínky, na �ádost tyto
pøipomínky projedná a vezme pøipomínky a výsledky jednání v úvahu;

7. Oznámení, zasílaná Sekretariátu, budou pøedkládána v angliètinì,
francouz�tinì nebo �panìl�tinì.

8. Vyspìlé èlenské zemì budou, pokud je o to ostatní Èlenové
po�ádají, poskytovat výtisky dokumentù nebo, v pøípadì rozsáhlých
dokumentù, výtahy z tìchto dokumentù, vztahujících se k urèitému oznámení,
pøelo�ené do angliètiny, francouz�tiny nebo �panìl�tiny.

9. Sekretariát roze�le bezodkladnì text oznámení v�em Èlenùm a
zainteresovaným mezinárodním organizacím a upozorní rozvojové èlenské
zemì na jakákoliv oznámení, týkající se výrobkù, na nich� mají zvlá�tní zájem.

10. Èlenové oznaèí jeden orgán ústøední vlády, který bude na národní
úrovni odpovìdný za plnìní ustanovení, vztahujících se k oznamovacím
postupùm podle odstavcù 5, 6, 7 a 8 této pøílohy.

V�eobecné výhrady

11. �ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno jako povinnost:

a) sdìlovat podrobnosti nebo poskytovat texty návrhù nebo publikovat texty
v jiném ne� v jazyce Èlena, s výjimkou ustanovení odstavce 8 této pøílohy;
nebo

b) sdìlovat dùvìrné informace, co� by bylo Èlenùm na pøeká�ku v provádìní
sanitárních a fytosanitárních pøedpisù nebo po�kozovalo oprávnìné
obchodní zájmy podnikù.
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PØÍLOHA C

KONTROLNÍ, INSPEKÈNÍ A HOMOLOGAÈNÍ POSTUPY7/

1. V souvislosti s jakýmikoli postupy, majícími za úèel ovìøit a zajistit
dodr�ování sanitárních nebo fytosanitárních opatøení, Èlenové zabezpeèí, aby:

a) byly tyto postupy uskuteènìny a dokonèeny bez bezdùvodného odkladu a
zpùsobem pro dová�ené výrobky ne ménì výhodným ne� pro obdobné
výrobky domácího pùvodu;

b) obvyklá délka ka�dého postupu byla publikována nebo aby
pøedpokládaná délka byla sdìlena �adateli, jestli�e o to po�ádá; jakmile
pøíslu�ný orgán obdr�í �ádost, bezodkladnì posoudil úplnost
dokumentace a øádným a úplným zpùsobem informoval �adatele o v�ech
nedostatcích; pøíslu�ný orgán pøedal co nejdøíve výsledky postupù
øádným a uceleným zpùsobem �adateli, aby bylo mo�no provést úpravy,
pokud to bude nutné; i v pøípadì, �e �ádost má nedostatky, pøíslu�ný
orgán pokraèoval v uskuteènitelné míøe v provádìní postupù, pokud o to
�adatel po�ádal; �adatel byl na po�ádání informován o pokroèilosti
postupu, jako� i o dùvodech pøípadného zpo�dìní;

c) �ádosti o informace byly omezeny na míru, nezbytnou pro kontrolní,
inspekèní a homologaèní postupy, vèetnì schvalování u�ívaných pøísad
nebo stanovení pøípustných dávek kontaminantù v potravinách, nápojích
nebo krmivech;

d) dùvìrný charakter informací o dová�ených výrobcích, které mohou
vyplynout z kontroly, inspekce nebo homologace, byl dodr�ován
zpùsobem ne ménì pøíznivým ne� v pøípadì výrobkù domácího pùvodu a
tak, aby byly chránìny oprávnìné obchodní zájmy;

e) jakékoliv po�adavky na kontroly, inspekce a homologace jednotlivých
vzorkù výrobkù byly omezeny na to, co je pøimìøené a nutné;

f) jakékoliv poplatky, ukládané za postupy u dová�ených výrobkù, byly
spravedlivé v pomìru k jakýmkoli poplatkùm, které jsou ukládány na
obdobné výrobky domácího pùvodu nebo výrobky kteréhokoli jiného
Èlena a nebyly vy��í, ne� èiní skuteèné náklady na danou slu�bu;

g) stejná kritéria byla pou�ívána pøi výbìru zaøízení, u�ívaných pøi
postupech a pøi odbìru vzorkù u dová�ených výrobkù a u výrobkù
domácího pùvodu, s cílem co nejvíce sní�it nesnáze �adatelù, dovozcù,
vývozcù nebo jejich zástupcù;

h) kdykoli se zmìní specifikace výrobku jako dùsledek jeho kontroly a
inspekce z hlediska uplatòovaných pøedpisù, byl postup pro upravený
výrobek omezen na míru, nezbytnou k urèení, �e existuje dostateèná
jistota, �e výrobek stále vyhovuje dotèeným pøedpisùm; a

i) existoval postup pro pøezkoumání stí�ností, týkajících se provádìní
tìchto postupù a v pøípadì, �e je stí�nost oprávnìná, pøijmout opatøení k
nápravì.

7/ KontrolnõÂ, inspekcÏnõÂ a homologacÏnõÂ postupy zahrnujõÂ, mimo jineÂ, postupy prÏi odbeÏru

vzorkuÊ, provaÂdeÏnõÂ zkousÏek a certifikace.
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Jestli�e dová�ející Èlen uplatòuje systém homologace pro u�ití
potravináøských pøísad nebo pro stanovení pøípustných dávek kontaminantù v
potravinách, nápojích nebo krmivech, který zakazuje nebo omezuje pøístup na
svùj vnitøní trh tìm výrobkùm, které tuto homologaci nemají, pak dová�ející
Èlen, ne� bude uèinìno koneèné rozhodnutí, zvá�í pou�ití pøíslu�né
mezinárodní normy jako základu pro pøístup.

2. V pøípadì, �e sanitární nebo fytosanitární opatøení stanoví, �e bude
kontrola provedena ve výrobì, Èlen, na jeho� území se tato výroba
uskuteèòuje, poskytne nutnou pomoc k usnadnìní této kontroly a práce
kontrolních orgánù, které ji provádìjí.

3. �ádné ustanovení této Dohody nebude bránit Èlenùm, aby
provádìli rozumnou inspekci na jejich území.
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DOHODA O TEXTILU A O�ACENÍ

Èlenové,

pøipomínajíce, �e se ministøi v Punta del Este dohodli, ��e jednání v
oblasti textilu a o�acení budou zamìøena na stanovení zpùsobù, které by v
závìru umo�nily zaèlenit toto odvìtví do rámce GATT na základì posílených
pravidel a pøedpisù GATT, co� rovnì� pøispìje k realizaci cíle dále
liberalizovat obchod�;

pøipomínajíce rovnì�, �e v Rozhodnutí Výboru pro obchodní jednání z
dubna 1989 bylo dohodnuto, �e by proces zaèlenìní mìl zaèít po ukonèení
Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a mít postupný
charakter;

pøipomínajíce kromì toho, �e bylo dohodnuto, �e by nejménì
rozvinutým èlenským zemím mìlo být poskytnuto zvlá�tní zacházení;

dohodli se takto:

Èlánek 1

1. Tato Dohoda obsahuje ustanovení, která budou uplatòována Èleny
v prùbìhu pøechodného období pro zaèleòování odvìtví textilu a o�acení do
rámce GATT 1994.

2. Èlenové se dohodli pou�ívat ustanovení odstavce 18 èlánku 2 a
odstavce 6 b) èlánku 6 této Dohody takovým zpùsobem, který umo�ní výrazné
zlep�ení mo�ností pøístupu na trh pro malé dodavatele a vytvoøení mo�ností
znaèné obchodní výmìny pro nové subjekty, zapojené do oblasti obchodu s
textilem a o�acením1/.

3. Èlenové budou nále�itì brát zøetel na situaci tìch Èlenù, kteøí
nebyli úèastníky protokolù o prodlou�ení Ujednání o mezinárodním obchodu
textilem (dále uvádìného jako �MFA�*/) od roku 1986 a poskytnou jim, pokud
to bude mo�né, zvlá�tní zacházení pøi uplatòování ustanovení této Dohody.

4. Èlenové se shodli na tom, �e by mìly být zvlá�tní zájmy
vyvá�ejících Èlenù, produkujících bavlnu, po konzultaci s nimi, brány v úvahu
pøi provádìní ustanovení této Dohody.

5. Aby bylo usnadnìno zaèlenìní odvìtví textilu a o�acení do rámce
GATT 1994, Èlenové by mìli umo�nit trvalé a autonomní prùmyslové zmìny,
jako� i zvý�enou konkurenci na svých trzích.

6. Pokud není v této Dohodì stanoveno jinak, nedotknou se její
ustanovení práv a závazkù, vyplývajících pro Èleny z Dohody o WTO a
Mnohostranných obchodních dohod.

7. Textil a o�acení, na nì� je uplatòována tato Dohoda, jsou uvedeny v
pøíloze.

1/ VyÂvozy z nejmeÂneÏ rozvinutyÂch cÏlenskyÂch zemõÂ budou moci rovneÏzÏ podle mozÏnosti

vyuzÏõÂvat tohoto ustanovenõÂ.

*/ Multifibre Agreement.
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Èlánek 2

1. Ve�kerá mno�stevní omezení podle dvoustranných dohod, která
jsou uplatòována na základì èlánku 4 nebo byla oznámena na základì èlánkù
7 nebo 8 MFA a jsou platná v den, pøedcházející vstupu v platnost Dohody o
WTO, budou Èleny, kteøí je uplatòují, ve lhùtì 60 dní od tohoto data vstupu v
platnost podrobnì oznámena, vèetnì úrovní omezení, koeficientù nárùstu a
ustanovení, týkajících se flexibility, Orgánu pro kontrolu nad textilem (dále
uvádìného jako �TMB�*/), zøízenému na základì èlánku 8. Èlenové se dohodli,
�e od data vstupu v platnost Dohody o WTO se budou v�echna omezení tohoto
typu, uplatòovaná mezi smluvními stranami GATT 1947 a platná v den,
pøedcházející tomuto vstupu v platnost, øídit ustanoveními této Dohody.

2. TMB roze�le tato oznámení v�em Èlenùm k informaci. Ka�dý Èlen
má právo pøedlo�it TMB ve lhùtì 60 dní od rozeslání oznámení ve�keré
pøipomínky, které ve vìci uvedených oznámení pova�uje za pøimìøené. Tyto
pøipomínky budou rozeslány ostatním Èlenùm k informaci. Pokud to bude
vhodné, TMB bude moci uèinit dotèeným Èlenùm doporuèení.

3. Jestli�e se období 12 mìsícù pro uplatnìní omezení, která musí být
oznámena podle odstavce 1, neshoduje s obdobím 12 mìsícù, pøedcházejících
bezprostøednì vstupu v platnost Dohody o WTO, dotèení Èlenové by se mìli
vzájemnì dohodnout o vyrovnání období pro uplatnìní omezení s rokem podle
této Dohody2/ a stanovit teoretické základní úrovnì uvedených omezení za
úèelem uplatnìní ustanovení tohoto èlánku. Dotèení Èlenové se dohodli, �e na
po�ádání zahájí v co nejkrat�í lhùtì konzultace s cílem dospìt k takové
vzájemné dohodì. Ve�kerá ujednání tohoto typu budou mimo jiné brát zøetel
na sezónní strukturu dodávek v prùbìhu pøedcházejících let. Výsledky tìchto
konzultací budou oznámeny TMB, který uèiní dotèeným Èlenùm doporuèení,
která bude pova�ovat za pøimìøená.

4. Omezení, oznámená podle odstavce l, budou brána tak, �e tvoøí
souhrn v�ech omezení tohoto typu, uplatòovaných dotyènými Èleny v den,
pøedcházející vstupu v platnost Dohody o WTO. Nebudou zavedena �ádná
nová omezení, zamìøená na výrobky nebo Èleny s výjimkou tìch, která budou
v souladu s ustanoveními této Dohody nebo pøíslu�nými ustanoveními GATT
19943/. Okam�itì bude ukonèena platnost omezení, která nebudou oznámena
ve lhùtì 60 dní od data vstupu v platnost Dohody o WTO.

5. Jakékoli jednostranné opatøení, pøijaté podle èlánku 3 MFA pøed
datem vstupu v platnost Dohody o WTO, bude moci zùstat v platnosti po
období, které je tam uvedeno, av�ak nesmí pøekroèit 12 mìsícù, pokud bylo
dotyèné opatøení pøezkoumáno Orgánem pro dohled nad textilem (dále
uvádìného jen jako �TSB�**/), ustaveným na základì MFA. V pøípadì, kdy by
TSB nemìl mo�nost jakékoli takové jednostranné opatøení pøezkoumat, bude
toto opatøení pøezkoumáno TMB v souladu s pravidly a postupy,
uplatòovanými v pøípadech opatøení, pøijatých podle èlánku 3 MFA. Jakékoli
opatøení, uplatnìné na základì dohody, uzavøené z titulu èlánku 4 MFA pøed
datem vstupu této Dohody v platnost, které je pøedmìtem sporu, který TSB
nemìl mo�nost pøezkoumat, bude rovnì� pøezkoumáno prostøednictvím TMB
v souladu s pravidly a postupy MFA, uplatòovanými pro taková pøezkoumání.

*/ Textiles Monitoring Body.

2/ ªRokem podle teÂto Dohodyª se rozumõÂ obdobõÂ 12 meÏsõÂcuÊ, pocÏõÂnajõÂcõÂ dnem vstupu v

platnost Dohody o WTO a naÂsledneÂ dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂ intervaly.

3/ PrÏõÂslusÏnaÂ ustanovenõÂ GATT 1994 nezahrnujõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku XIX, pokud jde o

vyÂrobky, ktereÂ nebudou jesÏteÏ zacÏleneÏny do raÂmce GATT 1994, nenõÂ-li to vyÂslovneÏ

stanoveno v odstavci 3 prÏõÂlohy.

**/ Textiles Surveillance Body.
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6. Dnem vstupu v platnost Dohody o WTO zaèlení ka�dý Èlen do
rámce GATT 1994 výrobky, které v roce 1990 pøedstavovaly ne ménì ne� 16%
jeho celkového objemu dovozu výrobkù, uvedených v pøíloze, v polo�kách nebo
skupinách Harmonizovaného systému. Výrobky, které budou zaèlenìny,
budou obsahovat výrobky z ka�dé ze ètyø následujících skupin: èesané a
spøedené výrobky, látky, zcela zhotovené textilní výrobky a o�acení.

7. Ve�keré podrobnosti opatøení, která budou pøijata na základì
odstavce 6, budou dotèenými Èleny oznámena v souladu s následujícím:

a) Èlenové, kteøí uplatòují omezení, vztahující se k odstavci 1, se zavazují,
�e bez ohledu na datum vstupu v platnost Dohody o WTO, oznámí tyto
podrobnosti Sekretariátu GATT ne pozdìji ne� v den, stanovený
Rozhodnutím z 15.dubna 1994. Sekretariát GATT roze�le bezodkladnì
oznámení ostatním Èlenùm k informaci. Tato oznámení budou dána k
dispozici TMB, jakmile bude ustaven, a to k úèelùm, stanoveným v
odstavci 21;

b) Èlenové, kteøí si na základì odstavce 1 èlánku 6 zachovali právo pou�ívat
ustanovení èlánku 6, oznámí tyto podrobnosti TMB ne pozdìji ne� 60 dní
po datu vstupu v platnost Dohody o WTO nebo, v pøípadì tìch Èlenù, na
nì� se vztahuje odstavec 3 èlánku 1, ne pozdìji ne� ke konci dvanáctého
mìsíce poté, co Dohoda o WTO nabude úèinnosti. TMB roze�le tato
oznámení ostatním Èlenùm k informaci a posoudí je tak, jak je stanoveno
v odstavci 21.

8. Zbývající výrobky, to znamená výrobky nezaèlenìné do rámce
GATT 1994 na základì odstavce 6, budou zaèleòovány v polo�kách nebo
skupinách Harmonizovaného systému ve tøech etapách takto:

a) první den 37.mìsíce poté, co Dohoda o WTO nabude úèinnosti, výrobky
Èlena, které v roce 1990 pøedstavovaly ne ménì ne� 17% celkového
objemu dovozu výrobkù, uvedených v pøíloze. Výrobky, které budou
Èleny zaèlenìny, budou obsahovat výrobky z ka�dé ze ètyø následujících
skupin: èesané a spøedené výrobky, látky, zcela zhotovené textilní
výrobky a o�acení;

b) první den 85.mìsíce poté, co Dohoda o WTO nabude úèinnosti, výrobky
Èlena, které v roce 1990 pøedstavovaly ne ménì ne� 18% jeho celkového
objemu dovozu výrobkù, uvedených v pøíloze. Výrobky, které budou
Èleny zaèlenìny, budou obsahovat výrobky z ka�dé ze ètyø následujících
skupin: èesané a spøedené výrobky, látky, zcela zhotovené textilní
výrobky a o�acení;

c) první den 121.mìsíce poté, co Dohoda o WTO nabude úèinnosti, se
odvìtví textilu a odìvù stane zaèlenìným do rámce GATT 1994, pøièem�
budou ve�kerá omezení, uplatòovaná podle této Dohody, zru�ena.

9. Èlenové, kteøí na základì odstavce 1 èlánku 6 oznámí svùj zámìr
neponechat si právo vyu�ít ustanovení èlánku 6, budou ve smyslu této Dohody
pokládáni za Èleny, kteøí zaèlenili své textilní výrobky a o�acení do rámce
GATT 1994. Budou tedy osvobozeni od povinnosti podrobit se ustanovením
odstavcù 6 a� 8 a 11.

10. �ádné ustanovení této Dohody nebude bránit Èlenu, který
pøedlo�il program zaèleòování v souladu s odstavci 6 nebo 8, aby zaèlenil
výrobky do rámce GATT 1994 døíve, ne� se pøedpokládá v takovém programu.
Ka�dé zaèlenìní výrobkù v�ak nabude úèinnosti poèátkem roku podle této
Dohody a jeho podrobnosti budou oznámeny TMB nejménì tøi mìsíce pøedem,
aby mohly být rozeslány v�em Èlenùm.
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11. Pøíslu�né programy zaèleòování, uplatòované v souladu s
odstavcem 8, budou podrobnì oznámeny TMB nejménì dvanáct mìsícù
pøedtím, ne� nabudou úèinnosti a TMB je roze�le v�em Èlenùm.

12. Základními úrovnìmi omezení, uplatòovanými u zbývajících
výrobkù, uvedených v odstavci 8, budou úrovnì omezení, uvedené v odstavci 1.

13. V prùbìhu první etapy provádìní této Dohody (od data vstupu v
platnost Dohody o WTO a� do 36.mìsíce vèetnì) bude úroveò ka�dého
omezení, uplatòovaného na základì dvoustranných dohod, uzavøených podle
MFA a platných v prùbìhu období 12 mìsícù, pøedcházejících vstupu v
platnost Dohody o WTO, zvy�ována ka�dý rok v pomìrech alespoò se
rovnajících stanovenému koeficientu rùstu pro pøíslu�né omezení, zvý�enému
o 16%.

14. Pokud Rada pro obchod zbo�ím nebo Orgán pro øe�ení sporù
nerozhodnou na základì odstavce 12 èlánku 8 jinak, úroveò ka�dého
zbývajícího omezení bude zvy�ována ka�dý rok v prùbìhu následujících etap
provádìní této Dohody alespoò v následujícím vý�ích:

a) pro druhou etapu (od 37.mìsíce do 84.mìsíce vèetnì, poté, co Dohoda o
WTO nabude úèinnosti) bude koeficient rùstu pro pøíslu�ná omezení
bìhem první etapy zvý�en o 25%;

b) pro tøetí etapu (od 85.mìsíce do 120.mìsíce vèetnì, poté, co Dohoda o
WTO nabude úèinnosti) bude koeficient rùstu pro pøíslu�ná omezení
bìhem druhé etapy zvý�en o 27%.

15. �ádné ustanovení této Dohody nebude bránit kterémukoli Èlenu,
aby odstranil omezení, uplatòované podle tohoto èlánku, s úèinkem od
poèátku roku podle této Dohody v prùbìhu pøechodného období za
pøedpokladu, �e na to budou pøíslu�ný vyvá�ející Èlen a TMB upozornìni
oznámením nejménì 3 mìsíce pøedtím, ne� toto odstranìní nabude úèinnosti.
Lhùta pro toto pøedbì�né oznámení mù�e být se souhlasem Èlena, na nìho� je
omezení zamìøeno, zkrácena na lhùtu 30 dní. TMB roze�le oznámení tohoto
typu v�em Èlenùm. Bude-li mít v úmyslu odstranit omezení podle tohoto
odstavce, vezme dotèený Èlen na zøetel zacházení, poskytované podobným
vývozùm ostatních Èlenù.

16. Ustanovení, vztahující se k flexibilitì, to znamená k pøevodu, k
zálohovému u�ití a zpìtnému u�ití, uplatnitelná na v�echna omezení,
udr�ovaná podle tohoto èlánku, budou stejná jako ta, která se ve
dvoustranných dohodách, uzavøených podle MFA, stanoví pro dvanáctimìsíèní
období, pøedcházející vstupu v platnost Dohody o WTO. �ádné mno�stevní
kvóty nebudou ulo�eny nebo udr�ovány kombinací pøevodu zálohového u�ití a
zpìtného u�ití.

17. Dotèení Èlenové mezi sebou dohodnou administrativní ujednání,
která pova�ují za nezbytná pro uplatòování kteréhokoli ustanovení tohoto
èlánku. V�echna ujednání tohoto typu budou oznámena u TMB.

18. Pokud jde o Èleny, jejich� vývozy jsou v den, pøedcházející vstupu
v platnost Dohody o WTO, pøedmìtem omezení, pøedstavujících 1,2% nebo
ménì celkového objemu omezení, uplatòovaných dová�ejícím Èlenem k
31.prosinci 1991 a oznámených podle tohoto èlánku, bude pøi vstupu v
platnost Dohody o WTO a v prùbìhu platnosti této Dohody zaji�tìno
podstatné zlep�ení pøístupu jejich vývozù na trh uplatnìním koeficientù rùstu,
uvedených v odstavcích 13 a 14 v�dy s pøedstihem jedné etapy nebo alespoò
ekvivalentními úpravami, které mohou být vzájemnì dohodnuty cestou rùzné
kombinace základních úrovní, koeficientù rùstu a ustanovení, vztahujících se k
flexibilitì. Tato zlep�ení budou oznámena TMB.
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19. Ve v�ech pøípadech, kdy bude bìhem trvání platnosti této Dohody
na urèitý výrobek zavedeno Èlenem ochranné opatøení podle èlánku XIX
GATT 1994 v prùbìhu období jednoho roku, následujícího bezprostøednì po
zaèlenìní tohoto výrobku do rámce GATT 1994 v souladu s ustanoveními
tohoto èlánku, budou uplatnìna ustanovení èlánku XIX tak, jak jsou
vykládána v Dohodì o ochranných opatøeních, pokud v odstavci 20 není
uvedeno jinak.

20. V pøípadech, kdy bude takové opatøení uplatòováno cestou
netarifních prostøedkù, bude je dotèený dová�ející Èlen uplatòovat zpùsobem,
uvedeným v odstavci 2 d) èlánku XIII GATT 1994, a to na základì �ádosti
kteréhokoli vyvá�ejícího Èlena, jeho� vývozy tìchto výrobkù budou pøedmìtem
omezení podle této Dohody kdykoli v prùbìhu období jednoho roku,
pøedcházejícího bezprostøednì zavedení ochranného opatøení. Vyvá�ející
dotèený Èlen bude toto opatøení provádìt. Vý�e omezení, kterou lze uplatnit,
nesmí sní�it vývozy, na nì� je omezení zamìøeno, pod úroveò minulého
reprezentativního období, které obvykle odpovídá prùmìrnému vývozu
dotèeného Èlena za poslední tøi reprezentativní roky, pro nì� jsou k dispozici
statistiky. Pokud bude kromì toho ochranné opatøení uplatòováno déle ne�
jeden rok, uplatnitelná vý�e se bude v pravidelných intervalech postupnì
sni�ovat po celé období uplatòování. V takových pøípadech vyvá�ející dotèený
Èlen nebude uplatòovat právo na suspenzi v podstatì stejnì hodnotných
koncesí nebo jiných závazkù podle odstavce 3 a) èlánku XIX GATT 1994.

21. TMB bude sledovat provádìní tohoto èlánku. Na �ádost
kteréhokoli Èlena posoudí jakoukoli zvlá�tní otázku, spojenou s provádìním
tohoto èlánku. Do 30 dní uèiní vhodná doporuèení nebo nálezy dotèenému
Èlenu nebo Èlenùm poté, co tyto Èleny vyzval, aby se na jeho pracích úèastnili.

Èlánek 3

1. Èlenové, uplatòující omezení4/, týkající se textilních výrobkù a
o�acení (jiná ne� ta, která jsou udr�ována podle MFA a na nì� se vztahují
ustanovení èlánku 2), sluèitelná s GATT 1994 nebo ne, ve lhùtì �edesáti dní po
datu vstupu v platnost Dohody o WTO: a) o nich uèiní podrobné oznámení
TMB, nebo b) informuje TMB o oznámeních, vztahujících se k tìmto
omezením, která byla pøedlo�ena jakémukoli jinému orgánu WTO. Oznámení
by mìla, bude-li to mo�né, obsahovat informace o dùvodech pro tato omezení z
hlediska GATT 1994, vèetnì tìch ustanovení GATT 1994, o která se tato
omezení opírají.

2. V�echna omezení, uplatòovaná Èleny a vztahující se k odstavci 1 s
výjimkou tìch, která jsou odùvodnìna na základì ustanovení GATT 1994, jimi
budou:

a) buï uvedena do souladu s GATT 1994 ve lhùtì jednoho roku od vstupu v
platnost Dohody o WTO s tím, �e TMB bude o tomto kroku písemnì
informován; nebo

b) postupnì odstraòována v souladu s programem, který bude TMB
pøedlo�en Èlenem, uplatòujícím omezení, ne pozdìji ne� �est mìsícù po
datu vstupu v platnost Dohody o WTO. Tento program bude zahrnovat
v�echna omezení, která budou odstranìna ve lhùtì, která nepøekroèí
dobu trvání platnosti této Dohody. TMB bude moci uèinit dotèenému
Èlenu doporuèení, týkající se takového programu.

4/ VyÂraz ªomezenõÂª oznacÏuje vsÏechna jednostrannaÂ mnozÏstevnõÂ omezenõÂ, vesÏkeraÂ

dvoustrannaÂ ujednaÂnõÂ a vsÏechna jinaÂ opatrÏenõÂ, majõÂcõÂ podobneÂ uÂcÏinky.
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3. V prùbìhu trvání platnosti této Dohody budou Èlenové informovat
TMB o oznámeních, která pøedlo�ili jakémukoli jinému orgánu WTO ve vìci
v�ech nových omezení nebo úprav existujících omezení, týkajících se textilních
výrobkù a o�acení a pøijatých na základì jakéhokoli ustanovení GATT 1994, a
to ve lhùtì 60 dní od data jejich vstupu v platnost.

4. Ka�dý Èlen bude moci pøedlo�it TMB k informaci oznámení
opaèného typu, odùvodòující omezení z hlediska GATT 1994 nebo týkající se
v�ech omezení, která by nebyla oznámena podle ustanovení tohoto èlánku.
Ka�dý Èlen bude moci u pøíslu�ného orgánu WTO podniknout opatøení ve vìci
tìchto oznámení v souladu s pøíslu�nými ustanoveními a postupy GATT 1994.

5. TMB roze�le v�em Èlenùm k informaci oznámení, pøedlo�ená podle
tohoto èlánku.

Èlánek 4

1. Omezení, uvedená v èlánku 2 a ta, která jsou uplatòována na
základì èlánku 6, budou provádìna vyvá�ejícími Èleny. Dová�ející Èlenové
nebudou povinni pøijmout dodávky, pøesahující omezení, oznámená podle
èlánku 2 nebo omezení, která jsou uplatòována podle èlánku 6.

2. Èlenové se dohodli, �e by zavedení zmìn, jako jsou zmìny praktik,
pravidel, postupù a zaøazení textilních výrobkù a o�acení do kategorií, vèetnì
zmìn, vztahujících se k Harmonizovanému systému, nemìlo pøi zavádìní nebo
uplatòování omezení, oznámených nebo uplatòovaných na základì této
Dohody, naru�it mezi dotèenými Èleny rovnováhu práv a povinností,
vyplývajících z této Dohody, být na újmu mo�nosti pøístupu na trh, kterého
mù�e Èlen vyu�ít, zabránit plnému vyu�ití takového pøístupu na trh nebo
naru�it obchod podle této Dohody.

3. Èlenové se dohodli, �e jestli�e nìkterý výrobek, který tvoøí jen
jeden z prvkù, zahrnutých do omezení, je pøedmìtem oznámení, týkajícího se
jeho zaèlenìní v souladu s ustanovením èlánku 2, pak jakákoli zmìna tohoto
omezení nenaru�í mezi dotèenými Èleny rovnováhu práv a závazkù,
vyplývajících z této Dohody.

4. Jsou-li nicménì nezbytné zmìny nebo úpravy, o nich� se zmiòují
odstavce 2 a 3, Èlenové se dohodli, �e Èlen, který k tìmto zmìnám pøistoupí,
bude informovat dotèeného Èlena nebo Èleny a kdykoli to bude mo�né, s nimi
pøed zavedením tìchto zmìn povede konzultace s cílem dospìt k vzájemnì
pøijatelnému øe�ení ve vìci pøimìøené a spravedlivé úpravy. Dále se Èlenové
dohodli, �e v pøípadech, kdy nebude mo�né vést konzultace pøed jejich
zavedením, Èlen, který pøistoupí k tìmto zmìnám, povede na �ádost
dotèeného Èlena konzultace s ostatními dotèenými Èleny, a to ve lhùtì 60 dní,
pokud to bude mo�né, s cílem dospìt k vzájemnì uspokojivému øe�ení ve vìci
pøimìøených a spravedlivých úprav. Nebude-li nalezeno vzájemnì uspokojivé
øe�ení, kterýkoli z dotèených Èlenù bude moci pøedlo�it tuto otázku TMB, aby
uèinil doporuèení podle èlánku 8. Jestli�e TMB nemìl mo�nost pøezkoumat
spor, týkající se zavedených zmìn pøed vstupem v platnost Dohody o WTO,
bude tento spor pøezkoumán TMB v souladu s pravidly a postupy MFA,
uplatòovanými pøi takovém pøezkoumání.
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Èlánek 5

1. Èlenové se dohodli, �e obcházení cestou pøesmìrování zbo�í, jeho
pøelo�ení, nepravdivého osvìdèení o zemi nebo místu pùvodu a fal�ování
oficiálních dokumentù je v rozporu s provádìním této Dohody, která spoèívá v
zaèlenìní textilu a o�acení do rámce GATT 1994. Z toho dùvodu by Èlenové
mìli zavést právní pøedpisy a/nebo administrativní postupy, nezbytné k tomu,
aby èelili obcházení a potírali ho. Èlenové se dále dohodli, �e budou v souladu
se svými zákony a øízeními plnì spolupracovat, aby èelili problémùm,
vyplývajícím z takového obcházení.

2. V pøípadì, kdy by nìjaký Èlen usoudil, �e je tato Dohoda obcházena
cestou pøesmìrování zbo�í, jeho pøelo�ení, nepravdivého osvìdèení o zemi
nebo místu pùvodu a fal�ování oficiálních dokumentù a �e �ádné opatøení
uplatnìno není nebo �e uplatnìná opatøení nejsou adekvátní, aby èelila tomuto
obcházení anebo ho potírala, mìl by vést konzultace s dotèeným Èlenem nebo
Èleny s cílem hledat vzájemnì uspokojivé øe�ení. Tyto konzultace by se mìly
uskuteènit v co nejkrat�í dobì, pokud to bude mo�né ve lhùtì 30 dní.
Nebude-li nalezeno vzájemnì uspokojivé øe�ení, kterýkoli ze zainteresovaných
Èlenù bude moci pøedlo�it tuto otázku TMB, aby uèinil doporuèení.

3. Èlenové se dohodli pøijmout, v souladu se svými zákony a øízeními,
nezbytné opatøení, s cílem zabránit praktikám obcházení na jejich území,
vy�etøovat je a pokud k nim dojde, pøijímat právní a/nebo administrativní
opatøení. Èlenové se dohodli plnì spolupracovat v souladu se svými zákony a
øízeními v pøípadech obcházení nebo údajného obcházení této Dohody, aby
zjistili pøíslu�ná fakta na místech dovozu, vývozu a kde to bude praktické, o
pøesmìrování. Bylo dohodnuto, �e tato spolupráce, uskuteèòovaná v souladu
se zákony a øízeními, bude zahrnovat: vy�etøování praktik obcházení, které
zvy�ují vývozy, podléhající omezením a urèené Èlenu, který tato omezení
uplatòuje, výmìnu dokumentù, korespondence, zpráv a dal�ích pøíslu�ných
informací v co mo�ná nejvìt�í míøe a usnadnìní náv�tìv zaøízení a kontaktù
na po�ádání a pøípad od pøípadu. Èlenové by se mìli sna�it objasòovat
okolnosti takového obcházení nebo údajného obcházení, a to vèetnì úèasti
vývozcù nebo dovozcù, kteøí jsou do pøípadu zapojeni.

4. Èlenové se dohodli, �e by v pøípadì, kdy v dùsledku �etøení existuje
dostatek dùkazù o existenci obcházení (napøíklad v pøípadech, kdy jsou k
dispozici dùkazy, týkající se skuteèné zemì nebo místa pùvodu a okolnosti
obcházení), mìla být podniknuta pøimìøená akce, aby se èelilo tomuto
problému. Tato akce bude moci zahrnovat odmítnutí dovozu zbo�í nebo, v
pøípadì, kdy zbo�í ji� bylo dovezeno a s patøièným zøetelem na skuteèné
okolnosti a úlohu pravé zemì nebo místa pùvodu, úpravu omezení navý�ením,
aby byl brán ohled na skuteènou zemi nebo místo pùvodu. Dále pak v
pøípadech, kdy existují dùkazy, �e jsou do pøípadu zapojena území Èlenù,
odkud bylo zbo�í pøesmìrováno, bude moci tato akce zahrnout i zavedení
omezení, zamìøených na tyto Èleny. Akce tohoto typu, vèetnì okam�iku jejich
zavedení a jejich dosahu, mohou být pøijaty a� po konzultacích mezi dotèenými
Èleny s cílem nalézt vzájemnì uspokojivé øe�ení a budou oznámeny TMB
spolu s ve�kerými pøíslu�nými odùvodnìními. Dotèení Èlenové budou moci
dohodnout cestou konzultací i jiná opatøení k nápravì. Ka�dá taková dohoda
bude rovnì� oznámena TMB, který uèiní dotèeným Èlenùm doporuèení, je�
bude pova�ovat za pøimìøená. Nebude-li nalezeno vzájemnì uspokojivé øe�ení,
ka�dý dotèený Èlen bude moci pøedlo�it tuto zále�itost TMB, aby ji v co mo�ná
nejkrat�í lhùtì pøezkoumal a uèinil doporuèení.
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5. Èlenové poznamenávají, �e v nìkterých pøípadech obcházení mohou
dodávky procházet pøes zemì nebo území, ani� by tam zbo�í, kterým jsou
tvoøeny, podléhalo úpravám nebo zmìnám. Poznamenávají, �e není v�dy
mo�né provádìt v tìchto tranzitních místech kontrolu takových dodávek.

6. Èlenové se dohodli, �e nepravdivé deklarace, týkající se obsahu
vláken, mno�ství, oznaèení nebo klasifikace zbo�í, naru�ují rovnì� cíle této
Dohody. Èlenové se dohodli, �e v pøípadì, kdy existují dùkazy, �e taková
nepravdivá deklarace byla uèinìna za úèelem obcházení, mìla by být pøijata v
souladu s jejich zákony a øízeními, pøimìøená opatøení proti vývozcùm nebo
dovozcùm, kteøí jsou do pøípadu zapojeni. V pøípadì, �e by nìkterý Èlen
usoudil, �e tato Dohoda je obcházena touto cestou nepravdivých deklarací a �e
�ádné administrativní opatøení uplatòováno není nebo �e uplatnìná
administrativní opatøení nejsou adekvátní, aby èelila tomuto obcházení a/nebo
jej potírala, mìl by zahájit v co mo�ná nejkrat�í lhùtì konzultace s Èlenem,
který situaci zpùsobil, s cílem hledat vzájemnì uspokojivé øe�ení. Nebude-li
takové øe�ení nalezeno, bude moci být zále�itost kterýmkoli dotèeným Èlenem
pøedlo�ena TMB, aby uèinil doporuèení. Smyslem tohoto ustanovení není
zabránit Èlenùm v provádìní technických úprav, pokud k omylùm v
deklaracích dojde z nedopatøení.

Èlánek 6

1. Èlenové uznávají, �e v prùbìhu pøechodného období mù�e být
nezbytné uplatòovat zvlá�tní pøechodný ochranný mechanismus (dále uvádìný
jako �pøechodný ochranný mechanismus�). Pøechodný ochranný mechanismus
bude moci uplatnit ka�dý Èlen na výrobky, uvedené v pøíloze s výjimkou tìch,
které budou zaèlenìny do rámce GATT 1994 na základì ustanovení èlánku 2.
Èlenové, neuplatòující omezení podle èlánku 2, oznámí TMB ve lhùtì �edesáti
dní po datu vstupu v platnost Dohody o WTO, zda si pøejí zachovat právo
pou�ít ustanovení tohoto èlánku. Èlenové, kteøí od roku 1986 nebyli úèastníky
protokolù o prodlou�ení MFA, pøedlo�í taková oznámení ve lhùtì 6 mìsícù,
následujících po vstupu v platnost Dohody o WTO. Pøechodný ochranný
mechanismus by mìl být uplatnìn v co mo�ná nejmen�í míøe, v souladu s
ustanoveními tohoto èlánku a s úèinným uskuteèòováním procesu zaèleòování,
vyplývajícím z této Dohody.

2. Ochranná opatøení budou moci být podle tohoto èlánku pøijata,
pokud bude na základì zji�tìní nìkterého Èlena5/ prokázáno, �e je urèitý
výrobek dová�en na území tohoto Èlena v tak zvý�ených mno�stvích, �e to
vá�nì po�kozuje nebo skuteènì hrozí po�kodit domácí výrobní odvìtví
podobných výrobkù a/nebo výrobkù pøímo konkurujících. Vá�né po�kození
nebo skuteèná hrozba vá�ného po�kození budou muset být zjevnì zpùsobeny
tímto nárùstem mno�ství celkových dovozù tohoto výrobku a nikoli jinými
faktory, jako jsou technické modifikace nebo zmìny v preferencích
spotøebitelù.

5/ CelnõÂ unie bude moci uplatnÏovat ochranneÂ opatrÏenõÂ jako jednotnyÂ celek nebo jmeÂnem

kazÏdeÂho cÏlenskeÂho staÂtu. JestlizÏe bude celnõÂ unie uplatnÏovat ochranneÂ opatrÏenõÂ

jako jednotnyÂ celek, vesÏkereÂ podmõÂnky k zjisÏteÏnõÂ existence vaÂzÏneÂho posÏkozenõÂ nebo

skutecÏneÂ hrozby vaÂzÏneÂho posÏkozenõÂ podle teÂto Dohody se budou opõÂrat o podmõÂnky

existujõÂcõÂ v celnõÂ unii jako celku. JestlizÏe bude ochranneÂ opatrÏenõÂ uplatnÏovaÂno

jmeÂnem cÏlenskeÂho staÂtu, vesÏkereÂ podmõÂnky k prokaÂzaÂnõÂ existence vaÂzÏneÂho posÏkozenõÂ

nebo skutecÏneÂ hrozby vaÂzÏneÂho posÏkozenõÂ se budou opõÂrat o podmõÂnky existujõÂcõÂ v

tomto cÏlenskeÂm staÂteÏ a opatrÏenõÂ bude omezeno na tento cÏlenskyÂ staÂt.
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3. Pøi zji��ování, zda existuje vá�né po�kození nebo skuteèná hrozba
vá�ného po�kození, jak je uvedeno v odstavci 2, pøezkoumá Èlen úèinek tìchto
dovozù na situaci dotyèného výrobního odvìtví, projevujících se ve zmìnách
pøíslu�ných ekonomických promìnných ukazatelù, jako jsou výroba,
produktivita, vyu�itá kapacita, zásoby, podíl na trhu, vývozy, mzdy,
zamìstnanost, vnitøní ceny, zisky a investice; �ádný z tìchto faktorù, brán
samostatnì nebo v kombinaci s ostatními faktory, nebude nezbytnì tvoøit
základ pro rozhodující úsudek.

4. Ka�dé opatøení, k nìmu� bude pøistoupeno na základì ustanovení
tohoto èlánku, bude uplatòováno Èlenem vùèi Èlenovi. Èlen nebo Èlenové,
kterým je pøisuzováno vá�né po�kození nebo hrozba vá�ného po�kození,
uvedené v odstavcích 2 a 3, budou urèeni na základì prudkého a podstatného,
skuteèného nebo hrozícího6/ zvý�ení dovozù, pocházejících od uvedeného
Èlena nebo Èlenù, posuzovaných individuálnì a na základì vý�e dovozù,
srovnávané s dovozy z jiných zdrojù, podílu na trhu, jako� i dovozních cen a
cen vnitøních ve srovnatelném stádiu obchodní operace; �ádný z tìchto
faktorù, brán samostatnì nebo v kombinaci s ostatními faktory, nebude
nezbytnì tvoøit základ pro rozhodující úsudek. Taková ochranná opatøení
nebudou uplatòována na vývozy Èlena, jeho� vývozy dotyèného výrobku jsou
u� podrobeny omezení podlé této Dohody.

5. Doba platnosti rozhodnutí o existenci vá�ného po�kození nebo
skuteèné hrozby vá�ného po�kození pro úèely uplatnìní ochranného opatøení,
nepøekroèí devadesát dní od data úvodního oznámení, jak je uvedeno v
odstavci 7.

6. Pøi uplatòování pøechodného ochranného mechanismu bude brán
zvlá�tní zøetel na zájmy vyvá�ejících Èlenù takto:

a) nejménì rozvinutým èlenským zemím bude poskytnuto podstatnì
výhodnìj�í zacházení, pøednostnì ve v�ech svých prvcích, ale alespoò ve
svém celku, ne� je zacházení, poskytnuté ostatním skupinám Èlenù, kteøí
jsou uvedeni v tomto odstavci;

b) Èlenùm, jejich� celkový objem vývozu textilu a o�acení je malý ve
srovnání s celkovým objemem vývozu ostatních Èlenù a kteøí se podílejí
jen malým procentem na celkových dovozech tohoto výrobku dová�ejícího
Èlena, bude pøi stanovení ekonomických podmínek, uvedených v
odstavcích 8, 13 a 14, poskytnuto zacházení rozdílné a výhodnìj�í. U
tìchto dodavatelù bude na základì odstavcù 2 a 3 èlánku 1 brán patøièný
zøetel na budoucí mo�nosti rozvoje jejich obchodu a na nutnost umo�nit
dovozy, pocházející z jejich území, v obchodovatelných mno�stvích;

c) pokud jde o výrobky z vlny, pocházející z rozvojových èlenských zemí,
produkujících vlnu, jejich� hospodáøství a obchod s textilem a o�acením
závisejí na sektoru vlny, jejich� celkové vývozy textilu a o�acení jsou
tvoøeny témìø výluènì výrobky z vlny a jejich� objem obchodu s textilem
a o�acením je na trzích dová�ejících Èlenù relativnì malý, bude vývozním
potøebám tìchto Èlenù pøi urèování vý�e kontingentù, koeficientù rùstu a
stupnì flexibility vìnována zvlá�tní pozornost;

6/ HrozõÂcõÂ naÂruÊst bude meÏrÏitelnyÂ a nebude povazÏovaÂn za existujõÂcõÂ na zaÂkladeÏ tvrzenõÂ,

domneÏnek, dohaduÊ nebo prosteÂ mozÏnosti, vyplyÂvajõÂcõÂ naprÏõÂkad z existence vyÂrobnõÂ

kapacity u vyvaÂzÏejõÂcõÂch CÏlenuÊ.
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d) výhodnìj�í zacházení bude poskytnuto pøi zpìtných dovozech textilu a
o�acení, které Èlen vyvezl jinému Èlenu k pøepracování a následnému
zpìtnému dovozu podle zákonù a praktik dová�ejícího Èlena a za
pøedpokladu zaji�tìní uspokojivých kontrolních a certifikaèních procedur,
pokud tyto výrobky jsou dová�eny od Èlena, pro nìho� tento typ obchodu
pøedstavuje významný podíl na celkovém vývozu textilu a o�acení.

7. Èlen, jen� navrhuje pøijmout ochranné opatøení, se bude sna�it
zahájit konzultace se Èlenem nebo Èleny, kteøí by byli dotèeni takovým
opatøením. K �ádosti o konzultace budou pøipojeny pøesné a pøíslu�né vìcné
informace, co mo�ná nejvíce aktualizované, hlavnì pokud jde o a) faktory,
uvedené v odstavci 3, na nich� Èlen, uchylující se k opatøení, zalo�il své
rozhodnutí o existenci vá�ného po�kození nebo o skuteèné hrozbì vá�ného
po�kození; a b) faktory, uvedené v odstavci 4, na jejich� základì má v úmyslu
uchýlit se k ochrannému opatøení ve vztahu k dotyènému Èlenu nebo Èlenùm.
Pokud jde o �ádosti, uèinìné podle tohoto odstavce, informace se budou co
mo�ná nejvíce vztahovat k identifikovatelným úsekùm výroby a k pøíslu�nému
období, uvedenému v odstavci 8. Èlen, uchylující se k takovým opatøením,
zároveò uvede specifickou úroveò, na kterou se navrhuje omezit dovozy
pøedmìtných výrobkù, pocházejících od dotèeného Èlena nebo Èlenù, pøièem�
tato úroveò nebude ni��í ne� úroveò, uvedená v odstavci 8. Èlen, usilující o
zahájení konzultací, oznámí zároveò �ádost o konzultace pøedsedovi TMB,
vèetnì v�ech pøíslu�ných faktických údajù, o nich� se zmiòují odstavce 3 a 4,
jako� i vý�i zamý�leného omezení. Pøedseda bude informovat Èleny TMB o
�ádosti o konzultace, pøièem� oznaèí �ádajícího Èlena, pøedmìtný výrobek a
Èlena, který �ádost obdr�el. Dotèený Èlen nebo Èlenové odpoví na tuto �ádost
v co nejkrat�í lhùtì a konzultace se uskuteèní bezodkladnì a budou dokonèeny
zásadnì ve lhùtì �edesáti dní od data pøijetí �ádosti.

8. Jestli�e bylo v prùbìhu konzultace vzájemnì dohodnuto, �e situace
vy�aduje omezení vývozù urèitého výrobku dotyèného Èlena nebo Èlenù, bude
úroveò tohoto omezení stanovena na úrovni, která nebude ni��í ne� skuteèná
vý�e vývozu nebo dovozu dotyèného Èlena v prùbìhu období 12 mìsícù,
uplynulých dva mìsíce pøed mìsícem, v nìm� byla pøedlo�ena �ádost o
konzultace.

9. Podrobnosti, týkající se dohodnutého omezujícího opatøení, budou
sdìleny TMB ve lhùtì �edesáti dní od data uzavøení dohody. TMB rozhodne,
zda je dohoda odùvodnìná ve smyslu ustanovení tohoto èlánku. Jako
podklady ke svému rozhodnutí TMB vyu�ije faktické údaje, uvedené v odstavci
7, které byly sdìleny jeho pøedsedovi, jako� i dal�í pøíslu�né informace,
poskytnuté dotèenými Èleny. TMB bude moci uèinit doporuèení, jaká bude
pova�ovat pro dotèené Èleny za pøimìøená.

10. Jestli�e v�ak po uplynutí 60 dní od data obdr�ení �ádosti o
konzultace nedojde k dohodì mezi Èleny, Èlen, který má v úmyslu pøijmout
ochranné opatøení, bude moci uplatnit omezení od data dovozu nebo od data
vývozu v souladu s ustanoveními tohoto èlánku, a to do tøiceti dní,
následujících po �edesátidenním období, pøedpokládaném pro konzultace a
zároveò bude moci pøedlo�it tuto zále�itost TMB. Ka�dý ze Èlenù bude moci
pøedlo�it danou otázku TMB pøed uplynutím �edesátidenní lhùty. V ka�dém
pøípadì pøistoupí TMB v co nejkrat�í lhùtì k posouzení zále�itosti, vèetnì
rozhodnutí o existenci vá�ného po�kození nebo o skuteèné hrozbì vá�ného
po�kození a jeho pøíèin a uèiní dotèeným Èlenùm do tøiceti dní pøimìøená
doporuèení. Pøi tomto posouzení TMB vyu�ije faktické údaje, uvedené v
odstavci 7, které byly sdìleny jeho pøedsedovi, jako� i ostatní pøíslu�né
informace, poskytnuté dotèenými Èleny.
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11. Za vysoce neobvyklých a kritických okolností, kdy by prodlení
zpùsobilo �kodu, kterou by bylo obtí�né napravit, mohou být prozatímnì
pøijata opatøení podle odstavce 10 za podmínky, �e �ádost o konzultace a
oznámení TMB budou zaslány ve lhùtì nejvý�e pìti pracovních dní po pøijetí
opatøení. Jestli�e konzultace nevyústí v dohodu, TMB o tom bude informován
v okam�iku jejich ukonèení, av�ak ne pozdìji ne� do 60 dní od data zavedení
opatøení. TMB bezodkladnì pøistoupí k posouzení zále�itosti a do 30 dní uèiní
dotèeným Èlenùm pøimìøená doporuèení. Jestli�e konzultace vyústí v dohodu,
Èlenové o tom budou informovat TMB pøi jejich ukonèení, av�ak ne pozdìji
ne� devadesát dní od data zavedení opatøení. TMB bude moci uèinit dotèeným
Èlenùm doporuèení, která bude pova�ovat za pøimìøená.

12. Èlen mù�e zachovat opatøení, která uplatòuje podle ustanovení
tohoto èlánku: a) nejvý�e po dobu tøí let bez prodlou�ení nebo b) a� do té
doby, ne� bude posuzovaný výrobek zaèlenìn do rámce GATT 1994, pokud k
tomu dojde døív.

13. Jestli�e omezující opatøení zùstane v platnosti po dobu,
pøesahující jeden rok, jeho úroveò pro následující roky bude vý�í, stanovenou
pro první rok a zvý�enou koeficientem rùstu nejménì o 6% roènì, pokud není
Orgánu pro kontrolu nad textilem prokázáno, �e je odùvodnìný jiný
koeficient. Úroveò omezení, uplatòovaného na dotyèný výrobek, bude moci
být v kterémkoli roce dvou následujících let pøekroèena souhrnem zálohového
u�ití a/nebo zpìtného u�ití o 10%, pøièem� zálohové u�ití nemù�e pøedstavovat
více ne� 5%. �ádné mno�stevní kvóty nebudou ulo�eny kombinací zálohového
u�ití a zpìtného u�ití a ustanovení odstavce 14.

14. Je-li podroben omezení nìkterého Èlena podle tohoto èlánku více
ne� jeden výrobek jiného Èlena, úroveò omezení, dohodnutého v souladu s
ustanoveními tohoto èlánku, bude moci být pro ka�dý z tìchto výrobkù
pøekroèena o 7% za pøedpokladu, �e celkové vývozy, podrobené omezení,
nepøevý�í souhrn úrovní, stanovených pro v�echny výrobky, podrobované
omezení podle tohoto èlánku, a to na základì dohodnuté spoleèné jednotky. V
pøípadech, �e se období uplatòování omezení, vztahujících se na tyto výrobky,
navzájem neshodují, toto ustanovení bude provádìno v ka�dém období, v nìm�
dochází k pøekrývání na pro rata bázi.

15. Jestli�e je ochranné opatøení uplatòováno podle tohoto èlánku na
výrobek, na který se ji� vztahuje omezení podle MFA v prùbìhu 12 mìsícù,
pøedcházejících vstupu v platnost Dohody o WTO nebo v souladu s
ustanoveními èlánku 2 nebo èlánku 6, úroveò nového omezení bude taková,
jak je stanovena v odstavci 8, pokud nové omezení nevstoupí v platnost ve
lhùtì jednoho roku od:

a) data oznámení, uvedeného v odstavci 15 èlánku 2 pro odstranìní
pøedcházejícího omezení; nebo

b) data zru�ení pøedcházejícího omezení, zavedeného na základì ustanovení
tohoto èlánku nebo MFA

a v tom pøípadì úroveò nebude ni��í ne� vy��í ze dvou následujících úrovní:
(i) úroveò omezení, stanovená pro poslední dvanáctimìsíèní období, bìhem
nìho� byl výrobek podrobován omezení, nebo (ii) úroveò omezení, stanovená v
odstavci 8.
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16. Jestli�e se Èlen, který neuplatòuje omezení podle èlánku 2,
rozhodne nìkteré uplatnit v souladu s ustanoveními tohoto èlánku, zvolí si
vhodná ujednání, která: a) mají plnì na zøeteli faktory, jako jsou stanovená
celní klasifikace a mno�stevní jednotky, zalo�ené na obchodních praktikách,
bì�ných pøi vývozních a dovozních operacích, jak pokud jde o slo�ení vláken,
tak z hlediska soutì�e ve stejné oblasti svého vnitøního trhu, a b) se vyhýbají
pøehnané kategorizaci. �ádost o konzultace, uvedená v odstavci 7 nebo 11,
bude obsahovat úplné informace o tìchto ujednáních.

Èlánek 7

1. V rámci procesu zaèleòování a se zøetelem ke specifickým
závazkùm, pøijatým za tím úèelem Èleny v dùsledku Uruguayského kola,
pøijmou v�ichni Èlenové opatøení, která by mohla být nezbytná, aby se
pøizpùsobili pravidlùm a podmínkám GATT 1994 tak, aby:

a) dosáhli zlep�ení pøístupu na trh pro textilní výrobky a o�acení pomocí
takových opatøení, jako jsou sní�ení a vázání cel, sní�ení nebo odstranìní
netarifních pøeká�ek obchodu a usnadnìní celních, administrativních a
licenèních formalit;

b) zajistili uplatòování politiky, vztahující se k nastolení spravedlivých a
vyvá�ených podmínek obchodu textilem a o�acením v takových oblastech,
jako jsou pravidla a øízení v oblasti dumpingu a antidumpingu, subvencí a
vyrovnávacích opatøení a ochrany práv du�evního vlastnictví; a

c) pøi pøijímání opatøení z dùvodù v�eobecné obchodní politiky vylouèili
diskriminaci dovozu textilních výrobkù a o�acení.

Tato opatøení nebudou na újmu právùm a závazkùm, vyplývajícím pro Èleny z
GATT 1994.

2. Èlenové oznámí TMB opatøení, uvedená v odstavci 1, která mají
dopad na provádìní této Dohody. Budou-li tato opatøení oznámena jiným
orgánùm WTO, úèelùm ustanovení tohoto odstavce postaèí jejich souhrn,
odvolávající se na pùvodní oznámení. Ka�dý Èlen bude moci uèinit TMB
opaèné oznámení.

3. V pøípadech, kdy Èlen usoudí, �e jiný Èlen nepøijal opatøení,
uvedená v odstavci 1 a �e rovnováha práv a závazkù, vyplývajících z této
Dohody, byla poru�ena, bude moci pøednést tuto zále�itost pøíslu�ným
orgánùm WTO a informovat o tom TMB. Jakýkoli následný nález nebo závìr,
formulovaný pøíslu�nými orgány WTO, budou souèástí celkové zprávy TMB.

Èlánek 8

1. S cílem dohlí�et na provádìní této Dohody, posuzovat ve�kerá
opatøení, pøijatá podle jejích ustanovení a shodnost tìchto opatøení s nimi a
pøijímat opatøení, která jsou výslovnì umo�nìna touto Dohodou, se zøizuje
Orgán pro kontrolu nad textilem (TMB). TMB bude slo�en z pøedsedy a 10
èlenù. Jeho slo�ení bude vyvá�ené a pro Èleny �iroce reprezentativní a budou
pøijata opatøení, aby se pøidìlování míst uskuteèòovalo støídavì a v patøièných
intervalech. Èlenové TMB budou k této èinnosti jmenováni Èleny, urèenými
Radou pro obchod zbo�ím a své funkce budou vykonávat z titulu své osoby.

2. TMB si stanoví své pracovní postupy. Rozumí se nicménì, �e pøi
zmocnìní nebo schválení èlenù urèených Èleny, dotèenými je�tì nevyøízeným
pøípadem, pøezkoumávaným TMB, nebude po�adováno, aby v tomto orgánu
do�lo ke konsensu.
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3. TMB bude pova�ován za stálý orgán a bude se scházet podle
potøeby, aby vykonával funkce, svìøené mu touto Dohodou. Bude se opírat o
oznámení a informace, poskytnuté Èleny podle pøíslu�ných èlánkù této
Dohody, doplnìné o dodateèné informace nebo nezbytná upøesnìní, která mu
mohou sdìlit Èlenové nebo se bude moci rozhodnout po�ádat je o nì. Bude se
moci rovnì� opírat o oznámení jiným orgánùm WTO a o zprávy, pocházející od
nich nebo od jiných zdrojù, pokud je bude pova�ovat za pøimìøené.

4. Èlenové budou vzájemnì dbát na mo�nosti konzultací ve v�ech
zále�itostech, týkajících se uplatòování této Dohody.

5. Pokud v prùbìhu dvoustranných konzultací, stanovených touto
Dohodou, nebude nalezeno vzájemnì pøijatelné øe�ení, TMB na �ádost
kteréhokoli Èlena a po bezodkladném dùkladném pøezkoumání zále�itosti
uèiní doporuèení pro dotèené Èleny.

6. TMB pøezkoumá na �ádost kteréhokoli Èlena bezodkladnì
jakoukoli jednotlivou zále�itost, kterou tento Èlen pova�uje za takovou, která
po�kozuje jeho zájmy podle této Dohody a u které konzultace mezi ním a
dotèeným Èlenem nebo Èleny nevyústily ve vzájemnì uspokojivé øe�ení. V
tìchto zále�itostech bude moci TMB vznést k dotèeným Èlenùm pøipomínky,
které bude pova�ovat za pøimìøené, jako� i pro úèely pøezkoumání podle
odstavce 11.

7. TMB si døíve, ne� uèiní svá doporuèení nebo pøipomínky, vy�ádá
úèast v�ech Èlenù, kteøí by mohli být pøímo dotèeni posuzovanou zále�itostí.

8. V�dy, kdy bude TMB povolán, aby uèinil doporuèení nebo nálezy,
uèiní tak nejlépe ve lhùtì tøiceti dní, pokud není v této Dohodì stanoveno
jinak. Ve�kerá taková doporuèení nebo nálezy budou sdìleny pøímo dotèeným
Èlenùm a zároveò pro informaci Radì pro obchod zbo�ím.

9. Èlenové se vynasna�í pøijmout v�echna doporuèení TMB, který
bude vykonávat patøièný dohled na jejich provádìní.

10. Jestli�e nìkterý Èlen usoudí, �e není schopen podøídit se
doporuèením TMB, vysvìtlí mu dùvody nejpozdìji do jednoho mìsíce po jejich
obdr�ení. Po dùkladném posouzení udaných dùvodù vydá TMB bezodkladnì
v�echna dal�í doporuèení, která bude pova�ovat za pøimìøená. Jestli�e tato
dal�í doporuèení neumo�ní vyøe�it tuto zále�itost, ka�dý ze Èlenù ji bude moci
pøedlo�it Orgánu pro øe�ení sporù a dovolávat se odstavce 2 èlánku XXIII
GATT 1994 a pøíslu�ných ustanovení Ujednání o øe�ení sporù.

11. S cílem dohlí�et na provádìní této Dohody pøistoupí Rada pro
obchod zbo�ím pøed koncem ka�dé etapy procesu zaèleòování k celkovému
pøezkoumání. Aby napomohl tomuto celkovému pøezkoumání, pøedá jí TMB
nejménì pìt mìsícù pøed koncem ka�dé etapy celkovou zprávu o provádìní
Dohody v prùbìhu posuzované etapy se zvlá�tním zøetelem k otázkám,
týkajícím se procesu zaèleòování, uplatòování pøechodného ochranného
mechanismu a zále�itostí, vztahujících se k uplatòování pravidel a podmínek
GATT 1994, stanovených podle okolností v èláncích 2, 3, 6 a 7. Celková
zpráva TMB bude moci obsahovat ve�kerá doporuèení, o nich� TMB usoudí, �e
je pøimìøené pøedlo�it je Radì pro obchod zbo�ím.
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12. S ohledem na toto pøezkoumání pøijme Rada pro obchod zbo�ím
cestou konsensu jakékoli rozhodnutí, které bude pova�ovat za pøimìøené pro
to, aby rovnováha práv a závazkù, kterou urèuje tato Dohoda, nebyla
poru�ena. Pøi øe�ení sporù, které by mohly vzniknout, pokud jde o zále�itosti,
uvedené v èlánku 7 této Dohody, se bude moci Orgán pro øe�ení sporù opírat
bez toho, �e by byl dotèen koneèný termín, uvedený v èlánku 9, o úpravu
ustanovení odstavce 14 èlánku 2, a to pro etapu, následující po pøezkoumání a
ve vztahu ke kterémukoli Èlenovi, o nìm� bylo zji�tìno, �e se nepodrobuje
závazkùm, vyplývajícím pro nìj z této Dohody.

Èlánek 9

1. Tato Dohoda bude zru�ena a v�echna na ní závisející omezení
budou ukonèena prvního dne 121.mìsíce poté, co nabude úèinnosti Dohoda o
WTO; k tomuto datu bude sektor textilních výrobkù a o�acení zcela zaèlenìn
do rámce GATT 1994. Tato Dohoda nebude prodlou�ena.
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PØÍLOHA

SEZNAM VÝROBKÙ, ZAHRNUTÝCH DO TÉTO DOHODY

1. Tato pøíloha obsahuje seznam textilních výrobkù a o�acení,
oznaèených podle Harmonizovaného systému popisu a oznaèování zbo�í (HS)
v �estimístné nomenklatuøe.

2. Opatøení, pøijatá podle ustanovení o ochranných opatøeních,
uvedených v èlánku 6, budou uplatòována na jednotlivé textilní výrobky a
o�acení a nikoli na základì polo�ek HS ve vlastním slova smyslu.

3. Opatøení, pøijatá podle ustanovení o ochranných opatøeních,
uvedených v èlánku 6 této Dohody, nebudou uplatòována:

a) na vývozy látek øemeslné výroby, tkaných na ruèních stavech nebo na
výrobky umìleckých øemesel, dìlané ruènì z tìchto ruènì tkaných látek a
realizované rozvojovými èlenskými zemìmi, ani na vývozy textilních
výrobkù a o�acení umìlecké výroby, vycházejících z tradièní lidové
tvorby, a to za podmínky, �e tyto výrobky jsou pøedmìtem pøíslu�né
certifikace podle ujednání, dohodnutých mezi dotèenými Èleny;

b) na textilní výrobky, s nimi� se tradiènì obchoduje a které tvoøily pøedmìt
mezinárodního obchodu ve znaèných obchodovaných mno�stvích pøed
rokem 1982, jako jsou pytle, kobercoviny, provazy a lana, zavazadla a
koberce, vyrábìné obvykle z vláken, jako jsou juta, kokosové vlákno, sisal,
abaka, kantata a henequen;

c) na výrobky z èistého hedvábí.

Na tyto výrobky budou uplatòována ustanovení èlánku XIX GATT 1994, jak
jsou vykládána Dohodou o ochranných opatøeních.
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Výrobky tøídy XI (textilie a textilní výrobky) nomenklatury
Harmonizovaného systému popisu a oznaèování zbo�í (HS)

Èíslo HS Oznaèení zbo�í

50 Pøírodní hedvábí
5004.00 Hedvábná pøíze (jiná ne� spøedená z hedvábného odpadu)

neupravená pro drobný prodej
5005.00 Pøíze spøedená z hedvábného odpadu, neupravená pro drobný

prodej
5006.00 Hedvábná pøíze a pøíze spøedená z hedvábného odpadu, upravená

pro drobný prodej; messinský vlas
5007.10 Tkaniny z buretového hedvábí
5007.20 Jiné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí nebo

hedvábného odpadu, jiného ne� buretového
5007.90 Ostatní tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

51 Vlna, jemné nebo hrubé zvíøecí chlupy; �ínìné pøíze a �ínìné
tkaniny

5105.10 Mykaná vlna
5105.21 Útr�ky èesané vlny
5105.29 Ostatní vlnìné èesance a jiná èesaná vlna
5105.30 Jemné zvíøecí chlupy, mykané nebo èesané
5106.10 Vlnìná mykaná pøíze, neupravená pro drobný prodej, obsahující

nejménì 85% hmotnosti vlny
5106.20 Vlnìná mykaná pøíze, neupravená pro drobný prodej, obsahující

ménì ne� 85% hmotnosti vlny
5107.10 Èesaná vlnìná pøíze, neupravená pro drobný prodej, obsahující 85%

nebo více hmotnosti vlny
5107.20 Èesaná vlnìná pøíze, neupravená pro drobný prodej, obsahující

ménì ne� 85% hmotnosti vlny
5108.10 Mykaná pøíze z jemných zvíøecích chlupù, neupravená pro drobný

prodej
5108.20 Èesaná pøíze z jemných zvíøecích chlupù, neupravená pro drobný

prodej
5109.10 Pøíze z vlny nebo z jemných zvíøecích chlupù, upravená pro drobný

prodej a obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù

5109.90 Pøíze z vlny nebo z jemných zvíøecích chlupù, upravená pro drobný
prodej a obsahující ménì ne� 85% hmotnosti vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù

5110.00 Pøíze z hrubých zvíøecích chlupù nebo ze �íní (vèetnì opøedené
�ínìné pøíze), té� upravená pro drobný prodej

5111.11 Tkaniny z mykané vlnìné pøíze nebo z pøíze z jemných zvíøecích
chlupù obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù, o hmotnosti nepøesahující 300 g/m2

5111.19 Tkaniny z mykané vlnìné pøíze nebo z pøíze z jemných zvíøecích
chlupù, obsahujících 85% nebo více hmotnosti pøesahující 300 g/m2

5111.20 Tkaniny z mykané vlnìné pøíze nebo z pøíze z jemných zvíøecích
chlupù, obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickým
hedvábím

5111.30 Tkaniny z mykané vlnìné pøíze nebo z pøíze z jemných zvíøecích
chlupù obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù, ve smìsi hlavnì nebo výluènì ze støi�ových
chemických vláken

5111.90 Ostatní tkaniny z mykané vlnìné pøíze nebo z pøíze z jemných
zvíøecích chlupù
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5112.11 Tkaniny z èesané vlnìné pøíze nebo z èesané pøíze jemných
zvíøecích chlupù obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù, o hmotnosti nepøesahující 200 g/m2

5112.19 Tkaniny z èesané vlnìné pøíze nebo z èesané pøíze jemných
zvíøecích chlupù obsahující 85% nebo více hmotnosti vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù, o hmotnosti pøesahující 200 g/m2

5112.20 Tkaniny z èesané vlnìné pøíze nebo z èesané pøíze jemných
zvíøecích chlupù obsahující ménì ne� 85% hmotnosti vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
chemickým hedvábím

5112.30 Tkaniny z èesané vlnìné pøíze nebo z èesané pøíze jemných
zvíøecích chlupù obsahující ménì ne� 85% hmotnosti vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù, ve smìsi hlavnì nebo výluènì ze
støi�ových chemických vláken

5112.90 Ostatní tkaniny z èesané vlnìné pøíze nebo z èesané pøíze jemných
zvíøecích chlupù obsahující ménì ne� 85% hmotnosti vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù

5113.00 Tkaniny z hrubých zvíøecích chlupù nebo ze �íní

52 Bavlna
5204.11 Bavlnìné �icí nitì, neupravené pro drobný prodej, obsahující 85%

nebo více hmotnosti bavlny
5204.19 Bavlnìné �icí nitì, neupravené pro drobný prodej, obsahující ménì

ne� 85% hmotnosti bavlny
5204.20 Bavlnìné �icí nitì, upravené pro drobný prodej
5205.11 Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne� �icí nit)

obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vy��í (èíslo
metrické nejvý�e 14)

5205.12 Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 714,29 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 232,56 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 14, ale nepøesahující
43)

5205.13 Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 232,56 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 192,31 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 43, ale nepøesahující
52)

5205.14 Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 192,31 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 125 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 52, ale nepøesahující 80)

5205.15 Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 125 decitex (èíslo metrické
vy��í ne� 80)

5205.21 Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vy��í (èíslo
metrické nejvý�e 14)

5205.22 Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 714,29 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 232,56 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 14, ale nepøesahující
43)
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5205.23 Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 232,56 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 192,31 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 43, ale nepøesahující
52)

5205.24 Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 192,31 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 125 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 52, ale nepøesahující 80)

5205.25 Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 125 decitex (èíslo metrické
vy��í ne� 80)

5205.31 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti 714,29 decitex nebo vy��í (èíslo metrické jednoduché
pøíze nejvý�e 14)

5205.32 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 714,29 decitex, ne v�ak ni��í ne� 232,56 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 14, ale nepøesahující 43)

5205.33 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 232,56 decitex, ne v�ak ni��í ne� 192,31 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 43, ale nepøesahující 52)

5205.34 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 192,31 decitex, ne v�ak ni��í ne� 125 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 52, ale nepøesahující 80)

5205.35 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 125 decitex, (èíslo metrické jednoduché pøíze
vy��í ne� 80)

5205.41 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti 714,29 decitex, nebo vy��í (èíslo metrické jednoduché
pøíze nejvý�e 14)

5205.42 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 714,29 decitex, ne v�ak ni��í ne� 232,56 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 14, ale nepøesahující 43)

5205.43 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 232,56 decitex, ne v�ak ni��í ne� 192,31 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 43, ale nepøesahující 52)
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5205.44 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 192,31 decitex, ne v�ak ni��í ne� 125 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 52, ale nepøesahující 80)

5205.45 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující 85% nebo více hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 125 decitex, (èíslo metrické jednoduché pøíze
vy��í ne� 80)

5206.11 Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vy��í (èíslo
metrické nejvý�e 14)

5206.12 Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 714,29 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 232,56 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 14, ale nepøesahující
43)

5206.13 Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 232,56 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 192,31 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 43, ale nepøesahující
52)

5206.14 Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 192,31 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 125 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 52, ale nepøesahující 80)

5206.15 Jednoduchá bavlnìná pøíze z neèesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 125 decitex (èíslo metrické
vy��í ne� 80)

5206.21 Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vy��í (èíslo
metrické nejvý�e 14)

5206.22 Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 714,29 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 232,56 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 14, ale nepøesahující
43)

5206.23 Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 232,56 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 192,31 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 43, ale nepøesahující
52)

5206.24 Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 192,31 decitex, ne v�ak ni��í
ne� 125 decitex (èíslo metrické vy��í ne� 52, ale nepøesahující 80)

5206.25 Jednoduchá bavlnìná pøíze z èesaných vláken (jiná ne� �icí nit)
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny, neupravená pro drobný
prodej, o délkové hmotnosti ni��í ne� 125 decitex (èíslo metrické
vy��í ne� 80)

5206.31 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti 714,29 decitex nebo vy��í (èíslo metrické jednoduché
pøíze nejvý�e 14)
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5206.32 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 714,29 decitex, ne v�ak ni��í ne� 232,56 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 14, ale nepøesahující 43)

5206.33 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 232,56 decitex, ne v�ak ni��í ne� 192,31 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 43, ale nepøesahující 52)

5206.34 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 192,31 decitex, ne v�ak ni��í ne� 125 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 52, ale nepøesahující 80)

5206.35 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z neèesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 125 decitex (èíslo metrické jednoduché pøíze
vy��í ne� 80)

5206.41 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti 714,29 decitex nebo vy��í (èíslo metrické jednoduché
pøíze nejvý�e 14)

5206.42 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 714,29 decitex, ne v�ak ni��í ne� 232,56 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 14, ale nepøesahující 43)

5206.43 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 232,56 decitex, ne v�ak ni��í ne� 192,31 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 43, ale nepøesahující 52)

5206.44 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 192,31 decitex, ne v�ak ni��í ne� 125 decitex
(èíslo metrické jednoduché pøíze vy��í ne� 52, ale nepøesahující 80)

5206.45 Násobná (skaná) nebo kablová bavlnìná pøíze z èesaných vláken
(jiná ne� �icí nit) obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny,
neupravená pro drobný prodej, z jednoduché pøíze o délkové
hmotnosti ni��í ne� 125 decitex, (èíslo metrické jednoduché pøíze
vy��í ne� 80)

5207.10 Bavlnìná pøíze (jiná ne� �icí nit), upravená pro drobný prodej,
obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny

5207.90 Bavlnìná pøíze (jiná ne� �icí nit), upravená pro drobný prodej,
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny

5208.11 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
nebìlené, v plátnové vazbì o hmotnosti nejvý�e 100 g/m2

5208.12 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
nebìlené, v plátnové vazbì o hmotnosti vìt�í ne� 100 g/m2,
nepøesahující v�ak 200 g/m2

5208.13 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající plo�nou hmotnost nejvý�e 200 g/m2, nebìlené, ve vazbì
tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru
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5208.19 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající plo�nou hmotnost nejvý�e 200 g/m2, nebìlené

5208.21 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
bìlené, v plátnové vazbì o hmotnosti nejvý�e 100 g/m2

5208.22 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
bìlené, v plátnové vazbì o hmotnosti vìt�í ne� 100 g/m2,
nepøesahující v�ak 200 g/m2

5208.23 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající plo�nou hmotnost nejvý�e 200 g/m2, bìlené, ve vazbì
tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5208.29 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající plo�nou hmotnost nejvý�e 200 g/m2, bìlené

5208.31 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
barvené, v plátnové vazbì o hmotnosti nejvý�e 100 g/m2

5208.32 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
barvené, v plátnové vazbì o hmotnosti vìt�í ne� 100 g/m2,
nepøesahující v�ak 200 g/m2

5208.33 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající plo�nou hmotnost nejvý�e 200 g/m2, barvené, ve vazbì
tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5208.39 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající plo�nou hmotnost nejvý�e 200 g/m2, barvené

5208.41 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny, z
rùznobarevných pøízí, v plátnové vazbì o hmotnosti nejvý�e 100
g/m2

5208.42 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny, z
rùznobarevných pøízí, v plátnové vazbì o hmotnosti vìt�í ne� 100
g/m2, nepøesahující v�ak 200 g/m2

5208.43 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající plo�nou hmotnost nejvý�e 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí,
ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby
køí�ového kepru

5208.49 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající plo�nou hmotnost nejvý�e 200 g/m2, z
rùznobarevných pøízí

5208.51 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
potisknuté, v plátnové vazbì o hmotnosti nejvý�e 100 g/m2

5208.52 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny,
potisknuté, v plátnové vazbì o hmotnosti vìt�í ne� 100 g/m2,
nepøesahující v�ak 200 g/m2

5208.53 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající plo�nou hmotnost nejvý�e 200 g/m2, potisknuté, ve vazbì
tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5208.59 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající plo�nou hmotnost nejvý�e 200 g/m2,potisknuté

5209.11 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, nebìlené, v plátnové vazbì

5209.12 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, nebìlené, ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5209.19 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, nebìlené

5209.21 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, bìlené, v plátnové vazbì

5209.22 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, bìlené, ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5209.29 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, bìlené
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5209.31 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, barvené, v plátnové vazbì

5209.32 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, barvené, ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5209.39 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, barvené

5209.41 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, v
plátnové vazbì

5209.42 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí,
tkaniny zvané �denim�

5209.43 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, ve
vazbì tøívazného nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového
kepru

5209.49 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, z rùznobarevných
pøízí

5209.51 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, potisknuté, v plátnové vazbì

5209.52 Bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti bavlny a
mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, potisknuté, ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5209.59 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti
bavlny a mající vìt�í hmotnost ne� 200 g/m2, potisknuté

5210.11 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvý�e 200 g/m2, nebìlené, v plátnové vazbì

5210.12 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvý�e 200 g/m2, nebìlené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5210.19 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvý�e 200 g/m2, nebìlené

5210.21 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvý�e 200 g/m2, bìlené, v plátnové vazbì

5210.22 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvý�e 200 g/m2, bìlené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5210.29 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvý�e 200g/m2, bìlené

5210.31 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvý�e 200 g/m2, barvené, v plátnové vazbì

5210.32 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvý�e 200 g/m2, barvené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5210.39 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvý�e 200 g/m2, barvené

5210.41 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvý�e 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, v plátnové vazbì
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5210.42 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvý�e 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, ve vazbì tøívazného nebo
ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5210.49 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvý�e 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí

5210.51 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvý�e 200 g/m2, potisknuté, v plátnové vazbì

5210.52 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
nejvý�e 200 g/m2, potisknuté, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5210.59 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvý�e 200 g/m2, potisknuté

5211.11 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vy��í ne� 200 g/m2, nebìlené, v plátnové vazbì

5211.12 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vy��í ne� 200 g/m2, nebìlené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5211.19 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost vy��í ne� 200 g/m2, nebìlené

5211.21 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vy��í ne� 200g/m2, bìlené, v plátnové vazbì

5211.22 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vy��í ne� 200 g/m2, bìlené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5211.29 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost vy��í ne� 200 g/m2, bìlené

5211.31 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vy��í ne� 200 g/m2, barvené, v plátnové vazbì

5211.32 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vy��í ne� 200 g/m2, barvené, ve vazbì tøívazného nebo ètyøvazného
kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5211.39 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost nejvý�e 200 g/m2, barvené

5211.41 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vy��í ne� 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, v plátnové vazbì

5211.42 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vy��í ne� 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, tkaniny zvané �denim�

5211.43 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vy��í ne� 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí, ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru
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5211.49 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost vy��í ne� 200 g/m2, z rùznobarevných pøízí

5211.51 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vy��í ne� 200 g/m2, potisknuté, v plátnové vazbì

5211.52 Bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti bavlny ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající hmotnost
vy��í ne� 200 g/m2, potisknuté, ve vazbì tøívazného nebo
ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru

5211.59 Ostatní bavlnìné tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti
bavlny ve smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickými vlákny a mající
hmotnost vy��í ne� 200 g/m2, potisknuté

5212.11 Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti nejvý�e 200 g/m2, nebìlené
5212.12 Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti nejvý�e 200 g/m2, bìlené
5212.13 Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti nejvý�e 200 g/m2, barvené
5212.14 Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti nejvý�e 200 g/m2, z

rùznobarevných pøízí
5212.15 Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti nejvý�e 200 g/m2, potisknuté
5212.21 Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti vy��í ne� 200 g/m2, nebìlené
5212.22 Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti vy��í ne� 200 g/m2, bìlené
5212.23 Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti vy��í ne� 200 g/m2, barvené
5212.24 Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti vy��í ne� 200 g/m2, z

rùznobarevných pøízí
5212.25 Ostatní bavlnìné tkaniny o hmotnosti vy��í ne� 200 g/m2,

potisknuté

53 Jiná rostlinná textilní vlákna; papírová pøíze a tkaniny z papírové
pøíze

5306.10 Lnìná pøíze jednoduchá
5306.20 Lnìná pøíze násobná (skaná) nebo kablová
5307.10 Pøíze z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken, jednoduchá
5307.20 Pøíze z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken, násobná

(skaná) nebo kablová
5308.20 Pøíze z pravého konopí
5308.90 Ostatní pøíze z jiných rostlinných textilních vláken; papírová pøíze
5309.11 Lnìné tkaniny nebìlené nebo bìlené, obsahující nejménì 85%

hmotnosti lnu
5309.19 Ostatní lnìné tkaniny, obsahující nejménì 85% hmotnosti lnu
5309.21 Lnìné tkaniny nebìlené nebo bìlené obsahující ménì ne� 85%

hmotnosti lnu
5309.29 Ostatní lnìné tkaniny, obsahující ménì ne� 85% hmotnosti lnu
5310.10 Nebìlené tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken
5310.90 Ostatní tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken
5311.00 Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z

papírové pøíze

54 Chemické syntetické nebo umìlé hedvábí
5401.10 �icí nitì ze syntetického hedvábí, té� upravené pro drobný prodej
5401.20 �icí nitì z umìlého hedvábí, té� upravené pro drobný prodej
5402.10 Vysokopevnostní pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù (jiná ne�

�icí nit), neupravená pro drobný prodej
5402.20 Vysokopevnostní pøíze z polyesterù (jiná ne� �icí nit), neupravená

pro drobný prodej
5402.31 Tvarovaná pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù, u ní� jednotlivé

vlákno má délkovou hmotnost nejvý�e 50 tex, neupravená pro
drobný prodej
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5402.32 Tvarovaná pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù, u ní� jednotlivé
vlákno má délkovou hmotnost vy��í ne� 50 tex, neupravená pro
drobný prodej

5402.33 Tvarovaná pøíze z polyesterù, neupravená pro drobný prodej
5402.39 Ostatní pøíze ze syntetického hedvábí (jiná ne� �icí nit),

neupravená pro drobný prodej
5402.41 Pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù, jednoduchá, nekroucená

nebo kroucená nejvý�e 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný
prodej

5402.42 Pøíze z polyesterù, èásteènì orientovaných, jednoduchá, nekroucená
nebo kroucená nejvý�e 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný
prodej

5402.43 Pøíze z ostatních polyesterù, jednoduchá, nekroucená nebo
kroucená nejvý�e 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný
prodej

5402.49 Ostatní pøíze ze syntetického hedvábí, jednoduchá, nekroucená
nebo kroucená nejvý�e 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný
prodej

5402.51 Pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù, jednoduchá, kroucená více
ne� 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný prodej

5402.52 Pøíze z polyesterù, jednoduchá, kroucená více ne� 50 zákruty na
metr, neupravená pro drobný prodej

5402.59 Ostatní pøíze ze syntetického hedvábí, jednoduchá, kroucená více
ne� 50 zákruty na metr, neupravená pro drobný prodej

5402.61 Pøíze z nylonu nebo jiných polyamidù, násobná (skaná) nebo
kablová, neupravená pro drobný prodej

5402.62 Pøíze z polyesterù, násobná (skaná) nebo kablová, neupravená pro
drobný prodej

5402.69 Ostatní pøíze ze syntetického hedvábí, násobná (skaná) nebo
kablová, neupravená pro drobný prodej

5403.10 Vysokopevnostní pøíze z viskózového hedvábí (jiná ne� �icí nit),
neupravená pro drobný prodej

5403.20 Tvarovaná pøíze z umìlého hedvábí (jiná ne� �icí nit), neupravená
pro drobný prodej

5403.31 Pøíze z viskózového vlákna, nekroucená nebo kroucená nejvý�e 120
zákruty na metr, neupravená pro drobný prodej

5403.32 Pøíze z viskózového vlákna, kroucená více ne� 120 zákruty na metr,
neupravená pro drobný prodej

5403.33 Pøíze z acetátu celulózy, jednoduchá, neupravená pro drobný prodej
5403.39 Ostatní pøíze z umìlého hedvábí (jiná ne� �icí nit), jednoduchá,

neupravená pro drobný prodej
5403.41 Pøíze z viskózového vlákna, násobná (skaná) nebo kablová,

neupravená pro drobný prodej
5403.42 Pøíze z acetátu celulózy, násobná (skaná) nebo kablová, neupravená

pro drobný prodej
5403.49 Ostatní pøíze z umìlého hedvábí, násobná (skaná) nebo kablová,

neupravená pro drobný prodej
5404.10 Syntetický monofil o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vy��í a

jeho� �ádný rozmìr v prùøezu nepøesahuje 1 mm
5404.90 Ostatní pásky a podobné tvary (napøíklad umìlá sláma) ze

syntetických textilních materiálù o zjevné �íøce nepøesahující 5 mm
5405.00 Umìlý monofil o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vy��í a jeho�

�ádný rozmìr v prùøezu nepøesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary
(napøíklad umìlá sláma) z umìlých textilních materiálù o zjevné
�íøce nepøesahující 5 mm

5406.10 Pøíze ze syntetického hedvábí (jiná ne� �icí nit), upravená pro
drobný prodej

5406.20 Pøíze z umìlého hedvábí (jiná ne� �icí nit), upravená pro drobný
prodej
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5407.10 Tkaniny vyrobené z vysokopevnostní pøíze z nylonu nebo jiných
polyamidù nebo polyesterù

5407.20 Tkaniny vyrobené z páskù nebo podobných tvarù z pøíze ze
syntetického hedvábí

5407.30 Tkaniny specifikované v poznámce 9 ke tøídì XI
5407.41 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí z

nylonu nebo jiných polyamidù, nebìlené nebo bìlené
5407.42 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí z

nylonu nebo jiných polyamidù, barvené
5407.43 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí z

nylonu nebo jiných polyamidù, z rùznobarevných pøízí
5407.44 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí z

nylonu nebo jiných polyamidù, potisknuté
5407.51 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti hedvábí z

nylonu nebo jiných polyamidù, nebìlené nebo bìlené
5407.52 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti tvarovaného

polyesterového hedvábí, barvené
5407.53 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti tvarovaného

polyesterového hedvábí, z rùznobarevných pøízí
5407.54 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti tvarovaného

polyesterového hedvábí, potisknuté
5407.60 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti netvarovaného

polyesterového hedvábí
5407.71 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti syntetického

hedvábí, nebìlené nebo bìlené
5407.72 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti syntetického

hedvábí, barvené
5407.73 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti syntetického

hedvábí, z rùznobarevných pøízí
5407.74 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti syntetického

hedvábí, potisknuté
5407.81 Ostatní tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti syntetického

hedvábí ve smìsi hlavnì nebo výluènì s bavlnou, nebìlené nebo
bìlené

5407.82 Ostatní tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti syntetického
hedvábí ve smìsi hlavnì nebo výluènì s bavlnou, barvené

5407.83 Ostatní tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti syntetického
hedvábí ve smìsi hlavnì nebo výluènì s bavlnou, z rùznobarevných
pøízí

5407.84 Ostatní tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti syntetického
hedvábí ve smìsi hlavnì nebo výluènì s bavlnou, potisknuté

5407.91 Ostatní tkaniny z pøíze ze syntetického hedvábí, nebìlené nebo
bìlené

5407.92 Ostatní tkaniny z pøíze ze syntetického hedvábí, barvené
5407.93 Ostatní tkaniny z pøíze ze syntetického hedvábí, z rùznobarevných

pøízí
5407.94 Ostatní tkaniny z pøíze ze syntetického hedvábí, potisknuté
5408.10 Tkaniny vyrobené z vysokopevnostní pøíze z viskózových vláken
5408.21 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlého

hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, nebìlené nebo bìlené
5408.22 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlého

hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, barvené
5408.23 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlého

hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, z rùznobarevných pøízí
5408.24 Ostatní tkaniny obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlého

hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, potisknuté
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5408.31 Ostatní tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti umìlého
hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, nebìlené nebo bìlené

5408.32 Ostatní tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti umìlého
hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, barvené

5408.33 Ostatní tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti umìlého
hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, z rùznobarevných pøízí

5408.34 Ostatní tkaniny obsahující ménì ne� 85% hmotnosti umìlého
hedvábí nebo páskù nebo podobných tvarù, potisknuté

55 Chemická (syntetická nebo umìlá) støi�ová vlákna
5501.10 Kabel z nylonu nebo jiných polyamidù
5501.20 Kabel z polyesterù
5501.30 Kabel akrylový nebo modakrylový
5501.90 Kabel z ostatních druhù syntetického hedvábí
5502.00 Kabel z umìlého hedvábí
5503.10 Syntetická støi�ová vlákna z nylonu nebo jiných polyamidù,

nemykaná, neèesaná ani jinak nezpracovaná pro spøádání
5503.20 Syntetická støi�ová vlákna z polyesterù, nemykaná, neèesaná ani

jinak nezpracovaná pro spøádání
5503.30 Syntetická støi�ová vlákna akrylová nebo modakrylová, nemykaná,

neèesaná ani jinak nezpracovaná pro spøádání
5503.40 Syntetická støi�ová vlákna z polypropylenu, nemykaná, neèesaná

ani jinak nezpracovaná pro spøádání
5503.90 Syntetická støi�ová vlákna ostatní, nemykaná, neèesaná ani jinak

nezpracovaná pro spøádání
5504.10 Viskózová støi�ová vlákna, nemykaná, neèesaná ani jinak

nezpracovaná pro spøádání
5504.90 Ostatní umìlá støi�ová vlákna, nemykaná, neèesaná ani jinak

nezpracovaná pro spøádání
5505.10 Odpad ze syntetických vláken (vèetnì výèeskù, pøízového odpadu a

trhaného materiálu)
5505.20 Odpad z umìlých vláken (vèetnì výèeskù, pøízového odpadu a

trhaného materiálu)
5506.10 Syntetická støi�ová vlákna z nylonu nebo jiných polyamidù,

mykaná, èesaná nebo jinak zpracovaná pro spøádání
5506.20 Syntetická støi�ová vlákna z polyesterù, mykaná, èesaná nebo jinak

zpracovaná pro spøádání
5506.30 Syntetická støi�ová vlákna akrylová nebo modakrylová, mykaná,

èesaná nebo jinak zpracovaná pro spøádání
5506.90 Syntetická støi�ová vlákna ostatní, mykaná, èesaná nebo jinak

zpracovaná pro spøádání
5507.00 Umìlá støi�ová vlákna, mykaná, èesaná nebo jinak upravená pro

spøádání
5508.10 �icí nit ze syntetických støi�ových vláken, té� upravená pro drobný

prodej
5508.20 �icí nit z umìlých støi�ových vláken, té� upravená pro drobný

prodej
5509.11 Pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken,

neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
støi�ových vláken z nylonu nebo jiných polyamidù, jednoduchá

5509.12 Pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
støi�ových vláken z nylonu nebo jiných polyamidù, násobná (skaná)
nebo kablová

5509.21 Pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
polyesterových støi�ových vláken, jednoduchá
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5509.22 Pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
polyesterových støi�ových vláken, násobná (skaná) nebo kablová

5509.3 Pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
akrylových nebo modakrylových støi�ových vláken, jednoduchá

5509.32 Pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
akrylových nebo modakrylových støi�ových vláken, násobná
(skaná) nebo kablová

5509.41 Jiná pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
syntetických støi�ových vláken, jednoduchá

5509.42 Jiná pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti
syntetických støi�ových vláken, násobná (skaná) nebo kablová

5509.51 Jiná pøíze (jiná ne� �icí nit) z polyesterových støi�ových vláken, ve
smìsi hlavnì nebo výluènì s umìlými støi�ovými vlákny,
neupravená pro drobný prodej

5509.52 Jiná pøíze (jiná ne� �icí nit) z polyesterových støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy

5509.53 Jiná pøíze (jiná ne� �icí nit) z polyesterových støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou

5509.59 Ostatní pøíze (jiná ne� �icí nit) z polyesterových støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej

5509.61 Jiná pøíze (jiná ne� �icí nit) z akrylových nebo modakrylových
støi�ových vláken, neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy

5509.62 Jiná pøíze (jiná ne� �icí nit) z akrylových nebo modakrylových
støi�ových vláken, neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou

5509.69 Ostatní pøíze (jiná ne� �icí nit) z akrylových nebo modakrylových
støi�ových vláken, neupravená pro drobný prodej

5509.91 Ostatní pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy

5509.92 Ostatní pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou

5509.99 Jiná ostatní pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových
vláken, neupravená pro drobný prodej,

5510.11 Pøíze (jiná ne� �icí nit) z umìlých støi�ových vláken, neupravená
pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlých
støi�ových vláken, jednoduchá

5510.12 Pøíze (jiná ne� �icí nit) z umìlých støi�ových vláken, neupravená
pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti umìlých
støi�ových vláken, násobná (skaná) nebo kablová

5510.20 Pøíze (jiná ne� �icí nit) z umìlých støi�ových vláken, neupravená
pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s vlnou nebo
jemnými zvíøecími chlupy

5510.30 Pøíze (jiná ne� �icí nit) z umìlých støi�ových vláken, neupravená
pro drobný prodej, ve smìsi hlavnì nebo výluènì s bavlnou

5510.90 Ostatní pøíze (jiná ne� �icí nit) z umìlých støi�ových vláken,
neupravená pro drobný prodej
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5511.10 Pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken, upravená
pro drobný prodej, obsahující nejménì 85% hmotnosti tìchto vláken

5511.20 Pøíze (jiná ne� �icí nit) ze syntetických støi�ových vláken, upravená
pro drobný prodej, obsahující ménì ne� 85% hmotnosti tìchto
vláken

5511.30 Pøíze (jiná ne� �icí nit) z umìlých støi�ových vláken, upravená pro
drobný prodej

5512.11 Tkaniny ze syntetických støi�ových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti polyesterových støi�ových vláken, nebìlené nebo bìlené

5512.19 Tkaniny ze syntetických støi�ových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti polyesterových støi�ových vláken, ostatní

5512.21 Tkaniny ze syntetických støi�ových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti akrylových nebo modakrylových støi�ových vláken,
nebìlené nebo bìlené

5512.29 Tkaniny ze syntetických støi�ových vláken, obsahující nejménì 85%
hmotnosti akrylových nebo modakrylových støi�ových vláken,
ostatní

5512.91 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken, obsahující
nejménì 85% hmotnosti syntetických støi�ových vláken, nebìlené
nebo bìlené

5512.99 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken, obsahující
nejménì 85% hmotnosti syntetických støi�ových vláken, jiné ne�
nebìlené nebo bìlené

5513.11 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken v plátnové vazbì
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2,
nebìlené nebo bìlené

5513.12 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru, obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2, nebìlené
nebo bìlené

5513.13 Ostatní tkaniny z polyesterových støi�ových vláken obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2, nebìlené
nebo bìlené

5513.19 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken obsahující ménì
ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2, nebìlené nebo
bìlené

5513.21 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken v plátnové vazbì
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2,
barvené

5513.22 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru, obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2, barvené

5513.23 Ostatní tkaniny z polyesterových støi�ových vláken obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2, barvené

5513.29 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken obsahující ménì
ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2, barvené

5513.31 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken v plátnové vazbì
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí
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5513.32 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru, obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí

5513.33 Ostatní tkaniny z polyesterových støi�ových vláken obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí

5513.39 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken obsahující ménì
ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2, z rùznobarevných
pøízí

5513.41 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken v plátnové vazbì
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2,
potisknuté

5513.42 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru, obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2,
potisknuté

5513.43 Ostatní tkaniny z polyesterových støi�ových vláken obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2,
potisknuté

5513.49 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken obsahující ménì
ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají hmotnost nejvý�e 170 g/m2, potisknuté

5514.11 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken v plátnové vazbì,
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2,
nebìlené nebo bìlené

5514.12 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru, obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2,
nebìlené nebo bìlené

5514.13 Ostatní tkaniny z polyesterových støi�ových vláken obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2,
nebìlené nebo bìlené

5514.19 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken obsahující ménì
ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2, bìlené nebo
nebìlené

5514.21 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken v plátnové vazbì,
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2,
barvené

5514.22 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru, obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2, barvené

5514.23 Ostatní tkaniny z polyesterových støi�ových vláken obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2, barvené

5514.29 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken obsahující ménì
ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2, barvené
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5514.31 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken v plátnové vazbì,
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí

5514.32 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru, obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí

5514.33 Ostatní tkaniny z polyesterových støi�ových vláken obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2, z
rùznobarevných pøízí

5514.39 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken obsahující ménì
ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2, z rùznobarevných
pøízí

5514.41 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken v plátnové vazbì,
obsahující ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì
nebo výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2,
potisknuté

5514.42 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken ve vazbì tøívazného
nebo ètyøvazného kepru vèetnì vazby køí�ového kepru, obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2,
potisknuté

5514.43 Ostatní tkaniny z polyesterových støi�ových vláken obsahující
ménì ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2,
potisknuté

5514.49 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken obsahující ménì
ne� 85% hmotnosti tìchto vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì s
bavlnou, které mají vy��í hmotnost ne� 170 g/m2, potisknuté

5515.11 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s viskózovými støi�ovými vlákny

5515.12 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s chemickým hedvábím

5515.13 Tkaniny z polyesterových støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo
výluènì s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy

5515.19 Ostatní tkaniny z polyesterových støi�ových vláken
5515.21 Tkaniny z akrylových nebo modakrylových støi�ových vláken ve

smìsi hlavnì nebo výluènì s chemickým hedvábím
5515.22 Tkaniny z akrylových nebo modakrylových støi�ových vláken ve

smìsi hlavnì nebo výluènì s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy
5515.29 Ostatní tkaniny z akrylových nebo modakrylových støi�ových

vláken
5515.91 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken ve smìsi hlavnì

nebo výluènì s chemickým hedvábím
5515.92 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken ve smìsi hlavnì

nebo výluènì s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy
5515.99 Ostatní tkaniny ze syntetických støi�ových vláken jiné
5516.11 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující nejménì 85%

hmotnosti umìlých støi�ových vláken, nebìlené nebo bìlené
5516.12 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující nejménì 85%

hmotnosti umìlých støi�ových vláken, barvené
5516.13 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující nejménì 85%

hmotnosti umìlých støi�ových vláken, z rùznobarevných pøízí
5516.14 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující nejménì 85%

hmotnosti umìlých støi�ových vláken, potisknuté
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5516.21 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s chemickým hedvábím, nebìlené nebo bìlené

5516.22 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s chemickým hedvábím, barvené

5516.23 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s chemickým hedvábím, z rùznobarevných pøízí

5516.24 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s chemickým hedvábím, potisknuté

5516.31 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy, nebìlené nebo bìlené

5516.32 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy, barvené

5516.33 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy, z rùznobarevných pøízí

5516.34 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s vlnou nebo jemnými zvíøecími chlupy, potisknuté

5516.41 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s bavlnou, nebìlené nebo bìlené

5516.42 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s bavlnou, barvené

5516.43 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s bavlnou, z rùznobarevných pøízí

5516.44 Tkaniny z umìlých støi�ových vláken, obsahující ménì ne� 85%
hmotnosti umìlých støi�ových vláken ve smìsi hlavnì nebo výluènì
s bavlnou, potisknuté

5516.91 Ostatní tkaniny z umìlých støi�ových vláken nebìlené nebo bìlené
5516.92 Ostatní tkaniny z umìlých støi�ových vláken barvené
5516.93 Ostatní tkaniny z umìlých støi�ových vláken z rùznobarevných

pøízí
5516.94 Ostatní tkaniny z umìlých støi�ových vláken potisknuté

56 Vata, pls� a netkané textilie; speciální pøíze; motouzy, �òùry,
provazy a lana a výrobky z nich

5601.10 Hygienické vlo�ky a tampóny, dìtské pleny a pøebaly a podobné
hygienické výrobky z vaty

5601.21 Vata z bavlny, jiné výrobky z vaty z bavlny
5601.22 Vata z chemických vláken a výrobky z této vaty
5601.29 Vata z ostatních materiálù a výrobky z této vaty
5601.30 Textilní vloèky, prach a nopky
5602.10 Vpichované plsti a textilie proplétané vlastními vlákny
5602.21 Pls� z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù, neimpregnovaná,

nepovrstvená, nepovleèená ani nelaminovaná
5602.29 Pls� z jiných textilních materiálù, neimpregnovaná, nepovrstvená,

nepovleèená ani nelaminovaná
5602.90 Pls� ostatní, neimpregnovaná, nepovrstvená, nepovleèená ani

nelaminovaná
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5603.00 Netkané textilie, té� impregnované, povrstvené, povleèené nebo
laminované

5604.10 Kauèukové a kordové nitì pokryté textilem
5604.20 Vysokopevnostní pøíze z polyesterù, nylonu nebo jiných polyamidù

nebo z viskózových vláken, impregnované nebo povrstvené
5604.90 Ostatní kauèukové a kordové nitì, pokryté textilem; textilní pøíze

a pásky a podobné tvary, impregnované, povrstvené, povleèené
nebo oplá�tìné kauèukem nebo plasty

5605.00 Metalizovaná pøíze, té� opøedená, s urèením jako textilní pøíze nebo
pásek nebo podobný tvar, kombinovaná s kovem ve formì vlákna,
pásku nebo prá�ku nebo pokrytá kovem

5606.00 Opøedená nit, pásky a podobné tvary, opøedené; �inylková pøíze
(vèetnì povloèkované �inylkové pøíze); smyèková pletená nit

5607.10 Motouzy, �òùry, provazy a lana z jutových nebo jiných textilních
lýkových vláken

5607.21 Vázací nebo balicí motouz ze sisalových nebo jiných textilních
vláken rodu agave

5607.29 Ostatní motouzy, �òùry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných
textilních vláken rodu agave

5607.30 Motouzy, �òùry, provazy a lana z abakových vláken nebo z jiných
tvrdých vláken (z listù)

5607.41 Vázací nebo balicí motouz z polyethylenu nebo polypropylenu
5607.49 Ostatní motouzy, �òùry, provazy a lana z polyethylenu nebo

polypropylenu
5607.50 Motouzy, �òùry, provazy a lana z jiných syntetických vláken
5607.90 Motouzy, �òùry, provazy a lana ostatní
5608.11 Zcela zhotovené rybáøské sítì z chemických textilních materiálù
5608.19 Ostatní vázané sí�oviny z motouzù, �òùr nebo provazù, ostatní

zcela zhotovené rybáøské sítì z chemických textilních materiálù
5608.90 Vázané sí�oviny z motouzù, �òùr nebo provazù a zcela zhotovené

rybáøské sítì z ostatních textilních materiálù
5609.00 Výrobky z nití, páskù nebo podobných tvarù, motouzy, �òùry,

provazy nebo lana, jinde nejmenované ani nezahrnuté

57 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
5701.10 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané, té� zcela

zhotovené, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
5701.90 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané, té� zcela

zhotovené, z jiného textilního materiálu
5702.10 Koberce typu �Kelim�, �Schumcks�, �Karamanie� a podobné ruènì

tkané koberce
5702.20 Podlahové krytiny z kokosových vláken
5702.31 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, av�ak nev�ívané

ani nepovloèkované, té� zcela zhotovené, z vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù

5702.32 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, av�ak nev�ívané
ani nepovloèkované, té� zcela zhotovené, z chemických textilních
materiálù

5702.39 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, av�ak nev�ívané
ani nepovloèkované, té� zcela zhotovené, z ostatních textilních
materiálù

5702.41 Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, tkané, s vlasovým
povrchem, zcela zhotovené, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù

5702.42 Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, tkané, s vlasovým
povrchem, zcela zhotovené, z chemických textilních materiálù
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5702.49 Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, tkané, s vlasovým
povrchem, zcela zhotovené, z ostatních textilních materiálù

5702.51 Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela nezhotovené, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù

5702.52 Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela nezhotovené, z chemických textilních materiálù

5702.59 Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela nezhotovené, z ostatních textilních materiálù

5702.91 Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela zhotovené, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù

5702.92 Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela zhotovené, z chemických textilních materiálù

5702.99 Koberce a textilní podlahové krytiny jiné, bez vlasového povrchu,
zcela zhotovené, z ostatních textilních materiálù

5703.10 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, v�ívané, té� zcela
zhotovené, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù

5703.20 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, v�ívané, té� zcela
zhotovené, z nylonu nebo jiných polyamidù

5703.30 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, v�ívané, té� zcela
zhotovené, z ostatních chemických textilních materiálù

5703.90 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, v�ívané, té� zcela
zhotovené, z ostatních textilních materiálù

5704.10 Dla�dice z plsti, nev�ívané, ani nepovloèkované, o maximální plo�e
povrchu 0,3m2

5704.90 Ostatní koberce a jiné textilní podlahové krytiny z plsti, nev�ívané,
ani nepovloèkované, té� zcela zhotovené

5705.00 Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny, té� zcela zhotovené

58 Speciální tkaniny; v�ívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkaøské
výrobky; vý�ivky

5801.10 Vlasové tkaniny a �inylkové tkaniny, jiné ne� tkaniny èísel 5802
nebo 5806, z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù

5801.21 Vlasové tkaniny a �inylkové tkaniny z bavlny, neøezané útkové
vlasové tkaniny

5801.22 Vlasové tkaniny a �inylkové tkaniny z bavlny, øezaný man�estr
5801.23 Jiné útkové vlasové tkaniny z bavlny
5801.24 Osnovní vlasové tkaniny z bavlny, epingl (neøezané)
5801.25 Osnovní vlasové tkaniny z bavlny, øezané
5801.26 �inylkové tkaniny z bavlny
5801.31 Neøezané útkové vlasové tkaniny z chemických vláken
5801.32 Øezaný man�estr z chemických vláken
5801.33 Jiné útkové vlasové tkaniny z chemických vláken
5801.34 Osnovní vlasové tkaniny z chemických vláken, epingl (neøezané)
5801.35 Osnovní vlasové tkaniny z chemických vláken, øezané
5801.36 �inylkové tkaniny z chemických vláken
5801.90 Vlasové tkaniny a �inylkové tkaniny, jiné ne� tkaniny èísel 5802

nebo 5806, z ostatních textilních materiálù
5802.11 Smyèkové ruèníkoviny a podobné smyèkové tkaniny z bavlny,

nebìlené
5802.19 Ostatní smyèkové ruèníkoviny a podobné smyèkové tkaniny z

bavlny
5802.20 Smyèkové ruèníkoviny a podobné smyèkové tkaniny z ostatních

materiálù
5802.30 V�ívané textilie
5803.10 Perlinkové tkaniny jiné ne� stuhy èísla 5806, z bavlny
5803.90 Perlinkové tkaniny jiné ne� stuhy èísla 5806, z ostatních textilních

materiálù
5804.10 Tyly a jiné sí�ové textilie
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5804.21 Strojnì vyrobené krajky z chemických vláken, v metrá�i, v pásech
nebo v motivech

5804.29 Strojnì vyrobené krajky z ostatních textilních materiálù, v metrá�i,
v pásech nebo v motivech

5804.30 Ruènì vyrobené krajky, v metrá�i, v pásech nebo v motivech
5805.00 Ruènì tkané tapiserie typu goblén, flanderský goblén, Aubusson,

Beauvais a podobné, a jehlou pracované tapiserie, té� zcela
zhotovené

5806.10 Stuhy z vlasových tkanin (vèetnì smyèkových ruèníkových a
podobných smyèkových tkanin) a �inylkových tkanin

5806.20 Stuhy z jiných tkanin obsahujících nejménì 5% hmotnosti
elastomerových pøízí nebo pry�ových nití

5806.31 Stuhy z bavlny
5806.32 Stuhy z chemických vláken
5806.39 Stuhy z ostatních textilních materiálù
5806.40 Stuhy z textilií bez útku zhotovených z pojivem bez spojených

osnovných nití
5807.10 Tkané �títky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálù, v

metrá�i, v pásech nebo vystøi�ené na urèitý tvar nebo velikost,
nevy�ívané

5807.90 Ostatní �títky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálù, v
metrá�i, v pásech nebo vystøi�ené na urèitý tvar nebo velikost,
nevy�ívané

5808.10 Prýmky v metrá�i
5808.90 Ostatní ozdobné lemovky a podobné výrobky jako metrové zbo�í,

bez vý�ivek, jiné ne� pletené nebo háèkované; støapce, bambule a
podobné výrobky

5809.00 Tkaniny z kovových nití a tkaniny z pokovené pøíze èísla 5605,
pou�ívané v odívání, jako dekoraèní látky nebo pro podobné úèely,
které nejsou jinde uvedené ani zahrnuté

5810.10 Vý�ivky bez viditelného podkladu v metrá�i, v pásech nebo jako
motivy

5810.91 Ostatní vý�ivky z bavlny v metrá�i, v pásech nebo jako motivy
5810.92 Ostatní vý�ivky z chemických vláken v metrá�i, v pásech nebo jako

motivy
5810.99 Vý�ivky z ostatních textilních materiálù v metrá�i, v pásech nebo

jako motivy
5811.00 Pro�ívané textilní výrobky v metrá�i, slo�ené z jedné nebo nìkolika

vrstev textilních materiálù, spojených s výplòkovým materiálem
�itím, pro�itím nebo jinak, jiné ne� vý�ivky èíslo 5810

59 Impregnované, povrstvené, povleèené nebo laminované textilie;
textilní výrobky vhodné pro prùmyslové pou�ití

5901.10 Textilie povrstvené lepidlem nebo �krobovými látkami, pou�ívané
pro vnìj�í obaly knih nebo podobné úèely

5901.90 Ostatní textilie povrstvené lepidlem nebo �krobovými látkami,
napø. kopírovací prùsvitné plátno, pøipravené malíøské plátno,
ztu�ené plátno a podobné ztu�ené textilie pou�ívané jako
klobouènické podlo�ky

5902.10 Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu
nebo jiných polyamidù

5902.20 Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z
polyesterù

5902.90 Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z
viskózového hedvábí a ostatních materiálù
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5903.10 Textilie impregnované, povrstvené, povleèené nebo laminované
polyvinylchloridem

5903.20 Textilie impregnované, povrstvené, povleèené nebo laminované
polyurethanem

5903.90 Textilie impregnované, povrstvené, povleèené nebo laminované
ostatními plasty

5904.10 Linoleum, té� pøiøíznuté do tvaru
5904.91 Ostatní podlahové krytiny s podkladem sestávajícím z vpichované

plsti nebo netkaných textilií
5904.92 Ostatní podlahové krytiny s jiným textilním podkladem
5905.00 Textilní tapety
5906.10 Lepicí páska o �íøce nepøesahující 20 cm
5906.91 Ostatní pogumované textilie pletené nebo háèkované
5906.99 Ostatní pogumované textilie jiné
5907.00 Textilie jiným zpùsobem impregnované, povrstvené nebo povleèené;

malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích
nebo podobné textilie

5908.00 Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vaøièe,
zapalovaèe, svíèky nebo podobné výrobky; �árové punèo�ky a duté
úplety pro výrobu �árových plynových punèo�ek, té� impregnované

5909.00 Textilní hadice a podobné trubkové textilie, té� s vylo�ením, s
armaturou nebo s pøíslu�enstvím z jiných materiálù

5910.00 Hnací nebo dopravníkové pásy nebo øemeny z textilního materiálu,
té� zesílené kovem nebo jiným materiálem

5911.10 Textilie, plsti a plstí podlo�ené tkaniny, pota�ené, pokryté nebo
povrstvené kauèukem, usní nebo jinými materiály pou�ívanými na
mykací povlaky a podobné výrobky pro jiné technické úèely

5911.20 Mlynáøské plátno, té� zcela zhotovené
5911.31 Textilie a plsti, nekoneèné nebo opatøené spojovacími èástmi,

pou�ívané na papírenských nebo podobných strojích, o hmotnosti
men�í ne� 650 g/m2

5911.32 Textilie a plsti, nekoneèné nebo opatøené spojovacími èástmi,
pou�ívané na papírenských nebo podobných strojích, o hmotnosti
nejménì 650 g/m2

5911.40 Filtraèní plachetky pou�ívané v olejových lisech a podobných
zaøízeních, vèetnì plachetek z lidských vlasù

5911.90 Ostatní textilní výrobky a zbo�í pro technické úèely

60 Pletené nebo háèkované textilie
6001.10 Vlasové textilie s �dlouhým vlasem�, pletené nebo háèkované
6001.21 Smyèkové textilie z bavlny, pletené nebo háèkované
6001.22 Smyèkové textilie z chemických vláken, pletené nebo háèkované
6001.29 Smyèkové textilie z ostatních textilních materiálù, pletené nebo

háèkované
6001.91 Ostatní vlasové textilie z bavlny, pletené nebo háèkované
6001.92 Ostatní vlasové textilie z chemických vláken, pletené nebo

háèkované
6001.99 Ostatní vlasové textilie z jiných textilních materiálù, pletené nebo

háèkované
6002.10 Jiné pletené nebo háèkované textilie o �íøce nepøesahující 30 cm a

obsahující nejménì 5% hmotnosti elastomerových pøízí nebo
pry�ových vláken

6002.20 Jiné pletené nebo háèkované textilie o �íøce nepøesahující 30 cm
6002.30 Jiné pletené nebo háèkované textilie o �íøce pøesahující 30 cm a

obsahující nejménì 5% hmotnosti elastomerových pøízí nebo
pry�ových vláken
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6002.41 Ostatní textilie z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù (vèetnì
pletenin vyrobených na galónových pletacích strojích)

6002.42 Ostatní textilie z bavlny (vèetnì pletenin vyrobených na galónových
pletacích strojích)

6002.43 Ostatní textilie z chemických vláken (vèetnì pletenin vyrobených
na galónových pletacích strojích)

6002.49 Ostatní textilie z jiných textilních materiálù (vèetnì pletenin
vyrobených na galónových pletacích strojích)

6002.91 Jiné pletené nebo háèkované textilie z vlny nebo jemných zvíøecích
chlupù

6002.92 Jiné pletené nebo háèkované textilie z bavlny
6002.93 Jiné pletené nebo háèkované textilie z chemických vláken
6002.99 Jiné pletené nebo háèkované textilie z ostatních textilních

materiálù

61 Odìvy a odìvní doplòky pletené nebo háèkované
6101.10 Pánské nebo chlapecké svrchníky, plá�tì, plá�tìnky, kabáty, bundy

(vèetnì ly�aøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù

6101.20 Pánské nebo chlapecké svrchníky, plá�tì, plá�tìnky, kabáty, bundy
(vèetnì ly�aøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z bavlny

6101.30 Pánské nebo chlapecké svrchníky, plá�tì, plá�tìnky, kabáty, bundy
(vèetnì ly�aøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z chemických vláken

6101.90 Pánské nebo chlapecké svrchníky, plá�tì, plá�tìnky, kabáty, bundy
(vèetnì ly�aøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z ostatních textilních materiálù

6102.10 Dámské nebo dívèí svrchníky, plá�tì, plá�tìnky, kabáty, bundy
(vèetnì ly�aøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù

6102.20 Dámské nebo dívèí svrchníky, plá�tì, plá�tìnky, kabáty, bundy
(vèetnì ly�aøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z bavlny

6102.30 Dámské nebo dívèí svrchníky, plá�tì, plá�tìnky, kabáty, bundy
(vèetnì ly�aøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z chemických vláken

6102.90 Dámské nebo dívèí svrchníky, plá�tì, plá�tìnky, kabáty, bundy
(vèetnì ly�aøských), vìtrovky a podobné výrobky, pletené nebo
háèkované z ostatních textilních materiálù

6103.11 Pánské nebo chlapecké obleky, pletené nebo háèkované z vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù

6103.12 Pánské nebo chlapecké obleky, pletené nebo háèkované ze
syntetických vláken

6103.19 Pánské nebo chlapecké obleky, pletené nebo háèkované z ostatních
textilních materiálù

6103.21 Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háèkované z vlny
nebo jemných zvíøecích chlupù

6103.22 Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háèkované z bavlny
6103.23 Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háèkované ze

syntetických vláken
6103.29 Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háèkované z

ostatních textilních materiálù
6103.31 Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háèkovaná z

vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
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6103.32 Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háèkovaná z
bavlny

6103.33 Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háèkovaná ze
syntetických vláken

6103.39 Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háèkovaná z
ostatních textilních materiálù

6103.41 Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi,
lýtkové a krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù

6103.42 Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi,
lýtkové a krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z bavlny

6103.43 Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi,
lýtkové a krátké kalhoty, pletené nebo háèkované ze syntetických
vláken

6103.49 Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi,
lýtkové a krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z ostatních
textilních materiálù

6104.11 Dámské nebo dívèí kostýmy, pletené nebo háèkované z vlny nebo
jemných zvíøecích chlupù

6104.12 Dámské nebo dívèí kostýmy, pletené nebo háèkované z bavlny
6104.13 Dámské nebo dívèí kostýmy, pletené nebo háèkované ze

syntetických vláken
6104.19 Dámské nebo dívèí kostýmy, pletené nebo háèkované z ostatních

textilních materiálù
6104.21 Dámské nebo dívèí komplety, pletené nebo háèkované z vlny nebo

jemných zvíøecích chlupù
6104.22 Dámské nebo dívèí komplety, pletené nebo háèkované z bavlny
6104.23 Dámské nebo dívèí komplety, pletené nebo háèkované ze

syntetických vláken
6104.29 Dámské nebo dívèí komplety, pletené nebo háèkované z ostatních

textilních materiálù
6104.31 Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry, pletené nebo háèkované z

vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6104.32 Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry, pletené nebo háèkované z

bavlny
6104.33 Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry, pletené nebo háèkované ze

syntetických vláken
6104.39 Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry, pletené nebo háèkované z

ostatních textilních materiálù
6104.41 Dámské nebo dívèí �aty, pletené nebo háèkované z vlny nebo

jemných zvíøecích chlupù
6104.42 Dámské nebo dívèí �aty, pletené nebo háèkované z bavlny
6104.43 Dámské nebo dívèí �aty, pletené nebo háèkované ze syntetických

vláken
6104.44 Dámské nebo dívèí �aty, pletené nebo háèkované z umìlých vláken
6104.49 Dámské nebo dívèí �aty, pletené nebo háèkované z ostatních

textilních materiálù
6104.51 Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì, pletené nebo

háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6104.52 Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì, pletené nebo

háèkované z bavlny
6104.53 Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì, pletené nebo

háèkované ze syntetických vláken
6104.59 Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì, pletené nebo

háèkované z ostatních textilních materiálù
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6104.61 Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi, lýtkové a
krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z vlny nebo z jemných
zvíøecích chlupù

6104.62 Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi, lýtkové a
krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z bavlny

6104.63 Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi, lýtkové a
krátké kalhoty, pletené nebo háèkované ze syntetických vláken

6104.69 Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi, lýtkové a
krátké kalhoty, pletené nebo háèkované z ostatních textilních
materiálù

6105.10 Pánské nebo chlapecké ko�ile, pletené nebo háèkované z bavlny
6105.20 Pánské nebo chlapecké ko�ile, pletené nebo háèkované z

chemických vláken
6105.90 Pánské nebo chlapecké ko�ile, pletené nebo háèkované z ostatních

textilních materiálù
6106.10 Dámské nebo dívèí halenky, ko�ile a ko�ilové halenky, pletené nebo

háèkované z bavlny
6106.20 Dámské nebo dívèí halenky, ko�ile a ko�ilové halenky, pletené nebo

háèkované z chemických vláken
6106.90 Dámské nebo dívèí halenky, ko�ile a ko�ilové halenky, pletené nebo

háèkované z ostatních textilních materiálù
6107.11 Pánské nebo chlapecké spodky (dlouhé i krátké), pletené nebo

háèkované z bavlny
6107.12 Pánské nebo chlapecké spodky (dlouhé i krátké), pletené nebo

háèkované z chemických vláken
6107.19 Pánské nebo chlapecké spodky (dlouhé i krátké), pletené nebo

háèkované z ostatních textilních materiálù
6107.21 Pánské nebo chlapecké noèní ko�ile a py�ama, pletené nebo

háèkované z bavlny
6107.22 Pánské nebo chlapecké noèní ko�ile a py�ama, pletené nebo

háèkované z chemických vláken
6107.29 Pánské nebo chlapecké noèní ko�ile a py�ama, pletené nebo

háèkované z ostatních textilních materiálù
6107.91 Pánské nebo chlapecké koupací plá�tì, �upany a podobné výrobky,

pletené nebo háèkované z bavlny
6107.92 Pánské nebo chlapecké koupací plá�tì, �upany a podobné výrobky,

pletené nebo háèkované z chemických vláken
6107.99 Pánské nebo chlapecké koupací plá�tì, �upany a podobné výrobky,

pletené nebo háèkované z ostatních textilních materiálù
6108.11 Dámské nebo dívèí kombiné a spodnièky, pletené nebo háèkované z

chemických vláken
6108.19 Dámské nebo dívèí kombiné a spodnièky, pletené nebo háèkované z

ostatních textilních materiálù
6108.21 Dámské nebo dívèí kalhotky, pletené nebo háèkované z bavlny
6108.22 Dámské nebo dívèí kalhotky, pletené nebo háèkované z chemických

vláken
6108.29 Dámské nebo dívèí kalhotky, pletené nebo háèkované z ostatních

textilních materiálù
6108.31 Dámské nebo dívèí noèní ko�ile a py�ama, pletené nebo háèkované

z bavlny
6108.32 Dámské nebo dívèí noèní ko�ile a py�ama, pletené nebo háèkované

z chemických vláken
6108.39 Dámské nebo dívèí noèní ko�ile a py�ama, pletené nebo háèkované

z ostatních textilních materiálù
6108.91 Dámské nebo dívèí koupací plá�tì, �upany a podobné výrobky,

pletené nebo háèkované z bavlny
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6108.92 Dámské nebo dívèí koupací plá�tì, �upany a podobné výrobky,
pletené nebo háèkované z chemických vláken

6108.99 Dámské nebo dívèí koupací plá�tì, �upany a podobné výrobky,
pletené nebo háèkované z ostatních textilních materiálù

6109.10 Vrchní trièka, tílka a jiné nátìlníky, pletené nebo háèkované z
bavlny

6109.90 Vrchní trièka, tílka a jiné nátìlníky, pletené nebo háèkované z
ostatních textilních materiálù

6110.10 Pulovry, svetry a vesty (té� zapínací) a podobné výrobky, pletené
nebo háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù

6110.20 Pulovry, svetry a vesty (té� zapínací) a podobné výrobky, pletené
nebo háèkované z bavlny

6110.30 Pulovry, svetry a vesty (té� zapínací) a podobné výrobky, pletené
nebo háèkované z chemických vláken

6110.90 Pulovry, svetry a vesty (té� zapínací) a podobné výrobky, pletené
nebo háèkované z ostatních textilních materiálù

6111.10 Kojenecké odìvy a odìvní doplòky, pletené nebo háèkované z vlny
nebo jemných zvíøecích chlupù

6111.20 Kojenecké odìvy a odìvní doplòky, pletené nebo háèkované z
bavlny

6111.30 Kojenecké odìvy a odìvní doplòky, pletené nebo háèkované ze
syntetických vláken

6111.90 Kojenecké odìvy a odìvní doplòky, pletené nebo háèkované z
ostatních textilních materiálù

6112.11 Tepláky, pletené nebo háèkované z bavlny
6112.12 Tepláky, pletené nebo háèkované ze syntetických vláken
6112.19 Tepláky, pletené nebo háèkované z ostatních textilních materiálù
6112.20 Ly�aøské odìvy, pletené nebo háèkované
6112.31 Pánské nebo chlapecké plavky, pletené nebo háèkované ze

syntetických vláken
6112.39 Pánské nebo chlapecké plavky, pletené nebo háèkované z ostatních

textilních materiálù
6112.41 Dámské nebo dívèí plavky, pletené nebo háèkované ze syntetických

vláken
6112.49 Dámské nebo dívèí plavky, pletené nebo háèkované z ostatních

textilních materiálù
6113.00 Odìvy zcela zhotovené z pletených nebo háèkovaných textilií

impregnovaných, povrstvených nebo laminovaných plasty,
pogumovaných nebo jinak povleèených

6114.10 Ostatní odìvy, pletené nebo háèkované z vlny nebo jemných
zvíøecích chlupù

6114.20 Ostatní odìvy, pletené nebo háèkované z bavlny
6114.30 Ostatní odìvy, pletené nebo háèkované z chemických vláken
6114.90 Ostatní odìvy, pletené nebo háèkované z jiných textilních materiálù
6115.11 Punèochové kalhoty, pletené nebo háèkované ze syntetických

vláken o délkové hmotnosti jednotlivé nitì ni��í ne� 67 decitex
6115.12 Punèochové kalhoty, pletené nebo háèkované ze syntetických

vláken o délkové hmotnosti jednotlivé nitì 67 decitex nebo vy��í
6115.19 Punèochové kalhoty, pletené nebo háèkované z ostatních textilních

materiálù
6115.20 Dlouhé punèochy nebo podkolenky, pletené nebo háèkované z

vláken o délkové hmotnosti jednotlivé nitì ni��í ne� 67 decitex
6115.91 Punèochy, podkolenky, pono�ky a jiné výrobky tohoto druhu,

vèetnì punèoch na køeèové �íly a obuvi bez podrá�ek, pletené nebo
háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù

6115.92 Punèochy, podkolenky, pono�ky a jiné výrobky tohoto druhu,
vèetnì punèoch na køeèové �íly a obuvi bez podrá�ek, pletené nebo
háèkované z bavlny
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6115.93 Punèochy, podkolenky, pono�ky a jiné výrobky tohoto druhu,
vèetnì punèoch na køeèové �íly a obuvi bez podrá�ek, pletené nebo
háèkované ze syntetických vláken

6115.99 Punèochy, podkolenky, pono�ky a jiné výrobky tohoto druhu,
vèetnì punèoch na køeèové �íly a obuvi bez podrá�ek, pletené nebo
háèkované z ostatních textilních materiálù

6116.10 Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù, pletené nebo
háèkované, impregnované, povrstvené nebo povleèené plasty nebo
kauèukem

6116.91 Ostatní rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù, pletené
nebo háèkované z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù

6116.92 Ostatní rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù, pletené
nebo háèkované z bavlny

6116.93 Ostatní rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù, pletené
nebo háèkované ze syntetických vláken

6116.99 Ostatní rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù, pletené
nebo háèkované z ostatních textilních materiálù

6117.10 Pøehozy, �átky, �ály, mantily, závoje a podobné pletené nebo
háèkované výrobky

6117.20 Vázanky, motýlky a kravaty, pletené nebo háèkované
6117.80 Ostatní odìvní doplòky, pletené nebo háèkované
6117.90 Pletené nebo háèkované èásti odìvù nebo odìvních doplòkù

62 Odìvy a odìvní doplòky, jiné ne� pletené nebo háèkované
6201.11 Pánské nebo chlapecké svrchníky, plá�tì do de�tì, kabáty, plá�tì,

plá�tìnky a podobné výrobky z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6201.12 Pánské nebo chlapecké svrchníky, plá�tì do de�tì, kabáty, plá�tì,

plá�tìnky a podobné výrobky z bavlny
6201.13 Pánské nebo chlapecké svrchníky, plá�tì do de�tì, kabáty, plá�tì,

plá�tìnky a podobné výrobky z chemických vláken
6201.19 Pánské nebo chlapecké svrchníky, plá�tì do de�tì, kabáty, plá�tì,

plá�tìnky a podobné výrobky z jiných textilních materiálù
6201.91 Pánské nebo chlapecké bundy (vèetnì ly�aøských), vìtrovky a

ostatní podobné výrobky z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6201.92 Pánské nebo chlapecké bundy (vèetnì ly�aøských), vìtrovky a

ostatní podobné výrobky z bavlny
6201.93 Pánské nebo chlapecké bundy (vèetnì ly�aøských), vìtrovky a

ostatní podobné výrobky z chemických vláken
6201.99 Pánské nebo chlapecké bundy (vèetnì ly�aøských), vìtrovky a

ostatní podobné výrobky z jiných textilních materiálù
6202.11 Dámské nebo dívèí svrchníky, plá�tì do de�tì, kabáty, plá�tì,

plá�tìnky a podobné výrobky z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6202.12 Dámské nebo dívèí svrchníky, plá�tì do de�tì, kabáty, plá�tì,

plá�tìnky a podobné výrobky z bavlny
6202.13 Dámské nebo dívèí svrchníky, plá�tì do de�tì, kabáty, plá�tì,

plá�tìnky a podobné výrobky z chemických vláken
6202.19 Dámské nebo dívèí svrchníky, plá�tì do de�tì, kabáty, plá�tì,

plá�tìnky a podobné výrobky z jiných textilních materiálù
6202.91 Dámské nebo dívèí bundy (vèetnì ly�aøských), vìtrovky a ostatní

podobné výrobky z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6202.92 Dámské nebo dívèí bundy (vèetnì ly�aøských), vìtrovky a ostatní

podobné výrobky z bavlny
6202.93 Dámské nebo dívèí bundy (vèetnì ly�aøských), vìtrovky a ostatní

podobné výrobky z chemických vláken
6202.99 Dámské nebo dívèí bundy (vèetnì ly�aøských), vìtrovky a ostatní

podobné výrobky z jiných textilních materiálù
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6203.11 Pánské nebo chlapecké obleky z vlny nebo jemných zvíøecích
chlupù

6203.12 Pánské nebo chlapecké obleky ze syntetických vláken
6203.19 Pánské nebo chlapecké obleky z jiných textilních materiálù
6203.21 Pánské nebo chlapecké komplety z vlny nebo jemných zvíøecích

chlupù
6203.22 Pánské nebo chlapecké komplety z bavlny
6203.23 Pánské nebo chlapecké komplety ze syntetických vláken
6203.29 Pánské nebo chlapecké komplety z jiných textilních materiálù
6203.31 Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z vlny nebo jemných

zvíøecích chlupù
6203.32 Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z bavlny
6203.33 Pánská nebo chlapecká saka a blejzry ze syntetických vláken
6203.39 Pánská nebo chlapecká saka a blejzry z jiných textilních materiálù
6203.41 Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi,

lýtkové a krátké kalhoty z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6203.42 Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi,

lýtkové a krátké kalhoty z bavlny
6203.43 Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi,

lýtkové a krátké kalhoty ze syntetických vláken
6203.49 Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi,

lýtkové a krátké kalhoty z jiných textilních materiálù
6204.11 Dámské nebo dívèí kostýmy z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6204.12 Dámské nebo dívèí kostýmy z bavlny
6204.13 Dámské nebo dívèí kostýmy ze syntetických vláken
6204.19 Dámské nebo dívèí kostýmy z jiných textilních materiálù
6204.21 Dámské nebo dívèí komplety z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6204.22 Dámské nebo dívèí komplety z bavlny
6204.23 Dámské nebo dívèí komplety ze syntetických vláken
6204.29 Dámské nebo dívèí komplety z jiných textilních materiálù
6204.31 Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry z vlny nebo jemných zvíøecích

chlupù
6204.32 Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry z bavlny
6204.33 Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry ze syntetických vláken
6204.39 Dámské nebo dívèí kabátky a blejzry z jiných textilních materiálù
6204.41 Dámské nebo dívèí �aty z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6204.42 Dámské nebo dívèí �aty z bavlny
6204.43 Dámské nebo dívèí �aty ze syntetických vláken
6204.44 Dámské nebo dívèí �aty z umìlých vláken
6204.49 Dámské nebo dívèí �aty z jiných textilních materiálù
6204.51 Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì z vlny nebo jemných

zvíøecích chlupù
6204.52 Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì z bavlny
6204.53 Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì ze syntetických vláken
6204.59 Dámské nebo dívèí suknì a kalhotové suknì z jiných textilních

materiálù
6204.61 Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi, lýtkové a

krátké kalhoty z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6204.62 Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi, lýtkové a

krátké kalhoty z bavlny
6204.63 Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi, lýtkové a

krátké kalhoty ze syntetických vláken
6204.69 Dámské nebo dívèí kalhoty, náprsníkové kalhoty se �lemi, lýtkové a

krátké kalhoty z jiných textilních materiálù
6205.10 Pánské nebo chlapecké ko�ile z vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
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6205.20 Pánské nebo chlapecké ko�ile z bavlny
6205.30 Pánské nebo chlapecké ko�ile z chemických vláken
6205.90 Pánské nebo chlapecké ko�ile z jiných textilních materiálù
6206.10 Dámské nebo dívèí halenky, ko�ile a ko�ilové halenky z pøírodního

hedvábí nebo z hedvábného odpadu
6206.20 Dámské nebo dívèí halenky, ko�ile a ko�ilové halenky z vlny nebo

jemných zvíøecích chlupù
6206.30 Dámské nebo dívèí halenky, ko�ile a ko�ilové halenky z bavlny
6206.40 Dámské nebo dívèí halenky, ko�ile a ko�ilové halenky z chemických

vláken
6206.90 Dámské nebo dívèí halenky, ko�ile a ko�ilové halenky z jiných

textilních materiálù
6207.11 Pánské nebo chlapecké spodky (dlouhé i krátké) z bavlny
6207.19 Pánské nebo chlapecké spodky (dlouhé i krátké) z jiných textilních

materiálù
6207.21 Pánské nebo chlapecké noèní ko�ile a py�ama z bavlny
6207.22 Pánské nebo chlapecké noèní ko�ile a py�ama z chemických vláken
6207.29 Pánské nebo chlapecké noèní ko�ile a py�ama z jiných textilních

materiálù
6207.91 Pánská nebo chlapecká tílka a jiné nátìlníky, koupací plá�tì,

�upany a podobné výrobky z bavlny
6207.92 Pánská nebo chlapecká tílka a jiné nátìlníky, koupací plá�tì,

�upany a podobné výrobky z chemických vláken
6207.99 Pánská nebo chlapecká tílka a jiné nátìlníky, koupací plá�tì,

�upany a podobné výrobky z jiných textilních materiálù
6208.11 Dámská nebo dívèí kombiné a spodnièky z chemických vláken
6208.19 Dámská nebo dívèí kombiné a spodnièky z jiných textilních

materiálù
6208.21 Dámské nebo dívèí noèní ko�ile a py�ama z bavlny
6208.22 Dámské nebo dívèí noèní ko�ile a py�ama z chemických vláken
6208.29 Dámské nebo dívèí noèní ko�ile a py�ama z jiných textilních vláken
6208.91 Dámské nebo dívèí nedbalky (negli�é), koupací plá�tì, �upany a

podobné výrobky z bavlny
6208.92 Dámské nebo dívèí nedbalky (negli�é), koupací plá�tì, �upany a

podobné výrobky z chemických vláken
6208.99 Dámské nebo dívèí nedbalky (negli�é), koupací plá�tì, �upany a

podobné výrobky z jiných textilních materiálù
6209.10 Kojenecké odìvy a odìvní doplòky z vlny nebo jemných zvíøecích

chlupù
6209.20 Kojenecké odìvy a odìvní doplòky z bavlny
6209.30 Kojenecké odìvy a odìvní doplòky ze syntetických vláken
6209.90 Kojenecké odìvy a odìvní doplòky z jiných textilních materiálù
6210.10 Odìvy zcela zhotovené z plsti (té� impregnované, povrstvené,

povleèené nebo laminované) a z netkaných textilií (té�
impregnovaných, povrstvených, povleèených nebo laminovaných)

6210.20 Pánské nebo chlapecké svrchníky, plá�tì do de�tì, plá�tì, kabáty,
plá�tìnky a podobné výrobky zhotovené z plsti, netkaných textilií,
textilií impregnovaných, povrstvených, povleèených nebo
laminovaných plasty a z textilií pogumovaných

6210.30 Dámské nebo dívèí svrchníky, plá�tì do de�tì, plá�tì, kabáty,
plá�tìnky a podobné výrobky zhotovené z plsti, netkaných textilií,
textilií impregnovaných, povrstvených, povleèených nebo
laminovaných plasty a z textilií pogumovaných

6210.40 Ostatní pánské nebo chlapecké odìvy zhotovené z plsti, netkaných
textilií, textilií impregnovaných, povrstvených, povleèených nebo
laminovaných plasty a z textilií pogumovaných
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6210.50 Ostatní dámské nebo dívèí odìvy zhotovené z plsti, netkaných
textilií, textilií impregnovaných, povrstvených, povleèených nebo
laminovaných plasty a z textilií pogumovaných

6211.11 Pánské nebo chlapecké plavky z textilních materiálù
6211.12 Dámské nebo dívèí plavky z textilních materiálù
6211.20 Ly�aøské odìvy z textilních materiálù
6211.31 Pánské nebo chlapecké tepláky a ostatní odìvy z vlny nebo jemných

zvíøecích chlupù
6211.32 Pánské nebo chlapecké tepláky a ostatní odìvy z bavlny
6211.33 Pánské nebo chlapecké tepláky a ostatní odìvy z chemických

vláken
6211.39 Pánské nebo chlapecké tepláky a ostatní odìvy z jiných textilních

materiálù
6211.41 Dámské nebo dívèí tepláky a ostatní odìvy z vlny nebo jemných

zvíøecích chlupù
6211.42 Dámské nebo dívèí tepláky a ostatní odìvy z bavlny
6211.43 Dámské nebo dívèí tepláky a ostatní odìvy z chemických vláken
6211.49 Dámské nebo dívèí tepláky a ostatní odìvy z jiných textilních

materiálù
6212.10 Podprsenky a jejich èásti z textilních materiálù, té� pletené nebo

háèkované
6212.20 Podvazkové pásy, podvazkové kalhotky a jejich èásti z textilních

materiálù, té� pletené nebo háèkované
6212.30 Kombiné a jejich èásti z textilních materiálù
6212.90 Korzety, �le, podvazky a podobné výrobky a jejich èásti z textilních

materiálù, té� pletené nebo háèkované
6213.10 Kapesníky z pøírodního hedvábí nebo hedvábného odpadu
6213.20 Kapesníky z bavlny
6213.90 Kapesníky z jiného textilního materiálu
6214.10 Pøehozy, �átky, �ály, mantily, závoje a podobné výrobky z

pøírodního hedvábí nebo hedvábného odpadu
6214.20 Pøehozy, �átky, �ály, mantily, závoje a podobné výrobky z vlny nebo

jemných zvíøecích chlupù
6214.30 Pøehozy, �átky, �ály, mantily, závoje a podobné výrobky ze

syntetických vláken
6214.40 Pøehozy, �átky, �ály, mantily, závoje a podobné výrobky z umìlých

vláken
6214.90 Pøehozy, �átky, �ály, mantily, závoje a podobné výrobky z jiných

textilních materiálù
6215.10 Vázanky, motýlky a vázací �átky z pøírodního hedvábí nebo z

hedvábného odpadu
6215.20 Vázanky, motýlky a vázací �átky z chemických vláken
6215.90 Vázanky, motýlky a vázací �átky z jiných textilních materiálù
6216.00 Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstù z textilních

materiálù
6217.10 Jiné zcela zhotovené odìvní doplòky z textilních materiálù
6217.90 Jiné èásti odìvù nebo odìvních doplòkù z textilních materiálù

63 Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obno�ené odìvy a
opotøebované textilní výrobky; hadry

6301.10 Elektricky vyhøívané pøikrývky z textilních materiálù
6301.20 Pøikrývky (jiné ne� elektricky vyhøívané) a cestovní kobereèky z

vlny nebo jemných zvíøecích chlupù
6301.30 Pøikrývky (jiné ne� elektricky vyhøívané) a cestovní kobereèky z

bavlny
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6301.40 Pøikrývky (jiné ne� elektricky vyhøívané) a cestovní kobereèky ze
syntetických vláken

6301.90 Ostatní pøikrývky a cestovní kobereèky
6302.10 Prádlo lo�ní, pletené nebo háèkované
6302.21 Jiné lo�ní prádlo, potisknuté, z bavlny
6302.22 Jiné lo�ní prádlo, potisknuté, z chemických vláken
6302.29 Jiné lo�ní prádlo, potisknuté, z ostatních textilních materiálù
6302.31 Jiné lo�ní prádlo z bavlny
6302.32 Jiné lo�ní prádlo z chemických vláken
6302.39 Jiné lo�ní prádlo z ostatních textilních materiálù
6302.40 Stolní prádlo, pletené nebo háèkované
6302.51 Jiné stolní prádlo z bavlny
6302.52 Jiné stolní prádlo ze lnu
6302.53 Jiné stolní prádlo z chemických vláken
6302.59 Jiné stolní prádlo z ostatních textilních materiálù
6302.60 Toaletní a kuchyòské prádlo, ze smyèkové ruèníkoviny (froté) nebo

podobné smyèkové textilie, z bavlny
6302.91 Ostatní toaletní a kuchyòské prádlo z bavlny
6302.92 Ostatní toaletní a kuchyòské prádlo ze lnu
6302.93 Ostatní toaletní a kuchyòské prádlo z chemických vláken
6302.99 Ostatní toaletní a kuchyòské prádlo z jiných textilních materiálù
6303.11 Záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové nebo

postelové draperie, pletené nebo háèkované z bavlny
6303.12 Záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové nebo

postelové draperie, pletené nebo háèkované ze syntetických vláken
6303.19 Záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové nebo

postelové draperie, pletené nebo háèkované z ostatních textilních
materiálù

6303.91 Ostatní záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové
nebo postelové draperie z bavlny

6303.92 Ostatní záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové
nebo postelové draperie ze syntetických vláken

6303.99 Ostatní záclony, závìsy (vèetnì draperií), rolety; krátké záclonové
nebo postelové draperie z jiných textilních materiálù

6304.11 Lù�kové pøehozy pletené nebo háèkované
6304.19 Ostatní lù�kové pøehozy z textilních materiálù
6304.91 Ostatní pletené nebo háèkované bytové textilie
6304.92 Jiné ne� pletené nebo háèkované bytové textilie, bavlnìné
6304.93 Jiné ne� pletené nebo háèkované bytové textilie, ze syntetických

vláken
6304.99 Jiné ne� pletené nebo háèkované bytové textilie, z ostatních

textilních materiálù
6305.10 Pytle a pytlíky k balení zbo�í z juty nebo jiných textilních lýkových

vláken
6305.20 Pytle a pytlíky k balení zbo�í z bavlny
6305.31 Pytle a pytlíky k balení zbo�í z polyethylenových nebo

polypropylenových páskù nebo podobných materiálù
6305.39 Pytle a pytlíky k balení zbo�í z ostatních chemických textilních

materialù
6305.90 Pytle a pytlíky k balení zbo�í z ostatních textilních materiálù
6306.11 Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty z bavlny
6306.12 Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty ze syntetických

vláken
6306.19 Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty z ostatních

textilních materiálù
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6306.21 Stany z bavlny
6306.22 Stany ze syntetických vláken
6306.29 Stany z ostatních textilních materiálù
6306.31 Lodní plachty ze syntetických vláken
6306.39 Lodní plachty z ostatních textilních materiálù
6306.41 Nafukovací matrace z bavlny
6306.49 Nafukovací matrace z ostatních textilních materiálù
6306.91 Ostatní kempingové výrobky z bavlny
6306.99 Ostatní kempingové výrobky z jiných textilních materiálù
6307.10 Hadry na podlahu, utìrky na nádobí, prachovky a podobné èistící

plachetky
6307.20 Záchranné vesty a záchranné pásy
6307.90 Ostatní zcela zhotovené výrobky vèetnì støihových �ablon
6308.00 Soupravy sestávající z tkanin a z pøízí, té� s doplòky, pro výrobu

kobereèkù, tapiserií, vy�ívaných stolních ubrusù nebo servítkù nebo
podobných textilních výrobkù, v balení pro drobný prodej

6309.00 Obno�ené odìvy a jiné opotøebované textilní výrobky

Textilní výrobky a obleèení vztahující se ke kapitolám 30 a� 49 a 64 a� 96

Èíslo HS Oznaèení zbo�í

3005.90 Ostatní vata, gáza, obinadla a podobné zbo�í

ex 3921.12 Tkaniny tkané, pletené nebo háèkované, povrstvené nebo
ex 3921.13 povleèené plastickou hmotou nebo laminované stejným

zpùsobem
ex 3921.90 )

ex 4202.12 )
ex 4202.22 Zavazadla, kabelky, aktovky, �kolní bra�ny a podobné schránky
ex 4202.32 s vnìj�ím povrchem hlavnì z textilních materiálù
ex 4202.92 )

ex 6405.20 Ostatní obuv se svr�kem z textilních materiálù
ex 6406.10 Svr�ky obuvi, jejich� vnìj�í povrch je tvoøen nejménì z 50%

textilními materiály
ex 6406.99 Kama�e, chránièe holenì a podobné výrobky z textilních

materiálù
6501.00 Kloboukové �i�áky nebo formy, nezformované na tvar hlavy, bez

vytvoøené støechy, �i�ákové ploché kotouèe (plateaux), tzv.
manchons (válcovitého tvaru, té� rozøíznuté na vý�ku), z plsti

6502.00 Kloboukové �i�áky nebo formy splétané nebo zhotovené
spojením páskù z jakýchkoli materiálù, nezformované na tvar
hlavy, bez vytvoøené støechy a nepod�ívané ani nezdobené

6503.00 Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti
6504.00 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené

spojením páskù z jakýchkoli materiálù, té� pod�ívané a zdobené
6505.90 Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háèkované nebo

zcela zhotovené z krajek, plsti nebo z jiné textilní metrá�e (ne
v�ak v pásech), té� pod�ívané a obroubené

6601.10 Zahradní nebo podobné sluneèníky
6601.91 De�tníky a sluneèníky se zásuvnou rukojetí
6601.99 Ostatní de�tníky
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Èíslo HS Oznaèení zbo�í

ex 7019.10 Sklenìná lunta, pramence, pøíze a sklenìná støi�
ex 7019.20 Tkaniny ze sklenìných vláken
8708.21 Bezpeènostní pásy motorových vozidel
8804.00 Padáky; jejich èásti, souèásti a pøíslu�enství
9113.90 Hodinkové øemínky a pásky z textilních materiálù
ex 9404.90 Pol�táøe a pøikrývky z bavlny a podobný lo�ní sortiment z

textilních materiálù
9502.91 Obleèení a jejich pøíslu�enství pro panenky
ex 9612.10 Barvicí pásky ze syntetických nebo umìlých vláken o

�íøce vìt�í ne� 30 mm, v krabièkách



- 175 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995Strana 2522 CÏ aÂstka 51

DOHODA O TECHNICKÝCH PØEKÁ�KÁCH OBCHODU

Èlenové,

berouce na zøetel Uruguayské kolo Mnohostranných obchodních
jednání;

pøejíce si podporovat dosa�ení cílù GATT 1994;

uznávajíce významný pøínos, kterým mohou mezinárodní normy a
systémy posuzování shody v tomto smìru pøispìt ke zvy�ování efektivnosti
výroby a usnadòování øízení mezinárodního obchodu;

pøejíce si tudí� podpoøit rozvoj takovýchto mezinárodních norem a
systémù posuzování shody;

pøejíce si zajistit, aby technické pøedpisy a normy, vèetnì pøedpisù o
balení, znaèení a oznaèování a postupy pro posuzování shody s technickými
pøedpisy a normami, nevytváøely zbyteèné pøeká�ky mezinárodního obchodu;

uznávajíce, �e by �ádné zemi nemìlo nic bránit v tom, aby pøijímala
opatøení, nutná k zaji�tìní kvality jejího vývozu nebo k ochranì �ivota nebo
zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin, k ochranì �ivotního prostøedí nebo k zamezení
podvodným praktikám na úrovni, kterou pova�uje za pøimìøenou za
pøedpokladu, �e taková opatøení nebudou pou�ívána zpùsobem, který by
vytvoøil prostøedek svévolné nebo neodùvodnìné diskriminace mezi zemìmi,
kde takové podmínky pøevládají nebo zastøeného omezení mezinárodního
obchodu a jsou jinak v souladu s ustanoveními této Dohody;

uznávajíce, �e by �ádné zemi nemìlo nic bránit v tom, aby zavádìla
opatøení, potøebná k ochranì zájmù své bezpeènosti;

uznávajíce pøínos, kterým mù�e mezinárodní normalizace pøispìt k
pøevodu technologie z vyspìlých do rozvojových zemí;

uznávajíce, �e se rozvojové zemì mohou pøi vytváøení nebo
uplatòování technických pøedpisù, norem a postupù pro posuzování shody s
technickými pøedpisy a normami setkávat se zvlá�tními potí�emi a pøejíce si
pomáhat jim v tomto smìru;

dohodli se takto:

Èlánek 1

V�eobecná ustanovení

1.1 Obecné pojmy pro normalizaci a postupy pro posuzování shody
budou mít obvykle význam, daný jim definicemi, pøijatými v rámci systému
Organizace spojených národù a mezinárodními normalizaèními orgány,
pøièem� bude brána v úvahu jejich souvislost s cílem a úèelem této Dohody.

1.2 Pro úèely této Dohody se pou�ívá pojmù a výrazù ve významech,
které jsou uvedeny v pøíloze 1.

1.3 Ustanovením této dohody budou podøízeny v�echny výrobky,
vèetnì prùmyslových a zemìdìlských výrobkù.
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1.4 Nákupní specifikace, vypracované vládními orgány pro výrobní
nebo spotøební po�adavky tìchto orgánù, nejsou podøízeny ustanovením této
Dohody, ale podléhají Dohodì o vládních zakázkách podle rozsahu jejího
uplatòování.

1.5 Ustanovení této Dohody se nevztahují na sanitární a fytosanitární
opatøení tak, jak jsou definována v pøíloze A Dohody o uplatòování
sanitárních a fytosanitárních opatøení.

1.6 V�echny odkazy v této Dohodì na technické pøedpisy, normy a
postupy pro posuzování shody budou vykládány tak, aby zahrnovaly v�echny
zmìny a doplòky k pravidlùm nebo k rozsahu dotèených výrobkù s výjimkou
zmìn a doplòkù nevýznamné povahy.

TECHNICKÉ PØEDPISY A NORMY

Èlánek 2

Pøíprava, pøijímání a uplatòování technických pøedpisù
orgány ústøední vlády

Pokud se týká orgánù jejich ústøední vlády:

2.1 Èlenové zajistí, aby, pokud jde o technické pøedpisy, bylo
výrobkùm, dovezeným z území kteréhokoli Èlena, poskytnuto neménì
pøíznivé zacházení, ne� jaké je poskytováno obdobným výrobkùm domácího
pùvodu a obdobným výrobkùm, pocházejícím z jakékoli jiné zemì.

2.2 Èlenové zajistí, aby technické pøedpisy nebyly pøipravovány,
pøijímány nebo uplatòovány s cílem nebo dùsledkem vytváøet zbyteèné
pøeká�ky mezinárodního obchodu. Za tím úèelem nebudou technické pøedpisy
omezovat obchod více, ne� je tøeba ke splnìní oprávnìného cíle, berouce
pøitom v úvahu rizika, která by nesplnìní mohlo zpùsobit. K takovým
oprávnìným cílùm patøí, mimo jiné, národní bezpeènost, zabránìní
podvodným praktikám, ochrana zdraví nebo bezpeènosti lidí, zdraví nebo
�ivota zvíøat nebo rostlin nebo ochrana �ivotního prostøedí. Pøi hodnocení
takových rizik se jako patøièné berou v úvahu, mimo jiné, dostupné vìdecké a
technické informace, pøíslu�ná zpracovatelská technologie nebo zamý�lené
koneèné u�ití výrobkù.

2.3 Technické pøedpisy nebudou udr�ovány v platnosti, pokud
okolnosti nebo cíle, kvùli nim� byly pøijaty, pøestaly existovat nebo se zmìnily
tak, �e je jich mo�no dosáhnout zpùsobem, který je pro obchod ménì
omezující.

2.4 V pøípadech, kdy jsou po�adovány technické pøedpisy a existují
pøíslu�né mezinárodní normy nebo jsou pøed dokonèením, Èlenové pou�ijí je
nebo jejich pøíslu�né èásti, jako základu pro své technické pøedpisy s výjimkou
pøípadù, kdy mezinárodní normy nebo jejich pøíslu�né èásti jsou neúèinné
nebo nevhodné k dosa�ení oprávnìných sledovaných cílù, napøíklad pro
podstatné klimatické nebo geografické faktory nebo podstatné technologické
problémy.

2.5 Èlen, který pøipravuje, pøijímá nebo uplatòuje technický pøedpis,
který mù�e významnì ovlivnit obchod jiného Èlena, vysvìtlí, pokud o to jiný
Èlen po�ádá, dùvody pro zavedení tohoto technického pøedpisu ve smyslu
ustanovení odstavcù 2 a� 4. Kdykoli bude technický pøedpis pøipravován,
pøijímán nebo uplatòován k naplnìní jednoho z oprávnìných cílù, výslovnì
uvedených v odstavci 2 a bude v souladu s pøíslu�nými mezinárodními
normami, bude se mít za to, �e nevytváøí zbyteènou pøeká�ku mezinárodního
obchodu, pøièem� tato domnìnka je vyvratitelná.
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2.6 S cílem harmonizovat technické pøedpisy na co nej�ir�ím mo�ném
základì se Èlenové budou plnì, v rámci mo�ností svých zdrojù, úèastnit na
vypracovávání mezinárodních norem pøíslu�nými mezinárodními
normalizaèními orgány, týkajících se výrobkù, pro které buï ji� pøijali nebo
hodlají pøijmout technické normy.

2.7 Èlenové budou pøíznivì posuzovat rovnocennost technických
pøedpisù ostatních Èlenù, a to i v pøípadì, kdy se tyto pøedpisy li�í od jejich
vlastních za pøedpokladu, �e mají jistotu, �e tyto pøedpisy pøimìøenì splòují
cíle jejich vlastních pøedpisù.

2.8 Kde je to vhodné, budou Èlenové specifikovat technické pøedpisy
na základì výrobních po�adavkù v provozních podmínkách spí�e ne� v
konstrukèních nebo popisných charakteristikách.

2.9 Neexistuje-li patøièná mezinárodní norma nebo technický obsah
navrhovaného technického pøedpisu neodpovídá technickému obsahu
pøíslu�né mezinárodní normy a jestli�e technický pøedpis mù�e mít významný
vliv na obchod ostatních Èlenù, Èlenové:

2.9.1 zveøejní tiskem upozornìní o zamý�leném pøijetí zvlá�tního
technického pøedpisu tak dostateènì vèas, aby umo�nili
zainteresovaným stranám ostatních Èlenù se s ním seznámit;

2.9.2 oznámí prostøednictvím Sekretariátu ostatním Èlenùm výrobky, na
které se bude navrhovaný technický pøedpis vztahovat spolu se
struèným uvedením jeho cíle a zdùvodnìním. Tato oznámení budou
uèinìna v takovém stádiu pøípravy, aby bylo mo�no je�tì provést
zmìny a vzít v úvahu pøipomínky;

2.9.3 na �ádost sdìlí ostatním Èlenùm podrobnosti nebo poskytnou výtisky
navrhovaného technického pøedpisu a kdykoliv to bude mo�né, oznaèí
èásti, které se podstatnì li�í od pøíslu�né mezinárodní normy;

2.9.4 nediskriminaènì poskytnou ostatním Èlenùm rozumnou lhùtu pro
uplatnìní písemných pøipomínek, na �ádost tyto pøipomínky
projednají a vezmou tyto písemné pøipomínky a výsledky tìchto
jednání v úvahu.

2.10 Pokud ustanovení úvodní èásti odstavce 9 nestanoví jinak, v
pøípadì, �e vzniknou nebo hrozí, �e vzniknou Èlenovi naléhavé problémy,
související s bezpeèností, zdravím, ochranou �ivotního prostøedí nebo národní
bezpeèností, mù�e tento Èlen, pokud to pova�uje za nutné, upustit od krokù
uvedených v odstavci 9, jestli�e pøi pøijetí technického pøedpisu:

2.10.1 okam�itì oznámí prostøednictvím Sekretariátu ostatním Èlenùm
pøíslu�ný technický pøedpis a výrobky, kterých se týká, se struèným
uvedením cíle a zdùvodnìním technického pøedpisu, vèetnì povahy
naléhavých problémù;

2.10.2 na �ádost poskytne ostatním Èlenùm výtisky technického pøedpisu;

2.10.3 nediskriminaènì umo�ní ostatním Èlenùm pøedlo�it písemnì
pøipomínky, na �ádost tyto pøipomínky projedná a vezme tyto písemné
pøipomínky a výsledky tìchto jednání v úvahu.

2.11 Èlenové zajistí, aby v�echny technické pøedpisy, které byly
pøijaty, byly ihned zveøejnìny nebo jinak uèinìny dostupnými takovým
zpùsobem, který umo�ní zainteresovaným stranám ostatních Èlenù se s nimi
seznámit.
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2.12 S výjimkou naléhavých okolností, které jsou uvedeny v odstavci
10, Èlenové zabezpeèí rozumnou lhùtu mezi zveøejnìním technických pøedpisù
a jejich vstupem v platnost, aby tak výrobcùm vyvá�ejících Èlenù, zejména v
rozvojových èlenských zemích, poskytli èas pro pøizpùsobení jejich výrobkù
nebo výrobních metod po�adavkùm dová�ejícího Èlena.

Èlánek 3

Pøíprava, pøijímání a uplatòování technických norem
místními vládními a nevládními orgány

Pokud se týká místních vládních a nevládních orgánù na jejich území:

3.1 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby tyto orgány postupovaly v souladu s ustanoveními èlánku 2, s
výjimkou závazku èinit oznámení, uvedeného v odstavcích 9.2 a 10.1 èlánku 2.

3.2 Èlenové zajistí, aby technické pøedpisy místních vládních orgánù v
pøímé podøízenosti ústøední vládì Èlena, byly oznamovány v souladu s
ustanoveními odstavcù 9.2 a 10.1 èlánku 2 s tím, �e po�adována nebudou
oznámení o technických pøedpisech, jejich� technický obsah je v podstatì
stejný jako obsah tìch technických pøedpisù, které u� byly orgány ústøední
vlády dotyèného Èlena døíve oznámeny.

3.3 Èlenové mohou po�adovat, aby styky s ostatními Èleny, vèetnì
oznámení, poskytování informací, pøipomínek a jednání, uvedených v
odstavcích 9 a 10 èlánku 2, byly uskuteèòovány prostøednictvím ústøední
vlády.

3.4 Èlenové nepøijmou opatøení, která by vy�adovala nebo
podporovala místní vládní nebo nevládní orgány na jejich území jednat
zpùsobem, který je nesluèitelný s ustanoveními èlánku 2.

3.5 Èlenové jsou podle této Dohody plnì odpovìdni za dodr�ování
v�ech ustanovení èlánku 2. Èlenové budou zpracovávat a uskuteèòovat
rozhodná opatøení a mechanismy na podporu dodr�ování ustanovení èlánku 2
jinými orgány ne� orgány ústøední vlády.

Èlánek 4

Pøíprava, pøijímání a uplatòování norem

4.1 Èlenové zajistí, aby jejich ústøední vládní normalizaèní orgány
pøijaly a postupovaly v souladu s Kodexem správné praxe pro pøípravu,
pøijímání a uplatòování norem, uvedeným v pøíloze 3 k této Dohodì (dále
uvádìný jako �Kodex správné praxe�). Pøijmou taková pøimìøená a dostupná
opatøení, která zajistí, aby místní vládní a nevládní normalizaèní orgány na
jejich územích, stejnì tak jako oblastní normalizaèní orgány, kterých ony samy
nebo jedna nebo nìkolik institucí nebo organizací jsou na jejich územích èleny,
pøijaly a dodr�ovaly Kodex správné praxe. Kromì toho Èlenové nepøijmou
opatøení, která by pøímo nebo nepøímo vy�adovala nebo podporovala tyto
orgány, jednat zpùsobem, nesluèitelným s Kodexem správné praxe. Povinnosti
Èlenù, týkající se dodr�ování ustanovení Kodexu správné praxe jejich
normalizaèními orgány, budou plnìny bez ohledu na to, zda normalizaèní
orgán Kodex správné praxe pøijal èi nepøijal.

4.2 Normalizaèní orgány, které pøijaly a dodr�ují Kodex správné
praxe, budou Èleny uznány jako ty, které se øídí principy této Dohody.
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SHODA S TECHNICKÝMI PØEDPISY A NORMAMI

Èlánek 5

Postupy pro posuzování shody s technickými pøedpisy
nebo normami, provádìné orgány ústøední vlády

5.1 Èlenové zajistí, aby v pøípadech, kdy je po�adováno potvrzení, �e
výrobky odpovídají technickým pøedpisùm nebo normám, orgány ústøední
vlády pou�ily následující ustanovení pro výrobky, které pocházejí z území
ostatních Èlenù:

5.1.1 postupy pro posuzování shody budou pøipravovány, pøijímány a
uplatòovány tak, aby byl dodavatelùm obdobných výrobkù,
pocházejících z území jiných Èlenù, poskytnut pøístup za podmínek
neménì pøíznivých ne� jsou ty, které platí pro dodavatele obdobných
výrobkù domácího pùvodu nebo pocházejících z jakékoli jiné zemì ve
srovnatelné situaci; pøístup zaji��uje dodavateli právo na posuzování
shody podle pravidel postupu, vèetnì, pokud to postup pøedvídá,
mo�nosti nechat si posouzení shody provést na místì k tomu
vybaveném a získat certifikaèní znaèku systému;

5.1.2 postupy pro posuzování shody nebudou pøipravovány, pøijímány nebo
uplatòovány s úmyslem nebo za úèelem vytváøení zbyteèných
pøeká�ek mezinárodního obchodu. To mimo jiné znamená, �e postupy
pro posuzování shody, nebudou pøísnìj�í nebo nebudou uplatòovány
pøísnìji, ne� je nezbytnì nutné, aby dová�ející Èlen získal pøimìøenou
dùvìru, �e jeho výrobky odpovídají pou�itelným technickým
pøedpisùm nebo normám, berouce pøitom v úvahu rizika, která by
neshoda mohla zpùsobit.

5.2 Pøi provádìní ustanovení odstavce 1 Èlenové zajistí:

5.2.1 aby postupy pro posuzování shody byly uskuteèòovány a dokonèovány
co nejrychleji a pro výrobky, pocházející z území ostatních Èlenù,
zpùsobem neménì pøíznivým ne� pro obdobné domácí výrobky;

5.2.2 aby doba jednotného èasového postupu pøi ka�dém posuzování shody
byla zveøejòována nebo aby pøedpokládaná doba èasového postupu
zpracování byla �adateli sdìlena na jeho �ádost; aby pøíslu�ný orgán
pøi obdr�ení �ádosti ihned provìøil úplnost dokumentace a informoval
�adatele pøesnì a úplnì o v�ech nedostatcích; aby pøíslu�ný orgán
doruèil �adateli, co nejdøíve to bude mo�né, pøesné a úplné výsledky
posouzení shody tak, aby bylo mo�no uèinit, pokud to bude tøeba,
nápravu; aby pøíslu�ný orgán postupoval pøi posuzování shody co
nejschùdnìji, i kdy� bude mít �ádost nedostatky, pokud o to �adatel
po�ádá; aby byl �adatel na po�ádání informován o pokroèilosti
postupu a jakékoliv zdr�ení mu bylo vysvìtleno;

5.2.3 aby �ádosti o informace byly omezeny na míru, nezbytnou pro
posuzování shody a stanovení poplatkù;

5.2.4 aby dùvìrný charakter informací o výrobcích, pocházejících z území
jiných Èlenù, vyplývajících z postupù posuzování shody nebo
poskytnutých v souvislosti s nimi, byl dodr�ován stejnì jako v pøípadì
výrobkù domácího pùvodu a tak, aby byly chránìny oprávnìné
obchodní zájmy;
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5.2.5 aby jakékoliv poplatky, ukládané za posuzování shody výrobkù,
pocházejících z území ostatních Èlenù, byly spravedlivé v pomìru k
jakýmkoliv poplatkùm, které jsou ukládány za posuzování shody
obdobných výrobkù domácího pùvodu nebo pocházejících z kterékoli
jiné zemì, berouce pøitom v úvahu komunikaèní, dopravní a jiné
náklady, vyplývající z rozdílného umístìní zaøízení �adatele a orgánu
pro posuzování shody;

5.2.6 aby umístìní zaøízení, pou�ívaných pro posuzování shody a výbìru
vzorkù, nebylo takové, aby zpùsobovalo �adatelùm nebo jejich
zástupcùm zbyteèné nesnáze;

5.2.7 aby, kdykoli se zmìní specifikace výrobku jako dùsledek rozhodnutí o
jeho sluèitelnosti s pou�itelnými technickými pøedpisy nebo normami,
byl postup pro posuzování shody pozmìnìného výrobku omezen na
míru, nezbytnou k urèení, �e existuje dostateèná jistota, �e výrobek
stále vyhovuje dotèeným technickým pøedpisùm nebo normám;

5.2.8 aby existoval postup pro pøezkoumávání stí�ností, týkajících se
provádìní posuzování shody a v pøípadì, �e je stí�nost oprávnìná,
pøijmout opatøení k nápravì.

5.3 Nic v odstavcích 1 a 2 èlánku 5 nebude bránit Èlenùm, aby
provádìli rozumné namátkové kontroly na jejich územích.

5.4 V pøípadech, kdy je po�adováno kladné uji�tìní, �e výrobky
vyhovují technickým pøedpisùm nebo normám a existují pøíslu�né pokyny
nebo doporuèení, vydaná mezinárodními normalizaèními orgány nebo jsou
pøed dokonèením, Èlenové zajistí, aby orgány ústøední vlády pou�ívaly je nebo
jejich pøíslu�né èásti jako základu pro své postupy pro posuzování shody s
výjimkou pøípadù, kdy, jak bude na �ádost patøiènì vysvìtleno, takové pokyny
nebo doporuèení nebo pøíslu�né èásti jsou pro dotyèné Èleny nevhodné, mimo
jiné, z takových dùvodù, jako jsou po�adavky národní bezpeènosti, zabránìní
podvodným praktikám, ochrana zdraví nebo bezpeènosti lidí, �ivota nebo
zdraví zvíøat nebo rostlin nebo ochrana �ivotního prostøedí, podstatné
klimatické nebo jiné geografické faktory, podstatné technologické nebo
infrastrukturální problémy.

5.5 S cílem harmonizovat postupy pro posuzování shody na co
nej�ir�ím mo�ném základì, se Èlenové budou plnì v rámci mo�ností svých
zdrojù zúèastòovat práce pøíslu�ných mezinárodních normalizaèních orgánù
na pøípravì vhodných pokynù a doporuèení pro postupy pro posuzování shody.

5.6 Pokud platný pokyn nebo doporuèení nebudou mezinárodním
normalizaèním orgánem vydány nebo technický obsah navrhovaného postupu
pro posuzování shody nebude v souladu s platnými pokyny a doporuèeními,
vydanými mezinárodním normalizaèním orgánem a jestli�e postup pro
posuzování shody mù�e významnì ovlivnit obchod ostatních Èlenù, Èlenové:

5.6.1 zveøejní tiskem upozornìní o zamý�leném pøijetí zvlá�tního postupu
pro posuzování shody tak dostateènì vèas, aby umo�nili
zainteresovaným stranám ostatních Èlenù se s ním seznámit;

5.6.2 oznámí prostøednictvím Sekretariátu ostatním Èlenùm výrobky, na
které se bude navrhovaný postup pro posuzování shody vztahovat,
spolu se struèným uvedením jeho cíle a zdùvodnìním. Tato oznámení
budou uèinìna v takovém stádiu pøípravy, aby bylo mo�no je�tì
provést zmìny a vzít v úvahu pøipomínky;
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5.6.3 na �ádost sdìlí ostatním Èlenùm podrobnosti nebo poskytnou výtisky
navrhovaného postupu a kdykoli to bude mo�né, oznaèí èásti, které se
podstatnì li�í od platných pokynù nebo doporuèení, vydaných
mezinárodními normalizaèními orgány;

5.6.4 nediskriminaènì poskytnou ostatním Èlenùm rozumnou lhùtu pro
uplatnìní písemných pøipomínek, na �ádost tyto pøipomínky
projednají a vezmou tyto písemné pøipomínky a výsledky tìchto
jednání v úvahu.

5.7 Pokud ustanovení úvodní èásti odstavce 6 nestanoví jinak, v
pøípadì, �e vzniknou nebo hrozí, �e vzniknou Èlenovi naléhavé problémy,
související s bezpeèností, zdravím, ochranou �ivotního prostøedí nebo národní
bezpeèností, mù�e tento Èlen, pokud to pova�uje za nutné, upustit od krokù
uvedených v odstavci 6, jestli�e pøi pøijetí postupu:

5.7.1 okam�itì oznámí prostøednictvím Sekretariátu ostatním Èlenùm
zvlá�tní postup a výrobky, kterých se týká, se struèným uvedením cíle
a zdùvodnìním postupu, vèetnì povahy naléhavých problémù;

5.7.2 na �ádost poskytne ostatním Èlenùm výtisky pravidel postupu;

5.7.3 nediskriminaènì umo�ní ostatním Èlenùm pøedlo�it písemnì
pøipomínky, na �ádost tyto pøipomínky projedná a vezme tyto písemné
pøipomínky a výsledky tìchto jednání v úvahu.

5.8 Èlenové zajistí, aby v�echny postupy pro posuzování shody, které
byly pøijaty, byly ihned zveøejnìny nebo jinak uèinìny dostupnými takovým
zpùsobem, který umo�ní zainteresovaným stranám ostatních Èlenù se s nimi
seznámit.

5.9 S výjimkou naléhavých okolností, které jsou uvedeny v odstavci 7,
Èlenové zabezpeèí rozumnou lhùtu mezi zveøejnìním pøedpisù, týkajících se
postupù pro posuzování shody a jejich vstupem v platnost, aby tak výrobcùm
vyvá�ejících Èlenù, zejména v rozvojových èlenských zemích, poskytli èas pro
pøizpùsobení jejich výrobkù nebo výrobních metod po�adavkùm dová�ejícího
Èlena.

Èlánek 6

Uznávání shody orgány ústøední vlády

Pokud se týká orgánù jejich ústøední vlády:

6.1 Ani� by byla dotèena ustanovení odstavcù 3 a 4, Èlenové kdykoliv
je to mo�né, zajistí, aby výsledky postupù pro posuzování shody ostatních
Èlenù byly pøijímány, i kdy� se tyto postupy li�í od jejich vlastních za
pøedpokladu, �e mají jistotu, �e tyto postupy skýtají uji�tìní o shodì s
pou�itelnými technickými pøedpisy nebo normami, odpovídajícími jejich
vlastním postupùm. Uznává se, �e mohou být nutné pøedchozí konzultace k
dosa�ení vzájemnì uspokojivého ujednání, týkajícího se zejména:

6.1.1 pøimìøené a trvalé technické zpùsobilosti pøíslu�ných orgánù pro
posuzování shody vyvá�ejícího Èlena tak, aby mohla existovat dùvìra
v trvalou spolehlivost jejich výsledkù pøi posuzování shody; v tomto
ohledu potvrzené uznání, napøíklad cestou akreditace s pøíslu�nými
pokyny a doporuèeními, vydané mezinárodní normalizaèní organizací,
bude bráno v úvahu jako oznaèení pøimìøené technické zpùsobilosti;
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6.1.2 omezení pøijímání výsledkù posuzování shody na ty, které vydaly
urèené instituce a orgány vyvá�ejícího Èlena.

6.2 Èlenové zajistí, aby jejich postupy pro posuzování shody
umo�òovaly co nejschùdnìj�í provádìní ustanovení odstavce 1.

6.3 Èlenové se vyzývají, aby na �ádost ostatních Èlenù projevovali
ochotu vstupovat do jednání s cílem uzavírat dohody o vzájemném uznávání
výsledkù jejich postupù pro posuzování shody. Èlenové mohou po�adovat, aby
takové dohody splòovaly kritéria odstavce 1 a byly vzájemnì uspokojivé,
pokud jde o jejich mo�nosti usnadòovat obchod pøíslu�nými výrobky.

6.4 Èlenové se vyzývají, aby umo�òovali orgánùm pro posuzování
shody, umístìným na území ostatních Èlenù, úèastnit se jejich postupù
posuzování shody za podmínek neménì pøíznivých ne� jsou ty, které jsou
poskytovány orgánùm umístìným na jejich území nebo území jakékoliv jiné
zemì.

Èlánek 7

Postupy pro posuzování shody,
uplatòované místními vládními orgány

Pokud se týká jejich místních vládních orgánù na jejich území:

7.1 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby tyto orgány postupovaly v souladu s ustanoveními èlánkù 5 a 6, s
výjimkou závazku èinit oznámení, uvedeného v odstavcích 6.2 a 7.1 èlánku 5.

7.2 Èlenové zajistí, aby postupy pro posuzování shody místních
vládních orgánù v pøímé podøízenosti ústøední vládì Èlena, byly oznamovány
v souladu s ustanoveními odstavcù 6.2 a 7.1 èlánku 5 s tím, �e po�adována
nebudou oznámení o postupech pro posuzování shody, jejich� technický obsah
je v podstatì stejný jako obsah tìch postupù pro posuzování shody, které u�
byly orgány ústøední vlády dotyèného Èlena døíve oznámeny.

7.3 Èlenové mohou po�adovat, aby styky s ostatními Èleny, vèetnì
oznámení, poskytování informací, pøipomínek a jednání, uvedených v
odstavcích 6 a 7 èlánku 5, byly uskuteèòovány prostøednictvím ústøední vlády.

7.4 Èlenové nepøijmou taková opatøení, která by vy�adovala nebo
podporovala orgány místní vlády na jejich území jednat zpùsobem, který je
nesluèitelný s ustanoveními èlánkù 5 a 6.

7.5 Èlenové jsou podle této Dohody plnì odpovìdni za dodr�ování
v�ech ustanovení èlánkù 5 a 6. Èlenové budou zpracovávat a uskuteèòovat
rozhodná opatøení a mechanismy na podporu dodr�ování ustanovení èlánkù 5
a 6 jinými orgány ne� orgány ústøední vlády.

Èlánek 8

Postupy pro posuzování shody, uplatòované nevládními orgány

8.1 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby nevládní orgány, které na jejich územích uplatòují postupy pro
posuzování shody, dodr�ovaly ustanovení èlánkù 5 a 6 s výjimkou závazku
oznamovat navrhované postupy pro posuzování shody. Kromì toho Èlenové
nepøijmou opatøení, která by pøímo nebo nepøímo vy�adovala nebo
podporovala tyto orgány jednat zpùsobem, který je nesluèitelný s
ustanoveními èlánkù 5 a 6.
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8.2 Èlenové zajistí, aby se jejich orgány ústøední vlády opíraly o
postupy pro posuzování shody, provádìné nevládními orgány pouze tehdy,
jestli�e tyto orgány postupují podle ustanovení èlánkù 5 a 6 s výjimkou
povinnosti oznamovat navrhované postupy posuzování shody.

Èlánek 9

Mezinárodní a regionální systémy

9.1 Je-li vy�adováno potvrzení o shodì s technickým pøedpisem nebo
normou, budou Èlenové, kdekoli je to uskuteènitelné, vypracovávat a pøijímat
mezinárodní systémy posuzování shody a stanou se jejich èleny nebo se jich
zúèastní.

9.2 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby mezinárodní a regionální systémy posuzování shody, jich� jsou
pøíslu�né orgány na jejich územích èleny nebo úèastníky, byly v souladu s
ustanoveními èlánkù 5 a 6. Èlenové dále nepøijmou taková opatøení, která by
pøímo nebo nepøímo vy�adovala nebo podporovala, aby tyto systémy pùsobily
zpùsobem, nesluèitelným s jakýmikoli ustanoveními èlánkù 5 a 6.

9.3 Èlenové zajistí, aby se jejich orgány ústøední vlády opíraly o
mezinárodní nebo regionální systémy posuzování shody pouze v rozsahu, v
jakém jsou tyto systémy v souladu s ustanoveními èlánkù 5 a 6, podle povahy
vìci.

INFORMACE A POMOC

Èlánek 10

Informace o technických pøedpisech,
normách a postupech posuzování shody

10.1 Ka�dý Èlen zajistí, aby existovalo informaèní støedisko, které
bude moci zodpovídat v�echny rozumné dotazy ostatních Èlenù a
zainteresovaných stran ostatních Èlenù a dále poskytovat pøíslu�nou
dokumentaci, týkající se:

10.1.1 jakýchkoliv technických pøedpisù, pøijatých nebo navrhovaných na
jeho území ústøedními nebo místními vládními orgány, nevládními
orgány, které mají pravomoc zavádìt technické pøedpisy nebo
regionálními normalizaèními orgány, jich� jsou takové orgány èleny
nebo úèastníky;

10.1.2 jakýchkoliv norem, pøijatých nebo navrhovaných na jeho území
ústøedními nebo místními vládními orgány nebo regionálními
normalizaèními orgány, jich� jsou takové orgány èleny nebo úèastníky;

10.1.3 jakýchkoliv postupù posuzování shody nebo navrhovaných postupù
posuzování shody, které jsou na jeho území uplatòovány ústøedními
nebo místními vládními orgány nebo nevládními orgány, které mají
pravomoc zavádìt technické pøedpisy nebo regionálními orgány, jich�
jsou takové orgány èleny nebo úèastníky;

10.1.4 èlenství a úèasti Èlena nebo pøíslu�ných ústøedních nebo místních
vládních orgánù na jeho území, v mezinárodních a regionálních
normalizaèních orgánech a systémech posuzování shody, jako� i ve
dvoustranných a mnohostranných ujednáních v rámci této Dohody;
bude rovnì� mo�no poskytovat pøimìøené informace o ustanoveních
takových systémù a ujednání;
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10.1.5 místa, kde lze nalézt zprávy, zveøejnìné podle této Dohody nebo
oznaèení místa, kde mohou být takové informace získány; a

10.1.6 místa, kde se nalézá informaèní støedisko, uvedené v odstavci 3.

10.2 Jestli�e v�ak z právních nebo administrativních dùvodù bude
Èlenem zøízeno více ne� jedno informaèní støedisko, poskytne tento Èlen
ostatním Èlenùm úplné a nedvojznaèné informace o rozsahu odpovìdnosti
ka�dého z tìchto informaèních støedisek. Tento Èlen dále zajistí, aby
jakékoliv dotazy, adresované nesprávnému informaènímu støedisku, byly
ihned doruèeny pøíslu�nému informaènímu støedisku.

10.3 Ka�dý Èlen pøijme taková pøimìøená opatøení, která mu umo�ní
zajistit, aby bylo zøízeno jedno nebo více informaèních støedisek, která budou
moci zodpovídat v�echny pøimìøené dotazy ostatních Èlenù a
zainteresovaných stran ostatních Èlenù a dále poskytovat pøíslu�nou
dokumentaci nebo informace, kde je mo�no ji obdr�et, týkající se:

10.3.1 jakýchkoliv norem, pøijatých nebo navrhovaných na jeho území
nevládními normalizaèními orgány nebo regionálními normalizaèními
orgány, jich� jsou takové orgány èleny nebo úèastníky; a

10.3.2 jakýchkoliv postupù pro posuzování shody nebo navrhovaných
postupù pro posuzování shody, které jsou na jeho území uplatòovány
nevládními orgány nebo regionálními orgány, jich� jsou takové orgány
èleny nebo úèastníky;

10.3.3 èlenství a úèasti pøíslu�ných nevládních orgánù na jeho území v
mezinárodních a regionálních normalizaèních orgánech a systémech
posuzování shody, jako� i ve dvoustranných a mnohostranných
ujednáních v rámci této Dohody; bude rovnì� mo�no poskytovat
pøimìøené informace o ustanoveních takových systémù a ujednání.

10.4 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby v pøípadì, kdy jsou ostatními Èleny nebo zainteresovanými
stranami ostatních Èlenù po�adovány v souladu s ustanoveními této Dohody,
výtisky dokumentù, byly tyto výtisky poskytnuty, nejsou-li zdarma, za
spravedlivou cenu, která bude stejná pro státní pøíslu�níky1/ dotyèného Èlena
nebo jakéhokoliv jiného Èlena, s výjimkou skuteèných nákladù na odeslání.

10.5 Vyspìlé èlenské zemì budou, pokud je o to ostatní Èlenové
po�ádají, poskytovat výtisky dokumentù, uvedených ve specifických
oznámeních nebo, v pøípadì rozsáhlých dokumentù, výtahy z tìchto
dokumentù, pøelo�ené do angliètiny, francouz�tiny nebo �panìl�tiny.

10.6 Sekretariát poté, co obdr�í oznámení v souladu s ustanoveními
této Dohody, roze�le jejich text v�em Èlenùm a zainteresovaným
mezinárodním normalizaèním orgánùm a orgánùm pro posuzování shody a
upozorní rozvojové èlenské zemì na jakékoliv oznámení, týkající se výrobkù,
na nich� mají zvlá�tní zájem.

1/ ªStaÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkemª se podle teÂto Dohody rozumõÂ, pokud jde o samostatneÂ celnõÂ

uÂzemõÂ CÏlena WTO, fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ majõÂ bydlisÏteÏ nebo skutecÏneÂ

pruÊmysloveÂ nebo obchodnõÂ sõÂdlo na tomto celnõÂm uÂzemõÂ.
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10.7 Kdykoliv Èlen dosáhne s jakoukoliv jinou zemí nebo zemìmi
dohody v otázkách, týkajících se technických pøedpisù, norem nebo postupù
pro posuzování shody, které mohou významnì ovlivnit obchod, alespoò jeden
Èlen, který je smluvní stranou dohody, oznámí prostøednictvím Sekretariátu
ostatním Èlenùm výrobky, kterých se dohoda týká a pøilo�í struèný popis
dohody. Dotyèní Èlenové se vyzývají, aby na �ádost zahájili s ostatními Èleny
konzultace s cílem uzavøít podobné dohody nebo zabezpeèit jejich úèast v
takových dohodách.

10.8 �ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno jako povinnost:

10.8.1 publikovat texty v jiném jazyce ne� v jazyce Èlena;

10.8.2 sdìlovat podrobnosti nebo poskytovat texty návrhù v jiném jazyce ne�
v jazyce Èlena s výjimkou ustanovení odstavce 5; nebo

10.8.3 na Èlenech, aby poskytovali informace, jejich� zveøejnìní by podle nich
bylo v rozporu se základními zájmy bezpeènosti.

10.9 Oznámení budou Sekretariátu pøedkládána v angliètinì,
francouz�tinì nebo �panìl�tinì.

10.10 Èlenové urèí jediný orgán ústøední vlády, který bude na národní
úrovni odpovìdný za provádìní ustanovení této Dohody, které se týkají
oznamovacích postupù, s výjimkou tìch, je� jsou uvedeny v pøíloze 3.

10.11 Jestli�e v�ak z právních nebo administrativních dùvodù bude
odpovìdnost za oznamovací postupy rozdìlena mezi dva nebo více ústøedních
vládních orgánù, poskytne dotyèný Èlen ostatním Èlenùm úplné a
nedvojznaèné informace o rozsahu odpovìdnosti ka�dého z tìchto orgánù.

Èlánek 11

Technická pomoc ostatním Èlenùm

11.1 Èlenové budou na po�ádání poskytovat rady ostatním Èlenùm,
zejména rozvojovým èlenským zemím, pøi pøípravì technických pøedpisù.

11.2 Èlenové budou na po�ádání poskytovat rady ostatním Èlenùm,
zejména rozvojovým èlenským zemím a poskytnou jim za vzájemnì
dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se zalo�ení národních
normalizaèních orgánù a úèasti v mezinárodních normalizaèních orgánech a
budou podporovat své národní normalizaèní orgány, aby postupovaly podobnì.

11.3 Èlenové na po�ádání pøijmou taková pøimìøená a dostupná
opatøení, aby øídící orgány na jejich územích poskytovaly rady ostatním
Èlenùm, zejména rozvojovým èlenským zemím a poskytly jim za vzájemnì
dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se:

11.3.1 zalo�ení regulaèních orgánù nebo orgánù pro posuzování shody s
technickými pøedpisy; a

11.3.2 metod, jimi� mohou být technické pøedpisy nejlépe dodr�eny.

11.4 Èlenové na po�ádání pøijmou taková pøimìøená a dostupná
opatøení, která jim umo�ní zajistit poskytování rad ostatním Èlenùm, zejména
rozvojovým èlenským zemím a poskytnou jim za vzájemnì dohodnutých
podmínek technickou pomoc, týkající se zalo�ení orgánù pro posuzování shody
s normami, pøijatými na území �ádajícího Èlena.
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11.5 Èlenové budou na po�ádání poskytovat rady ostatním Èlenùm,
zejména rozvojovým èlenským zemím a poskytnou jim za vzájemnì
dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se opatøení, která by mìli
pøijmout jejich výrobci, pokud by si pøáli mít pøístup k systémùm pro
posuzování shody, provádìným vládními nebo nevládními orgány na území
Èlena, který obdr�el �ádost.

11.6 Èlenové, kteøí jsou èleny nebo úèastníky mezinárodních nebo
regionálních systémù pro posuzování shody, budou na po�ádání poskytovat
rady ostatním Èlenùm, zejména rozvojovým èlenským zemím a poskytnou jim
za vzájemnì dohodnutých podmínek technickou pomoc, týkající se zakládání
institucí a právního rámce, který jim umo�ní plnit jejich povinnosti v
souvislosti s èlenstvím nebo úèastí v takových systémech.

11.7 Èlenové, jestli�e o to budou po�ádáni, budou podnìcovat orgány
na svých územích, které jsou èleny nebo úèastníky v mezinárodních nebo
regionálních systémech pro posuzování shody k tomu, aby poskytovaly rady
ostatním Èlenùm, zejména rozvojovým èlenským zemím a braly v úvahu jejich
po�adavky na technickou pomoc, týkající se zakládání institucí, umo�òujících
pøíslu�ným orgánùm na jejich územích plnit závazky, vyplývající z èlenství
nebo úèasti v tìchto systémech.

11.8 Pøi poskytování rad a technické pomoci ostatním Èlenùm ve
smyslu odstavcù 1 a� 7, dají Èlenové pøednost potøebám nejménì rozvinutých
èlenských zemí.

Èlánek 12

Zvlá�tní a rozdílné zacházení rozvojovým èlenským zemím

12.1 Èlenové poskytnou rozdílné a pøíznivìj�í zacházení rozvojovým
èlenským zemím, Èlenùm této Dohody, podle následujících ustanovení a podle
pøíslu�ných èlánkù této Dohody.

12.2 Èlenové budou vìnovat zvlá�tní pozornost ustanovením této
Dohody, týkajícím se práv a povinností rozvojových èlenských zemí a vezmou v
úvahu zvlá�tní vývoj, finanèní a obchodní potøeby rozvojových èlenských zemí
pøi uplatòování této Dohody v tìchto zemích a pøi provádìní institucionálních
ustanovení této Dohody.

12.3 Èlenové budou pøi pøípravì a uplatòování technických pøedpisù,
norem a postupù pro posuzování shody brát v úvahu zvlá�tní vývoj, finanèní a
obchodní potøeby rozvojových èlenských zemí s cílem zajistit, aby tyto
technické pøedpisy, normy a postupy pro posuzování shody nevytváøely
zbyteèné pøeká�ky vývozùm z rozvojových èlenských zemí.

12.4 Èlenové uznávají, �e aèkoliv mohou existovat mezinárodní
normy, pokyny nebo doporuèení, pøijmou rozvojové èlenské zemì ve svých
zvlá�tních technologických a sociálnì ekonomických podmínkách urèité
technické pøedpisy, normy nebo postupy pro posuzování shody, které smìøují
k ochranì jejich vlastní technologie a výrobních metod a postupù sluèitelných
s jejich potøebami rozvoje. Èlenové proto uznávají, �e od rozvojových
èlenských zemí nelze oèekávat pou�ívání mezinárodních norem jako základu
pro jejich technické pøedpisy nebo norem, vèetnì zku�ebních metod, které
nejsou vhodné pro jejich rozvoj, finanèní a obchodní potøeby.
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12.5 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby mezinárodní normalizaèní orgány a mezinárodní systémy pro
posuzování shody byly organizovány a øízeny zpùsobem, který umo�òuje
aktivní a representativní úèast pøíslu�ných orgánù v�ech Èlenù, pøièem�
budou brány v úvahu zvlá�tní problémy rozvojových èlenských zemí.

12.6 Èlenové pøijmou taková pøimìøená a dostupná opatøení, která
zajistí, aby mezinárodní normalizaèní orgány na �ádost rozvojových èlenských
zemí prozkoumaly mo�nost a v pøípadì, kdy je to mo�né, pøipravily
mezinárodní normy, týkající se výrobkù zvlá�tního zájmu rozvojových
èlenských zemí.

12.7 Èlenové v souladu s ustanoveními èlánku 11 poskytnou
technickou pomoc rozvojovým èlenským zemím, aby zajistili, �e pøíprava a
uplatòování technických pøedpisù, norem a postupù pro posuzování shody
nebudou vytváøet zbyteèné pøeká�ky rozvoji a diverzifikaci vývozù z
rozvojových èlenských zemí. Pøi urèování podmínek technické pomoci bude
brán zøetel na stupeò rozvoje �ádajících Èlenù, a to zejména nejménì
rozvinutých èlenských zemí.

12.8 Uznává se, �e se rozvojové èlenské zemì mohou setkávat se
zvlá�tními problémy, vèetnì institucionálních a infrastrukturálních problémù,
v oblasti pøípravy a uplatòování technických pøedpisù, norem a postupù pro
posuzování shody. Dále se uznává, �e zvlá�tní vývoj a obchodní potøeby
rozvojových èlenských zemí, stejnì tak jako jejich stupeò technologického
rozvoje, mohou ztì�ovat jejich schopnost øádnì plnit jejich závazky podle této
Dohody. Èlenové proto vezmou tuto skuteènost plnì v úvahu. V souladu s tím
a s cílem zajistit, aby rozvojové èlenské zemì byly sto postupovat podle této
Dohody, umo�òuje se Výboru pro technické pøeká�ky obchodu, ustavenému
podle èlánku 13 (dále uvádìnému jako �Výbor�) udìlit na základì �ádosti
specifické, èasovì omezené, úplné nebo èásteèné výjimky ze závazkù podle této
Dohody. Pøi posuzování takových �ádostí vezme Výbor v úvahu zvlá�tní
problémy na úseku pøípravy a uplatòování technických pøedpisù, norem a
postupù pro posuzování shody a zvlá�tní vývoj a obchodní potøeby rozvojové
èlenské zemì, jako� i stupeò jejího technologického rozvoje, které mohou
ztì�ovat její schopnost øádnì plnit jejich závazky podle této Dohody. Výbor
vezme zejména v úvahu zvlá�tní problémy nejménì rozvinutých èlenských
zemí.

12.9 Bìhem konzultací budou mít vyspìlé èlenské zemì na zøeteli
zvlá�tní potí�e, s nimi� se rozvojové èlenské zemì setkaly pøi tvorbì a
zavádìní norem a technických pøedpisù a postupù pro posuzování shody a ve
snaze pomoci rozvojovým èlenským zemím v jejich úsilí v tomto smìru vezmou
vyspìlé èlenské zemì v úvahu zvlá�tní potøeby rozvojových zemí v oblasti
financování, obchodu a rozvoje.

12.10 Výbor bude pravidelnì pøezkoumávat zvlá�tní a rozdílné
zacházení, uvedené v této Dohodì a poskytované rozvojovým èlenským zemím
na národní a mezinárodní úrovni.

INSTITUCE, KONZULTACE A ØE�ENÍ SPORÙ

Èlánek 13

Výbor pro technické pøeká�ky obchodu

13.1 Tímto se zøizuje Výbor pro technické pøeká�ky obchodu, který
bude slo�en ze zástupcù ka�dého z Èlenù. Výbor zvolí svého pøedsedu a bude
se scházet podle potøeby, nejménì v�ak jednou za rok, aby umo�nil Èlenùm
konzultovat jakoukoliv zále�itost, týkající se pùsobení této Dohody nebo
podpory jejich cílù a plnil ty povinnosti, které jsou mu svìøeny touto Dohodou
nebo Èleny.
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13.2 Výbor zøídí pracovní skupiny nebo jiné vhodné orgány, které
budou vykonávat ty povinnosti, které jim budou svìøeny Výborem v souladu s
pøíslu�nými ustanoveními této Dohody.

13.3 Rozumí se, �e by mìlo být zamezeno zbyteènému zdvojování
prací podle této Dohody a prací vlád v ostatních technických orgánech. Výbor
pøe�etøí tento problém s cílem takové zdvojování co nejvíce sní�it.

Èlánek 14

Konzultace a øe�ení sporù

14.1 Konzultace a øe�ení sporù v jakékoliv zále�itosti, týkající se
pùsobení této Dohody, budou probíhat pod zá�titou Orgánu pro øe�ení sporù a
budou se uskuteèòovat mutatis mutandis podle ustanovení èlánkù XXII a
XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a uplatòována Ujednáním o øe�ení
sporù.

14.2 Na �ádost kterékoli sporné strany nebo z její vlastní iniciativy
mù�e skupina odborníkù vytvoøit technickou skupinu expertù, která bude
pomáhat pøi øe�ení otázek technické povahy a bude od expertù po�adovat
podrobná posouzení.

14.3 Technické skupiny expertù se budou øídit postupy, uvedenými v
pøíloze 2.

14.4 Vý�e uvedená ustanovení, týkající se øe�ení sporù, mohou být
pou�ita v pøípadech, kdy Èlen má za to, �e jiný Èlen nedosáhl uspokojivých
výsledkù podle èlánkù 3, 4, 7, 8 a 9 a �e jeho obchodní zájmy jsou významnì
dotèeny. V tomto ohledu budou takové výsledky rovnocenné tìm, jako kdyby
dotyèný orgán byl Èlenem.

ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

Èlánek 15

Závìreèná ustanovení

Výhrady

15.1 K �ádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatnìny
výhrady bez souhlasu ostatních Èlenù.

Pøezkoumání

15.2 Ka�dý Èlen bude ihned poté, kdy pro nìj Dohoda o WTO vstoupí
v platnost, informovat Výbor o opatøeních, existujících nebo pøijatých, s cílem
zajistit provádìní této Dohody. V�echny pozdìj�í zmìny takových opatøení
budou rovnì� oznámeny Výboru.

15.3 Výbor bude ka�doroènì pøezkoumávat plnìní a uplatòování této
Dohody se zøetelem na její cíle.
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15.4 Nejpozdìji koncem tøetího roku od data vstupu v platnost
Dohody o WTO a na konci ka�dého dal�ího tøíletého období Výbor pøezkoumá
pùsobení a uplatòování této Dohody, vèetnì ustanovení, týkajících se
transparentnosti s cílem doporuèit úpravu práv a povinností, které z ní
vyplývají v pøípadech, kdy to bude nezbytné, aby se zajistila vzájemná
ekonomická výhodnost a vyvá�enost práv a povinností, ani� by byla dotèena
ustanovení èlánku 12. Berouce zøetel mimo jiné ke zku�enostem, získaným pøi
uplatòování této Dohody, pøedlo�í Výbor tam, kde to bude vhodné, Radì pro
obchod zbo�ím návrhy na zmìny textu této Dohody.

Pøílohy

15.5 Pøílohy k této Dohodì tvoøí její nedílnou souèást.
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PØÍLOHA 1

POJMY A JEJICH DEFINICE PRO ÚÈELY TÉTO DOHODY

Pojmy, uvedené v �estém vydání Instrukce ISO/IEC*/ 2: 1991
-V�eobecné pojmy a jejich definice, týkající se normalizace a souvisejících
èinností, budou mít, pokud budou pou�ity v této Dohodì, stejný význam, který
jim byl dán v definicích zmínìné Instrukce, berouce pøitom v úvahu, �e slu�by
jsou z pùsobnosti této Dohody vylouèeny.

Pro úèely této Dohody v�ak budou pou�ity následující definice:

1. Technický pøedpis

Dokument, který urèuje charakteristiku výrobkù nebo k nim se
vztahující postupy a výrobní metody, vèetnì vhodných administrativních
ustanovení, jejich� dodr�ování je závazné. Mù�e také zahrnovat nebo se
výhradnì týkat terminologie, symbolù, pøedpisù o balení, znaèení nebo
oznaèování výrobku, výrobního postupu nebo metody.

Vysvìtlivka

Definice v ISO/IEC Instrukci 2 není uzavøená, ale je zalo�ena na tzv.
�stavebnicovém systému�.

2. Norma

Dokument, schválený uznaným orgánem, který poskytuje pro obecné a
opakované pou�ití pravidla, pokyny nebo charakteristiky výrobkù nebo k nim
se vztahujících postupù a výrobních metod, jejich� dodr�ování není závazné.
Mù�e také zahrnovat nebo se výhradnì týkat terminologie, symbolù, pøedpisù
o balení, znaèení nebo oznaèování výrobku, výrobního postupu nebo metody.

Vysvìtlivka

Pojmy tak, jak jsou definovány v ISO/IEC Instrukci 2, zahrnují
výrobky, postupy a slu�by. Tato Dohoda se zabývá pouze technickými
pøedpisy, normami a postupy pro posuzování shody ve vztahu k
výrobkùm nebo postupùm a výrobním metodám. Normy tak, jak jsou
definovány ISO/IEC Instrukci 2, mohou být závazné nebo nezávazné.
Pro úèely této Dohody jsou normy definovány jako nezávazné a
technické pøedpisy jako závazné dokumenty. Normy, které jsou
vypracovány mezinárodním normalizaèním spoleèenstvím, jsou
zalo�eny na konsensu. Tato Dohoda zahrnuje také dokumenty, které
nejsou zalo�ené na konsensu.

3. Postupy pro posuzování shody

Jakýkoliv postup, pou�itý pøímo nebo nepøímo k posouzení toho, zda
jsou pøíslu�ná ustanovení technických pøedpisù nebo norem splnìny.

*/ International Organization for Standardization/International Electrotechnical

Commission.
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Vysvìtlivka

Postupy pro posuzování shody zahrnují mimo jiné postupy pro
vzorkování, testy a inspekci; vyhodnocování, ovìøování a zaji��ování
shody; registraci, akreditaci a schvalování a také jejich kombinace.

4. Mezinárodní orgán nebo systém

Orgán nebo systém, který umo�òuje èlenství pøíslu�ným orgánùm
v�ech Èlenù.

5. Regionální orgán nebo systém

Orgán nebo systém, který umo�òuje èlenství pøíslu�ným orgánùm
pouze nìkterých Èlenù.

6. Orgán ústøední vlády

Ústøední vláda, její ministerstva a úøady nebo dal�í orgány, podøízené
kontrole ústøední vlády ve vztahu k pøíslu�né èinnosti.

Vysvìtlivka

V pøípadì Evropských spoleèenství se pou�ívají ustanovení, upravující
orgány ústøední vlády. Regionální orgány nebo systémy posuzování
shody v�ak mohou být v rámci Evropských spoleèenství zøízeny a v
takových pøípadech by se na nì mìla ustanovení této Dohody o
regionálních orgánech nebo systémech posuzování shody vztahovat.

7. Orgán místní vlády

Výkonné státní orgány, jiné ne� ústøední vláda (napøíklad státù,
provincií, zemí*/, kantonù, mìstské samosprávy atd.), jejich ministerstva,
úøady nebo jakékoliv orgány, podøízené kontrole tìchto vlád ve vztahu k
pøíslu�né èinnosti.

8. Nevládní orgán

Orgán, jiný ne� orgán ústøední vlády nebo orgán místní vlády, vèetnì
nevládního orgánu, který má pravomoc uplatòovat technické pøedpisy.

*/ LaÈnder.
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PØÍLOHA 2

TECHNICKÉ SKUPINY EXPERTÙ

Následující postupy se budou uplatòovat na technické skupiny
expertù, které jsou zøízeny v souladu s ustanoveními èlánku 14.

1. Technické skupiny expertù jsou podøízeny skupinì odborníkù.
Jejich zmocnìní a podrobné pracovní postupy budou stanoveny skupinou
odborníkù, které podají zprávu.

2. Úèast v technických skupinách expertù bude omezena na osoby
odbornì zdatné a zku�ené v pøíslu�né oblasti.

3. Obèané sporných stran nebudou èleny technické skupiny expertù
bez vzájemné dohody sporných stran, leda�e na základì výjimeèných okolností
skupina odborníkù usoudí, �e potøebu specializované vìdecké expertizy nelze
uspokojit jinak. Vládní úøedníci sporných stran nebudou v technických
skupinách expertù pùsobit. Èlenové technických skupin expertù v nich budou
pùsobit osobnì a nikoli jako zástupci vlády ani jako zástupci jakékoli
organizace. Vlády nebo organizace jim proto nebudou dávat pokyny, pokud
jde o zále�itosti, jimi� se technická skupina expertù zabývá.

4. Technické skupiny expertù mohou konzultovat a vy�adovat
informace a technické rady od jakéhokoliv zdroje, který pova�ují za vhodný.
Døíve, ne� si technická skupina expertù takové informace nebo rady od zdroje,
který je v pravomoci Èlena, vy�ádá, bude vládu tohoto Èlena informovat.
Kterýkoli Èlen odpoví bezodkladnì a úplnì na jakoukoli �ádost technické
skupiny expertù o takovou informaci, kterou technická skupina expertù
pova�uje za potøebnou a pøimìøenou.

5. Sporné strany budou mít pøístup ke v�em pøíslu�ným informacím,
poskytnutým technické skupinì expertù, pokud nemají dùvìrnou povahu.
Dùvìrné informace, poskytnuté technické skupinì expertù, nebudou
zveøejnìny bez formálního souhlasu vlády, organizace nebo osoby, která
informace poskytla. V pøípadì, �e tyto informace byly technickou skupinou
expertù po�adovány, ale zveøejnìní tìchto informací nebylo technické skupinì
expertù povoleno, bude vládou, organizací nebo osobou, která je poskytla,
zpracován jejich nedùvìrný výtah.

6. Technická skupina expertù pøedlo�í pøíslu�ným Èlenùm návrh
zprávy s cílem získat jejich pøipomínky a vzít je v úvahu, pokud to bude
pøimìøené, v závìreèné zprávì, která bude rozeslána, jakmile bude pøedlo�ena
skupinì odborníkù, také pøíslu�ným Èlenùm.
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PØÍLOHA 3

KODEX SPRÁVNÉ PRAXE
PRO PØÍPRAVU, PØIJÍMÁNÍ A UPLATÒOVÁNÍ NOREM

V�eobecná ustanovení

A. Pro úèely tohoto Kodexu se budou pou�ívat definice, uvedené v
pøíloze 1 k této Dohodì.

B. Pøístup k tomuto Kodexu je otevøen kterémukoli normalizaènímu
orgánu na území Èlena WTO bez ohledu na to, zda se jedná o orgán ústøední
vlády, orgán místní vlády nebo nevládní orgán; jakémukoliv vládnímu
regionálnímu normalizaènímu orgánu, jeho� jeden nebo více èlenù jsou
Èlenové WTO; a jakémukoliv nevládnímu regionálnímu normalizaènímu
orgánu, jeho� jeden nebo více èlenù jsou umístìni na území Èlena WTO (dále
spoleènì nazývané �normalizaèní orgány� a jednotlivì �normalizaèní orgán�).

C. Normalizaèní orgány, které tento Kodex pøijaly nebo z nìj
vystoupily, oznámí tuto skuteènost Informaènímu støedisku ISO/IEC v �enevì.
Notifikace bude zahrnovat jméno a adresu pøíslu�ného orgánu a rozsah jeho
souèasných a oèekávaných normalizaèních èinností. Notifikace mù�e být
zaslána buï pøímo Informaènímu støedisku ISO/IEC nebo prostøednictvím
národního èlenského orgánu ISO/IEC nebo, pøednostnì, prostøednictvím
pøíslu�ného národního èlena nebo mezinárodní poboèky ISONET podle toho,
co bude vhodnìj�í.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

D. Ve vztahu k normám poskytne normalizaèní orgán výrobkùm,
pocházejícím z území kteréhokoli jiného Èlena WTO neménì pøíznivé
zacházení, ne� jaké je poskytováno obdobným výrobkùm domácího pùvodu a
obdobným výrobkùm, pocházejícím z jakékoliv jiné zemì.

E. Normalizaèní orgán zajistí, aby normy nebyly pøipravovány,
pøijímány nebo uplatòovány s cílem nebo dùsledkem vytváøet zbyteèné
pøeká�ky mezinárodního obchodu.

F. Existují-li mezinárodní normy nebo jsou pøed dokonèením,
normalizaèní orgán pou�ije je nebo jejich pøíslu�né èásti jako základu pro
normy, které vyvíjí, s výjimkou pøípadù, kdy tyto mezinárodní normy nebo
jejich pøíslu�né èásti jsou neúèinné nebo nevhodné, napøíklad pro nedostaèující
úroveò ochrany nebo pro podstatné klimatické nebo geografické faktory nebo
podstatné technologické problémy.

G. S cílem harmonizovat normy na co nej�ir�ím mo�ném základì se
bude normalizaèní orgán plnì v rámci mo�ností svých zdrojù a vhodným
zpùsobem podílet na vypracování mezinárodních norem pøíslu�nými
normalizaèními orgány, týkajících se zále�itostí, pro které buï ji� normy byly
pøijaty nebo je hodlají pøijmout. Pro normalizaèní orgány na území Èlena se
bude úèast na jednotlivých mezinárodních normalizaèních èinnostech,
kdykoliv to bude mo�né, uskuteèòovat prostøednictvím jedné delegace, která
bude zastupovat v�echny normalizaèní orgány na území, které pøijaly nebo
hodlají pøijmout normy pro zále�itost, ke které se mezinárodní normalizaèní
èinnost vztahuje.
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H. Normalizaèní orgán na území Èlena vyvine ve�keré úsilí k tomu,
aby vylouèil zdvojování nebo pøekrývání s prací jiných normalizaèních orgánù
na státním území nebo s prací pøíslu�ných mezinárodních nebo regionálních
normalizaèních orgánù. Vyvine dále ve�keré úsilí k tomu, aby bylo dosa�eno
národního konsensu s normami, které vypracovává. Podobnì regionální
normalizaèní orgán vyvine ve�keré úsilí k tomu, aby se vyhnul zdvojování
nebo pøekrývání s prací pøíslu�ných mezinárodních normalizaèních orgánù.

I. Kde je to vhodné, bude normalizaèní orgán specifikovat normy na
základì výrobních po�adavkù v provozních podmínkách spí�e ne� v
konstrukèních nebo popisných charakteristikách.

J. Nejménì jednou za �est mìsícù zveøejní normalizaèní orgán
pracovní program, obsahující jeho název a adresu, normy, které právì
pøipravuje a normy, které pøijal v pøedcházejícím období. Norma je
pøipravována od okam�iku, kdy bylo pøijato rozhodnutí normu vypracovat a�
do okam�iku, kdy norma byla pøijata. Názvy návrhù specifických norem
budou na �ádost poskytnuty v jazyce anglickém, francouzském nebo
�panìlském. Oznámení o existenci pracovního programu bude zveøejnìno v
domácí nebo, pokud to bude vy�adovat situace, v regionální publikaci o
normalizaèních aktivitách.

Pracovní program bude, podle pravidel ISONET, pro ka�dou normu
urèovat pøíslu�nou klasifikaci k dané zále�itosti, stupeò dosa�ený pøi
vypracovávání normy a odkazy na mezinárodní normy, které byly pou�ity jako
základ. Nejpozdìji v dobì zveøejnìní svého pracovního programu oznámí
normalizaèní orgán jeho existenci Informaènímu støedisku ISO/IEC v �enevì.

Oznámení bude obsahovat název a adresu normalizaèního orgánu,
název a èíslo publikace, ve které je pracovní program zveøejnìn, období,
kterého se program týká, jeho cena (pokud není zdarma) a jakým zpùsobem a
kde mù�e být získán. Oznámení mù�e být zasláno buï pøímo Informaènímu
støedisku ISO/IEC nebo pøednostnì prostøednictvím pøíslu�ného národního
èlena nebo mezinárodní poboèky ISONET.

K. Národní èlen ISO/IEC vyvine ve�keré úsilí k tomu, aby se stal
èlenem ISONET nebo jmenuje jiný orgán, aby se stal jeho èlenem a dosáhl co
mo�ná nejpokroèilej�ího typu èlenství v ISONET. Ostatní normalizaèní
orgány vyvinou ve�keré úsilí k tomu, aby dosáhly pøidru�ení k èlenu ISONET.

L. Pøed pøijetím normy poskytne normalizaèní orgán
zainteresovaným stranám na území Èlena WTO alespoò �edesátidenní lhùtu
pro pøedlo�ení pøipomínek k návrhu normy. Tato lhùta v�ak mù�e být
zkrácena v pøípadech, kdy vzniknou nebo hrozí, �e vzniknou vá�né problémy,
spojené s bezpeèností, zdravím nebo ochranou �ivotního prostøedí. Nejpozdìji
na zaèátku období pro pøedkládání pøipomínek zveøejní normalizaèní orgán
oznámení o lhùtì pro pøedkládání pøipomínek v publikaci, uvedené v odstavci
J. Toto oznámení bude, pokud to bude mo�né, obsahovat sdìlení, zda se návrh
normy odchyluje od pøíslu�ných mezinárodních norem.

M. Na �ádost kterékoli zainteresované strany na území Èlena WTO jí
normalizaèní orgán ihned poskytne nebo zaøídí, aby jí byl poskytnut, výtisk
návrhu normy, který pøedlo�il k pøipomínkám. Jakékoliv poplatky za tuto
slu�bu budou, s výjimkou skuteèných nákladù na odeslání, pro zahranièní i
domácí stranu stejné.
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N. Normalizaèní orgán vezme pøi dal�ím zpracovávání normy v úvahu
pøipomínky, které obdr�el bìhem lhùty pro jejich pøedkládání. Pøipomínky,
obdr�ené prostøednictvím normalizaèních orgánù, které pøistoupily k tomuto
Kodexu správné praxe, budou na po�ádání zodpovìzeny co mo�ná nejrychleji.
Odpovìï bude zahrnovat vysvìtlení, proè je odchylka od pøíslu�ných
mezinárodních norem nutná.

O. Jakmile bude norma pøijata, bude bezodkladnì zveøejnìna.

P. Na �ádost kterékoli zainteresované strany na území Èlena WTO jí
normalizaèní orgán ihned poskytne nebo zaøídí, aby jí byl poskytnut, výtisk
jeho posledního pracovního programu nebo normy, kterou vypracoval.
Jakékoliv poplatky za tuto slu�bu budou, s výjimkou skuteèných nákladù na
odeslání, pro zahranièní i domácí stranu stejné.

Q. Normalizaèní orgán pøíznivì posoudí a poskytne vhodnou
pøíle�itost pro konzultace o pøipomínkách, týkajících se pùsobení tohoto
Kodexu, pøedlo�ených normalizaèními orgány, které pøijaly tento Kodex
správné praxe. Vyvine nestranné úsilí k vyøe�ení jakékoliv stí�nosti.



- 196 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2543

DOHODA O OBCHODNÍCH ASPEKTECH INVESTIÈNÍCH OPATØENÍ

Èlenové,

berouce v úvahu, �e v Deklaraci z Punta del Este se ministøi shodli, �e
�po pøezkoumání pùsobení èlánkù GATT, vztahujících se k omezujícím a
naru�ujícím úèinkùm investièních opatøení na obchod, by mìla jednání
vypracovat dal�í vhodná ustanovení, je� se uká�í jako nutná k tomu, aby
nedocházelo k podobným nepøíznivým vlivùm na obchod�;

pøejíce si podporovat rozvoj a postupnou liberalizaci svìtového
obchodu a usnadnit zahranièní investice s cílem zvý�it hospodáøský rùst v�ech
obchodních partnerù, zejména rozvojových èlenských zemí, pøi zaji�tìní volné
soutì�e;

berouce v úvahu zvlá�tní obchodní, rozvojové a finanèní potøeby
rozvojových èlenských zemí, zejména nejménì rozvinutých èlenských zemí;

uznávajíce, �e urèitá investièní opatøení mohou mít omezující a
naru�ující úèinky;

dohodli se takto:

Èlánek 1

Rozsah pùsobnosti

Tato Dohoda se vztahuje pouze na investièní opatøení, týkající se
obchodu zbo�ím (dále uvádìná jako �TRIM�*/).

Èlánek 2

Národní zacházení a mno�stevní omezení

1. Ani� by byla dotèena ostatní práva a povinnosti, vyplývající z
GATT 1994, �ádný Èlen neuplatní TRIM, které by bylo nesluèitelné s
ustanovením èlánku III nebo èlánku XI GATT 1994.

2. Seznam pøíkladù TRIM, která jsou nesluèitelná se závazkem
národního zacházení, stanoveným v odstavci 4 èlánku III GATT 1994 a se
závazkem v�eobecného odstranìní mno�stevních omezení, stanoveným v
odstavci 1 èlánku XI GATT 1994, je obsa�en v pøíloze k této Dohodì.

Èlánek 3

Výjimky

V�echny výjimky podle GATT 1994 se budou pøimìøenì vztahovat na
ustanovení této Dohody.

*/ Trade±Related Investment Measures.
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Èlánek 4

Rozvojové èlenské zemì

Rozvojové èlenské zemì se budou moci doèasnì odchýlit od ustanovení
èlánku 2 v rozsahu a zpùsobem, kterým èlánek XVIII GATT 1994, Ujednání o
ustanoveních o platební bilanci GATT 1994 a Deklarace o obchodních
opatøeních, pøijatých z dùvodù platební bilance, pøijatá 28.listopadu 1979
(BISD 26S/205�209), dovolují Èlenùm odchýlit se od ustanovení èlánkù III a XI
GATT 1994.

Èlánek 5

Notifikace a pøechodná opatøení

1. Bìhem 90 dní od data vstupu v platnost Dohody o WTO oznámí
Èlenové Radì pro obchod zbo�ím v�echna TRIM, je� uplatòují a je� nejsou v
souladu s ustanoveními této Dohody. Tato TRIM, která mají obecné nebo
specifické pou�ití, budou oznámena, vèetnì jejich hlavních znakù1/.

2. Ka�dý Èlen zru�í v�echna TRIM, oznámená podle odstavce 1, do
dvou let od data vstupu v platnost Dohody o WTO v pøípadì rozvinutých
èlenských zemí, do pìti let v pøípadì rozvojových èlenských zemí a do sedmi
let v pøípadì nejménì rozvinutých èlenských zemí.

3. Na po�ádání mù�e Rada pro obchod zbo�ím prodlou�it pøechodné
období pro odstranìní TRIM, oznámených podle odstavce 1, rozvojové èlenské
zemi, vèetnì nejménì rozvinuté èlenské zemì, která proká�e konkrétní obtí�e
pøi plnìní ustanovení této Dohody. Pøi zva�ování takové �ádosti vezme Rada
pro obchod zbo�ím v úvahu individuální rozvojové, finanèní a obchodní
potøeby dotyèného Èlena.

4. Bìhem pøechodného období nebude Èlen mìnit podmínky �ádného
TRIM, oznámeného podle odstavce 1, je� by se li�ily od podmínek, existujících
k datu vstupu v platnost Dohody o WTO tak, �e by zvy�ovaly nesluèitelnost s
ustanoveními èlánku 2. Na TRIM, zavedená ménì ne� 180 dní pøed datem
vstupu v platnost Dohody o WTO, se nebudou vztahovat výhody z
pøechodných ustanovení uvedených v odstavci 2.

5. Bez ohledu na ustanovení èlánku 2 mù�e Èlen, aby neznevýhodnil
existující podniky, na nì� se vztahují TRIM, oznámená podle odstavce 1,
pou�ít v pøechodném období stejné TRIM pro novou investici (i) tehdy, jestli�e
výrobky takové investice jsou obdobné jako výrobky ji� existujících podnikù,
(ii) tehdy, kdy je nutné vyhnout se naru�ení podmínek soutì�e mezi novou
investicí a ji� existujícími podniky. Ka�dé takto pou�ité TRIM pro novou
investici musí být oznámeno Radì pro obchod zbo�ím. Podmínky takového
TRIM budou, pokud jde o jejich úèinky na hospodáøskou soutì�, rovnocenné
podmínkám, platným pro ji� existující podniky a vypr�í ve stejnou dobu.

1/ V prÏõÂpadeÏ TRIM, uplatnÏovanyÂch v raÂmci volneÂ uÂvahy, bude nutno oznamovat kazÏdeÂ

jednotliveÂ uplatneÏnõÂ. NenõÂ trÏeba podaÂvat informace, jezÏ by posÏkozovaly opraÂvneÏneÂ

obchodnõÂ zaÂjmy jednotlivyÂch podnikuÊ.



- 198 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2545

Èlánek 6

Transparentnost

1. V souvislosti s TRIM Èlenové potvrzují svùj závazek k
povinnostem, týkajícím se transparentnosti a oznamování, uvedeným v èlánku
X GATT 1994, v závazku, týkajícím se �Oznamování�, obsa�eném v Ujednání o
oznamování, konzultaci, øe�ení sporù a dohledu, pøijatém 28.listopadu 1979 a
v Rozhodnutí ministrù o oznamovacích postupech, pøijatém 15.dubna 1994.

2. Ka�dý Èlen oznámí Sekretariátu publikace, v nich� budou uvedena
TRIM, vèetnì opatøení, u�ívaných regionálními a místními vládami a orgány
na jejich území.

3. Ka�dý Èlen s porozumìním posoudí �ádosti o informace a poskytne
patøiènou mo�nost pro konzultace o jakýchkoli otázkách, vyplývajících z této
Dohody, vznesených jiným Èlenem. V souladu s èlánkem X GATT 1994 není
�ádný ze Èlenù povinen poskytnout informace, jejich� oznámení by ohro�ovalo
dodr�ování zákonù nebo bylo jinak v rozporu s veøejným zájmem nebo by
po�kozovalo oprávnìné obchodní zájmy jednotlivých státních èi soukromých
podnikù.

Èlánek 7

Výbor pro obchodní aspekty investièních opatøení

1. Tímto se zøizuje Výbor pro obchodní aspekty investièních opatøení
(dále uvádìný jako �Výbor�), v nìm� je èlenství otevøeno v�em Èlenùm. Výbor
zvolí vlastního pøedsedu a místopøedsedu a bude se scházet nejménì jednou
roènì, jako� i na �ádost kteréhokoli Èlena.

2. Výbor bude plnit povinnosti, je� mu stanoví Rada pro obchod
zbo�ím a poskytne Èlenùm mo�nost konzultovat jakékoli otázky, týkající se
pùsobení a uplatòování této Dohody.

3. Výbor bude prùbì�nì sledovat pùsobení a uplatòování této Dohody
a bude o tom podávat ka�doroènì zprávu Radì pro obchod zbo�ím.

Èlánek 8

Konzultace a øe�ení sporù

Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou rozpracována a
uplatòována Dohodou o øe�ení sporù, se budou uplatòovat na konzultace a
øe�ení sporù podle této Dohody.

Èlánek 9

Pøezkoumání, provádìné Radou pro obchod zbo�ím

Nejpozdìji pìt let od data vstupu v platnost Dohody o WTO
pøezkoumá Rada pro obchod zbo�ím pùsobení této Dohody a pøípadnì
navrhne Konferenci ministrù zmìny jejího znìní. Pøi tomto pøezkoumání
Rada pro obchod zbo�ím zvá�í, zda by Dohoda mìla být doplnìna
ustanoveními o investièní politice a politice v oblasti hospodáøské soutì�e.
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PØÍLOHA

Seznam pøíkladù TRIM

1. TRIM, je� jsou nesluèitelná se závazky národního zacházení podle
ustanovení odstavce 4 èlánku III GATT 1994, zahrnují TRIM, která jsou
povinná èi vynutitelná podle domácího práva nebo správních rozhodnutí, nebo
musí být dodr�ována pro získání výhody a která vy�adují:

a) nákup nebo u�ívání výrobkù domácího pùvodu nebo z domácího zdroje
jakýmkoliv podnikem, specifikovaných buï podle konkrétních výrobkù,
objemu èi hodnoty výrobkù nebo podle pomìrné èásti objemu èi hodnoty
jeho domácí výroby; nebo

b) aby nákupy èi u�ívání podnikem dovezených výrobkù se omezily na
mno�ství v pomìru k objemu èi hodnotì domácích výrobkù, které podnik
vyvá�í.

2. TRIM, nesluèitelná se závazkem v�eobecného zru�ení
mno�stevních omezení podle ustanovení odstavce 1 èlánku XI GATT 1994,
zahrnují TRIM, která jsou povinná nebo vynutitelná podle domácího práva
nebo správních rozhodnutí nebo musí být dodr�ována pro získání výhody a
která omezují:

a) dovoz výrobkù, u�ívaných podnikem nebo týkajících se jeho domácí
výroby buï v�eobecnì nebo do vý�e, vztahující se k objemu èi hodnotì
místní výroby, kterou vyvá�í;

b) dovoz výrobkù, u�ívaných podnikem nebo vztahujících se k jeho domácí
výrobì omezením jeho pøístupu k devizám do vý�e v pomìru k pøílivu
deviz, který lze podniku pøipsat;

c) vývoz nebo prodej pro vývoz výrobkù podnikem, specifikovaných podle
jednotlivých výrobkù, podle objemu èi hodnoty výrobkù nebo podle
pomìrné èásti objemu èi hodnoty jeho domácí výroby.
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DOHODA O PROVÁDÌNÍ ÈLÁNKU VI
V�EOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994

Èlenové se dohodli takto:

ÈÁST I

Èlánek 1

Zásady

Antidumpingové opatøení bude uplatòováno za okolností, uvedených v
èlánku VI GATT 1994 a podle �etøení, zahájeného1/ a provádìného v souladu s
ustanoveními této Dohody. Následující ustanovení upravují uplatòování
èlánku VI GATT 1994, pokud bylo opatøení pøijato podle antidumpingových
právních pøedpisù.

Èlánek 2

Zji��ování dumpingu

2.1 Pro úèely této Dohody mù�e být výrobek pova�ován za
dumpingový, t.j. uvedený na trh jiné zemì za ni��í, ne� je normální hodnota,
jestli�e vývozní cena výrobku, vyvá�eného z jedné zemì do druhé, je ni��í ne�
je pøi bì�ném obchodu srovnatelná cena obdobného výrobku, urèeného pro
spotøebu ve vývozní zemi.

2.2 Jestli�e nejsou �ádné prodeje obdobného výrobku pøi bì�ném
obchodu na domácím trhu vývozní zemì nebo kdy� pro zvlá�tní situaci na trhu
nebo nízký objem prodejù na domácím trhu vývozní zemì2/ takové prodeje
nedovolují øádné srovnání, dumpingové rozpìtí bude urèeno srovnáním se
srovnatelnou cenou obdobného výrobku, vyvá�eného do nìkteré tøetí zemì za
pøedpokladu, �e tato cena je reprezentativní nebo srovnáním s výrobními
náklady v zemi pùvodu, zvý�enými o rozumnou èástku, pøedstavující
administrativní, prodejní a v�eobecné náklady a zisk.

1/ VyÂraz ªzahaÂjenõÂª, jak je daÂle pouzÏõÂvaÂn v teÂto DohodeÏ, znamenaÂ procesnõÂ opatrÏenõÂ,

kteryÂm CÏlen formaÂlneÏ zahaÂjõÂ sÏetrÏenõÂ v souladu s cÏlaÂnkem 5.

2/ Prodeje obdobneÂho vyÂrobku, urcÏeneÂho pro spotrÏebu na domaÂcõÂm trhu vyÂvoznõÂ zemeÏ,

budou obvykle povazÏovaÂny za objemoveÏ dostatecÏneÂ pro zjisÏteÏnõÂ normaÂlnõÂ hodnoty,

jestlizÏe takoveÂ prodeje tvorÏõÂ 5 nebo võÂce procent prodejuÊ posuzovaneÂho vyÂrobku

dovaÂzÏejõÂcõÂmu CÏlenu s tõÂm, zÏe nizÏsÏõÂ podõÂl bude prÏijatelnyÂ v prÏõÂpadech, kdy duÊkazy

prokaÂzÏõÂ, zÏe domaÂcõÂ prodeje prÏi tak nõÂzkeÂ uÂrovni jsou prÏesto dostatecÏneÏ velikeÂ, aby

zajistily rÏaÂdneÂ porovnaÂnõÂ.
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2.2.1 Prodeje obdobného výrobku na domácím trhu vývozní zemì nebo
prodeje do tøetí zemì za cenu pod výrobními (pevnými a variabilními)
náklady za jednotku, zvý�enou o administrativní, prodejní a v�eobecné
náklady, mohou být pokládány za takové, které nejsou bì�ným
obchodem z dùvodu jejich ceny a nemusí být brány na zøetel pøi
zji��ování normální hodnoty pouze, pokud úøady3/ zjistí, �e takové
prodeje byly uèinìny bìhem del�ího èasového období4/ v podstatném
mno�ství5/ a za ceny, které nezaji��ují pokrytí v�ech nákladù bìhem
pøimìøeného èasového období. Jestli�e ceny, které jsou ni��í ne�
náklady za jednotku v dobì prodeje, jsou vy��í ne� vá�ený prùmìr
nákladù za jednotku v období �etøení, budou tyto ceny pova�ovány za
takové, které zabezpeèují pokrytí nákladù bìhem rozumného èasového
období.

2.2.1.1 Pro úèely odstavce 2 budou náklady obvykle poèítány na
základì údajù, které vlastní dovozce nebo výrobce, úèastnící
se �etøení s tím, �e takové údaje jsou v souladu s v�eobecnì
pøijatými úèetními zásadami vývozní zemì a pøimìøenì
odrá�ejí náklady, spojené s výrobou a prodejem výrobku, o
který se jedná. Úøady posoudí v�echny dosa�itelné dùkazy o
øádném rozvr�ení nákladù, vèetnì tìch, které byly dány k
dispozici vývozcem nebo výrobcem bìhem �etøení za
pøedpokladu, �e taková rozvr�ení byla v minulosti pou�ita
vývozcem nebo výrobcem, zvlá�tì ve vztahu k stanovení
vhodných amortizaèních období a období cenových poklesù a
slev na kapitálové výdaje a ostatní rozvojové náklady. Pokud
jsou ji� v rozvr�ení nákladù podle tohoto pododstavce
odra�eny, náklady budou upraveny pøimìøenì pro ty
neopakující se polo�ky nákladù, které pøiná�ejí výhodu
budoucí a/nebo souèasné výrobì nebo za okolností, za nich�
jsou náklady bìhem období �etøení ovlivnìny zahájením
èinnosti6/.

2.2.2 Pro úèely odstavce 2 se budou èástky, odpovídající administrativním,
prodejním a v�eobecným nákladùm a ziskùm, opírat o skuteèné údaje,
týkající se výroby a prodejù pøi bì�ném obchodu obdobného výrobku
vývozcem nebo výrobcem, úèastnícím se �etøení. Pokud takové èástky
nemohou být zji�tìny takto, mohou být zji�tìny na základì:

(i) skuteèných èástek, které pøíslu�ný vývozce nebo výrobce, pokud
jde o výrobu a prodeje stejné obecné kategorie výrobkù, vydal
nebo obdr�el na domácím trhu zemì pùvodu;

(ii) vá�eného prùmìru skuteèných èástek, vydaných a obdr�ených
ostatními vývozci nebo výrobci, úèastnícími se �etøení, pokud jde
o výrobu a prodeje obdobného výrobku na domácím trhu zemì
pùvodu;

3/ Pokud v teÂto DohodeÏ je pouzÏõÂvaÂn vyÂraz ªuÂrÏadyª, bude vyklaÂdaÂn jako prÏõÂslusÏneÂ vysÏsÏõÂ

uÂrÏady.

4/ DelsÏõÂm cÏasovyÂm obdobõÂm by meÏl byÂt obvykle jeden rok, ale nemuÊzÏe byÂt v zÏaÂdneÂm

prÏõÂpadeÏ obdobõÂm kratsÏõÂm nezÏ 6 meÏsõÂcuÊ.

5/ Prodeje za ceny nizÏsÏõÂ nezÏ naÂklady za jednotku, jsou uskutecÏneÏny v podstatneÂm

mnozÏstvõÂ, jestlizÏe uÂrÏady zjistõÂ, zÏe vaÂzÏenyÂ pruÊmeÏr prodejnõÂ ceny posuzovaneÂho

obchodu ke zjisÏteÏnõÂ normaÂlnõÂ hodnoty je nizÏsÏõÂ nezÏ vaÂzÏenyÂ pruÊmeÏr naÂkladuÊ za jednotku

nebo, zÏe objem prodejuÊ za ceny pod naÂklady za jednotku prÏedstavujõÂ nejmeÂneÏ 20%

prodaneÂho objemu posuzovanyÂch obchoduÊ ke zjisÏteÏnõÂ normaÂlnõÂ hodnoty.

6/ UÂprava, provedenaÂ prÏi zahaÂjenõÂ cÏinnosti, bude odraÂzÏet naÂklady na konci zahajovacõÂho

obdobõÂ, nebo pokud toto obdobõÂ prÏesahuje obdobõÂ sÏetrÏenõÂ, nedaÂvneÂ naÂklady, ktereÂ

mohou byÂt uÂrÏady rozumneÏ vzaty beÏhem sÏetrÏenõÂ v uÂvahu.
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(iii) kterékoli jiné pøimìøené metody za pøedpokladu, �e takto
stanovená èástka, odpovídající zisku, nepøesáhne zisk bì�nì
dosahovaný jinými vývozci nebo výrobci za prodeje výrobkù
stejné obecné kategorie na domácím trhu v zemi pùvodu.

2.3 V pøípadech, kdy neexistuje vývozní cena nebo kdy se jeví
pøíslu�ným úøadùm vývozní cena nespolehlivá kvùli asociaènímu nebo
kompenzaènímu ujednání mezi vývozcem a dovozcem nebo tøetí stranou, mù�e
být vývozní cena konstruována na základì ceny, za kterou jsou dovezené
výrobky poprvé prodány nezávislému kupujícímu, nebo jestli�e výrobky nejsou
prodány nezávislému kupujícímu, nebo nejsou prodány ve stavu, v jakém byly
dovezeny, na takovém rozumném základì, jaký mohou úøady urèit.

2.4 Správné porovnání bude provedeno mezi vývozní cenou a
normální hodnotou. Toto porovnání bude provedeno na bázi stejných
obchodních podmínek, obvykle pøi podmínce �ze závodu� a s ohledem na
prodeje, uskuteènìné, pokud mo�no, témìø ve stejném èase. V�dy budou,
podle okolností, øádnì vzaty v úvahu rozdíly, ovlivòující srovnatelnost cen,
vèetnì rozdílù v podmínkách obchodu, zdanìní, úrovnì obchodù, mno�ství,
fyzických vlastnostech a v�echny ostatní rozdíly, u nich� je rovnì� zøejmé, �e
ovlivòují cenové srovnání7/. V pøípadech, uvedených v odstavci 3 èlánku 2,
budou brány v úvahu náklady, vèetnì cel a daní, vzniklé mezi dovozem a
dal�ími prodeji, jako� i vzniklé zisky. Jestli�e v tìchto pøípadech bylo
ovlivnìno cenové srovnání, úøady stanoví normální hodnotu na úrovni
obchodu, odpovídající úrovni obchodu za konstruovanou vývozní cenu nebo
vezmou øádnì v úvahu skuteènosti, které tento odstavec umo�òuje pou�ít.
Úøady oznámí dotyèným stranám, které informace jsou nezbytné k zaji�tìní
správného srovnání a nebudou je nerozumnì zatì�ovat takovými dùkazy.

2.4.1 Pokud cenové srovnání podle odstavce 4 vy�aduje pøepoèet mìn, bude
takový pøepoèet proveden pøi smìnném kursu v den prodeje8/, za
pøedpokladu, �e prodej zahranièní mìny na termínových trzích je
pøímo spojen s dotyèným prodejem pro vývoz a bude pou�it smìnný
kurs pøi termínovém prodeji. Pohyb kursù nebude brán v úvahu a
úøady poskytnou vývozcùm nejménì 60 dní na úpravu svých vývozní
cen, aby odrá�ely trvající pohyby, zaznamenané bìhem období �etøení.

2.4.2 Pokud ustanovení, upravující správné srovnání podle odstavce 4,
nestanoví jinak, bude existence dumpingového rozpìtí v prùbìhu
�etøení obvykle stanovena na základì srovnání vá�eného prùmìru
normální hodnoty s vá�eným prùmìrem cen v�ech srovnatelných
vývozních obchodù nebo srovnáním normální hodnoty a vývozních cen
v jednotlivých obchodních pøípadech navzájem. Normální hodnota
stanovená na základì vá�eného prùmìru mù�e být srovnána s cenami
jednotlivých vývozních obchodù, jestli�e úøady zjistí, �e se struktura
exportních cen výraznì li�í mezi rùznými kupujícími, oblastmi nebo
èasovými obdobími a jestli�e je poskytnuto vysvìtlení, proè takové
rozdíly nemohou být brány v úvahu pøi pou�ití srovnání jednotlivých
vá�ených prùmìrù navzájem nebo jednotlivých obchodních pøípadù
navzájem.

7/ RozumõÂ se, zÏe neÏktereÂ z vyÂsÏe uvedenyÂch faktoruÊ se mohou prÏekryÂvat a uÂrÏady musõÂ

zajistit, aby nedosÏlo ke zdvojenõÂ uÂprav, ktereÂ jizÏ byly ucÏineÏny podle tohoto

ustanovenõÂ.

8/ Datem prodeje bude obvykle datum kontraktu, objednaÂvky, potvrzenõÂ objednaÂvky nebo

faktury podle toho, kteryÂ z nich stanovõÂ podstatneÂ podmõÂnky prodeje.
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2.5 V pøípadech, kdy výrobky nejsou dová�eny pøímo ze zemì pùvodu,
ale jsou vyvá�eny dová�ejícímu Èlenu ze zprostøedkovatelské zemì, budou
ceny, za které jsou výrobky prodávány ze zemì vývozu dová�ejícímu Èlenu,
obvykle srovnávány se srovnatelnou cenou v zemi vývozu. Srovnání mù�e být
nicménì provedeno s cenou v zemi pùvodu, jestli�e jsou napøíklad výrobky
pouze pøevá�eny pøes zemi vývozu nebo takové výrobky nejsou v zemi vývozu
vyrobeny nebo pro nì neexistuje srovnatelná cena.

2.6 V této Dohodì bude výraz �obdobný výrobek� vykládán jako
výrobek, který je shodný, t.j. podobný ve v�ech ohledech s posuzovaným
výrobkem nebo není-li takový výrobek k dispozici, jiný výrobek, který, aèkoliv
není obdobný ve v�ech ohledech, má vlastnosti, úzce se podobající vlastnostem
posuzovaného výrobku.

2.7 Tento èlánek se nedotýká druhého Dodatkového ustanovení k
odstavci 1 èlánku VI v pøíloze I ke GATT 1994.

Èlánek 3

Zji��ování újmy9/

3.1 Zji�tìní újmy pro úèely èlánku VI GATT 1994 bude zalo�eno na
skuteèných dùkazech a bude zahrnovat objektivní pøezkoumání jak a) objemu
dumpingových dovozù a úèinkù dumpingových dovozù na ceny na domácím
trhu obdobných výrobkù, tak i b) následného vlivu tìchto dovozù na domácí
výrobce tìchto výrobkù.

3.2 Pokud jde o objem dumpingových dovozù, úøady provádìjící
�etøení posoudí, zda do�lo k významnému zvý�ení dumpingových dovozù, buï
v absolutních hodnotách nebo v pomìru k výrobì nebo spotøebì dová�ejícího
Èlena. Pokud jde o úèinek dumpingových dovozù na ceny, úøady provádìjící
�etøení posoudí, zda dumpingovými dovozy do�lo k významnému podtr�ení cen
ve srovnání s cenou obdobného výrobku dová�ejícího Èlena nebo zda úèinek
takových dovozù jinak významnou mìrou sni�uje ceny nebo zabraòuje
vzestupu cen, ke kterému by jinak významnou mìrou do�lo. Jeden z tìchto
èinitelù nebo nìkolik z nich nemù�e nezbytnì poskytnout rozhodující vodítko.

3.3 V pøípadech, kdy jsou souèasnì pøedmìtem antidumpingových
�etøení dovozy výrobkù z více ne� jedné zemì, úøady provádìjící �etøení mohou
souhrnnì vyhodnotit úèinky takových dovozù pouze, pokud zjistí, �e a)
dumpingové rozpìtí, stanovené v pomìru k dovozùm z ka�dé zemì je vy��í ne�
úroveò de minimis, jak je stanoveno v odstavci 8 èlánku 5 a �e objem dovozù z
ka�dé zemì není zanedbatelný, a b) souhrnné vyhodnocení úèinkù tìchto
dovozù je pøimìøené, s ohledem na podmínky soutì�e mezi dová�enými
výrobky a na podmínky soutì�e mezi dová�enými výrobky a obdobným
domácím výrobkem.

3.4 Pøezkoumání úèinku dumpingových dovozù na domácí výrobní
odvìtví bude zahrnovat vyhodnocení v�ech pøíslu�ných ekonomických faktorù
a ukazatelù, které mají vliv na stav výrobního odvìtví, vèetnì skuteèného a
mo�ného poklesu prodejù, zisku, výroby, podílu na trhu, produktivity,
návratnosti investic nebo vyu�ití kapacity, faktorù, ovlivòujících domácí ceny,
velkosti dumpingového rozpìtí, skuteèných a mo�ných záporných úèinkù na
pohyb hotovosti, zásob, zamìstnanosti, mezd, rùstu, schopnosti opatøovat si
kapitál nebo investice. Tento seznam není vyèerpávající a jeden ani nìkolik z
tìchto faktorù nemù�e nezbytnì poskytnout rozhodující vodítko.

9/ Podle teÂto Dohody bude vyÂraz ªuÂjmaª, pokud nenõÂ stanoveno jinak, znamenat

podstatnou uÂjmu domaÂcõÂmu vyÂrobnõÂmu odveÏtvõÂ, hrozbu podstatneÂ uÂjmy domaÂcõÂmu

vyÂrobnõÂmu odveÏtvõÂ nebo znacÏneÂ zpozÏdeÏnõÂ prÏi zavaÂdeÏnõÂ tohoto vyÂrobnõÂho odveÏtvõÂ a bude

vyklaÂdaÂn v souladu s ustanovenõÂmi tohoto cÏlaÂnku.
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3.5 Musí být prokázáno, �e dumpingové dovozy zpùsobují
dumpingovými úèinky, jak je stanoveno v odstavci 2 èlánku 4, újmu ve smyslu
této Dohody. Prokázání pøíèinné souvislosti mezi dumpingovými dovozy a
újmou domácímu výrobnímu odvìtví bude zalo�eno na pøezkoumání v�ech
pøíslu�ných dùkazù, které úøady mají. Úøady rovnì� pøezkoumají v�echny jiné
známé faktory ne� dumpingové dovozy, které souèasnì po�kozují domácí
výrobní odvìtví, pøièem� újmy, zpùsobené tìmito jinými faktory, nesmí být
pøisuzovány dumpingovým dovozùm. Faktory, které mohou být v tomto
smìru rozhodné, zahrnují mimo jiné objem a ceny dovozù neprodaných za
dumpingové ceny, sní�ení poptávky nebo zmìny struktury spotøeby, omezující
obchodní praktiky a soutì� mezi zahranièními a domácími výrobci, rozvoj
technologie a vývozní výkonnost a produktivitu domácího výrobního odvìtví.

3.6 Úèinek dumpingových dovozù bude vyhodnocen ve vztahu k
domácí výrobì obdobného výrobku, jestli�e dostupné údaje umo�òují
samostatnou identifikaci této výroby na základì takových kritérií, jako jsou
výrobní proces a prodeje a zisky výrobcù. Jestli�e taková samostatná
identifikace výroby není mo�ná, úèinky dumpingových dovozù budou
vyhodnoceny pøezkoumáním výroby nejbli��í skupiny nebo kategorie výrobkù,
která zahrnuje obdobný výrobek, na který mohou být nezbytné informace
poskytnuty.

3.7 Zji�tìní hrozby podstatné újmy bude zalo�eno na faktech a ne na
pouhých tvrzeních, dohadech nebo vzdálených mo�nostech. Zmìna okolností,
která by vytvoøila situaci, v ní� by dumping pùsobil újmu, musí být jasnì
pøedvídatelná a bezprostøední10/. Pøi zji��ování, zda jde o hrozbu podstatné
újmy, by mìly úøady provádìjící �etøení posoudit mimo jiné takové faktory,
jakými jsou:

(i) významná míra zvý�ení dumpingových dovozù na domácí trh,
naznaèující pravdìpodobnost podstatnì zvý�ených dovozù;

(ii) dostateèná, volnì pou�itelná kapacita nebo bezprostøední a
podstatné zvý�ení kapacity vývozce, naznaèující
pravdìpodobnost podstatnì zvý�ených dumpingových vývozù na
trh dová�ejícího Èlena, pøièem� se vezme v úvahu schopnost
jiných vývozních trhù absorbovat jakékoliv dal�í vývozy;

(iii) dovozy, uskuteèòované za ceny, které budou mít za následek
významné sní�ení domácích cen nebo zamezení vzestupu
domácích cen a které by zøejmì zvý�ily poptávku po dal�ích
dovozech;

(iv) zásoby výrobku, který je pøedmìtem �etøení.

�ádný z tìchto faktorù nemù�e sám o sobì poskytnout rozhodující vodítko, ale
souhrn posuzovaných faktorù musí vést k závìru, �e dal�í dumpingové dovozy
bezprostøednì hrozí a �e pokud nebude pøijato ochranné opatøení, nastala by
podstatná újma.

3.8 V pøípadech, kdy dumpingové dovozy hrozí zpùsobit újmu, bude
uplatnìní antidumpingových opatøení posuzováno a rozhodnuto o nich se
zvlá�tní péèí.

10/ PrÏõÂkladem, a nikoli vyÂlucÏneÏ pouze jõÂm, je prÏesveÏdcÏivyÂ duÊvod se domnõÂvat, zÏe v

nejblizÏsÏõÂ dobeÏ dojde k podstatneÂmu zvyÂsÏenõÂ dovozuÊ vyÂrobku za dumpingoveÂ ceny.
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Èlánek 4

Definice domácího výrobního odvìtví

4.1 Pro úèely této Dohody bude výraz �domácí výrobní odvìtví�
vykládán tak, �e se vztahuje na domácí výrobce obdobného výrobku jako celek
nebo na ty z nich, jejich� spoleèná výroba výrobkù tvoøí vìt�í podíl celkové
domácí výroby tìchto výrobkù s výjimkou pøípadù:

(i) kdy výrobci jsou ve spojení11/ s vývozci nebo dovozci nebo jsou
sami dovozci výrobkù, údajnì dumpingového výrobku; pak
mù�e být termín �domácí výrobní odvìtví� vykládán tak, �e se
vztahuje na zbytek výrobcù;

(ii) kdy za výjimeèných okolností mù�e být území Èlena v
souvislosti s dotyènou výrobou rozdìleno na dva nebo více
soutì�ících trhù a výrobci uvnitø ka�dého trhu mohou být
pova�ováni za samostatné výrobní odvìtví, jestli�e: a) výrobci
uvnitø takového trhu prodávají celou nebo témìø celou svou
výrobu dotyèného výrobku na tomto trhu a b) poptávka na
tomto trhu není v podstatné míøe uspokojována výrobci
dotyèného výrobku umístìnými jinde na tomto území. Za tìchto
okolností mù�e být újma shledána i tam, kde vìt�í èást
celkového domácího výrobního odvìtví není po�kozena za
pøedpokladu, �e dochází k soustøedìní dumpingových dovozù na
takový izolovaný trh a dále za pøedpokladu, �e dumpingové
dovozy zpùsobují újmu výrobcùm celé nebo témìø celé výroby
uvnitø tohoto trhu.

4.2 Jestli�e bylo domácí výrobní odvìtví vykládáno tak, �e se vztahuje
na výrobce v urèité oblasti, t.j. na trh vymezený v odstavci 1 (ii), budou
antidumpingová cla ulo�ena12/ pouze na dotyèné výrobky, urèené pro
koneènou spotøebu v této oblasti. Jestli�e ústavní zákon dová�ejícího Èlena
nedovoluje ukládání antidumpingových cel na tomto základì, mù�e dová�ející
Èlen ulo�it antidumpingová cla bez omezení pouze tehdy, jestli�e a) se
vývozcùm dostalo mo�nosti pøestat vyvá�et za dumpingové ceny do dané
oblasti a pokud se tak nestalo, poskytnout uji�tìní podle èlánku 8, ale
pøíslu�ná uji�tìní v tomto ohledu nebyla bezodkladnì poskytnuta a b) taková
cla nemohou být ulo�ena pouze na výrobky urèitých výrobcù, kteøí zásobují
danou oblast.

4.3 V pøípadech, kdy dvì nebo více zemí dosáhly podle ustanovení
odstavce 8 a) èlánku XXIV GATT 1994 takové úrovnì integrace, �e mají
povahu jednotného, sjednoceného trhu, výrobní odvìtví celé integrované
oblasti bude pova�ováno za domácí výrobní odvìtví uvedené v odstavci 1.

4.4 Na tento èlánek bude mo�no uplatòovat ustanovení odstavce 6
èlánku 3.

11/ Pro uÂcÏely tohoto odstavce budou vyÂrobci povazÏovaÂni za spojeneÂ s vyÂvozci nebo

dovozci pouze, kdyzÏ a) jeden z nich prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo kontroluje druheÂho; nebo b)

oba jsou prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo kontrolovaÂni trÏetõÂ osobou; nebo c) spolecÏneÏ prÏõÂmo nebo

neprÏõÂmo kontrolujõÂ trÏetõÂ osobu za prÏedpokladu, zÏe jsou duÊvody veÏrÏit nebo mõÂt

podezrÏenõÂ, zÏe uÂcÏinek spojenõÂ zpuÊsobuje odlisÏneÂ chovaÂnõÂ dotycÏneÂho vyÂrobce ve

srovnaÂnõÂ s vyÂrobci, kterÏõÂ ve spojenõÂ nejsou. Pro uÂcÏely tohoto odstavce bude jeden

subjekt povazÏovaÂn za kontrolujõÂcõÂ druhyÂ, jestlizÏe prvnõÂ je praÂvneÏ nebo fakticky v

postavenõÂ, ktereÂ mu umozÏnÏuje omezovat nebo rÏõÂdit druhyÂ.

12/ VyÂraz ªulozÏitª v teÂto DohodeÏ znamenaÂ rozhodneÂ nebo konecÏneÂ ulozÏenõÂ nebo praÂvnõÂ

vymaÂhaÂnõÂ cla nebo daneÏ.
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Èlánek 5

Zahájení a dal�í postup

5.1 Pokud ustanovení odstavce 6 nestanoví jinak, bude �etøení k
zji�tìní existence, stupnì a úèinku jakéhokoliv údajného dumpingu zahájeno
na základì písemné �ádosti, pøedlo�ené domácím výrobním odvìtvím nebo
jeho jménem.

5.2 �ádost podle odstavce 1 bude zahrnovat dùkazy o a) dumpingu, b)
újmì ve smyslu èlánku VI GATT 1994, jak je vykládán touto Dohodou a c)
pøíèinné souvislosti mezi dumpingovými dovozy a údajnou újmou. Pouhé
tvrzení, nepodlo�ené pøíslu�nými dùkazy, nemù�e být pova�ováno za
dostateèné k tomu, aby vyhovìlo ustanovením tohoto odstavce. �ádost bude
obsahovat tyto, �adateli rozumnì dostupné, informace:

(i) toto�nost �adatele a uvedení objemu a hodnoty domácí výroby
obdobného výrobku �adatelem. Je-li písemná �ádost podávána
jménem domácího výrobního odvìtví, �ádost urèí výrobní
odvìtví, jeho� jménem je �ádost podávána seznamem v�ech
známých domácích výrobcù obdobného výrobku (nebo svazù
domácích výrobcù obdobného výrobku) a v mo�ném rozsahu
uvedením objemu a hodnoty domácí výroby obdobného výrobku,
pøipadající na tyto výrobce;

(ii) úplný popis údajnì dumpingového výrobku, jména dotyèné zemì
nebo zemí pùvodu nebo vývozu, toto�nost ka�dého známého
vývozce nebo zahranièního výrobce a seznam známých osob,
dová�ejících dotyèný výrobek;

(iii) informace o cenách, za které je dotyèný výrobek prodáván, je-li
urèen pro spotøebu na domácích trzích zemì nebo zemí pùvodu
nebo vývozu (nebo, kde je to potøebné, informace o cenách, za
které je výrobek prodáván ze zemì nebo zemí pùvodu nebo
vývozu do tøetí zemì nebo tøetích zemí nebo za konstruovanou
hodnotu výrobku) a informace o vývozních cenách nebo, kde je
to vhodné, o cenách, za které je výrobek poprvé prodán
nezávislému kupujícímu v zemi dová�ejícího Èlena;

(iv) informace o vývoji objemu údajnì dumpingových dovozù, úèinek
tìchto dovozù na ceny obdobného výrobku na domácím trhu a z
toho vyplývající dopad tìchto dovozù na domácí výrobní odvìtví,
prokázaný pøíslu�nými faktory a ukazateli, vztahujícími se ke
stavu domácího výrobního odvìtví, které jsou uvedeny v
odstavcích 2 a 4 èlánku 3.

5.3 Úøady pøezkoumají pøesnost a úplnost dùkazù, uvedených v
�ádosti, k urèení, zda jsou dùkazy dostateèné pro odùvodnìné zahájení �etøení.

5.4 �etøení nebude podle odstavce 1 zahájeno, pokud úøady na
základì pøezkoumání, do jaké míry existuje podpora nebo nesouhlas se �ádostí
podle vyjádøení13/ domácích výrobcù obdobného výrobku, neurèí, �e �ádost
byla pøedlo�ena domácím výrobním odvìtvím nebo jeho jménem14/. �ádost

13/ V prÏõÂpadeÏ rozdrobenyÂch vyÂrobnõÂch odveÏtvõÂ, zahrnujõÂcõÂch mimorÏaÂdneÏ velkyÂ pocÏet

vyÂrobcuÊ, mohou uÂrÏady stanovit, do jakeÂ mõÂry existuje podpora nebo nesouhlas prÏi

pouzÏitõÂ statisticky oveÏrÏenyÂch vyÂbeÏrovyÂch technik.

14/ CÏlenoveÂ si jsou veÏdomi, zÏe na uÂzemõÂ neÏkteryÂch CÏlenuÊ zameÏstnanci domaÂcõÂch vyÂrobcuÊ

obdobneÂho vyÂrobku nebo zaÂstupci teÏchto zameÏstnancuÊ mohou prÏedlozÏit nebo podporÏit

zÏaÂdost o sÏetrÏenõÂ podle odstavce 1.
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bude pova�ována za pøedlo�enou domácím výrobním odvìtvím nebo jeho
jménem, jestli�e je podporována tìmi domácími výrobci, jejich� souhrnná
výroba tvoøí více ne� 50% celkové výroby obdobného výrobku té èásti
domácího výrobního odvìtví, která vyjadøuje svou podporu nebo nesouhlas se
�ádostí. �etøení v�ak nebude zahájeno, jestli�e domácí výrobci, výslovnì
podporující �ádost, pøedstavují ménì ne� 25% celkové výroby obdobného
výrobku, vyrábìného domácím výrobním odvìtvím.

5.5 Pokud nebylo uèinìno rozhodnutí zahájit �etøení, úøady vylouèí
jakékoliv zveøejnìní �ádosti o zahájení �etøení. Nicménì po obdr�ení øádnì
dolo�ené �ádosti a pøed zahájením �etøení úøady uvìdomí vládu dotyèného
vyvá�ejícího Èlena.

5.6 Jestli�e za zvlá�tních okolností pøíslu�né úøady rozhodnou zahájit
�etøení, ani� by obdr�ely písemnou �ádost domácího výrobního odvìtví nebo
jeho jménem, budou takto postupovat pouze, pokud mají dostateèné dùkazy o
dumpingu, újmì a pøíèinné souvislosti, jak je uvedeno v odstavci 2,
odùvodòujících zahájit �etøení.

5.7 Dùkazy o dumpingu i o újmì budou posuzovány souèasnì a) pøi
rozhodnutí, zda zahájit �etøení a b) poté, v prùbìhu �etøení, nejpozdìji v první
den, kdy mohou být, v souladu s ustanoveními této Dohody, uplatnìna
prozatímní opatøení.

5.8 �ádost podle odstavce 1 bude zamítnuta a �etøení okam�itì
ukonèeno, jakmile pøíslu�né úøady mají uspokojivì dolo�eno, �e nejsou
dostateèné dùkazy o dumpingu nebo o újmì, které by odùvodòovaly øízení v
této vìci. Okam�itì bude ukonèeno �etøení v pøípadech, kdy úøady urèí, �e
dumpingové rozpìtí je na úrovni de minimis nebo kdy objem dumpingových
dovozù skuteèných nebo mo�ných nebo újma, jsou zanedbatelné. Dumpingové
rozpìtí bude pova�ováno za de minimis, jestli�e rozpìtí je men�í ne� 2%,
vyjádøené jako procento z exportní ceny. Objem dumpingových dovozù bude
obvykle pova�ován za zanedbatelný, jestli�e je zji�tìno, �e objem
dumpingových dovozù z jedné zemì pøedstavuje ménì ne� 3% dovozù
obdobného výrobku dová�ejícího Èlena, pokud zemì, které jednotlivì
pøedstavují ménì ne� 3% dovozù obdobného výrobku dová�ejícího Èlena,
souhrnnì nepøedstavují více ne� 7% dovozù obdobného výrobku dová�ejícího
Èlena.

5.9 Antidumpingové øízení nebude na pøeká�ku proclení.

5.10 �etøení bude, s výjimkou zvlá�tních okolností, uzavøeno bìhem
jednoho roku po jeho zahájení a v �ádném pøípadì nesmí trvat déle ne� 18
mìsícù.

Èlánek 6

Dùkazy

6.1 V�echny strany, zúèastnìné v antidumpingovém �etøení, budou
seznámeny s tím, jaké informace úøady vy�adují a bude jim dána �iroká
mo�nost pøedlo�it písemnì v�echny dùkazy, které pova�ují v dotyèném �etøení
za významné.
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6.1.1 Vývozci nebo zahranièní výrobci, kteøí obdr�eli dotazníky, pou�ívané v
antidumpingovém �etøení, budou mít nejménì 30 dní na odpovìï15/.
Ka�dá �ádost o prodlou�ení tøicetidenní lhùty by mìla být patøiènì
posouzena a, podle okolností pøípadu, by takové prodlou�ení mìlo být
poskytnuto, kdykoli je to uskuteènitelné.

6.1.2 S výjimkou závazkù o ochranì dùvìrných informací budou písemné
dùkazy, pøedlo�ené jedním zúèastnìným Èlenem nebo zúèastnìnou
stranou, bezodkladnì poskytnuty jiným zúèastnìným Èlenùm nebo
zúèastnìným stranám, úèastnícím se �etøení.

6.1.3 Jakmile bylo �etøení zahájeno, úøady poskytnou úplný text písemné
�ádosti, kterou obdr�ely podle odstavce 1 èlánku 5 známým
vývozcùm16/ a úøadùm vyvá�ejícího Èlena a na po�ádání ho dají k
dispozici jiným zúèastnìným stranám, úèastnícím se �etøení. Patøièná
pozornost bude vìnována ochranì dùvìrných informací, jak je uvedeno
v odstavci 5.

6.2 Po celé antidumpingové �etøení budou mít v�echny zúèastnìné
strany plnou mo�nost bránit své zájmy. Za tím úèelem úøady poskytnou na
�ádost pøíle�itost v�em zúèastnìným stranám setkat se se stranami s
opaènými zájmy tak, aby mohly být pøedkládány protichùdné názory a
vyvraceny poskytnutými argumenty. Poskytnutí takových pøíle�itostí musí
brát v úvahu potøebu ochrany dùvìrné povahy informací a pøijatelnosti pro
strany. Nebude povinností �ádné strany setkání se zúèastnit a opomenutí tak
uèinit nebude na újmu vìci této strany. Zúèastnìné strany budou mít právo
pøedlo�it jiné informace k odùvodnìní ústnì.

6.3 Ústní informace, poskytnutá podle odstavce 2, bude úøady brána v
úvahu pouze, bude-li následnì podána písemnì a dána k dispozici ostatním
zúèastnìným stranám, jak je uvedeno v odstavci 1.2.

6.4 Úøady poskytnou, kdykoliv je to mo�né, vèas pøíle�itost
zúèastnìným stranám seznámit se se v�emi informacemi, významnými pro
uplatnìní jejich vìci, které nejsou dùvìrné podle odstavce 5 a jsou pou�ívány
úøady v antidumpingovém �etøení, jako� i pro pøípravu argumentù na základì
tìchto informací.

6.5 S ka�dou informací, která je svou povahou dùvìrná (napøíklad
proto, �e by její zveøejnìní poskytlo významnou výhodu pro konkurenta v
soutì�i nebo by mìlo významný nepøíznivý úèinek pro osobu, poskytující
informaci nebo pro osobu, od které tato osoba informaci získala) nebo která je
poskytována na dùvìrném základì stranami, úèastnícími se �etøení, bude, za
pøedpokladu nále�itého zdùvodnìní, úøady jako s takovou nakládáno. Taková
informace nebude zveøejnìna bez zvlá�tního svolení strany, která ji
poskytla17/.

15/ ObecneÏ platõÂ, zÏe lhuÊta pro vyÂvozce bude pocÏõÂtaÂna od data obdrzÏenõÂ dotaznõÂku, kteryÂ

bude pro tento uÂcÏel povazÏovaÂn za obdrzÏenyÂ jeden tyÂden ode dne, kdy byl odeslaÂn

druheÂ straneÏ nebo prÏedaÂn prÏõÂslusÏneÂmu diplomatickeÂmu zaÂstupci vyvaÂzÏejõÂcõÂho CÏlena

nebo, v prÏõÂpadeÏ samostatneÂho celnõÂho uÂzemõÂ CÏlena WTO, oficiaÂlnõÂmu zaÂstupci

vyÂvoznõÂho uÂzemõÂ.

16/ RozumõÂ se, zÏe tam, kde je pocÏet zuÂcÏastneÏnyÂch vyÂvozcuÊ zvlaÂsÏteÏ vysokyÂ, bude plnyÂ text

põÂsemneÂ zÏaÂdosti poskytnut pouze uÂrÏaduÊm vyvaÂzÏejõÂcõÂho CÏlena nebo prÏõÂslusÏneÂmu

obchodnõÂmu svazu.

17/ CÏlenoveÂ si jsou veÏdomi, zÏe na uÂzemõÂ neÏkteryÂch CÏlenuÊ muÊzÏe byÂt zverÏejneÏnõÂ vyzÏadovaÂno

podle uÂzce formulovaneÂho ochranneÂho rezÏimu.
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6.5.1 Úøady budou na zúèastnìných stranách, které poskytují dùvìrné
informace, vy�adovat, aby z nich poskytly výtah, který nemá dùvìrnou
povahu. Tento výtah bude dostateènì podrobný, aby umo�nil
rozumné pochopení podstaty informace, poskytnuté jako dùvìrná. Za
mimoøádných okolností mohou tyto strany oznámit, �e taková
informace není vhodná k zpracování výtahu. Za tìchto mimoøádných
okolností musí být pøedlo�eno prohlá�ení o dùvodech, proè není
mo�no výtah zpracovat.

6.5.2 Pokud úøady shledají, �e �ádost o dùvìrné nakládání není oprávnìná a
jestli�e poskytovatel informace není informaci ochoten zveøejnit nebo
dát svolení k jejímu zveøejnìní v zobecnìné nebo shrnuté podobì,
nemusí tuto informaci úøady vzít v úvahu, leda�e lze uspokojivì z
vhodných zdrojù prokázat, �e informace je správná.

6.6 S výjimkou okolností, uvedených v odstavci 8, se úøady v prùbìhu
�etøení pøesvìdèí o pøesnosti informací, poskytnutých zúèastnìnými stranami,
na nich� jsou jejich tvrzení zalo�ena.

6.7 Za úèelem ovìøení poskytnutých informací nebo získání dal�ích
podrobností mohou úøady provádìt, bude-li to nutné, �etøení na území jiných
Èlenù za pøedpokladu, �e obdr�í souhlas dotyèných firem a �e to oznámí
zástupcùm vlády dotyèného Èlena a tento Èlen proti �etøení nemá námitky.
Pøi �etøení, provádìném na území jiných Èlenù, bude uplatòován postup,
uvedený v pøíloze I. S výjimkou závazkù o ochranì dùvìrných informací dají
úøady výsledky jakýchkoliv takových �etøení k dispozici nebo je zveøejní podle
odstavce 9 firmám, kterých se týkají a mohou tyto výsledky poskytnout
�adatelùm.

6.8 V pøípadech, kdy zúèastnìná strana odmítne pøístup k nutné
informaci nebo ji jinak neposkytne v rozumné lhùtì nebo významnì brání
�etøení, mohou být pøedbì�ná a koneèná kladná nebo záporná zji�tìní uèinìna
na základì dostupných skuteèností. Pøi uplatòování tohoto odstavce budou
dodr�ována ustanovení pøílohy II.

6.9 Úøady budou pøed vypracováním koneèného zji�tìní informovat
v�echny zúèastnìné strany o podstatných posuzovaných skuteènostech, které
tvoøí základ pro rozhodnutí, zda uplatnit koneèná opatøení. Toto zveøejnìní
by mìlo být provedeno dostateènì vèas, aby strany mohly bránit své zájmy.

6.10 Jako pravidlo platí, �e úøady urèí jednotlivé dumpingové rozpìtí
pro ka�dého známého dotyèného vývozce nebo výrobce výrobku, který je
pøedmìtem �etøení. V pøípadech, v nich� je poèet zúèastnìných vývozcù,
výrobcù, dovozcù nebo typù výrobkù tak velký, �e uèinit takové urèení je
nemo�né, mohou úøady omezit jejich pøezkoumání buï na rozumný poèet
zúèastnìných stran nebo výrobkù s pou�itím vzorkù, které jsou statisticky
odùvodnìné na základì informací, které mají úøady k dispozici v dobì výbìru
nebo je omezit na nejvìt�í procento objemu vývozù z dotyèné zemì, které mù�e
být rozumnì vy�etøeno.

6.10.1 Jakýkoliv výbìr vývozcù, výrobcù, dovozcù nebo typù výrobkù,
provedený podle tohoto odstavce, bude pøednostnì zvolen po
konzultaci s dotyènými vývozci, výrobci nebo dovozci a s jejich
souhlasem.

18/ CÏlenoveÂ se dohodli, zÏe by zÏaÂdosti o duÊveÏrneÂ naklaÂdaÂnõÂ nemeÏly byÂt libovolneÏ

zamõÂtaÂny.
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6.10.2 V pøípadech, kde úøady omezily jejich pøezkoumání, jak je uvedeno v
tomto odstavci, urèí alespoò jedno dumpingové rozpìtí pro kteréhokoli
vývozce nebo výrobce, který nebyl pùvodnì vybrán a který pøedlo�í
nezbytné informace vèas, aby byly posouzeny v prùbìhu �etøení, leda�e
by poèet vývozcù nebo výrobcù byl tak velký, �e jednotlivá
pøezkoumání by byla mimoøádnou zátì�í pro úøady a bránila
vèasnému zakonèení �etøení. Dobrovolné odpovìdi nebudou odmítány.

6.11 Pro úèely této Dohody bude výraz �zúèastnìné strany�
zahrnovat:

(i) vývozce nebo zahranièního výrobce nebo dovozce výrobku, který
je pøedmìtem �etøení nebo obchodní nebo podnikatelský svaz, v
nìm� vìt�ina èlenù jsou výrobci, vývozci nebo dovozci tohoto
výrobku;

(ii) vláda vyvá�ejícího Èlena; a

(iii) výrobce obdobného výrobku dová�ejícího Èlena nebo obchodní a
podnikatelský svaz, jeho� vìt�ina èlenù vyrábí obdobný výrobek
na území dová�ejícího Èlena.

Tento seznam nebrání Èlenùm umo�nit domácím nebo zahranièním stranám,
jiným ne� uvedeným vý�e, aby byly pova�ovány za zúèastnìné strany.

6.12 Úøady poskytnou pøíle�itost prùmyslovým u�ivatelùm výrobku,
který je pøedmìtem �etøení a reprezentativním spotøebním organizacím v
pøípadech, kdy je výrobek bì�nì prodáván v maloobchodì, aby poskytli
informace, vztahující se k �etøení, pokud jde o dumping, újmu a pøíèinnou
souvislost.

6.13 Úøady vezmou nále�itì v úvahu potí�e, které zaznamenaly
zúèastnìné strany, zejména malé podniky, pøi podávání po�adovaných
informací a poskytnou jim ve�kerou mo�nou pomoc.

6.14 Vý�e uvedené postupy nejsou zamý�leny tak, aby bránily úøadùm
Èlena v rychlém postupu, pokud jde o zahájení �etøení, dosa�ení pøedbì�ných
nebo koneèných, kladných nebo záporných zji�tìní nebo uplatnìní
prozatímních nebo koneèných opatøení v souladu s pøíslu�nými ustanoveními
této Dohody.

Èlánek 7

Prozatímní opatøení

7.1 Prozatímní opatøení mohou být uplatnìna pouze tehdy, jestli�e:

(i) �etøení bylo zahájeno v souladu s ustanoveními èlánku 5, bylo v
tomto smyslu vydáno veøejné oznámení a zúèastnìným stranám
bylo patøièným zpùsobem umo�nìno pøedlo�it informace a
vznést pøipomínky;

(ii) bylo uèinìno pøedbì�né kladné zji�tìní dumpingu a následné
újmy domácímu výrobnímu odvìtví; a

(iii) pøíslu�né úøady pova�ují taková opatøení za nezbytná k
zabránìní újmì, zpùsobené bìhem �etøení.
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7.2 Prozatímní opatøení mohou mít formu prozatímního cla nebo
pøednostnì jistoty ve formì depozita v hotovosti nebo záruky, odpovídající
èástce antidumpingového cla prozatímnì odhadnutého, která nebude vy��í ne�
prozatímnì odhadnuté dumpingové rozpìtí. Pøeru�ení øízení o celním
hodnocení je odpovídajícím prozatímním opatøením za pøedpokladu, �e je
uvedeno bì�né clo a odhadnutá èástka antidumpingového cla a pokud
pøeru�ení øízení o celním hodnocení podléhá stejným podmínkám jako ostatní
prozatímní opatøení.

7.3 Prozatímní opatøení nebudou uplatòována døíve ne� 60 dní od
data zahájení �etøení.

7.4 Uplatòování prozatímních opatøení bude omezeno na co nejkrat�í
dobu, nepøesahující ètyøi mìsíce nebo podle rozhodnutí pøíslu�ných úøadù na
�ádost vývozcù, pøedstavujících významné procento dotyèného obchodu, na
dobu, nepøesahující �est mìsícù. Jestli�e úøady bìhem �etøení zkoumají, zda
by bylo clo ni��í ne� dumpingové rozpìtí dostateèné k odstranìní újmy, mohou
tato období èinit �est, popøípadì devìt mìsícù.

7.5 Pøi uplatòování prozatímních opatøení bude postupováno podle
pøíslu�ných ustanovení èlánku 9.

Èlánek 8

Cenové závazky

8.1 Øízení mù�e19/ být pøeru�eno nebo ukonèeno bez ulo�ení
prozatímních opatøení nebo antidumpingových cel, budou-li pøijaty uspokojivé
dobrovolné závazky vývozce, �e upraví své ceny nebo zastaví vývozy do
dotyèné oblasti za dumpingové ceny tak, aby úøady byly pøesvìdèeny, �e
po�kozující úèinek dumpingu bude odstranìn. Cenové zvý�ení podle tìchto
závazkù nebude vy��í ne� je nezbytné k vyrovnání dumpingového rozpìtí. Je
�ádoucí, aby cenové zvý�ení bylo ni��í ne� dumpingové rozpìtí, pokud by toto
zvý�ení bylo dostateèné k odstranìní újmy domácímu výrobnímu odvìtví.

8.2 Cenové závazky nebudou na vývozcích po�adovány nebo jimi
pøijímány, pokud úøady dová�ejícího Èlena neuèinily pøedbì�né kladné zji�tìní
dumpingu a újmy, zpùsobené tímto dumpingem.

8.3 Nabídnuté závazky nemusí být pøijaty, jestli�e úøady pova�ují
jejich pøijetí za nepraktické, napøíklad jestli�e je poèet skuteèných nebo
mo�ných vývozcù pøíli� vysoký nebo z jiných dùvodù, vèetnì dùvodù,
vyplývajících z v�eobecné politiky. Pokud takový pøípad vznikne a pokud to
bude mo�né, úøady uvedou vývozci dùvody, které je vedly k tomu, �e pova�ují
pøijetí závazku za nevhodné a poskytnou v mo�né míøe vývozci pøíle�itost
uplatnit k vìci pøipomínky.

8.4 I kdy� je závazek pøijat, bude �etøení o dumpingu a újmì pøesto
dokonèeno, pokud si to vývozce pøeje nebo tak úøady rozhodly. Bude-li
zji�tìno, �e nedo�lo k dumpingu nebo újmì, závazek automaticky zanikne s
výjimkou pøípadù, kdy takové zji�tìní bylo z velké èásti uèinìno v dùsledku
existence cenového závazku. V takových pøípadech mohou úøady po�adovat,
aby závazek zùstal v platnosti po rozumnou dobu v souladu s ustanoveními
této Dohody. V pøípadì, �e bylo uèinìno zji�tìní, �e do�lo k dumpingu a újmì,
bude závazek nadále platit v souladu s jeho podmínkami a s ustanoveními této
Dohody.

19/ Slovo ªmuÊzÏeª nebude vyklaÂdaÂno tak, zÏe umozÏnõÂ soucÏasneÏ pokracÏovat v rÏõÂzenõÂ a

provaÂdeÏt cenoveÂ zaÂvazky s vyÂjimkou uvedenou v odstavci 4.
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8.5 Cenové závazky mohou být úøady dová�ejícího Èlena navr�eny,
ale �ádný vývozce je nebude nucen pøijmout. Skuteènost, �e vývozci nenabídli
takové závazky nebo nepøijali návrh, aby tak uèinili, nebude nijak na újmu
posouzení vìci. Úøady v�ak mohou rozhodnout, �e hrozba újmy
pravdìpodobnìji nastane, jestli�e budou dumpingové dovozy pokraèovat.

8.6 Úøady dová�ejícího Èlena mohou po�ádat kteréhokoli vývozce,
jeho� závazek byl pøijat, aby pravidelnì poskytoval informace o plnìní
takového závazku a umo�nil ovìøování pøíslu�ných údajù. V pøípadì poru�ení
závazku mohou úøady dová�ejícího Èlena pøijmout podle této Dohody a v
souladu s jejími ustanoveními urychlená opatøení, která mohou spoèívat v
okam�itém zavedení prozatímních opatøení na základì nejlep�ích dostupných
informací. V takových pøípadech mohou být koneèná cla ulo�ena v souladu s
touto Dohodou na výrobky, dovezené pro spotøebu nejvý�e 90 dní pøed
zavedením tìchto prozatímních opatøení s výhradou, �e �ádné takové ulo�ení
cla nebude zpìtnì uplatnìno na dovozy, uskuteènìné pøed poru�ením závazku.

Èlánek 9

Ukládání a vybírání antidumpingových cel

9.1 Rozhodnutí o tom, zda ulo�it antidumpingové clo v pøípadech, kdy
pro to byly v�echny podmínky splnìny a rozhodnutí, zda vý�e
antidumpingového cla, které má být ulo�eno, má odpovídat celému
dumpingovému rozpìtí nebo být ni��í, nále�í úøadùm dová�ejícího Èlena. Je
�ádoucí, aby ulo�ení cla bylo pøípustné na území v�ech Èlenù a aby clo bylo
ni��í ne� rozpìtí, jestli�e toto ni��í clo bude dostateèné k odstranìní újmy,
zpùsobené domácímu výrobnímu odvìtví.

9.2 Je-li na jakýkoli výrobek ulo�eno antidumpingové clo, bude toto
antidumpingové clo, jeho� vý�e bude v ka�dém pøípadì pøimìøená, vybíráno na
nediskriminaèní bázi z dovozù tohoto výrobku ze v�ech zdrojù, o nich� bylo
zji�tìno, �e jsou dumpingové a pùsobí újmu, kromì dovozù z tìch zdrojù, od
kterých byly pøijaty cenové závazky podle podmínek této Dohody. Úøady
oznámí dodavatele dotyèného výrobku. Pokud je v�ak dotèeno nìkolik
dodavatelù ze stejné zemì a je neproveditelné uvádìt je v�echny, úøady mohou
oznámit dotyènou dodavatelskou zemi. Pokud je dotèeno nìkolik dodavatelù z
více ne� jedné zemì, úøady mohou oznámit buï v�echny dotèené dodavatele
nebo není-li to proveditelné, v�echny dotèené dodavatelské zemì.

9.3 Vý�e antidumpingového cla nepøekroèí dumpingové rozpìtí,
stanovené podle èlánku 2.

9.3.1 Jestli�e je vý�e antidumpingového cla vymìøena zpìtnì, urèení
koneèného závazku na zaplacení antidumpingového cla bude
provedeno co nejdøíve, obvykle do 12 mìsícù a v �ádném pøípadì
pozdìji ne� do 18 mìsícù po datu, ke kterému byla �ádost o koneèné
stanovení vý�e antidumpingového cla pøedlo�ena20/. Jakékoliv
vrácení bude provedeno bezodkladnì a obvykle nejdéle do 90 dní, které
následují po urèení koneèného závazku, urèeného podle tohoto
pododstavce. V ka�dém pøípadì, kdy vrácení není provedeno do 90
dní, podají úøady, jsou-li o to po�ádány, vysvìtlení.

20/ RozumõÂ se, zÏe dodrzÏenõÂ lhuÊty, uvedeneÂ v tomto podstavci a v odstavci 3.2, nenõÂ

mozÏneÂ v prÏõÂpadeÏ, kdy dotycÏnyÂ vyÂrobek je podroben soudnõÂmu prÏezkoumaÂnõÂ.
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9.3.2 Jestli�e je vý�e antidumpingového cla vymìøena na pøedpokládaném
základì, bude na po�ádání uèinìno opatøení pro okam�ité vrácení
ka�dého takového cla, placeného nad dumpingové rozpìtí. Vrácení
ka�dého takového cla, placeného nad skuteèné dumpingové rozpìtí, se
uskuteèní obvykle do 12 mìsícù a v �ádném pøípadì ne déle ne� do 18
mìsícù po datu, kdy byla �ádost o vrácení, øádnì dolo�ená dùkazy,
pøedlo�ena dovozcem výrobkù, podléhajících antidumpingovému clu.
Schválené vrácení by se mìlo obvykle provést do 90 dní po vý�e
uvedeném rozhodnutí.

9.3.3 Pøi urèování, zda a do jaké míry bude vrácení provedeno v pøípadì, �e
je vývozní cena konstruována v souladu s odstavcem 3 èlánku 2, by
mìly úøady vzít v úvahu ka�dou zmìnu normální hodnoty, ka�dou
zmìnu nákladù, vzniklých mezi dovozem a dal�ím prodejem a ka�dý
pohyb prodejní ceny, který se øádnì promítá do následných prodejních
cen a mìly by poèítat vývozní cenu bez srá�ky za èástku zaplaceného
antidumpingového cla, jsou-li o tìchto skuteènostech poskytnuty
nezvratné dùkazy.

9.4 Pokud úøady omezily své zkoumání v souladu s druhou vìtou
odstavce 10 èlánku 6, jakékoliv antidumpingové clo, uplatòované na dovozy od
vývozcù nebo výrobcù, kteøí nejsou zahrnuti do zkoumání, nepøekroèí:

(i) vá�ený prùmìr dumpingového rozpìtí, stanoveného s ohledem
na vybrané vývozce nebo výrobce nebo,

(ii) rozdíl mezi vá�eným prùmìrem normální hodnoty vybraných
vývozcù nebo výrobcù a vývozními cenami vývozcù nebo výrobcù
jednotlivì nezkoumaných v pøípadech, kdy závazek na zaplacení
antidumpingových cel je poèítán na základì oèekávané normální
hodnoty,

za pøedpokladu, �e úøady nebudou pro úèel tohoto odstavce brát na vìdomí
�ádné nulové a de minimis rozpìtí a rozpìtí, stanovené podle okolností,
uvedených v odstavci 8 èlánku 6. Úøady budou uplatòovat jednotlivá cla nebo
normální hodnoty dovozù od kteréhokoli vývozce nebo výrobce, který není
zahrnut do zkoumání a který poskytl nezbytné informace v prùbìhu �etøení,
jak je uvedeno v odstavci 10.2 èlánku 6.

9.5 Pokud výrobek podléhá antidumpingovým clùm v zemi
dová�ejícího Èlena, úøady provedou bezodkladnì pøezkoumání za úèelem
zji�tìní jednotlivých dumpingových rozpìtí pro v�echny vývozce a výrobce v
dotyèné vývozní zemí, kteøí nevyvá�eli výrobek do zemì dová�ejícího Èlena
bìhem �etøení za pøedpokladu, �e tito vývozci nebo výrobci mohou prokázat,
�e nejsou ve spojení s �ádným z vývozcù nebo výrobcù vývozní zemì,
podléhajících antidumpingovým clùm na tento výrobek. Takové pøezkoumání
bude zahájeno a provedeno urychlenì ve srovnání s obvyklým øízením o
stanovení cla a øízením o pøezkoumání v zemi dová�ejícího Èlena. V prùbìhu
pøezkoumání nebude ulo�eno na dovozy od tìchto vývozcù nebo výrobcù �ádné
antidumpingové clo. Úøady mohou nicménì pøeru�it øízení o celním
hodnocení a/nebo �ádat záruku k zaji�tìní, aby v pøípadì, �e výsledkem
takového pøezkoumání v souvislosti s tìmito výrobci nebo vývozci bude zji�tìn
dumping, mohla být antidumpingová cla ulo�ena zpìtnì k datu zahájení
pøezkoumání.
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Èlánek 10

Zpìtná úèinnost

10.1 Prozatímní opatøení a antidumpingová cla budou uplatòována
pouze na výrobky dovezené ke spotøebì poté, co rozhodnutí podle odstavce 1
èlánku 7 a pøípadnì odstavce 1 èlánku 9 vstoupí v platnost, pokud tento
èlánek nestanoví jinak.

10.2 V pøípadech, kdy bylo uèinìno koneèné zji�tìní újmy (nikoli v�ak
její hrozby nebo podstatného zpomalení zavádìní výrobního odvìtví) nebo v
pøípadech koneèného zji�tìní hrozby újmy, kdy by úèinek dumpingových
dovozù bez zavedení prozatímních opatøení vedl ke zji�tìní újmy, mohou být
antidumpingová cla vybírána zpìtnì za období, po které byla pøípadná
prozatímní opatøení uplatòována.

10.3 Je-li koneèné antidumpingové clo vy��í ne� zaplacené nebo
splatné prozatímní clo nebo èástka odhadnutá pro ruèení, nebude rozdíl
vybírán. Je-li koneèné clo ni��í ne� zaplacené nebo splatné prozatímní clo
nebo ne� èástka, odhadnutá pro urèení jistoty, bude rozdíl podle okolností
vrácen nebo clo pøepoèítáno.

10.4 Pokud ustanovení odstavce 2 nestanoví jinak, mù�e být v
pøípadì, �e byla zji�tìna hrozba újmy nebo podstatného zpomalení (ani� by
je�tì újma nastala), ulo�eno koneèné antidumpingové clo pouze od data
zji�tìní hrozby újmy nebo podstatného zpomalení a jakýkoliv hotovostní vklad,
slo�ený v dobì, kdy byla uplatòována prozatímní opatøení, bude urychlenì
vrácen a jakékoliv záruky urychlenì uvolnìny.

10.5 V pøípadì, kdy je koneèné zji�tìní záporné, bude jakýkoliv
hotovostní vklad, slo�ený bìhem uplatòování prozatímních opatøení,
urychlenì vrácen a jakékoliv záruky urychlenì uvolnìny.

10.6 Koneèné antidumpingové clo mù�e být vybíráno na výrobky,
které byly urèeny ke spotøebì ne více ne� 90 dní pøed datem uplatnìní
prozatímních opatøení, jestli�e úøady v souvislosti s dotyèným dumpingovým
výrobkem zjistí, �e:

(i) dumping zpùsobující újmu byl ji� v minulosti zji�tìn nebo
dovozce vìdìl nebo musel vìdìt, �e vývozce provádí dumping a
�e by takový dumping zpùsobil újmu, a

(ii) újma je zpùsobena hromadnými dovozy dumpingového výrobku
v relativnì krátkém èase, které z hlediska doby jejich
uskuteènìní a jejich objemu, jako� i ostatních okolností (jako je
rychlé vybudování skladù dová�eného výrobku), jsou sto vá�nì
ohrozit nápravný úèinek koneèného antidumpingového cla,
které má být uplatnìno za pøedpokladu, �e dotyèní dovozci
dostali pøíle�itost uplatnit pøipomínky.

10.7 Úøady mohou po zahájení �etøení pøijmout taková opatøení, jako
je pøeru�ení øízení o celním hodnocení, umo�òující zpìtné vybrání
antidumpingových cel podle odstavce 6, pokud mají dostateèné dùkazy, �e
podmínky stanovené v tomto odstavci, byly splnìny.

10.8 �ádná cla nebudou vybírána zpìtnì podle odstavce 6 na výrobky,
urèené pro spotøebu pøed datem zahájení �etøení.



- 215 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995Strana 2562 CÏ aÂstka 51

Èlánek 11

Trvání a pøezkoumání antidumpingových cel a cenových závazkù

11.1 Antidumpingové clo zùstane v platnosti pouze tak dlouho a v
takové míøe, jak je nezbytné k vyvá�ení dumpingu, který zpùsobuje újmu.

11.2 Úøady v odùvodnìných pøípadech pøezkoumají potøebu
zachování ulo�eného cla v pøípadì, a to z vlastní iniciativy nebo, pokud
uplynulo pøimìøené období od ulo�ení koneèného antidumpingového cla, na
�ádost kterékoli zúèastnìné strany, která pøedlo�í spolehlivé informace,
zdùvodòující potøebu pøezkoumání21/. Zúèastnìné strany budou mít právo
po�ádat úøady o pøezkoumání, zda je zachování ulo�eného cla nutné k
vyrovnání dumpingu, zda by újma byla nadále pravdìpodobnì zpùsobována
nebo by se obnovila, kdyby clo bylo zru�eno nebo zmìnìno nebo obojí. Pokud
úøady v dùsledku pøezkoumání podle tohoto odstavce zjistí, �e antidumpingové
clo ji� není odùvodnìné, bude okam�itì zru�eno.

11.3 Bez ohledu na ustanovení odstavcù 1 a 2 bude ka�dé koneèné
antidumpingové clo zru�eno nejpozdìji do 5 let od jeho ulo�ení (nebo od data
jeho posledního pøezkoumání podle odstavce 2, pokud toto pøezkoumání
pokrývalo dumping i újmu nebo podle tohoto odstavce), pokud úøady neurèí
pøi pøezkoumání, zahájeném pøed tímto datem z jejich vlastní iniciativy nebo
na základì øádnì odùvodnìné �ádosti, podané domácím výrobním odvìtvím
nebo jeho jménem v pøimìøeném období pøed tímto datem, �e uplynutí
platnosti cla by zøejmì vedlo k pokraèování nebo obnovení dumpingu a
újmy22/. Clo mù�e zùstat v platnosti a� do výsledku tohoto pøezkoumání.

11.4 Ustanovení èlánku 6 o dùkazech a øízení se pou�ijí na kterékoli
pøezkoumání, provádìné podle tohoto èlánku. Takové pøezkoumání bude
provedeno urychlenì a bude obvykle ukonèeno do 12 mìsícù ode dne svého
zahájení.

11.5 Ustanovení tohoto èlánku se pou�ijí mutatis mutandis na cenové
závazky, pøijaté podle èlánku 8.

Èlánek 12

Veøejné oznámení a výklad zji�tìní

12.1 Jakmile jsou úøady pøesvìdèeny, �e dùkazy dostateènì
odùvodòují zahájení antidumpingového �etøení podle èlánku 5, bude to Èlenu
nebo Èlenùm, jejich� výrobky jsou pøedmìtem tohoto �etøení a jiným
zúèastnìným stranám, o nich� je úøadùm provádìjícím �etøení známo, �e mají
ve vìci zájem, oznámeno a bude vydáno veøejné oznámení.

12.1.1 Veøejné oznámení o zahájení �etøení bude obsahovat pøíslu�né
informace nebo sdìlení, �e byla vydána samostatná zpráva23/,
obsahující pøíslu�né informace, zahrnující tyto údaje:

21/ ZjisÏteÏnõÂ konecÏneÂho zaÂvazku na zaplacenõÂ antidumpingoveÂho cla podle odstavce 3

cÏlaÂnku 9 neprÏedstavuje samo o sobeÏ prÏezkoumaÂnõÂ ve smyslu tohoto cÏlaÂnku.

22/ Je-li vyÂsÏe antidumpingoveÂho cla vymeÏrÏena zpeÏtneÏ, pak zjisÏteÏnõÂ poslednõÂho rÏõÂzenõÂ o

hodnocenõÂ podle odstavce 3.1 cÏlaÂnku 9, ktereÂ stanovilo, zÏe clo nemaÂ byÂt ulozÏeno,

nezavazuje samo o sobeÏ uÂrÏady, aby zrusÏily rozhodneÂ clo.

23/ V prÏõÂpadech, kdy uÂrÏady poskytujõÂ informace a vysveÏtlenõÂ podle ustanovenõÂ tohoto

cÏlaÂnku v samostatneÂ zpraÂveÏ, zajistõÂ, aby byla tato zpraÂva snadno prÏõÂstupnaÂ

verÏejnosti.
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(i) jméno vývozní zemì nebo zemí a výrobek, který je pøedmìtem
�etøení;

(ii) datum zahájení �etøení;

(iii) na jakém základì je zalo�ena domnìnka existence dumpingu,
uvedená v �ádosti;

(iv) souhrn faktorù, na nich� je zalo�eno tvrzení o újmì;

(v) adresa, na ní� mají být zasílány pøipomínky zúèastnìných stran;

(vi) lhùty, ve kterých zúèastnìné strany mohou sdìlovat svá
stanoviska.

12.2 Veøejné oznámení bude vydáno o ka�dém pøedbì�ném nebo
koneèném, kladném nebo záporném zji�tìní, o ka�dém rozhodnutí o pøijetí
závazku podle èlánku 8, o ukonèení takového závazku a o zru�ení koneèného
antidumpingového cla. Ka�dé takové oznámení bude dostateènì podrobnì
obsahovat nálezy a závìry o v�ech faktických nebo právních otázkách,
pova�ovaných úøady provádìjícími �etøení za podstatné nebo bude toto
oznámení obsahovat sdìlení, �e o nich byla vydána dostateènì podrobná
samostatná zpráva. V�echna tato oznámení a zprávy budou sdìleny Èlenu
nebo Èlenùm, jejich� výrobky jsou pøedmìtem takového zji�tìní nebo závazku
a ostatním zúèastnìným stranám, o nich� je známo, �e mají ve vìci zájem.

12.2.1 Veøejné oznámení o ulo�ení prozatímních opatøení bude obsahovat
dostateènì podrobné vysvìtlení o pøedbì�ných zji�tìních dumpingu a
újmy s odvoláním na faktické a právní skuteènosti, které vedly k
pøijetí nebo zamítnutí argumentù nebo bude toto oznámení obsahovat
sdìlení, �e o nich byla vydána dostateènì podrobná samostatná
zpráva. Takové oznámení nebo zpráva bude, pøi vìnování øádné
pozornosti ochranì dùvìrných informací, obsahovat zejména:

(i) jména dodavatelù nebo není-li to mo�né, dotyèné dodavatelské
zemì;

(ii) popis výrobku, který je dostateèný pro celní úèely;

(iii) stanovené dumpingové rozpìtí a úplné vysvìtlení dùvodù pro
výbìr metodiky, pou�ité pøi stanovení a porovnání vývozní ceny
a normální hodnoty podle èlánku 2;

(iv) posouzení, týkající se zji�tìní újmy podle èlánku 3;

(v) hlavní dùvody, vedoucí ke zji�tìní.

12.2.2 Veøejné oznámení o ukonèení nebo zastavení �etøení bude v pøípadì
kladného zji�tìní pøedpokládajícího ulo�ení koneèného cla nebo pøijetí
cenového závazku obsahovat v�echny pøíslu�né informace o faktických
a právních skuteènostech a dùvodech, které vedly k ulo�ení koneèných
opatøení nebo pøijetí cenového závazku nebo bude toto oznámení
obsahovat sdìlení, �e o nich byla vydána dostateènì podrobná
samostatná zpráva, pøièem� patøièná pozornost bude vìnována
povinnosti chránit dùvìrné informace. Oznámení nebo zpráva budou
zejména obsahovat informace, uvedené v odstavci 2.1, jako� i dùvody
pøijetí nebo zamítnutí pøíslu�ných argumentù nebo tvrzení,
pøedlo�ených vývozci nebo dovozci a základ pro jakékoliv rozhodnutí,
uèinìné podle odstavce 10.2 èlánku 6.
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12.2.3 Veøejné oznámení o ukonèení nebo zastavení �etøení v dùsledku pøijetí
závazku podle èlánku 8 bude zahrnovat nedùvìrnou èást tohoto
závazku nebo bude obsahovat sdìlení, �e byla vydána samostatná
zpráva, zahrnující tuto èást.

12.3 Ustanovení tohoto èlánku se pou�ije mutatis mutandis na
zahájení a ukonèení pøezkoumání podle èlánku 11 a na rozhodnutí podle
èlánku 10 uplatnit cla zpìtnì.

Èlánek 13

Soudní pøezkoumání

Ka�dý Èlen, jeho� domácí právní øád obsahuje ustanovení o
antidumpingových opatøeních, bude udr�ovat soudy a soudní, rozhodèí nebo
správní øízení za úèelem mimo jiné bezodkladného pøezkoumání správních
opatøení, týkajících se koneèných zji�tìní a pøezkoumání zji�tìní ve smyslu
èlánku 11. Tyto soudy nebo øízení budou nezávislé na úøadech, odpovìdných
za dotyèná zji�tìní nebo pøezkoumání.

Èlánek 14

Antidumpingové øízení ve prospìch tøetí zemì

14.1 �ádost o antidumpingové opatøení ve prospìch tøetí zemì musí
být pøedlo�ena úøady této tøetí zemì.

14.2 Tato �ádost bude dolo�ena informacemi o cenách, které
dokládají, �e dovozy jsou dumpingové a podrobnými informacemi, které
dokládají, �e údajný dumping zpùsobuje újmu dotyènému domácímu
výrobnímu odvìtví ve tøetí zemi. Vláda tøetí zemì poskytne úøadùm dová�ející
zemì ve�kerou pomoc pøi získávání dal�ích informací, které by mohly
pova�ovat ze nezbytné.

14.3 Úøady dová�ející zemì pøihlédnou pøi posuzování takové �ádosti
k úèinkùm údajného dumpingu na dotyèné výrobní odvìtví ve tøetí zemi jako
celek; jinak øeèeno újma nebude odhadnuta pouze ve vztahu k úèinku
údajného dumpingu na vývoz tohoto výrobního odvìtví do dová�ející zemì
nebo na celkové vývozy tohoto výrobního odvìtví.

14.4 Rozhodnutí, zda v pøípadu pokraèovat, je na dová�ející zemi.
Rozhodne-li dová�ející zemì, �e je pøipravena pøijmout opatøení, musí si sama
vy�ádat souhlas Rady pro obchod zbo�ím.

Èlánek 15

Rozvojové èlenské zemì

Uznává se, �e vyspìlé èlenské zemì musí brát zvlá�tní ohled na
zvlá�tní situaci rozvojových èlenských zemí pøi zva�ování, zda uplatnit
antidumpingová opatøení podle této Dohody. Pøed uplatnìním
antidumpingových cel, která by postihla podstatné zájmy rozvojových
èlenských zemí, budou prozkoumány mo�nosti konstruktivních øe�ení
umo�nìných touto Dohodou.
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ÈÁST II

Èlánek 16

Výbor pro otázky antidumpingu

16.1 Tímto se zøizuje Výbor pro otázky antidumpingu (dále v této
dohodì uvádìný jako �Výbor�), slo�ený ze zástupcù ka�dého z Èlenù. Výbor
zvolí svého pøedsedu a bude se scházet nejménì dvakrát roènì a na �ádost
kteréhokoli Èlena v souladu s pøíslu�nými ustanoveními této Dohody. Výbor
bude vykonávat pravomoce, které jsou mu svìøeny podle této Dohody nebo
Èleny a poskytne Èlenùm mo�nost konzultovat v�echny otázky, týkající se
pùsobení této Dohody nebo naplòování jejich cílù. Sekretariát WTO bude
plnit funkci sekretariátu Výboru.

16.2 Výbor mù�e podle potøeby zøizovat pomocné orgány.

16.3 Pøi výkonu svých funkcí mohou Výbor a jeho pomocné orgány
konzultovat jakýkoliv zdroj, který budou pova�ovat za vhodný a �ádat od nìj
informace. Pøedtím v�ak, ne� Výbor nebo jeho pomocný orgán po�ádají o
informaci pøíslu�ný zdroj, který je v pravomoci nìkterého Èlena, budou o tom
tohoto Èlena informovat. Musí získat souhlas Èlena a kterékoli firmy, která
má být konzultována.

16.4 Èlenové budou bez prodlení oznamovat Výboru v�echna pøijatá
pøedbì�ná nebo koneèná antidumpingová opatøení. Tyto zprávy budou k
dispozici v Sekretariátu k nahlédnutí ostatním Èlenùm. Èlenové budou
rovnì� pøedkládat pololetní zprávy o v�ech antidumpingových opatøeních,
pøijatých v pøedchozích 6 mìsících. Pololetní zprávy budou pøedkládány na
dohodnutém standardním formuláøi.

16.5 Ka�dý Èlen oznámí Výboru a) které z jeho úøadù jsou pøíslu�né
zahájit a provádìt �etøení, uvedené v èlánku 5 a b) jaká jsou jeho pravidla
øízení, podle nich� se postupuje pøi zahájení a provádìní tìchto �etøení.

Èlánek 17

Konzultace a øe�ení sporù

17.1 Pokud není v této Dohodì stanoveno jinak, uplatòuje se na
konzultace a øe�ení sporù podle této Dohody Ujednání o øe�ení sporù.

17.2 Ka�dý Èlen bude posuzovat s porozumìním stanoviska jiného
Èlena, týkající se jakékoli otázky, ovlivòující pùsobení této Dohody a vytvoøí
pøimìøené mo�nosti konzultovat tato stanoviska.

17.3 Pokud se Èlen domnívá, �e jakákoliv výhoda, vyplývající pro nìj
pøímo nebo nepøímo z této Dohody, je zru�ena nebo zmen�ena nebo �e
dosa�ení nìkterého cíle je bránìno jiným Èlenem nebo Èleny, mù�e za úèelem
dosa�ení vzájemnì uspokojivého øe�ení zále�itosti písemnì po�ádat o
konzultace s dotyèným Èlenem nebo Èleny. Ka�dý Èlen bude posuzovat s
porozumìním ka�dou �ádost Èlena nebo Èlenù o konzultaci.

17.4 Pokud se Èlen, který po�ádal o konzultace, domnívá, �e
konzultace podle odstavce 3 neumo�nily dospìt k vzájemnì dohodnutému
øe�ení a pøíslu�né orgány dová�ejícího Èlena pøijaly koneèné opatøení s cílem
vybírat koneèná antidumpingová cla nebo pøijmout cenové závazky, mù�e
tento Èlen zále�itost pøedlo�it Orgánu pro øe�ení sporù (�DSB�*/). Má-li

*/ Dispute Settlement Body.
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prozatímní opatøení významný úèinek a Èlen, který po�ádal o konzultace, se
domnívá, �e opatøení bylo uèinìno v rozporu s ustanoveními odstavce 1 èlánku
7, mù�e tento Èlen tuto zále�itost rovnì� pøedlo�it DSB.

17.5 DSB na po�ádání �alující strany ustaví skupinu odborníkù k
pøezkoumání zále�itosti na základì:

(i) písemného prohlá�ení, v nìm� �ádající Èlen uvede, jak výhody,
vyplývající pro nìj pøímo nebo nepøímo z této Dohody, byly
zru�eny nebo zmen�eny, nebo jak je bránìno dosa�ení cílù
Dohody, a

(ii) skuteèností, sdìlených v souladu s pøíslu�ným domácím øízením
úøadùm dová�ejícího Èlena.

17.6 Pøi pøezkoumání zále�itosti podle odstavce 5:

(i) skupina odborníkù ve svém posuzování faktù, týkajících se této
zále�itosti urèí, zda úøady správnì nakládaly s fakty a zda jejich
posouzení bylo nestranné a objektivní. Pokud bylo s fakty
nakládáno správnì a posouzení bylo nezávislé a objektivní,
posouzení nebude vyvráceno, i kdyby skupina odborníkù do�la k
rozdílnému závìru;

(ii) skupina odborníkù bude vykládat pøíslu�ná ustanovení Dohody
v souladu se zvykovými pravidly výkladu mezinárodního práva
veøejného. Shledá-li skupina odborníkù, �e pøíslu�né ustanovení
Dohody pøipou�tí více ne� jeden pøípustný výklad, bude skupina
odborníkù pova�ovat opatøení úøadù za sluèitelné s Dohodou,
pokud se opírá o jeden z pøípustných výkladù.

17.7 Dùvìrné informace, poskytnuté skupinì odborníkù, nebudou
zveøejnìny bez formálního zmocnìní osoby, orgánu nebo úøadu, který je
poskytl. Jsou-li tyto informace vy�ádány skupinou odborníkù, ale k jejich
zveøejnìní není skupina odborníkù zmocnìna, bude na základì zmocnìní
osoby, orgánu nebo úøadu, který informace poskytl, pøedán nedùvìrný výtah
informace.

Èlánek 18

Závìreèná ustanovení

18.1 �ádné specifické opatøení proti dumpingovým vývozùm ze zemì
jiného Èlena nemù�e být pøijato, pokud není v souladu s ustanoveními GATT
1994, jak jsou interpretována touto Dohodou24/.

18.2 K �ádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatnìny
výhrady bez souhlasu ostatních Èlenù.

18.3 S výjimkou odstavcù 3.1 a 3.2 se budou ustanovení této Dohody
uplatòovat na �etøení a pøezkoumání existujících opatøení, zahájená na
základì �ádostí, které byly pøedlo�eny v den nebo po dni, kdy pro Èlena
vstoupila v platnost Dohoda o WTO.

18.3.1 Pokud se týèe výpoètu dumpingového rozpìtí v souvislosti s vrácením
podle odstavce 3 èlánku 9, budou uplatòována pravidla, pou�itá pøi
posledním pøedcházejícím zji�tìní nebo pøezkoumání dumpingu.

24/ Smyslem tohoto ustanovenõÂ nenõÂ znemozÏnit opatrÏenõÂ, kteraÂ jsou prÏimeÏrÏenaÂ podle

jinyÂch prÏõÂslusÏnyÂch ustanovenõÂ GATT 1994.
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18.3.2 Pro úèely odstavce 3 èlánku 11 budou existující antidumpingová
opatøení pova�ována za ulo�ená nejpozdìji dnem, kterým pro Èlena
vstoupila v platnost Dohoda o WTO s výjimkou pøípadù, kdy domácí
právní øád Èlena platný k tomuto datu ji� obsahoval ustanovení
obdobné tomu, které je uvedeno v tomto odstavci.

18.4 Ka�dý Èlen pøijme v�echna potøebná opatøení obecné nebo
zvlá�tní povahy, aby zajistil nejpozdìji ke dni, kdy pro nìj vstoupí v platnost
Dohoda o WTO, soulad mezi svými právními pøedpisy a správními øízeními a
ustanoveními této Dohody v rozsahu, v jakém mohou být na tohoto Èlena
uplatòována.

18.5 Ka�dý Èlen bude informovat Výbor o jakýchkoliv zmìnách v jeho
právním øádu, týkajících se této Dohody a v provádìní tìchto právních
pøedpisù.

18.6 Výbor pøezkoumá ka�doroènì provádìní a pùsobení této Dohody,
pøièem� bude mít na pamìti její cíle. Výbor bude ka�doroènì informovat Radu
pro obchod zbo�ím o vývoji bìhem období, na které se toto pøezkoumání
vztahuje.

18.7 Pøílohy k této Dohodì tvoøí její nedílnou souèást.
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PØÍLOHA I

POSTUPY PØI �ETØENÍ NA MÍSTÌ
PODLE ODSTAVCE 7 ÈLANKU 6

1. Po zahájení �etøení by úøady vyvá�ejícího Èlena a firmy, o nich� je
známo, �e se jich to týká, mìly být informovány o úmyslu provést �etøení na
místì.

2. Je-li úmyslem v mimoøádných pøípadech zahrnout do skupiny,
provádìjící �etøení, nevládní experty, mìly by být o tom firmy a úøady
vyvá�ejícího Èlena informovány. Nevládní experti by mìli podléhat úèinným
sankcím, pokud nedodr�í dùvìrnou povahu informací.

3. Získání výslovného souhlasu pøíslu�né firmy vyvá�ejícího Èlena
døíve, ne� je termín náv�tìvy definitivnì stanoven, by mìlo být obvyklým
postupem.

4. Jakmile byl získán souhlas pøíslu�ných firem, mìly by úøady,
provádìjící �etøení, oznámit úøadùm vyvá�ejícího Èlena jména a adresy firem,
které mají být nav�tíveny a dohodnutá data.

5. Pøíslu�ným firmám by mìlo být s dostateèným pøedstihem
oznámeno, kdy bude náv�tìva uskuteènìna.

6. Náv�tìvy k vysvìtlení dotazníku by mìly být uskuteènìny pouze na
�ádost vyvá�ející firmy. Tato náv�tìva mù�e být uskuteènìna pouze tehdy,
jestli�e a) úøady dová�ejícího Èlena o tom informovaly zástupce vlády
dotyèného Èlena a b) ti proti náv�tìvì nemají námitky.

7. Vzhledem k tomu, �e hlavním úèelem �etøení na místì je ovìøení
poskytnutých informací nebo získání dal�ích podrobností, mìlo by být
provádìno po obdr�ení odpovìdi na dotazník, pokud firma nesouhlasí s
opaèným postupem a jestli�e vláda vyvá�ejícího Èlena byla informována úøady,
provádìjícími �etøení, o pøedvídané náv�tìvì a nemá proti ní námitky; dále by
mìlo být obvyklým postupem upozornit pøed náv�tìvou dotyèné firmy na
celkovou povahu informací, které budou ovìøovány a na jakoukoli dal�í
informaci, kterou je nutno poskytnout, co� by v�ak nemìlo bránit po�ádat na
místì o dal�í podrobnosti s ohledem na informace získané.

8. �ádosti o informace nebo otázky, které byly polo�eny úøady nebo
firmami vyvá�ejících Èlenù a jsou podstatné pro úspì�né �etøení na místì, by
mìly být zodpovìzeny, kdykoli je to mo�né, je�tì pøed uskuteènìním náv�tìvy.
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PØÍLOHA II

NEJLEP�Í DOSA�ITELNÉ INFORMACE
PODLE PODMÍNEK ODSTAVCE 8 ÈLÁNKU 6

1. Co nejdøíve po zahájení �etøení by mìly úøady provádìjící �etøení
podrobnì vymezit informace, které má poskytnout kterákoli zúèastnìná
strana a zpùsob, jakým mají být informace v odpovìdi zúèastnìné strany
sestaveny. Úøady by mìly rovnì� zajistit, aby strana vìdìla, �e pokud
informace nebude poskytnuta v rozumné lhùtì, budou moci úøady rozhodnout
na základì skuteèností, které mají k dispozici, vèetnì tìch, které jsou obsa�eny
v �ádosti o zahájení �etøení, pøedlo�ené domácím výrobním odvìtvím.

2. Úøady mohou rovnì� po�ádat zúèastnìnou stranu, aby poskytla
svou odpovìï na urèitém mediu (napøíklad poèítaèová páska) nebo ve
stanoveném poèítaèovém jazyce. Úøady, které takto po�ádají, by mìly vzít v
úvahu, zda mù�e zúèastnìná strana rozumnì pou�ít pro svou odpovìï medium
nebo poèítaèový jazyk, který je pova�ován za nejvhodnìj�í a nemìly by �ádat,
aby strana pro svou odpovìï pou�ila poèítaèový systém jiný, ne� který sama
pou�ívá. Úøady by nemìly trvat na po�adavku, týkajícím se sdìlení odpovìdi
poèítaèovou cestou, jestli�e úèetnictví zúèastnìné strany není na poèítaèi
vedeno a jestli�e by pøedlo�ení po�adované odpovìdi zpùsobilo nepøimìøené
dodateèné zatí�ení zúèastnìné stranì, zpùsobujíce napøíklad dodateèné
nepøimìøené náklady a obtí�e. Úøady by nemìly trvat na po�adavku,
týkajícím se sdìlení odpovìdi na mediu nebo v urèitém poèítaèovém jazyce,
jestli�e úèetnictví zúèastnìné strany není na tomto mediu nebo v tomto
poèítaèovém jazyce vedeno a jestli�e by pøedlo�ení po�adované odpovìdi
zpùsobilo nepøimìøené dodateèné zatí�ení zpùsobujíce napøíklad dodateèné
nepøimìøené náklady nebo obtí�e.

3. Pøi vypracování zji�tìní by mìly být vzaty v úvahu v�echny
ovìøitelné informace, které jsou øádnì pøedlo�eny, tak�e mohou být bez
mimoøádných potí�í pou�ity pøi �etøení, které jsou pøedlo�eny vèas a pøípadnì
dodané na mediu nebo v poèítaèovém jazyce, stanoveném úøady. Jestli�e
strana nepou�ije pro svou odpovìï po�adované medium nebo poèítaèový jazyk,
ale úøady zjistí, �e byly naplnìny okolnosti uvedené v odstavci 2, skuteènost,
�e pro odpovìï nebylo pou�ito po�adovaného media nebo poèítaèového jazyka,
by nemìla být pova�ována za významnou pøeká�ku prùbìhu �etøení.

4. Pokud úøady nejsou schopny zpracovat informace poskytnuté na
zvlá�tním mediu (napøíklad poèítaèová páska), informace by mìly být dodány
v písemné nebo v jiné pro úøady pøijatelné formì.

5. I kdyby poskytnuté informace nebyly ve v�ech smìrech bezchybné,
nebude to opravòovat úøady, aby je nebraly na vìdomí, pokud zúèastnìná
strana jednala podle svých nejlep�ích schopností.

6. Pokud dùkazy nebo informace nejsou pøijaty, mìla by být strana,
která je poskytla, ihned informována o dùvodech jejich odmítnutí a mít
mo�nost poskytnout dodateèné vysvìtlení bìhem pøimìøené lhùty; nále�itá
pozornost bude v rámci �etøení vìnována lhùtám. Pokud bylo úøady shledáno,
�e vysvìtlení není uspokojivé, mìly by být dùvody zamítnutí takových dùkazù
nebo informací uvedeny v jakýchkoliv zveøejnìných zji�tìních.
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7. Pokud úøady musí zalo�it svá zji�tìní, vèetnì tìch, která se týkají
normální hodnoty, na informacích z podru�ného zdroje, vèetnì informací,
obsa�ených v �ádosti o zahájení �etøení, mìly by tak èinit se zvlá�tní
obezøetností. V takových pøípadech by úøady mìly, pokud to bude mo�né,
ovìøit informace z ostatních nezávislých zdrojù, které mají k dispozici, jako
jsou publikované ceníky, oficiální dovozní statistiky nebo celní statistiky a
informace, získané od ostatních zúèastnìných stran bìhem �etøení. Je jasné,
�e pokud zúèastnìná strana nespolupracuje a úøadùm proto informace nejsou
sdìleny, mù�e to vést k situaci pro tuto stranu ménì pøíznivé, ne� kdyby
úèinnì spolupracovala.
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DOHODA O PROVÁDÌNÍ ÈLÁNKU VII
V�EOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994

V�EOBECNÝ ÚVOD

1. Prvotním základem pro urèení celní hodnoty podle této Dohody je
�pøevodní hodnota�, vymezená v èlánku 1. Tento èlánek nutno èíst spolu s
èlánkem 8, který mimo jiné stanoví úpravy ceny skuteènì placené nebo která
má být zaplacena, jestli�e urèité zvlá�tní prvky, je� se pova�ují za souèást celní
hodnoty, pøipadají k tí�i kupujícího, av�ak nejsou zahrnuty do ceny skuteènì
placené nebo která má být zaplacena za dová�ené zbo�í. Èlánek 8 rovnì�
stanoví, �e do pøevodní ceny budou zahrnuta urèitá plnìní kupujícího ve
prospìch prodávajícího, zbo�ím nebo slu�bami spí�e ne� penìzi. Èlánky 2 a� 7
stanoví pou�itelné metody urèení celní hodnoty, pokud nemù�e být urèena
podle ustanovení èlánku 1.

2. Nemù�e-li být celní hodnota urèena podle ustanovení èlánku 1,
mìlo by obvykle dojít ke konzultaci mezi celní správou a dovozcem, aby se
dospìlo k základu pro hodnotu uplatnìním ustanovení èlánkù 2 nebo 3. Mù�e
se napøíklad stát, �e dovozce má informace o celní hodnotì stejného nebo
podobného zbo�í, které celní správa v místì dovozu v dané dobì právì nemá.
Nebo naopak, celní správa mù�e mít informace o celní hodnotì stejného nebo
podobného zbo�í, k nim� nemá dovozce snadný pøístup. Konzultace mezi
obìma stranami, pøi zachování závazkù, týkajících se obchodního tajemství,
umo�ní výmìnu informací za úèelem urèení správného základu pro celní
hodnocení.

3. Èlánky 5 a 6 poskytují dva základy pro urèení celní hodnoty,
nemù�e-li být urèena na základì pøevodní hodnoty dová�eného zbo�í nebo
stejného nebo podobného dová�eného zbo�í. Podle èlánku 5 odstavec 1 se
celní hodnota urèuje na základì ceny, za kterou se zbo�í ve stavu, v jakém bylo
dovezeno, prodává kupujícímu, který není ve spojení s prodávajícím, do zemì
dovozu. Dovozce má té� právo, jestli�e o to po�ádá, aby ustanovení èlánku 5
byla uplatnìna pøi hodnocení zbo�í, které je po dovozu pøedmìtem
zpracovávání nebo pøepracování. Podle èlánku 6 se celní hodnota urèuje na
základì vypoètené hodnoty. Obì tyto metody jsou spojeny s urèitými potí�emi,
a proto má dovozce podle ustanovení èlánku 4 právo zvolit si poøadí uplatnìní
tìchto dvou metod.

4. Èlánek 7 vyjadøuje zpùsob urèení celní hodnoty v pøípadech, kdy to
nedovoluje �ádný z pøedcházejících èlánkù.

Èlenové,

pøihlí�ejíce k Mnohostranným obchodním jednáním;

pøejíce si podporovat uskuteèòování cílù GATT 1994 a zajistit
doplòující výhody pro mezinárodní obchod rozvojových zemí;

uznávajíce dùle�itost ustanovení èlánku VII GATT 1994 a pøejíce si
vypracovat pravidla pro jejich uplatòování v zájmu zaji��ování vìt�í
jednotnosti a jistoty jejich provádìní;

uznávajíce nezbytnost spravedlivého, jednotného a nestranného
systému celního hodnocení zbo�í, který vyluèuje pou�ití svévolných nebo
smy�lených celních hodnot;

uznávajíce, �e základem pro celní hodnocení zbo�í by mìla být, pokud
mo�no, pøevodní hodnota zbo�í, které má být hodnoceno;
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uznávajíce, �e celní hodnota by mìla být zalo�ena na jednoduchých a
spravedlivých kritériích, sluèitelných s obchodní praxí a �e øízení o hodnocení
by mìlo být uplatòováno v�eobecnì, bez rozdílu mezi opatøenými zdroji;

uznávajíce, �e øízení o hodnocení nemá být pou�íváno k potírání
dumpingu;

dohodli se takto:

ÈÁST I

PRAVIDLA PRO CELNÍ HODNOCENÍ

Èlánek 1

1. Celní hodnota dová�eného zbo�í bude pøevodní hodnota, to je cena
skuteènì placená nebo která má být zaplacena za zbo�í, kdy� bylo prodáno pro
vývoz do zemì dovozu po úpravách podle ustanovení èlánku 8 za pøedpokladu,
�e:

a) neexistují �ádná omezení, pokud jde o postoupení nebo pou�ití zbo�í
kupujícím, kromì omezení, která:

(i) jsou ulo�ena nebo vy�adována zákonem nebo státními orgány zemì
dovozu;

(ii) omezují zemìpisnou oblast, v ní� zbo�í mù�e být dále prodáno;
nebo

(iii) neovlivòují podstatnì hodnotu zbo�í;

b) prodej nebo cena nejsou podrobeny podmínkám nebo plnìním, jejich�
hodnota se nedá urèit ve vztahu ke zbo�í, které má být hodnoceno;

c) �ádná èást výtì�ku jakéhokoli dal�ího prodeje, postoupení nebo pou�ití
zbo�í kupujícím nepøipadne pøímo nebo nepøímo prodávajícímu, pokud by
se nedala provést pøimìøená úprava podle ustanovení èlánku 8; a

d) kupující a prodávající nejsou ve vzájemném spojení, nebo jsou-li ve
spojení, �e pøevodní hodnota je pøijatelná pro celní úèely podle ustanovení
odstavce 2.

2. a) Pro urèení, zda je pøevodní hodnota pøijatelná pro úèely
odstavce 1, nebude skuteènost, �e kupující a prodávající jsou ve
spojení ve smyslu èlánku 15, sama o sobì dùvodem pro to, aby
pøevodní hodnota byla pova�ována za nepøijatelnou. V
takovém pøípadì se pøezkoumají zvlá�tní okolnosti prodeje a
pøevodní hodnota bude pøijata, jestli�e spojení neovlivnilo cenu.
Má-li celní správa, na základì informací, poskytnutých
dovozcem nebo získaných z jiných zdrojù, pohnutky zkoumat,
zda spojení ovlivnilo cenu, sdìlí své pohnutky dovozci a
poskytne mu pøimìøenou mo�nost k odpovìdi. Po�ádá-li o to
dovozce, budou mu pohnutky sdìleny písemnì.

b) Pøi prodeji mezi osobami ve spojení bude pøevodní hodnota
pøijata a zbo�í bude hodnoceno podle ustanovení odstavce 1,
proká�e-li dovozce, �e tato hodnota je velmi blízká nìkteré z
tìchto hodnot ze stejné doby nebo z témìø stejné doby:

(i) pøevodní hodnotì z prodejù stejného nebo podobného
zbo�í pro vývoz do stejné zemì dovozu kupujícími, kteøí
nejsou ve spojení;



- 226 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2573

(ii) celní hodnotì stejného nebo podobného zbo�í, urèené
podle ustanovení èlánku 5;

(iii) celní hodnotì stejného nebo podobného zbo�í, urèené
podle ustanovení èlánku 6;

Pøi pou�ití pøedcházejících mìøítek je tøeba patøiènì
pøihlédnout k prokázaným rozdílùm v obchodních úrovních, v
mno�ství, v prvcích vyjmenovaných v èlánku 8 a v nákladech,
pøipadajících na prodávajícího v prodejích, v nich� on a kupující
nejsou ve spojení a které na prodávajícího nepøipadají z
prodejù, pøi nich� on a kupující jsou ve spojení.

c) Mìøítka vyjádøená v odstavci 2 b) se mají pou�ít z podnìtu
dovozce a pouze pro úèely srovnání. Náhradní hodnoty
nemohou být stanoveny podle ustanovení odstavce 2 b).

Èlánek 2

1. a) Nemù�e-li být celní hodnota dová�eného zbo�í urèena podle
ustanovení èlánku 1, bude celní hodnotou pøevodní hodnota
stejného zbo�í, prodávaného pro vývoz do stejné zemì dovozu a
vyvá�eného ve stejnou nebo skoro stejnou dobu jako zbo�í,
které má být hodnoceno.

b) Pøi uplatòování tohoto èlánku se celní hodnota urèí podle
pøevodní hodnoty stejného zbo�í, prodaného na stejné obchodní
úrovni a v pøimìøenì stejném mno�ství jako zbo�í, které má být
hodnoceno. Nezjistí-li se takový prodej, pou�ije se pøevodní
hodnota stejného zbo�í prodaného na odli�né obchodní úrovni
anebo v odli�ném mno�ství, upravená tak, aby se pøihlédlo k
rozdílùm, které by mohly být pøisuzovatelné obchodní úrovni
anebo mno�ství za pøedpokladu, �e takovéto úpravy, které
vedou ke zvý�ení nebo sní�ení hodnoty, mohou být zalo�eny na
pøedlo�ených prùkazných údajích, které jasnì potvrzují, �e
úpravy jsou rozumné a pøesné.

2. Pokud jsou v pøevodní hodnotì zahrnuty náklady a výlohy, uvedené
v odstavci 2 èlánku 8, bude tato hodnota upravena tak, aby se pøihlédlo k
významným rozdílùm, které mohou být mezi náklady a výlohami za dovezené
zbo�í na jedné stranì a za zkoumané stejné zbo�í na stranì druhé, vyplývající
z rozdílù ve vzdálenosti a zpùsobech dopravy.

3. Zjistí-li se pøi uplatòování tohoto èlánku více ne� jedna pøevodní
hodnota stejného zbo�í, bude k urèení celní hodnoty dovezeného zbo�í pou�ita
nejni��í hodnota.

Èlánek 3

1. a) Nemù�e-li být celní hodnota dová�eného zbo�í urèena podle
ustanovení èlánkù 1 a 2, bude celní hodnotou pøevodní hodnota
podobného zbo�í, prodávaného pro vývoz do stejné zemì
dovozu a vyvá�eného ve stejnou nebo skoro stejnou dobu jako
zbo�í, které má být hodnoceno.
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b) Pøi uplatòování tohoto èlánku se celní hodnota urèí podle
pøevodní hodnoty podobného zbo�í, prodaného na stejné
obchodní úrovni a v pøimìøenì stejném mno�ství jako zbo�í,
které má být hodnoceno. Nezjistí-li se takový prodej, pou�ije se
pøevodní hodnota podobného zbo�í, prodaného na odli�né
obchodní úrovni anebo v odli�ném mno�ství, upravená tak, aby
se pøihlédlo k rozdílùm, které by mohly být pøisuzovatelné
obchodní úrovni anebo mno�ství za pøedpokladu, �e takovéto
úpravy, které vedou ke zvý�ení nebo sní�ení hodnoty, mohou
být zalo�eny na pøedlo�ených prùkazných údajích, které jasnì
potvrzují, �e úpravy jsou rozumné a pøesné.

2. Pokud jsou v pøevodní hodnotì zahrnuty náklady a výlohy, uvedené
v odstavci 2 èlánku 8, bude tato hodnota upravena tak, aby se pøihlédlo k
význaèným rozdílùm, které mohou být mezi náklady a výlohami za dovezené
zbo�í na jedné stranì a za zkoumané podobné zbo�í na stranì druhé,
vyplývající z rozdílù ve vzdálenosti a zpùsobech dopravy.

3. Zjistí-li se pøi uplatòování tohoto èlánku více ne� jedna pøevodní
hodnota podobného zbo�í, bude k urèení celní hodnoty dovezeného zbo�í
pou�ita nejni��í hodnota.

Èlánek 4

Nemù�e-li být celní hodnota dová�eného zbo�í urèena uplatnìním
ustanovení èlánkù 1, 2 a 3, bude celní hodnota urèena uplatnìním ustanovení
èlánku 5 nebo, pokud celní hodnotu nebude mo�no urèit uplatnìním tohoto
èlánku, uplatnìním èlánku 6; pøesto mù�e být poøadí uplatnìní èlánkù 5 a 6
na �ádost dovozce obráceno.

Èlánek 5

1. a) Je-li dová�ené zbo�í nebo stejné nebo podobné dová�ené zbo�í
prodáno v zemi dovozu ve stavu, v jakém bylo dovezeno, bude
se celní hodnota dovezeného zbo�í, urèená uplatnìním
ustanovení tohoto èlánku, opírat o jednotkovou cenu,
odpovídající prodejùm dovezeného zbo�í nebo stejného nebo
podobného dová�eného zbo�í v nejvìt�ím úhrnném mno�ství
osobám, které nejsou ve spojení s osobami, od nich� takové
zbo�í kupují v dobì dovozu hodnoceného zbo�í nebo ve skoro
stejnou dobu, s výjimkou srá�ek, které se týkají tìchto prvkù:

(i) provizí, v�eobecnì placených nebo dohodnutých nebo
pøirá�ek, v�eobecnì pou�ívaných pro zisk a v�eobecné
výlohy v souvislosti s prodeji dovezeného zbo�í stejné
povahy nebo stejného druhu v této zemi;

(ii) obvyklých nákladù na dopravu a na poji�tìní a s tím
souvisejících výloh, vzniklých v zemi dovozu;

(iii) nákladù a výloh, uvedených v odstavci 2 èlánku 8, pokud
to bude pøípadné; a

(iv) cel a ostatních státních daní, které mají být placeny v
zemi dovozu pøi dovozu nebo prodeji zbo�í.
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b) Neprodává-li se ani dová�ené zbo�í ani stejné nebo obdobné
dovezené zbo�í, které má být hodnoceno, v dobì dovozu zbo�í,
ani ve skoro stejné dobì, bude celní hodnota, pokud ustanovení
odstavce 1 a) nestanoví jinak, zalo�ena na jednotkové cenì, za
kterou se dová�ené zbo�í, nebo stejné nebo podobné zbo�í
prodává v zemi dovozu ve stavu, v jakém bylo dovezeno k
nejbli��ímu datu dovozu hodnoceného zbo�í, nejpozdìji v�ak
pøed uplynutím 90 dní po takovém dovozu.

2. Není-li ani dová�ené zbo�í ani stejné nebo podobné dová�ené zbo�í
prodáváno v zemi dovozu ve stavu, v jakém bylo dovezeno, bude celní hodnota
zalo�ena, pokud o to dovozce po�ádá, na jednotkové cenì, odpovídající
prodejùm dovezeného zbo�í v nejvìt�ím úhrnném mno�ství po dal�ím
zpracování nebo pøepracování v zemi dovozu osobám, které nejsou ve spojení s
osobami, od nich� takové zbo�í kupují, s nále�itým pøihlédnutím k hodnotì
pøidané zpracováním nebo pøepracováním a po srá�kách, uvedených v odstavci
1 a).

Èlánek 6

1. Celní hodnota dová�eného zbo�í, urèená uplatnìním ustanovení
tohoto èlánku, se bude zakládat na vypoètené hodnotì. Vypoètená hodnota
bude sestávat ze souètu:

a) ceny nebo hodnoty materiálu a výrobního nebo jiného postupu, pou�itého
k výrobì dová�eného zbo�í;

b) èástky pro zisk a v�eobecné výlohy ve vý�i, shodné s èástkou obvykle
zahrnovanou do prodejù zbo�í stejného druhu nebo povahy jako
hodnocené zbo�í, uplatòované výrobci v zemi vývozu pro vývoz do zemì
dovozu;

c) ceny nebo hodnoty v�ech ostatních výloh, k nim� je nutno pøihlí�et podle
mo�nosti, kterou podle odstavce 2 èlánku 8 Èlen ve vìci hodnocení zvolil.

2. �ádný Èlen nemù�e �ádat ani donutit kteroukoli osobu, která
nesídlí na jeho území, aby pøedlo�ila k pøezkoumání nebo dovolila pøístup ke
svému úèetnictví nebo jiným listinám za úèelem urèení vypoètené hodnoty.
Informace, které poskytl výrobce zbo�í za úèelem urèení celní hodnoty
uplatnìním ustanovení tohoto èlánku, v�ak mohou být ovìøovány v jiné zemi
orgány zemì dovozu se souhlasem výrobce a za podmínky, �e tyto orgány o
tom s dostateèným pøedstihem informují vládu dotèené zemì a ta nemá proti
�etøení námitky.

Èlánek 7

1. Nemù�e-li být celní hodnota dová�eného zbo�í urèena uplatnìním
ustanovení èlánkù 1 a� 6, bude urèena pøimìøenými prostøedky sluèitelnými se
zásadami a v�eobecnými ustanoveními této Dohody a èlánku VII GATT 1994 a
na základì údajù, dosa�itelných v zemi dovozu.

2. Celní hodnota, urèovaná uplatnìním ustanovení tohoto èlánku, se
nebude zakládat na:

a) prodejní cenì zbo�í v zemi dovozu, vyrábìného v této zemi;

b) systému, který pøedpokládá pøijímat pro celní úèely vy��í ze dvou
mo�ných hodnot;

c) cenì zbo�í na vnitøním trhu zemì vývozu;
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d) výrobních nákladech, jiných ne� vypoètené hodnoty, které by byly urèeny
pro stejné nebo podobné zbo�í podle ustanovení èlánku 6;

e) cenì zbo�í prodaného pro vývoz s urèením do jiné zemì ne� do zemì
dovozu;

f) minimálních celních hodnotách; nebo

g) libovolných nebo smy�lených hodnotách.

3. Po�ádá-li o to, bude dovozce písemnì vyrozumìn o celní hodnotì,
urèené uplatnìním ustanovení tohoto èlánku a o metodì pou�ité k jejímu
urèení.

Èlánek 8

1. K urèení celní hodnoty uplatnìním ustanovení èlánku 1 se k cenì
skuteènì placené nebo která má být za dovezené zbo�í zaplacena, pøipoètou

a) dále uvedené prvky, pokud jsou hrazeny kupujícím a nejsou zahrnuty v
cenì skuteènì placené nebo která má být zaplacena:

(i) provize a odmìny za zprostøedkování, s výjimkou nákupních
provizí;

(ii) cena nádob, které pro celní úèely tvoøí jednotu se zbo�ím;

(iii) cena obalù, zahrnující jak práci, tak i materiál;

b) vhodným zpùsobem rozvr�ená hodnota dále uvedeného zbo�í a slu�eb,
pokud jsou kupujícím poskytovány pøímo nebo nepøímo zdarma nebo za
sní�enou cenu a pou�ity pøi výrobì nebo pøi prodeji k vývozu dová�eného
zbo�í, pokud tato hodnota nebyla zahrnuta do ceny skuteènì placené
nebo která má být zaplacena:

(i) materiály, souèástky, díly a podobné pøedmìty, zaèlenìné do
dová�eného zbo�í;

(ii) náøadí, matrice, formy a podobné pøedmìty, pou�ité k výrobì
dovezeného zbo�í;

(iii) materiály, spotøebované pøi výrobì dovezeného zbo�í;

(iv) technika, vývoj, umìlecká práce, design, plány a nákresy, provedené
jinde ne� v zemi dovozu a nutné pro výrobu dovezeného zbo�í;

c) poplatky za pou�ívání patentù a licenèní poplatky, týkající se
hodnoceného zbo�í, které musí pøímo nebo nepøímo uhradit kupující jako
podmínku prodeje hodnoceného zbo�í, pokud tyto poplatky za pou�ívání
patentù nebo licenèní poplatky nejsou zahrnuty v cenì skuteènì placené
nebo která má být zaplacena;

d) hodnota jakékoliv èásti výnosu pozdìj�ího dal�ího prodeje, postoupení
nebo pou�ití dovezeného zbo�í, která pøipadne pøímo nebo nepøímo
prodávajícímu.

2. Pøi vypracování svých právních pøedpisù zajistí ka�dý Èlen pøijetí
ustanovení, aby do celní hodnoty byly vcelku nebo zèásti zahrnuty nebo z ní
byly vylouèeny tyto prvky:

a) náklady na dopravu dová�eného zbo�í do pøístavu nebo do místa dovozu;
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b) náklady na nakládání, vykládání a manipulaci, spojené s dopravou
dová�eného zbo�í do pøístavu nebo do místa dovozu; a

c) výlohy za poji�tìní.

3. Ka�dý prvek, který bude uplatòováním ustanovení tohoto èlánku
pøipoèten k cenì skuteènì placené nebo která má být zaplacena, bude zalo�en
výluènì na údajích, které jsou objektivní a vyèíslitelné.

4. K urèení celní hodnoty budou k cenì skuteènì placené nebo která
má být zaplacena pøipoèteny jen prvky uvedené v tomto èlánku.

Èlánek 9

1. Je-li k urèení celní hodnoty nutný pøepoèet mìny, pou�ije se její
smìnný kurz, øádnì vyhlá�ený pøíslu�nými orgány dotèené zemì dovozu,
vyjadøující pro období jeho vyhlá�ení pokud mo�no skuteènou bì�nou hodnotu
této mìny v obchodních operacích, vyjádøenou v mìnì zemì dovozu.

2. Pou�ije se toho pøevodního kurzu, který podle rozhodnutí ka�dého
Èlena platí v dobì vývozu nebo v dobì dovozu.

Èlánek 10

V�echny informace, které jsou svou povahou dùvìrné nebo které byly
pro úèely celního hodnocení poskytnuty dùvìrným zpùsobem, budou
dotèenými pøíslu�nými orgány pova�ovány za pøísnì dùvìrné a nebudou je
dále sdìlovat bez výslovného souhlasu osoby nebo vlády, která je poskytla, s
výjimkou pøípadù, kdy je tøeba je sdìlit pøi soudním øízení.

Èlánek 11

1. Právní øád ka�dého Èlena poskytne v souvislosti s urèením celní
hodnoty dovozci nebo kterékoli jiné osobì, která je povinna zaplatit clo,
mo�nost odvolání bez pokuty.

2. První právo odvolání bez pokuty mù�e být poskytnuto k instanci
celní správy nebo k nezávislému orgánu, ale právní øád ka�dého Èlena
zabezpeèí právo odvolání bez pokuty k instanci soudní.

3. Oznámení rozhodnutí o odvolání, vèetnì odùvodnìní, bude
odvolávajícímu se sdìleno písemnì. Odvolávající se bude té� pouèen o svém
pøípadném právu na dal�í odvolání.

Èlánek 12

Právní pøedpisy, soudní rozhodnutí a správní rozhodnutí v�eobecné
platnosti, jimi� se uplatòuje tato Dohoda, budou zemí dovozu vyhlá�eny v
souladu s èlánkem X GATT 1994.

Èlánek 13

Bude-li v prùbìhu urèování celní hodnoty dová�eného zbo�í nutno
odlo�it koneèné urèení této celní hodnoty, mù�e dovozce nicménì vyzvednout
své zbo�í z celního úøadu za pøedpokladu, �e bude-li o to po�ádán, poskytne
dostateènou záruku formou jistoty, úschovy nebo jiné vhodné vlastnické listiny
kryjící zaplacení cla, kterému mù�e zbo�í nakonec podléhat. Právní øád
ka�dého Èlena bude pøíslu�nými ustanoveními na takové pøípady pamatovat.
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Èlánek 14

Poznámky, uvedené v pøíloze I této Dohody, jsou nedílnou souèástí
této Dohody a èlánky této Dohody mají být èteny a uplatòovány souèasnì s
poznámkami, k ním� se vztahují. Pøílohy II a III tvoøí rovnì� nedílnou
souèást Dohody.

Èlánek 15

1. V této Dohodì:

a) výraz �celní hodnota dová�eného zbo�í� znamená hodnotu zbo�í pro úèely
vybírání hodnotových cel z dová�eného zbo�í;

b) výraz �zemì dovozu� znamená zemi nebo celní území dovozu; a

c) výraz �vyprodukované� zahrnuje vypìstované, vyrobené a vydolované.

2. V této dohodì:

a) výraz �stejné zbo�í� znamená zbo�í, které je stejné ve v�ech ohledech,
vèetnì fyzických znakù, jakosti a dobrého jména. Men�í rozdíly ve
vzhledu nevyluèují, aby zbo�í, které jinak odpovídá vymezení, bylo
pova�ováno za stejné;

b) výraz �podobné zbo�í� znamená zbo�í, které, aè není podobné ve v�ech
ohledech, má podobné znaky a je slo�eno z podobných hmot, co�
umo�òuje, aby plnilo stejnou funkci a bylo obchodnì zamìnitelné. Jakost
zbo�í, jeho dobré jméno a existence výrobní nebo obchodní známky patøí
mezi èinitele, které je nutno vzít v úvahu pøi posuzování, zda jde o
podobné zbo�í;

c) výrazy �stejné zbo�í� a �podobné zbo�í� se neuplatòují na zbo�í, do
kterého je pøivtìlena nebo které s sebou nese pøípadnou techniku, vývoj,
umìleckou práci, design nebo plány a náèrtky, pro které nebyla
provedena �ádná úprava podle odstavce 1 b) (iv) èlánku 8, proto�e tyto
práce byly provedeny v zemi dovozu;

d) zbo�í se nebude pova�ovat za �stejné zbo�í� nebo �podobné zbo�í�, není-li
vyprodukováno v té�e zemi jako zbo�í, které má být hodnoceno;

e) zbo�í, vyprodukované jinou osobou, mù�e být vzato v úvahu pouze tehdy,
není-li tu stejné zbo�í nebo podobné zbo�í, vyprodukované tou� osobou
jako zbo�í, které má být hodnoceno.

3. V této Dohodì výraz �zbo�í stejné povahy nebo stejného druhu�
znamená zbo�í, které patøí do jedné skupiny nebo øady zbo�í, vyrábìné
zvlá�tním výrobním odvìtvím nebo zvlá�tním úsekem výrobního odvìtví a
zahrnuje stejné nebo podobné zbo�í.

4. Pro úèely této Dohody se osoby budou pokládat za osoby ve spojení
tehdy, jestli�e:

a) jedna z nich je èlenem øeditelství nebo správní rady podniku druhé a
naopak;

b) jsou právnì uznanými spoleèníky;

c) jeden je zamìstnavatelem druhého;
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d) jakákoliv osoba pøímo nebo nepøímo vlastní, kontroluje nebo má v dr�ení
5% nebo více akcií nebo podílù s hlasovacím právem jedné i druhé osoby;

e) jedna z nich pøímo nebo nepøímo kontroluje druhou;

f) obì jsou pøímo nebo nepøímo kontrolovány tøetí osobou;

g) obì spoleènì pøímo nebo nepøímo kontrolují tøetí osobu; nebo

h) jsou èleny té�e rodiny.

5. Osoby, které jsou vzájemnì sdru�eny v obchodì tím, �e jedna z nich
je jakkoli nazvaným výhradním zástupcem, výhradním distributorem nebo
výhradním zprostøedkovatelem druhé osoby, budou pro úèely této Dohody
pova�ovány za osoby ve spojení, pokud odpovídají mìøítkùm, uvedeným v
odstavci 4 tohoto èlánku.

Èlánek 16

Na písemnou �ádost má dovozce právo, aby mu celní správa zemì
dovozu podala písemné vysvìtlení o zpùsobu, kterým celní hodnotu
dovezeného zbo�í urèila.

Èlánek 17

�ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby omezovalo
nebo popíralo práva celní správy pøesvìdèit se o pravdivosti nebo pøesnosti
jakéhokoliv tvrzení, listiny nebo prohlá�ení pøedlo�eného k úèelùm celního
hodnocení.

ÈÁST II

SPRAVOVÁNÍ DOHODY, KONZULTACE A ØE�ENÍ SPORÙ

Èlánek 18

Instituce

1. Tímto se zøizuje Výbor pro celní hodnocení (dále uvádìný jako
�Výbor�), slo�ený ze zástupcù v�ech Èlenù. Výbor zvolí svého pøedsedu a bude
se obvykle scházet jednou za rok nebo jinak, pokud tak stanoví pøíslu�ná
ustanovení této Dohody, za tím úèelem, aby zabezpeèil Èlenùm mo�nost
konzultovat otázky, týkající se správy systému celního hodnocení kterýmkoli
Èlenem, pokud by mohla ovlivòovat pùsobení této Dohody nebo uskuteèòování
jejich cílù a aby vykonával jiné pravomoce, které by mu byly Èleny svìøeny,
Sekretariát WTO bude pùsobit jako sekretariát Výboru.

2. Tímto se zøizuje Technický výbor pro celní hodnocení (dále
uvádìný jako �Technický výbor�) pod zá�titou Rady pro celní spolupráci (dále
uvádìné jako �RCS�), který bude vykonávat pravomoce, uvedené v pøíloze II
této Dohody a postupovat podle jednacích pravidel v ní obsa�ených.

Èlánek 19

Konzultace a øe�ení sporù

1. Není-li v této Dohodì stanoveno jinak, pou�ije se ke konzultacím a
k øe�ení sporù z této Dohody Ujednání o øe�ení sporù.
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2. Domnívá-li se nìkterý Èlen, �e výhoda, která pro nìj pøímo nebo
nepøímo vyplývá z této Dohody, je zru�ena nebo zmen�ena nebo �e dosa�ení
nìkterého z cílù této Dohody je bránìno opatøeními jiného Èlena nebo jiných
Èlenù, mù�e za úèelem dosa�ení vzájemnì uspokojivého øe�ení zále�itosti
po�ádat o konzultace s dotyèným Èlenem nebo Èleny. Ka�dý Èlen posoudí s
porozumìním ka�dou �ádost jiného Èlena o konzultaci.

3. Technický výbor poskytne na �ádost radu a pomoc Èlenùm, kteøí
pøistoupili ke konzultacím.

4. Na �ádost kterékoli sporné strany nebo z vlastní iniciativy mù�e
skupina odborníkù, zøízená ke zkoumání jakéhokoliv sporu, týkajícího se
ustanovení této Dohody, po�ádat Technický výbor, aby pøezkoumal jakékoliv
otázky, vy�adující technické posouzení. Skupina odborníkù vymezí v
souvislosti s pøíslu�ným sporem Technickému výboru zmocnìní a stanoví
lhùtu pro obdr�ení jeho zprávy. Skupina odborníkù vezme pøedmìtnou
zprávu Technického výboru v úvahu. V pøípadì, �e Technický výbor
nedosáhne konsensu v projednávané otázce, která mu byla svìøena podle
tohoto odstavce, poskytne skupina odborníkù sporným stranám pøíle�itost
sdìlit skupinì odborníkù své názory na tuto otázku.

5. Dùvìrné informace, sdìlené skupinì odborníkù, nebudou
zveøejnìny bez formálního povolení osoby, organizace nebo orgánu, který
takové informace poskytl. Jsou-li takové informace vy�adovány od skupiny
odborníkù, av�ak jejich zveøejnìní jí není povoleno, bude se souhlasem osoby,
organizace nebo orgánu, který informace poskytl, poøízen nedùvìrný výtah z
této informace.

ÈÁST III

ZVLÁ�TNÍ A ROZDÍLNÉ ZACHÁZENÍ

Èlánek 20

1. Rozvojové èlenské zemì, které nebyly stranami Dohody o provádìní
èlánku VII V�eobecné dohody o clech a obchodu ze dne 12.dubna 1979, mohou
odlo�it uplatòování ustanovení této Dohody o dobu, nepøesahující pìt let ode
dne, kdy pro nì vstoupila v platnost Dohoda o WTO. Rozvojové èlenské zemì,
které se rozhodnou pro odklad uplatòování této Dohody, to oznámí
Generálnímu øediteli WTO.

2. Kromì ustanovení odstavce 1 mohou rozvojové èlenské zemì, které
nebyly stranami Dohody o provádìní èlánku VII V�eobecné dohody o clech a
obchodu ze dne 12.dubna 1979, odlo�it uplatòování odstavce 2 b) (iii) èlánku 1
a èlánku 6 o dobu, nepøesahující tøi roky ode dne, kdy zaènou provádìt
v�echna ostatní ustanovení této Dohody. Rozvojové èlenské zemì, které se
rozhodnou pro odlo�ené uplatòování ustanovení, uvedených v tomto odstavci,
oznámí své rozhodnutí Generálnímu øediteli WTO.

3. Vyspìlé èlenské zemì poskytnou vzájemnì dohodnutým zpùsobem
technickou pomoc rozvojovým èlenským zemím, které o to po�ádají. Na tomto
základì vypracují vyspìlé èlenské zemì programy technické pomoci, které
mohou mimo jiné zahrnovat �kolení personálu, pomoc pøi pøípravì
provádìcích opatøení, pøístup ke zdrojùm informací o metodice v oblasti
urèování celní hodnoty a rady o uplatòování ustanovení této Dohody.
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ÈÁST IV

ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

Èlánek 21

Výhrady

K �ádnému ustanovení této Dohody nelze uplatnit výhrady bez
souhlasu ostatních Èlenù.

Èlánek 22

Národní právní øád

1. Ka�dý Èlen zabezpeèí, nejpozdìji ke dni, kdy pro nìj ustanovení
této Dohody vstoupí v platnost, shodu jeho právních pøedpisù a správního
øízení s ustanoveními této Dohody.

2. Ka�dý Èlen bude informovat Výbor o v�ech zmìnách svých
právních pøedpisù, týkajících se ustanovení této Dohody, jako� i o provádìní
tìchto právních pøedpisù.

Èlánek 23

Pøezkoumání

Výbor ka�doroènì pøezkoumá pùsobení a uplatòování této Dohody s
pøihlédnutím k jejím cílùm. Výbor bude ka�doroènì informovat Radu pro
obchod zbo�ím o vývoji v období, kterého se pøezkoumání týká.

Èlánek 24

Sekretariát

Sekretariát WTO bude zaji��ovat slu�by sekretariátu této Dohody s
výjimkou pravomocí, svìøených Technickému výboru, pro nìj� bude slu�by
sekretariátu zaji��ovat Sekretariát RCS*/.

*/ Rada pro celnõÂ spolupraÂci.
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PØÍLOHA I

INTERPRETAÈNÍ POZNÁMKY

V�eobecná poznámka

Postupné uplatòování metod hodnocení

1. Èlánky 1 a� 7 vymezují zpùsob, jím� má být urèena celní hodnota
dová�eného zbo�í uplatnìním ustanovení této Dohody. Metody hodnocení jsou
uvedeny v poøadí, v jakém mají být uplatnìny. První metoda urèení celní
hodnoty je vymezena v èlánku 1 a dovezené zbo�í má být hodnoceno podle
ustanovení tohoto èlánku v�dy, kdy jsou splnìny stanovené podmínky.

2. Nemù�e-li být celní hodnota urèena uplatnìním ustanovení èlánku
1, je tøeba pøecházet postupnì k dal�ím èlánkùm a� k tomu prvnímu z nich,
který dovolí urèit celní hodnotu. Pokud ustanovení èlánku 4 nestanoví jinak,
je dovoleno pøejít k pou�ití ustanovení dal�ího èlánku jen tehdy, není-li mo�no
urèit celní hodnotu podle ustanovení pøedcházejícího èlánku.

3. Ne�ádá-li dovozce, aby bylo obráceno poøadí èlánkù 5 a 6, dodr�í se
normální poøadí. Uplatní-li dovozce tuto �ádost, ale uká�e-li se potom, �e
urèení celní hodnoty uplatnìním ustanovení èlánku 6 není mo�né, urèí se celní
hodnota uplatnìním ustanovení èlánku 5, je-li to mo�né.

4. Nemù�e-li se celní hodnota urèit uplatnìním ustanovení èlánkù 1
a� 6, urèí se uplatnìním ustanovení èlánku 7.

Pou�ití v�eobecnì pøijatých zásad úèetnictví

1. �V�eobecnì pøijaté zásady úèetnictví� jsou zásady, které jsou v
urèité zemi a v urèitou dobu v�eobecnì uznávány nebo které mají podstatnou
podporu orgánù a které urèují, jaké ekonomické zdroje a závazky mají být
zaznamenány do aktiv a pasiv, které zmìny, zasahující do aktiv a pasiv, mají
být zaznamenány jako aktiva a pasiva, jako� i nastalé zmìny, které mají být
mìøeny, které informace mohou být zveøejòovány a jak mohou být
zveøejòovány a jaké finanèní výkazy mají být vyhotoveny. Tyto normy mohou
sestávat ze v�eobecnì uplatòovaných obecných smìrnic nebo z podrobných
pravidel a praktik.

2. Pro úèely této Dohody bude celní správa ka�dého Èlena pou�ívat
informací, zpracovaných zpùsobem, sluèitelným se v�eobecnì pøijatými
zásadami úèetnictví v zemi, na kterou se pøíslu�ný èlánek vztahuje. Napøíklad
obvyklý zisk a v�eobecné výlohy podle ustanovení èlánku 5 budou urèeny s
pou�itím informací, zpracovaných zpùsobem, odpovídajícím v�eobecnì
pøijatým zásadám úèetnictví v zemi dovozu. Naproti tomu obvyklý zisk a
v�eobecné výlohy ve smyslu ustanovení èlánku 6 budou urèeny s pou�itím
informací, zpracovaných zpùsobem, odpovídajícím v�eobecnì pøijatým
zásadám úèetnictví v zemi výroby. Jiný pøíklad: k urèení prvku, uvedeného v
odstavci 1 b) (ii) èlánku 8, provedenému v zemi dovozu, bude pou�ito
informací zpùsobem, odpovídajícím v�eobecnì pøijatým zásadám úèetnictví
této zemì.
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Poznámka k èlánku 1

Cena skuteènì placená nebo která má být zaplacena

1. Cena skuteènì placená nebo která má být zaplacena, je celková
cena placená nebo která má být zaplacena za dovezené zbo�í kupujícím
prodávajícímu nebo v jeho prospìch. Placení nemusí nezbytnì mít povahu
platby v hotovosti. Mù�e se uskuteènit akreditivem nebo cennými papíry.
Mù�e se uskuteènit pøímo nebo nepøímo. Pøíkladem nepøímého placení mù�e
být úplné nebo èásteèné vyrovnání dluhu prodávacího kupujícím.

2. Èinnosti kupujícího na jeho vlastní úèet jiné, ne� jaké pøedvídá
úprava podle èlánku 8, se nepova�ují za nepøímé placení prodávajícímu, i kdy�
se mù�e mít za to, �e prodávající z ní má prospìch. Z toho vyplývá, �e pøi
urèování celní hodnoty se náklady na takovou èinnost nepøièítají k cenì
skuteènì placené nebo která má být zaplacena.

3. Celní hodnota nebude zahrnovat následující náklady nebo výlohy
za pøedpokladu, �e jsou odli�eny od ceny skuteènì placené nebo která má být
zaplacena za dovezené zbo�í:

a) náklady za konstrukèní práce, instalaci, montá�, údr�bu nebo technickou
pomoc, provedené po dovozu na dovezeném zbo�í, jakým jsou zaøízení,
stroje nebo prùmyslová zaøízení;

b) dopravní náklady po dovozu;

c) clo a danì zemì dovozu.

4. Cenou skuteènì placenou nebo která má být zaplacena, se rozumí
cena dovezeného zbo�í. Proto pøevod dividend nebo jiných plateb kupujícím
prodávajícímu, který se nevztahuje k dovezenému zbo�í, netvoøí souèást celní
hodnoty.

Odstavec 1 a) (iii)

Mezi omezení, která by neuèinila cenu skuteènì placenou nebo která
má být zaplacena, nepøijatelnou, patøí omezení, která podstatnì neovlivòují
hodnotu zbo�í. Pøíkladem takových omezení mù�e být pøípad, kdy prodávající
po�aduje, aby kupující automobilù je neprodával nebo je nevystavoval pøed
urèitým datem, které je zaèátkem modelového roku.

Odstavec 1 b)

1. Jsou-li prodej nebo cena podrobeny podmínkám nebo plnìním,
jejich� hodnota se nedá urèit ve vztahu ke zbo�í, které má být hodnoceno, není
pøevodní hodnota pro celní úèely pøijatelná. Mù�e jít napøíklad o tyto pøípady:

a) prodávající stanoví cenu dová�eného zbo�í s podmínkou, �e i kupující
koupí jiné zbo�í v urèitém mno�ství;

b) cena dová�eného zbo�í je závislá na cenì nebo cenách, za které kupující
dová�eného zbo�í prodá jiné zbo�í prodávajícímu dová�eného zbo�í;

c) cena je stanovena na základì zpùsobu placení, který nemá vztah k
dová�enému zbo�í: napøíklad, kdy� dová�ené zbo�í je polotovarem, které
prodávající dodal za podmínky, �e dostane urèité mno�ství hotových
výrobkù.
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2. Podmínky nebo plnìní, které se týkají výroby nebo zpùsobu prodeje
dová�eného zbo�í, v�ak nebudou dùvodem pro odmítnutí pøevodní hodnoty.
Napøíklad skuteènost, �e kupující opatøí prodávajícímu technické práce nebo
plány v zemi dovozu, nebude dùvodem pro odmítnutí pøevodní hodnoty pro
úèely èlánku 1. Rovnì� tak, podnikne-li kupující na vlastní úèet, tøeba i v
dohodì s prodávajícím, èinnost, týkající se zpùsobu prodeje dová�eného zbo�í,
netvoøí hodnota této èinnosti souèást celní hodnoty a tato èinnost také není
dùvodem pro odmítnutí pøevodní hodnoty.

Odstavec 2

1. Odstavce 2 a) a 2 b) stanovují odli�né prostøedky pro zji�tìní
pøijatelnosti pøevodní hodnoty.

2. Odstavec 2 a) stanoví, �e v pøípadech, kdy jsou kupující a
prodávající ve spojení, budou vlastní okolnosti prodeje pøezkoumány a
pøevodní hodnota bude pøijata jako celní hodnota za pøedpokladu, �e spojení
neovlivnilo cenu. Není tøeba, aby okolnosti byly pøezkoumány v�dy, kdy jsou
kupující a prodávající ve spojení. Takové pøezkoumání se vy�aduje pouze
tehdy, jsou-li pochybnosti o pøijatelnosti ceny. Nemá-li celní správa
pochybnosti o pøijatelnosti ceny, mìla by být pøijata bez po�adování dal�ích
informací od dovozce. Napøíklad celní správa mohla ji� døíve pøezkoumat
spojení nebo mít ji� podrobné informace o kupujícím a prodávajícím a mohla se
ji� tímto pøezkoumáním nebo tìmito informacemi pøesvìdèit, �e spojení
neovlivnilo cenu.

3. Nemù�e-li celní správa pøijmout pøevodní hodnotu bez dal�ího
�etøení, má poskytnout dovozci mo�nost, aby pøedlo�il dal�í podrobné
informace, jich� by bylo tøeba, aby mohla pøezkoumat okolnosti prodeje. V
této souvislosti by mìla být celní správa pøipravena pøezkoumat pøíslu�né
stránky obchodu, vèetnì zpùsobu, jakým kupující a prodávající organizují své
obchodní vztahy a zpùsobu, jakým se dospìlo k cenì, o kterou jde, za tím
úèelem, aby se rozhodlo, jestli spojení ovlivnilo cenu. Uká�e-li se, �e kupující a
prodávající, aèkoliv jsou ve spojení podle ustanovení èlánku 15, kupují a
prodávají jeden od druhého, jako kdyby nebyli ve spojení, je to dùkazem toho,
�e cena nebyla ovlivnìna spojením. Byla-li napøíklad cena dohodnuta
zpùsobem, který odpovídá bì�né praxi stanovení ceny v dotyèném výrobním
odvìtví nebo zpùsobem, jim� prodávající sjednává své prodejní ceny s
kupujícími, kteøí s ním nejsou ve spojení, je to dùkazem toho, �e cena nebyla
ovlivnìna spojením. Uká�e-li se, �e je cena dostateèná k zaji�tìní úhrady
v�ech nákladù a k dosa�ení zisku, který odpovídá celkovému zisku
dosa�enému podnikem za reprezentativní období (napøíklad za roèní období)
pøi prodejích zbo�í stejné povahy nebo stejného druhu, je to dùkazem toho, �e
cena nebyla ovlivnìna.

4. Odstavec 2 b) poskytuje dovozci mo�nost, aby prokázal, �e pøevodní
hodnota je velmi blízká hodnotì �mìøítku�, která byla pøedtím pøijata celní
správou, a proto je pøijatelná podle ustanovení èlánku 1. Odpovídá-li
nìkterému z mìøítek, uvedených v odstavci 2 b), není tøeba zkoumat otázku
ovlivnìní podle odstavce 2 a). Má-li celní správa ji� dostatek informací, aby se
bez dal�ího podrobného vy�etøení ujistila, �e nìkteré z mìøítek, uvedených v
odstavci 2 b), bylo splnìno, není dùvodu, aby po�adovala od dovozce prùkaz, �e
mìøítko mù�e být splnìno. V odstavci 2 b) pojem �kupující, kteøí nejsou ve
spojení� znamená kupující, kteøí nejsou ve spojení s prodávajícím v �ádném
konkrétním pøípadì.
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Odstavec 2 b)

K urèení, �e nìjaká hodnota je �velmi blízká� druhé, je nutno vzít v
úvahu urèitý poèet prvkù. Jde zejména o povahu dová�eného zbo�í, povahu
výrobního odvìtví, o které jde, období, v nìm� se zbo�í dová�í a o to, zda rozdíl
hodnot je podstatný z obchodního hlediska. Ponìvad� se tyto prvky mohou
pøípad od pøípadu li�it, nelze na ka�dý pøípad uplatnit jednotnou normu jako
napøíklad pevné procento. Napøíklad k urèení, zda pøevodní hodnota je velmi
blízká hodnotì �mìøítku�, uvedenému v odstavci 2 b) èlánku 1, mù�e být malý
rozdíl v hodnotì jednoho druhu zbo�í nepøijatelný, zatímco velký rozdíl u
jiného druhu zbo�í mù�e být pøijatelný.

Poznámka k èlánku 2

1. Pøi uplatòování èlánku 2 pou�ije celní správa, kdykoli to bude
mo�né, prodej stejného zbo�í, uskuteènìný na stejné obchodní úrovni a v
podstatì stejném mno�ství jako zbo�í, které má být hodnoceno. Nenajde-li se
takový prodej, mù�e být pou�it prodej stejného zbo�í, uskuteènìný za jedné z
tìchto tøí situací:

a) prodej na stejné obchodní úrovni, ale v odli�ných mno�stvích;

b) prodej na odli�né obchodní úrovni, ale v podstatì stejných mno�stvích;
nebo

c) prodej na odli�né obchodní úrovni a v odli�ných mno�stvích.

2. Zjistí-li se prodej podle jedné z tìchto tøí situací, provedou se
úpravy, berouce, podle okolností, v úvahu:

a) pouze èinitele mno�ství;

b) pouze èinitele obchodní úrovnì; nebo

c) jak èinitele obchodní úrovnì, tak i èinitele mno�ství.

3. Výraz �anebo� pøipou�tí mo�nost odvolat se na prodeje a provedení
potøebných úprav v ka�dé ze tøí vý�e popsaných situací.

4. Pro úèely èlánku 2 znamená pøevodní hodnota stejného dovezeného
zbo�í celní hodnotu, upravenou podle ustanovení odstavcù 1 b) a 2 tohoto
èlánku, která ji� byla pøijata podle èlánku 1.

5. Podmínkou pro jakoukoliv úpravu, odùvodnìnou odli�nou obchodní
úrovní nebo odli�ným mno�stvím je, �e se taková úprava, a� ji� má za následek
zvý�ení nebo sní�ení hodnoty, provede pouze na základì dùkazù, které zøejmì
dokládají, �e je rozumná a pøesná, napøíklad podle platných ceníkù, které
obsahují ceny, týkající se rùzných úrovní nebo rùzných mno�ství. Skládá-li se
dová�ené zbo�í, které má být hodnoceno, napøíklad ze zásilky o 10 jednotkách
a jediné podobné dovezené zbo�í, pro které existuje pøevodní hodnota, bylo
prodáno v mno�ství 500 jednotek a bylo uznáno, �e prodávající poskytuje slevy
podle mno�ství, mù�e se potøebná úprava provést s pou�itím ceníku a ceny
platné pro 10 jednotek. Není tøeba, aby se prodej 10 jednotek uskuteènil,
pokud bude zji�tìno podle prodejù jiných mno�ství, �e ceník je skuteèný a
pravdivý. Není-li tu v�ak takové objektivní mìøítko, není urèení celní hodnoty
podle ustanovení èlánku 2 vhodné.
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Poznámka k èlánku 3

1. Pøi uplatòování èlánku 3 pou�ije celní správa kdykoli to bude
mo�né, prodej podobného zbo�í, uskuteènìný na stejné obchodní úrovni a v
podstatì stejném mno�ství jako zbo�í, které má být hodnoceno. Nenajde-li se
takový prodej, mù�e být pou�it prodej podobného zbo�í, uskuteènìný za jedné
z tìchto tøí situací:

a) prodej na stejné obchodní úrovni, ale v odli�ných mno�stvích;

b) prodej na odli�né obchodní úrovni, ale v podstatì stejných mno�stvích;
nebo

c) prodej na odli�né obchodní úrovni a v odli�ných mno�stvích.

2. Zjistí-li se prodej podle jedné z tìchto tøí situací, provedou se
úpravy, berouce, podle okolností, v úvahu:

a) pouze èinitele mno�ství;

b) pouze èinitele obchodní úrovnì; nebo

c) jak èinitele obchodní úrovnì, tak i èinitele mno�ství.

3. Výraz �anebo� pøipou�tí mo�nost odvolat se na prodeje a provedení
potøebných úprav v ka�dé ze tøí vý�e popsaných situací.

4. Pro úèely èlánku 3 znamená pøevodní hodnota podobného
dovezeného zbo�í celní hodnotu upravenou podle ustanovení odstavcù 1 b) a 2
tohoto èlánku, která ji� byla pøijata podle èlánku 1.

5. Podmínkou pro jakoukoliv úpravu odùvodnìnou odli�nou obchodní
úrovní nebo odli�ným mno�stvím je, �e se taková úprava, a� ji� má za následek
zvý�ení nebo sní�ení hodnoty, provede pouze na základì dùkazù, které zøejmì
dokládají, �e je rozumná a pøesná, napøíklad podle platných ceníkù, které
obsahují ceny, týkající se rùzných úrovní nebo rùzných mno�ství. Skládá-li se
dová�ené zbo�í, které má být hodnoceno, napøíklad ze zásilky o 10 jednotkách
a jediné podobné dovezené zbo�í, pro které existuje pøevodní hodnota, bylo
prodáno v mno�ství 500 jednotek a bylo uznáno, �e prodávající poskytuje slevy
podle mno�ství, mù�e se potøebná úprava provést s pou�itím ceníku a ceny
platné pro 10 jednotek. Není tøeba, aby se prodej 10 jednotek uskuteènil,
pokud bude zji�tìno podle prodejù jiných mno�ství, �e ceník je skuteèný a
pravdivý. Není-li tu v�ak takové objektivní mìøítko, není urèení celní hodnoty
podle ustanovení èlánku 3 vhodné.

Poznámka k èlánku 5

1. Výraz �jednotková cena, za kterou se zbo�í prodává v nejvìt�ím
úhrnném mno�ství ...� znamená cenu, za kterou se prodává nejvìt�í poèet
jednotek v prodejích osobám, které nejsou ve spojení s osobami, od nich�
takové zbo�í kupují na první obchodní úrovni, na jaké se takové prodeje po
dovozu uskuteèòují.
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2. Napøíklad: zbo�í se prodává podle ceníku, který poskytuje výhodné
jednotkové ceny pro nákupy ve vìt�ích mno�stvích:

Prodané Jednotková Poèet Celkové mno�ství
mno�ství cena prodejù prodané

za ka�dou cenu

1 - 10 jednotek 100 10 prodejù po 65
5 jednotkách

5 prodejù po
3 jednotkách

11 a� 25 jednotek 95 5 prodejù po 55
11 jednotkách

nad 25 jednotek 90 1 prodej 80
30 jednotek

1 prodej
50 jednotek

Nejvìt�í poèet jednotek, prodaných za jednu cenu, je 80; jednotková
cena za nejvìt�í úhrnné mno�ství je tedy 90.

3. Jiný pøíklad: do�lo ke dvìma prodejùm. V prvním prodeji se prodá
500 jednotek za cenu 95 mìnových jednotek za kus. V druhém prodeji se
prodá 400 jednotek za cenu 90 mìnových jednotek za kus. V tomto pøíkladu
nejvìt�í poèet je 500 prodaných jednotek; jednotková cena nejvìt�ího
úhrnného mno�ství je tedy 95.

4. Tøetí pøíklad: za této situace jsou rùzná mno�ství prodána za
rùzné ceny.

a) Prodeje

Prodané mno�ství Jednotková cena

40 jednotek 100

30 jednotek 90

15 jednotek 100

50 jednotek 95

25 jednotek 105

35 jednotek 90

5 jednotek 100
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b) Celkem

Celkové prodané mno�ství Jednotková cena

65 90

50 95

60 100

25 105

V tomto pøípadì nejvìt�í poèet jednotek, prodaných za danou cenu, je
65; jednotková cena pøi prodeji nejvìt�ího úhrnného mno�ství je 90.

5. Prodej nìkterého z prvkù, uvedených v odstavci 1 b) èlánku 8 v
dovozní zemi za podmínek, uvedených vý�e v odstavci 1, osobì, která jej dodá
pøímo nebo nepøímo, zdarma nebo za sní�enou cenu k pou�ití pøi výrobì nebo
prodeji dová�eného zbo�í pro vývoz, nelze brát v úvahu pro stanovení
jednotkové ceny pro úèely èlánku 5.

6. Je nutno si uvìdomit, �e �zisk a v�eobecné výlohy�, zmínìné v
odstavci 1 èlánku 5, je tøeba brát jako celek. Èíselný údaj pro úèely tohoto
odpoètu by se mìl urèit na základì informací, poskytnutých dovozcem nebo
jeho jménem, leda�e by jeho údaje byly v rozporu s èíselnými údaji,
vyplývajícími z prodejù dovezeného zbo�í stejné povahy nebo stejného druhu v
zemi dovozu. Jsou-li èíselné údaje dovozce nesluèitelné s tìmito èíselnými
údaji, mù�e být obnos pro zisk a v�eobecné výlohy zalo�en na jiných platných
informacích ne� na informacích, poskytnutých dovozcem nebo jeho jménem.

7. �V�eobecné výlohy� zahrnují pøímé a nepøímé výlohy na prodejnost
dotyèného zbo�í.

8. Místní poplatky, které je nutno platit z titulu prodeje zbo�í a které
nemohou být odeèteny podle ustanovení odstavce 1 a) (iv) èlánku 5, se odeètou
podle ustanovení odstavce 1 a) (i) èlánku 5.

9. Pøi urèování provizí nebo obvyklých ziskù a v�eobecných výloh
podle ustanovení odstavce 1 èlánku 5 musí být otázka, je-li urèité zbo�í �stejné
povahy nebo stejného druhu� jako jiné zbo�í rozhodnuta pøípad od pøípadu s
ohledem na dané okolnosti. Je tøeba zkoumat prodeje neju��í skupiny nebo
øady dovezeného zbo�í stejné povahy nebo stejného druhu v zemi dovozu,
která zahrnuje zbo�í, je� má být hodnoceno a pro které je mo�no opatøit
potøebné informace. Pro úèely èlánku 5 �zbo�í stejné povahy nebo stejného
druhu� zahrnuje zbo�í, dovezené ze stejné zemì jako zbo�í, které má být
hodnoceno, jako� i zbo�í dovezené z jiných zemí.

10. Pro úèely odstavce 1 b) èlánku 5 �nejbli��ím datem� bude datum,
kdy dovezené zbo�í nebo stejné nebo podobné dovezené zbo�í bylo prodáno v
dostateèném mno�ství, aby mohla být zji�tìna jednotková cena.

11. Pou�ije-li se metoda podle odstavce 2 èlánku 5, budou odpoèty za
hodnotu, pøidanou dal�ím zpracováním nebo pøepracováním zalo�eny na
objektivních a vyèíslitelných údajích, týkajících se nákladù na takovou práci.
Výpoèty se provedou na podkladì vzorcù, návodù a výpoèetních metod,
pøijatých v daném výrobním odvìtví a jiných praktik v tomto odvìtví.
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12. Uznává se, �e metoda hodnocení,uvedená v odstavci 2 èlánku 5,
nemù�e být zpravidla uplatnìna, ztratí-li zbo�í dal�ím zpracováním nebo
pøepracováním svou toto�nost. Pøesto se mohou vyskytnout pøípady, kdy sice
dovezené zbo�í ztratí svou toto�nost, ale hodnota, pøidaná zpracováním nebo
pøepracováním se dá zjistit pøesnì bez pøíli�ných potí�í. Naproti tomu se také
mohou vyskytnout pøípady, kdy dovezené zbo�í si zachová svou toto�nost, ale
tvoøí tak malý prvek zbo�í, prodávaného v zemi dovozu, �e pou�ití této metody
hodnocení by bylo neodùvodnìné. Vzhledem k pøedchozímu je nutno ka�dou
situaci tohoto druhu posuzovat pøípad od pøípadu.

Poznámka k èlánku 6

1. Celní hodnota se podle této Dohody urèuje zpravidla na základì
informací, které jsou snadno dostupné v zemi dovozu. Za úèelem urèení
vypoètené hodnoty v�ak mù�e být tøeba pøezkoumat náklady na výrobu zbo�í,
které má být hodnoceno a jiných informací, které je nutno opatøit mimo zemi
dovozu. Mimo to ve vìt�inì pøípadù nebude výrobce zbo�í podléhat pravomoci
orgánù zemì dovozu. Pou�ití metody vypoètené hodnoty bude vùbec omezeno
na pøípady, kdy jsou kupující a prodávající ve spojení a prodávající je ochoten
sdìlit údaje potøebné ke zji�tìní nákladù orgánùm zemì dovozu a poskytnout
jim v pøípadì potøeby mo�nost pozdìj�ího ovìøení.

2. �Cena nebo hodnota�, zmínìná v odstavci 1 a) èlánku 6 se urèí na
základì údajù, týkajících se výroby hodnoceného zbo�í, které budou
pøedlo�eny výrobcem nebo jeho jménem. Bude zalo�ena na obchodním
úèetnictví výrobce, pokud toto úèetnictví je sluèitelné se v�eobecnì pøijatými
zásadami úèetnictví, uplatòovanými v zemi výroby zbo�í.

3. �Cena nebo hodnota� zahrne cenu prvkù, uvedených v odstavcích 1
a) (ii) a (iii) èlánku 8. Bude rovnì� zahrnovat hodnotu ka�dého prvku,
uvedeného v odstavci 1 b) øeèeného èlánku, který byl dodán pøímo nebo
nepøímo kupujícím k pou�ití pøi výrobì dovezeného zbo�í, a to v pøimìøeném
pomìru podle ustanovení poznámky k èlánku 8. Hodnota prvkù jednotlivì,
uvedených v odstavci 1 b) iv) èlánku 8, které byly provedeny v zemi dovozu,
bude zahrnuta jen tehdy, kdy� tyto práce pøipadají k tí�i výrobce. Rozumí se,
�e �ádná cena nebo hodnota prvkù, zmínìných v tomto odstavci, nesmí být pøi
urèování vypoètené hodnoty zapoèítána dvakrát.

4. �Èástka pro zisk a v�eobecné výlohy�, zmínìná v odstavci 1 b)
èlánku 6, se urèuje na základì informací, poskytnutých výrobcem nebo jeho
jménem, leda�e by jeho èíselné údaje byly nesluèitelné s èíselnými údaji, které
obvykle odpovídají prodejùm zbo�í stejné povahy nebo stejného druhu jako
hodnocené zbo�í, uskuteèòovaným výrobcem v zemi vývozu pro vývoz do zemì
dovozu.

5. V této souvislosti je nutno poznamenat, �e �èástku pro zisk a
v�eobecné výlohy� je tøeba brát jako celek. Vyplývá z toho, �e jestli�e v
nìkterém zvlá�tním pøípadì je zisk výrobce nízký a jeho v�eobecné výlohy
vysoké, jeho zisk a v�eobecné výlohy vzaty dohromady jako celek mohou být
pøesto sluèitelné s èástkami, které obvykle odpovídají prodejùm zbo�í stejné
povahy nebo stejného druhu. To se mù�e napøíklad stát, zavádí-li se výrobek
v zemi dovozu a výrobce se spokojil s �ádným nebo nízkým ziskem, aby
vyrovnal vysoké v�eobecné výlohy, spojené se zavádìním. Mù�e-li výrobce
prokázat, �e se pøi prodejích dová�eného zbo�í za zvlá�tních obchodních
okolností spokojuje s nízkým ziskem, je tøeba vzít v úvahu jeho skuteèné
èástky pro zisk za pøedpokladu, �e je proká�e platnými obchodními dùvody a
jeho cenová politika odpovídá obvyklé cenové politice tohoto výrobního
odvìtví. To se mù�e napøíklad stát, byli-li výrobci donuceni sní�it doèasnì
ceny v dùsledku nepøedvídaného poklesu poptávky nebo prodávají-li zbo�í na
doplnìní øady druhù zbo�í vyprodukovaných v zemi dovozu a spokojují se s
nízkým ziskem, aby si zachovali schopnost soutì�e. Nejsou-li èástky pro zisk a
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v�eobecné výlohy poskytnuté výrobcem sluèitelné s tìmi, které obvykle
odpovídají prodejùm zbo�í stejné povahy nebo stejného druhu jako hodnocené
zbo�í, uskuteèòovaným výrobci v zemi vývozu pro vývoz do zemì dovozu,
mù�e být èástka pro zisk a v�eobecné výlohy zalo�ena na nále�itých
informacích, jiných ne� na informacích, poskytnutých výrobcem zbo�í nebo
jeho jménem.

6. Pou�ijí-li se pro úèely urèení vypoètené hodnoty jiné informace, ne�
které byly poskytnuty výrobcem nebo jeho jménem, orgány zemì dovozu
informují dovozce, po�ádá-li o to, o zdroji tìchto informací, pokud ustanovení
èlánku 10 nestanoví jinak.

7. �V�eobecné výlohy�, zmínìné v odstavci 1 b) èlánku 6, zahrnují
pøímé a nepøímé náklady na výrobu a prodej zbo�í pro vývoz, které nejsou
zahrnuty podle odstavce 1 a) èlánku 6.

8. Pøi urèování, zda nìkteré zbo�í je �stejné povahy nebo stejného
druhu�, je nutno postupovat pøípad od pøípadu s pøihlédnutím k daným
okolnostem. Pøi urèování obvyklého zisku a v�eobecných výloh podle
ustanovení èlánku 6 je nutno postupovat zkoumáním prodeje pro vývoz do
zemì dovozu u neju��í skupiny nebo øady zbo�í, zahrnující hodnocené zbo�í,
pro které je mo�no získat nutné informace. Pro úèely èlánku 6 musí být �zbo�í
stejné povahy nebo stejného druhu� ze stejné zemì jako zbo�í, které má být
hodnoceno.

Poznámka k èlánku 7

1. Celní hodnoty, urèované podle ustanovení èlánku 7, by mìly být
zalo�eny v nejvìt�í mo�né míøe na døíve urèených celních hodnotách.

2. Metodami hodnocení, pou�ívanými podle èlánku 7, by mìly být
metody, vymezené v èláncích 1 a� 6, av�ak urèitá rozumná pru�nost pøi
uplatòování tìchto metod bude v souladu s cíli a s ustanoveními èlánku 7.

3. Nìkteré pøíklady uká�í, co je nutno rozumìt rozumnou pru�ností:

a) Stejné zbo�í - po�adavek, aby stejné zbo�í bylo vyvezeno ve stejnou nebo
skoro stejnou dobu jako zbo�í, které je hodnoceno, mù�e být vykládán
pru�nì; stejné dová�ené zbo�í, vyprodukované v jiné zemi ne� v zemi
vývozu zbo�í, které je hodnoceno, mù�e být podkladem pro celní
hodnocení; mohou být pou�ity celní hodnoty stejného dovezeného zbo�í,
které ji� byly urèeny podle ustanovení èlánkù 5 a 6.

b) Podobné zbo�í - po�adavek, aby stejné zbo�í bylo vyvezeno ve stejnou
nebo skoro stejnou dobu jako zbo�í, které je hodnoceno, mù�e být
vykládán pru�nì; podobné dová�ené zbo�í, vyprodukované v jiné zemi
ne� v zemi vývozu, které je hodnoceno, mù�e být podkladem pro celní
hodnocení; mohou být pou�ity celní hodnoty podobného dovezeného
zbo�í, které ji� byly urèeny podle ustanovení èlánkù 5 a 6.

c) Odvozující metoda - po�adavek, aby zbo�í bylo prodáno �ve stavu, v
jakém bylo dovezeno�, který je obsa�en v odstavci 1 a) èlánku 5, mù�e být
vykládán pru�nì; lhùta �90 dní� mù�e být uplatòována pru�nì.

Poznámka k èlánku 8

Odstavec 1 a) (i)

Výrazem �nákupní provize� se rozumí èástky placené dovozcem jeho
zástupci za slu�bu, která spoèívala v jeho zastupování v zahranièí pøi nákupu
zbo�í, které má být hodnoceno.
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Odstavec 1 b) (ii)

1. Do pøièítání prvkù, uvedených v odstavci 1 b) (ii) èlánku 8 k
dovezenému zbo�í, zasahují dva zøetele, a to hodnota samotného prvku a
zpùsob, jakým se tato hodnota pøièítá k dovezenému zbo�í. Pøièítání tìchto
prvkù by se mìlo provádìt rozumným zpùsobem, pøimìøeným okolnostem a v
souladu s v�eobecnì pøijatými zásadami úèetnictví.

2. Pokud jde o hodnotu prvku, získá-li dovozce prvek za dané náklady
od prodávajícího, který s ním není ve spojení, jsou tyto náklady hodnotou
prvku. Byl-li prvek vyprodukován dovozcem nebo osobou, která s ním je ve
spojení, jeho hodnotou budou náklady na jeho zhotovení. Byl-li prvek pøedtím
pou�íván dovozcem, a� ji� byl nebo nebyl získán nebo vyprodukován tímto
dovozcem, bude nutno pùvodní náklady na získání nebo zhotovení sní�it
pøimìøenì jeho pou�ití, aby se dospìlo k hodnotì tohoto prvku.

3. Jakmile byla hodnota prvku urèena, je nutno tuto hodnotu pøièíst k
dovezenému zbo�í. Jsou tu rùzné mo�nosti. Napøíklad hodnota mù�e být
pøiètena k první zásilce, chce-li dovozce zaplatit clo z celé hodnoty najednou.
Jiný pøíklad: dovozce mù�e po�ádat, aby hodnota byla pøiètena k poètu
jednotek vyrobených a� do doby první zásilky. Je�tì dal�í pøíklad: dovozce
mù�e �ádat, aby hodnota byla pøiètena na celou pøedvídanou výrobu, existují-li
smlouvy nebo pevné závazky na tuto výrobu. Metoda pøiètení bude závislá na
listinách poskytnutých dovozcem.

4. Pro ilustraci uvedeného lze zkoumat pøípad dovozce, který dodá
výrobci formu k pou�ití pøi výrobì dová�eného zbo�í a sjedná s ním kupní
smlouvu na 10.000 jednotek. Kdy� pøijde první zásilka o 1.000 jednotkách,
výrobce ji� vyrobil 4.000 jednotek. Dovozce mù�e po�ádat celní správu, aby
pøièetla hodnotu formy na 1.000 jednotek, 4.000 jednotek nebo 10.000
jednotek.

Odstavec 1 b) (iv)

1. Hodnoty k pøiètení za prvky, uvedené v odstavci 1 b) (iv) èlánku 8,
mají být zalo�eny na objektivních a vyèíslitelných údajích. Aby se co nejvíce
usnadnil úkol, který jak pro dovozce, tak pro celní správu pøedstavuje
urèování hodnot, které mají být pøièteny, mìlo by se pokud mo�no pou�ít
snadno dostupných údajù z obchodních písemností kupujícího.

2. Pro prvky, poskytnuté kupujícím, které zakoupil nebo najal, bude
hodnotou k pøiètení kupní cena nebo nájemné. Za veøejnì pøístupné prvky se
pøiètou pouze náklady na kopie.

3. Hodnoty k pøiètení mohou být vypoèteny víceménì snadno podle
struktury daného podniku, zpùsobu jeho øízení a jeho metod úèetnictví.

4. Napøíklad je mo�né, �e podnik, který dová�í rùzné výrobky,
pocházející z rùzných zemí, vede úèetnictví svého návrháøského støediska
mimo zemi dovozu, aby se pøesnì ukázaly náklady, pøipoèítatelné k danému
výrobku. V takových pøípadech se mù�e patøièná úprava provést pøímo podle
ustanovení èlánku 8.

5. V jiném pøípadì mù�e podnik pøenést náklady na návrháøské
støedisko, umístìné mimo zemi dovozu, do v�eobecných výloh, ani� by je
pøièítal k jednotlivým výrobkùm. V takovém pøípadì je mo�no podle
ustanovení èlánku 8 provést patøiènou úpravu, pokud jde o dová�ené zbo�í
tím, �e se celkové náklady na návrháøské støedisko pøiètou na celou výrobu,
která pou�ívá slu�eb tohoto støediska, a takto pøiètené náklady se pøiètou k
hodnotì dovozu podle poètu jednotek.
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6. Zmìny v uvedených okolnostech budou samozøejmì vy�adovat, aby
pøi urèování pøimìøené metody pøièítání byly vzaty v úvahu rozlièné èinitele.

7. V pøípadì, kdy zhotovení dotyèného prvku zasahuje do nìkolika
zemí a vy�aduje urèité období, mìla by se úprava omezit na hodnotu k tomuto
prvku skuteènì pøidanou mimo zemi dovozu.

Odstavec 1 c)

1. Poplatky za pou�ívání patentù a licenèní poplatky, zmínìné v
odstavci 1 c) èlánku 8, mohou mimo jiné zahrnovat platby, týkající se patentù,
výrobních nebo obchodních známek a autorských práv. Poplatky za právo
reprodukovat dovezené zbo�í v zemi dovozu se v�ak pøi urèování celní hodnoty
nepøièítají k cenì skuteènì placené nebo která má být zaplacena za dovezené
zbo�í.

2. Platby, uskuteènìné kupujícím za právo distribuovat nebo dále
prodat dovezené zbo�í, se nepøièítají k cenì skuteènì placené nebo která má
být zaplacena za dovezené zbo�í, nejsou-li podmínkou prodeje dovezeného
zbo�í pro vývoz do zemì dovozu.

Odstavec 3

Neexistují-li objektivní a vyèíslitelné údaje týkající se pøirá�ek, které
mají být pøièteny podle ustanovení èlánku 8, nemù�e být pøevodní hodnota
urèena podle ustanovení èlánku 1. Tak tomu bude napøíklad v tomto pøípadì:
poplatek za pou�ití patentu na základì prodejní ceny litru urèitého výrobku v
zemi dovozu, který byl dovezen v kilogramech a po dovozu zmìnìn v roztok.
Zakládá-li se poplatek za pou�ití patentu èásteènì na dovezeném zbo�í a
èásteènì na jiných prvcích, které nijak nesouvisejí s dová�eným zbo�ím (je-li
napøíklad dovezené zbo�í smícháno s domácími pøísadami a nedá se ji�
samostatnì urèit, nebo nedají-li se poplatky za pou�ití patentu odli�it od
zvlá�tních finanèních ujednání mezi kupujícím a prodávajícím), bylo by
nevhodné pokou�et se pøièítat prvek odpovídající tomuto poplatku za pou�ití
patentu. Zakládá-li se v�ak poplatek za pou�ití patentu pouze na dová�eném
zbo�í a dá-li se snadno vyèíslit, mù�e se tento prvek pøièítat k cenì skuteènì
placené nebo která má být zaplacena.

Poznámka k èlánku 9

Pro úèely èlánku 9 mù�e být �doba dovozu� shodná s dobou pøedlo�ení
celního prohlá�ení.

Poznámka k èlánku 11

1. Èlánek 11 poskytuje dovozci právo odvolat se proti rozhodnutí celní
správy o urèení celní hodnoty zbo�í, které je hodnoceno. Odvolání se mù�e
nejprve podat k vy��í instanci celní správy, ale dovozce bude mít právo odvolat
se v koneèné instanci k soudu.

2. �Bez pokuty� znamená, �e dovozce nebude podroben pokutì nebo
hrozbì pokuty z toho prostého dùvodu, �e uplatnil své právo odvolat se.
Obvyklé soudní výlohy a honoráøe právním zástupcùm se nepova�ují za
pokuty.

3. �ádné ustanovení èlánku 11 v�ak nezabraòuje Èlenu po�adovat,
aby vymìøené clo bylo zcela zaplaceno pøed podáním odvolání.
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Poznámka k èlánku 15

Odstavec 4

Pro úèely tohoto èlánku výraz �osoby� zahrnuje té� právnické osoby.

Odstavec 4 e)

Pro úèely této Dohody je osoba v postavení, �e kontroluje druhou,
jestli�e je právnì nebo fakticky v situaci, �e ji mù�e omezovat nebo øídit.
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PØÍLOHA II

TECHNICKÝ VÝBOR PRO CELNÍ HODNOCENÍ

1. V souladu s èlánkem 18 této Dohody bude pod zá�titou RCS zøízen
Technický výbor, aby po technické stránce zaji��oval jednotnost výkladu a
uplatòování této Dohody.

2. Pravomoci Technického výboru budou zahrnovat:

a) pøezkoumávat specifické technické problémy, které se vyskytnou v
ka�dodenní správì systémù celního hodnocení Èlenù a vydávat poradní
dobrozdání o vhodných øe�eních na základì pøedlo�ených skuteèností;

b) na po�ádání studovat zákony, øízení a praxi o hodnocení, pokud se týkají
této Dohody a pøipravovat zprávy o výsledcích tìchto studií;

c) pøipravovat a vydávat roèní zprávu o technické stránce pùsobení a stavu
této Dohody;

d) poskytovat ke ka�dé otázce, týkající se celního hodnocení dová�eného
zbo�í, informace a dobrozdání, které mohou být vy�ádány kterýmkoli
Èlenem nebo Výborem. Tyto informace a dobrozdání mohou mít formu
poradních dobrozdání, komentáøù nebo vysvìtlivek;

e) na po�ádání usnadòovat poskytování technické pomoci Èlenùm v zájmu
podpory pøijetí této Dohody v mezinárodním mìøítku;

f) pøezkoumávat otázky, které mu byly pøedlo�eny skupinou odborníkù
podle ustavení èlánku 19 této Dohody; a

g) vykonávat jiné pravomoci, které mu mù�e udìlit Výbor.

V�eobecnì

3. Technický výbor se vynasna�í, aby dokonèil v rozumnì krátké
lhùtì práce na specifických otázkách, zvlá�tì na tìch, které mu byly
pøedlo�eny Èleny, Výborem nebo skupinou odborníkù. Podle odstavce 4
èlánku 19 skupina odborníkù rovnì� urèí specifickou lhùtu, do ní� má obdr�et
zprávu Technického výboru a ten v této lhùtì zprávu pøedlo�í.

4. Ve své èinnosti bude Technický výbor vhodným zpùsobem
podporován Sekretariátem RCS.

Zastoupení

5. Ka�dý Èlen má právo být zastoupen v Technickém výboru. Ka�dý
Èlen mù�e jmenovat jednoho delegáta a jednoho nebo více náhradníkù, aby jej
v Technickém výboru zastupovali. Ka�dý takto zastoupený Èlen v
Technickém výboru je dále v této pøíloze uvádìn jako �èlen Technického
výboru�. Zástupci èlenù Technického výboru mohou být na zasedání
Technického výboru doprovázeni poradci. Sekretariát WTO se rovnì� mù�e
zúèastòovat tìchto zasedání jako pozorovatel.

6. Èlenové RCS, kteøí nejsou Èleny WTO, mohou být na zasedáních
Technického výboru zastoupeni jedním delegátem a jedním nebo více
náhradníky. Tito zástupci se zúèastní zasedání Technického výboru jako
pozorovatelé.
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7. S výhradou schválení pøedsedou Technického výboru mù�e
generální tajemník RCS (dále uvádìný jako �generální tajemník�) pozvat na
zasedání Technického výboru jako pozorovatele zástupce vlád, které nejsou
Èleny ani WTO ani èleny RCS, jako� i zástupce mezinárodních vládních a
obchodních organizací.

8. Jména delegátù, náhradníkù a poradcù, kteøí budou urèeni, aby se
úèastnili zasedání Technického výboru, budou sdìlena generálnímu
tajemníkovi.

Zasedání Technického výboru

9. Technický výbor se bude scházet podle potøeby, av�ak nejménì
dvakrát za rok. Datum ka�dého zasedání bude stanoveno Technickým
výborem na jeho pøedcházející schùzi. Datum zasedání mù�e být zmìnìno na
�ádost kteréhokoli èlena Technického výboru schválenou prostou vìt�inou
èlenù Technického výboru nebo, v naléhavých pøípadech, na �ádost pøedsedy.
Nehledì na ustanovení vìty první tohoto odstavce se mù�e Technický výbor
sejít, je-li to nezbytné k posouzení vìcí pøedlo�ených mu skupinou odborníkù
podle ustanovení èlánku 19 této Dohody.

10. Zasedání Technického výboru se budou konat v sídle RCS, pokud
nebude rozhodnuto jinak.

11. S výjimkou naléhavých pøípadù vyrozumí generální tajemník
nejménì tøicet dní pøed datem zahájení ka�dého zasedání Technického výboru
v�echny èleny Technického výboru a úèastníky uvedené v odstavcích 6 a 7.

Jednací øád

12. Generální tajemník pøipraví prozatímní program pro ka�dé
zasedání a roze�le jej èlenùm Technického výboru a úèastníkùm, uvedeným v
odstavcích 6 a 7, nejménì tøicet dní pøed zasedáním, s výjimkou naléhavých
pøípadù. Tento program bude obsahovat v�echny body, jejich� zaøazení bylo
schváleno Technickým výborem na jeho pøedcházejícím zasedání, v�echny
body, které zaøadil pøedseda z vlastní iniciativy a v�echny body, o jejich�
zaøazení po�ádal generální tajemník, Výbor nebo kterýkoli èlen Technického
výboru.

13. Technický výbor schválí svùj program pøi zahájení ka�dého
zasedání. Technický výbor mù�e program bìhem zasedání kdykoliv zmìnit.

Funkcionáøi a jednací øád

14. Technický výbor zvolí z delegátù svých èlenù pøedsedu a jednoho
nebo více místopøedsedù. Pøedseda a místopøedsedové budou ve funkci jeden
rok. Odstupující pøedseda nebo místopøedsedové mohou být znovu voleni.
Pøedseda nebo místopøedseda, který pøestává být zástupcem èlena
Technického výboru, ztrácí automaticky své povìøení.

15. Není-li pøedseda na nìkterém zasedání nebo jeho èásti pøítomen,
bude pøedsedat místopøedseda. V takovém pøípadì má tatá� práva a tyté�
povinnosti jako pøedseda.

16. Pøedseda zasedání se zúèastní jednání Technického výboru jako
pøedseda, a nikoli jako zástupce èlena Technického výboru.

17. Mimo výkonu pravomocí, které jsou mu svìøeny jinými
ustanoveními tìchto pravidel, bude pøedseda zahajovat a uzavírat ka�dé
zasedání, øídit diskusi, udìlovat slovo a podle tìchto pravidel øídit práci.
Pøedseda mù�e té� volat øeèníka k poøádku, nejsou-li jeho poznámky na místì.
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18. Pøi projednávání kterékoli otázky mù�e ka�dá delegace uèinit
návrh na poøadí. V tomto pøípadì pøedseda rozhodne ihned. Jsou-li proti
rozhodnutí vzneseny námitky, pøedlo�í je pøedseda schùzi k hlasování.
Zùstane v platnosti, nebylo-li pøehlasováno.

19. Generální tajemník nebo jím urèení úøedníci Sekretariátu RCS
budou plnit funkci sekretariátu schùzí Technického výboru.

Rozhodující vìt�ina a hlasování

20. Zástupci prosté vìt�iny èlenù Technického výboru tvoøí
rozhodující vìt�inu.

21. Ka�dý èlen Technického výboru bude mít jeden hlas. Ka�dé
rozhodnutí Technického výboru bude pøijato alespoò dvoutøetinovou vìt�inou
pøítomných èlenù. Bez ohledu na výsledek hlasování o urèité otázce o ní mù�e
Technický výbor pøedlo�it úplnou zprávu Výboru a RCS a uvést rùzné názory,
které byly uplatnìny v dané diskusi. Bez ohledu na pøedchozí ustanovení
tohoto odstavce pøijme Technický výbor o vìci pøedlo�ené mu skupinou
odborníkù rozhodnutí cestou konsensu. V pøípadì, kdy nedojde ke shodì o
otázce, která mu byla pøedlo�ena skupinou odborníkù, Technický výbor
pøedlo�í zprávu, v ni� podrobnì vylo�í fakta a uvede názory èlenù.

Jazyky a dokumenty

22. Úøedními jazyky Technického výboru budou angliètina,
francouz�tina a �panìl�tina. Projevy nebo prohlá�ení uèinìná v jednom z
tìchto tøí jazykù budou ihned pøelo�eny do ostatních úøedních jazykù, leda�e
by se v�echny delegace vzdaly pøekladu. Projevy nebo prohlá�ení uèinìná v
jiném jazyce budou pøelo�eny do angliètiny, francouz�tiny a �panìl�tiny za
stejných podmínek, av�ak v tomto pøípadì dotyèná delegace poskytne
anglický, francouzský nebo �panìlský pøeklad. Oficiální dokumenty
Technického výboru budou vyhotoveny pouze v angliètinì, francouz�tinì a
�panìl�tinì. Záznamy a korespondence pro jednání Technického výboru
musejí být pøedlo�eny v jednom z úøedních jazykù.

23. Technický výbor vyhotoví zprávu o ka�dém svém zasedání a,
pokud to pøedseda shledá nutným, protokoly nebo podrobné zprávy ze svých
schùzí. Pøedseda nebo jím povìøená osoba, pøedlo�í zprávu o èinnosti
Technického výboru na ka�dé schùzi Výboru a na ka�dé schùzi RCS.
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PØÍLOHA III

1. Pìtiletá lhùta k uplatòování ustanovení Dohody podle odstavce 1
èlánku 20 rozvojovými èlenskými zemìmi mù�e být v praxi pro urèité
rozvojové èlenské zemì nedostateèná. V takovém pøípadì mù�e rozvojová
èlenská zemì pøed uplynutím období, uvedeného v odstavci 1 èlánku 20,
po�ádat o prodlou�ení, pøièem� se rozumí, �e Èlenové posoudí s porozumìním
takovou �ádost, jestli�e dotyèná rozvojová èlenská zemì mù�e svùj krok
nále�itì odùvodnit.

2. Rozvojové zemì, které dosud hodnotí zbo�í na základì úøednì
stanovených minimálních hodnot, mohou po�ádat o výhradu, která jim
umo�ní zachovat tyto hodnoty omezenì a pøechodnì podle podmínek
dohodnutých Èleny.

3. Rozvojové zemì, které mají zato, �e obrácení poøadí na �ádost
dovozce podle èlánku 4 Dohody mù�e vyvolat skuteèné potí�e, mohou po�ádat
o výhradu k èlánku 4 takto:

�Vláda .............. si vyhrazuje právo rozhodnout, �e ustanovení èlánku
4 Dohody budou platit jen tehdy, kdy� celní orgány vyhoví �ádosti o
obrácení poøadí uplatnìní èlánkù 5 a 6�.

Uplatní-li rozvojové zemì takovou výhradu, schválí ji Èlenové podle èlánku 21
Dohody.

4. Rozvojové zemì mohou po�ádat o výhradu k odstavci 2 èlánku 5
Dohody takto:

�Vláda .............. si vyhrazuje právo rozhodnout, �e odstavec 2 èlánku 5
Dohody bude uplatòován podle ustanovení poznámky k nìmu platné,
a� o to dovozce po�ádá nebo nikoli�.

Uplatní-li rozvojové zemì takovou výhradu, schválí ji Èlenové podle èlánku 21
Dohody.

5. Urèité rozvojové zemì mohou mít problémy s uplatòováním èlánku
1 Dohody, pokud jde o dovozy výhradními zástupci, výhradními distributory
nebo výhradními zprostøedkovateli do jejich zemí. Vzniknou-li takové
problémy v praxi rozvojových èlenských zemí uplatòujících tuto Dohodu, vìc
bude na �ádost tìchto Èlenù prostudována, aby bylo nalezeno vhodné øe�ení.

6. Èlánek 17 uznává, �e celním správám mù�e pøi uplatòování
Dohody vzniknout potøeba pøe�etøit pravdivost nebo pøesnost jakýchkoli
tvrzení, listin nebo prohlá�ení, které jim byly pøedlo�eny pro úèely celního
hodnocení. Tento èlánek rovnì� pøipou�tí, �e se mù�e pøistoupit k �etøení se
zámìrem, napøíklad ovìøit, zda prvky hodnocení hodnoty prohlá�ené nebo
pøedlo�ené celním úøadùm za úèelem urèení celní hodnoty jsou úplné a
správné. Èlenové mají s výhradou svých zákonù a øízení právo oèekávat pøi
tìchto �etøeních plnou spolupráci dovozcù.

7. Cenou skuteènì placenou nebo která má být zaplacena, se rozumí
v�echny platby uskuteènìné nebo které mají být uskuteènìny jako podmínka
prodeje dovezeného zbo�í kupujícím prodávajícímu nebo kupujícím tøetí stranì
za úèelem plnìní závazkù prodávajícího.
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DOHODA O KONTROLE PØED ODESLÁNÍM

Èlenové,

berouce na vìdomí, �e se ministøi dne 20.záøí 1986 dohodli, �e
Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání bude mít za cíl �zajistit
dal�í liberalizaci a roz�íøení svìtového obchodu�, �posílit úlohu GATT� a
�zvý�it schopnost systému GATT pøizpùsobit se vývoji mezinárodního
ekonomického prostøedí�;

berouce na vìdomí, �e se øada rozvojových èlenských zemí uchyluje ke
kontrole pøed odesláním;

uznávajíce potøebu rozvojových zemí takto èinit tak dlouho a natolik,
dokud bude nutno ovìøovat kvalitu, mno�ství nebo cenu dová�eného zbo�í;

majíce na pamìti, �e tyto programy musí být uskuteèòovány bez
zbyteèného prodlení nebo nerovného zacházení;

vìdomi si toho, �e kontrola je v souladu s definicí uskuteèòována na
území vyvá�ejících Èlenù;

uznávajíce potøebu ustavení sjednaného mezinárodního rámce práv a
povinností jak Èlenù u�ivatelù, tak vyvá�ejících Èlenù;

uznávajíce, �e se principy a závazky podle GATT 1994 vztahují na ty
èinnosti orgánù, provádìjících kontrolu pøed odesláním, které jsou ulo�eny
vládami, je� jsou Èleny WTO;

uznávajíce, �e je �ádoucí zabezpeèovat transparentnost výkonù
orgánù, provádìjících kontrolu pøed odesláním a právních pøedpisù, týkajících
se kontroly pøed odesláním;

pøejíce si urychlené, úèinné a spravedlivé vyøe�ení sporù mezi vývozci
a orgány, provádìjícími kontrolu pøed odesláním, vznikajících podle této
Dohody;

dohodli se takto:

Èlánek 1

Rozsah pùsobnosti - Definice

1. Tato Dohoda se bude uplatòovat na v�echny èinnosti, spojené s
kontrolou pøed odesláním, provádìné na území Èlenù bez ohledu na to, zda
jsou provádìny na základì smlouvy nebo uskuteèòovány z povìøení vlády nebo
jakéhokoli vládního orgánu Èlena.

2. Výrazem �Èlen u�ivatel� se rozumí Èlen, jeho� vláda nebo vládní
orgán uzavøe smlouvu nebo vydá povìøení na uskuteènìní kontroly pøed
odesláním.

3. Èinnostmi spojenými s kontrolou pøed odesláním jsou v�echny
èinnosti, vztahující se k ovìøení kvality, mno�ství, ceny, vèetnì smìnného
kurzu a platebních podmínek a/nebo celního zaøazení zbo�í, je� má být
vyvezeno na území Èlena u�ivatele.
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4. Výraz �orgán provádìjící kontrolou pøed odesláním� se vztahuje na
kterýkoli orgán nebo organizaci, se kterou Èlen sjednal smlouvu nebo ji
povìøil provádìním kontroly pøed odesláním.1/

Èlánek 2

Povinnosti Èlenù u�ivatelù

Nediskriminace

1. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby èinnosti, spojené s kontrolou pøed
odesláním, byly uskuteèòovány nediskriminaèním zpùsobem a aby postupy a
kritéria, je� jsou pou�ívána pøi provádìní tìchto èinností, byla objektivní a
byla uplatòována stejným zpùsobem vùèi v�em vývozcùm dotèeným tìmito
èinnostmi. Zabezpeèí jednotné provádìní kontroly v�emi inspektory orgánù
provádìjících kontrolu pøed odesláním, s nimi� o tom sjednal smlouvu nebo
které k tomu povìøil.

Vládní pøedpisy

2. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby byla v prùbìhu èinností spojených
s kontrolou pøed odesláním ve vztahu k jejich právním pøedpisùm, dodr�ována
ustanovení odstavce 4 èlánku III GATT 1994, nakolik jsou pøíslu�ná.

Místo kontroly

3. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby v�echny èinnosti spojené s
kontrolou pøed odesláním, vèetnì vyhotovení èisté zprávy o nálezu nebo
záznamu o jejím nevyhotovení, byly provádìny na celním území, ze kterého je
zbo�í vyvá�eno nebo, jestli�e kontrolu nelze provést na tomto celním území s
ohledem na celkovou povahu daného zbo�í nebo jestli�e obì strany souhlasí,
na celním území, na kterém bylo zbo�í vyrobeno.

Normy

4. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby kontrola mno�ství a kvality byla
provádìna v souladu s normami, uvedenými prodávajícím a kupujícím v kupní
smlouvì a aby v pøípadì, �e tyto normy nejsou, platily pøíslu�né mezinárodní
normy.2/

Transparentnost

5. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby èinnosti, spojené s kontrolou pøed
odesláním, byly uskuteèòovány transparentním zpùsobem.

1/ RozumõÂ se, zÏe toto ustanovenõÂ neuklaÂdaÂ CÏlenuÊm povinnost povolovat vlaÂdnõÂm orgaÂnuÊm

jinyÂch CÏlenuÊ provaÂdeÏt kontrolu prÏed odeslaÂnõÂm na jejich uÂzemõÂ.

2/ MezinaÂrodnõÂ norma je norma prÏijataÂ vlaÂdnõÂ nebo nevlaÂdnõÂ organizacõÂ, jejõÂzÏ cÏlenstvõÂ

je otevrÏeneÂ pro vsÏechny CÏleny, a jejõÂzÏ jednou z uznaÂvanyÂch cÏinnostõÂ je oblast

normalizace.
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6. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním pøi prvním styku s vývozci jim poskytly v�echny informace,
potøebné pro splnìní kontrolních pøedpisù. Orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním poskytnou vývozcùm aktuální informace, budou-li jimi o nì
po�ádáni. Tyto informace budou zahrnovat odkazy na právní pøedpisy Èlenù
u�ivatelù, týkající se kontrolní èinnosti pøed odesláním a budou dále
obsahovat postupy a kritéria, pou�ívaná pøi kontrole a ovìøení cen a
smìnných kurzù, práva vývozcù vùèi kontrolním orgánùm a odvolací øízení,
zavedené podle odstavce 21. Dodateèné procedurální pøedpisy nebo zmìny v
existujících pøedpisech nebudou na zásilku uplatnìny, pokud nebude dotyèný
vývozce o tìchto zmìnách informován v dobì sjednání termínu kontroly. V
naléhavých situacích, uvedených v Èláncích XX a XXI GATT 1994, v�ak
mohou být dodateèné pøedpisy nebo zmìny uplatòovány na zásilku je�tì pøed
informováním vývozce. Tato skuteènost v�ak nezbavuje vývozce jejich
povinností dodr�ovat dovozní pøedpisy Èlenù u�ivatelù.

7. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby informace, uvedené v odstavci 6,
byly dány vhodným zpùsobem vývozcùm k dispozici a aby kontrolní úøady
orgánù provádìjících kontrolu pøed odesláním slou�ily jako informaèní
støediska, kde jsou tyto informace k dispozici.

8. Èlenové u�ivatelé zveøejní ihned v�echny pøíslu�né právní pøedpisy,
týkající se èinností spojených s kontrolou pøed odesláním takovým zpùsobem,
je� umo�ní ostatním vládám a obchodníkùm, aby se s nimi seznámili.

Ochrana dùvìrných obchodních informací

9. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním, nakládaly se v�emi informacemi, které získají v prùbìhu kontroly
pøed odesláním jako s dùvìrnými obchodními informacemi, pokud nebyly ji�
zveøejnìny, obecnì zpøístupnìny tøetím stranám nebo jinak veøejnì známy.
Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním
dodr�ely tento postup.

10. Èlenové u�ivatelé poskytnou Èlenùm na vy�ádání informace o
opatøeních, která pøijmou k zaji�tìní odstavce 9. Ustanovení tohoto odstavce
nebudou vy�adovat od �ádného Èlena zveøejnìní dùvìrných informací, které
by ohrozilo úèinnost programù kontroly pøed odesláním nebo by zpùsobilo
újmu oprávnìným obchodním zájmùm veøejných nebo soukromých podnikù.

11. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním, nevydaly dùvìrné obchodní informace �ádné tøetí stranì, leda�e by
orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním, sdílely tyto informace s vládními
orgány, které s nimi uzavøely smlouvu nebo jim daly povìøení. Èlenové
u�ivatelé zabezpeèí, aby dùvìrné obchodní informace, je� obdr�í od orgánù
provádìjících kontrolu pøed odesláním, s nimi� uzavøely smlouvu nebo jim
daly povìøení, byly pøimìøenì chránìny. Orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním budou sdílet dùvìrné obchodní informace s vládami, které s nimi
uzavøely smlouvu nebo jim daly povìøení pouze pokud jde o informace bì�nì
vy�adované pro akreditivy nebo jiné druhy placení nebo pro úèely celní,
licenèní nebo devizové kontroly.

12. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním, nepo�adovaly od vývozce poskytování informací, týkajících se:

a) výrobních údajù o patentových, licenèních nebo nezveøejnìných
postupech nebo postupech, u nich� byla podána �ádost o udìlení patentu;
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b) nezveøejnìných technických údajù jiných ne� údajù, potøebných pro
prokázání, �e byly dodr�eny technické pøedpisy nebo normy;

c) vnitøních cen, vèetnì výrobních nákladù;

d) ziskové úrovnì;

e) podmínek smluv mezi vývozci a jejich dodavateli, leda�e by jinak nebylo
mo�né, aby orgány provedly danou kontrolu. V tìchto pøípadech orgán
vy�ádá pouze informaci, nezbytnou pro tento úèel.

13. Informace, zmínìné v odstavci 12, o které jinak orgány provádìjící
kontrolu pøed odesláním nepo�ádají, mohou být uvolnìny dobrovolnì
vývozcem za úèelem dokreslení urèitého pøípadu.

Støet zájmù

14. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním, berouce rovnì� v úvahu ustanovení o ochranì dùvìrných
obchodních informací, uvedená v odstavcích 9 a� 13, dodr�ely postupy k
zamezení støetu zájmù:

a) mezi orgány provádìjícími kontrolu pøed odesláním a jakýmikoli
subjekty, je� jsou ve spojení s danými orgány provádìjícími kontrolu pøed
odesláním, vèetnì jakýchkoli subjektù, ve kterých pozdìji uvedené
subjekty mají finanèní nebo obchodní zájmy nebo jakýmikoli subjekty, je�
mají finanèní zájmy v daných orgánech provádìjících kontrolu pøed
odesláním a jim� orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním, mají
provést kontrolu;

b) mezi orgány provádìjícími kontrolu pøed odesláním a jakýmikoli jinými
subjekty, vèetnì tìch, je� jsou pøedmìtem kontroly pøed odesláním s
výjimkou vládních orgánù, které sjednávají smlouvy nebo dávají povìøení
ke kontrole;

c) s útvary orgánù provádìjících kontrolu pøed odesláním, zabývajícími se
jinými èinnostmi, ne� které jsou vy�adovány k uskuteènìní kontrolního
procesu.

Prùtahy

15. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby se orgány provádìjící kontrolu
pøed odesláním, vyvarovaly bezdùvodných prùtahù kontroly dodávek. Èlenové
u�ivatelé zabezpeèí, aby jestli�e se orgán provádìjící kontrolu pøed odesláním
a vývozce dohodnou o datu kontroly, orgán provádìjící kontrolu pøed
odesláním uskuteènil kontrolu k tomuto datu, pokud není zmìnìno vzájemnou
dohodou mezi vývozcem a orgánem provádìjícím kontrolu pøed odesláním
nebo orgánu provádìjícímu kontrolu pøed odesláním je zabránìno tak uèinit
vývozcem nebo vy��í mocí.3/

3/ RozumõÂ se, zÏe pro uÂcÏely teÂto Dohody ªvysÏsÏõÂ mocª bude znamenat tõÂsenÏ nebo donucenõÂ,

jemuzÏ nelze cÏelit a ktereÂ je duÊsledkem neprÏedvõÂdatelnyÂch skutecÏnostõÂ osvobozujõÂcõÂch

od splneÏnõÂ smlouvy.
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16. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby po obdr�ení koneèných
dokumentù a ukonèení kontroly vyhotovily orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním bìhem pìti pracovních dní buï èistou zprávu o nálezu nebo
poskytly podrobné písemné vysvìtlení, uvádìjící dùvody pro její nevyhotovení.
Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby ve druhém pøípadì poskytly orgánu
provádìjící kontrolu pøed odesláním vývozcùm pøíle�itost pøedlo�it jejich
písemná stanoviska a jestli�e o to vývozci po�ádají, zajistí opakovanou
kontrolu v nejbli��ím vzájemnì pøijatelném termínu.

17. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby kdykoli o to vývozci po�ádají,
uskuteènily orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním pøed termínem
fyzické kontroly pøedbì�né ovìøení ceny a bude-li to praktické, i smìnného
kurzu na základì kontraktu mezi vývozcem a dovozcem, pro-forma faktury a
bude-li to praktické, �ádosti o povolení dovozu. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí,
aby cena nebo smìnný kurz, jen� byl pøijat orgánem provádìjícím kontrolu
pøed odesláním na základì takového pøedbì�ného ovìøení nebyl odvolán za
pøedpokladu, �e zbo�í odpovídá dovozním dokumentùm a/nebo dovozní licenci.
Zabezpeèí, aby po uskuteènìní pøedbì�ného ovìøení uvìdomily orgány
provádìjící kontrolu pøed odesláním ihned písemnì vývozce buï o pøijetí nebo
o podrobných dùvodech pro nepøijetí ceny a/nebo smìnného kurzu.

18. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby za úèelem vylouèení opo�dìného
placení zaslaly orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním vývozcùm nebo
jimi povìøeným zástupcùm co nejrychleji èistou zprávu o nálezu.

19. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby v pøípadì písemné chyby v èisté
zprávì o nálezu orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním chybu opravily a
zaslaly opravenou informaci co nejrychleji pøíslu�ným stranám.

Ovìøení ceny

20. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby za úèelem zabránìní
nadfakturace a podfakturace a podvodu ovìøily orgány provádìjící kontrolu
pøed odesláním cenu podle následujících pokynù:4/

a) orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním odmítnou kontraktní cenu,
dohodnutou mezi vývozcem a dovozcem jen v pøípadì, �e mohou dokázat,
�e jejich nález o nepøesvìdèivosti ceny je zalo�en na ovìøovacím procesu,
který je v souladu s kritérií, uvedenými v pododstavcích b) a� e);

b) orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním zalo�í své cenové srovnání
pro ovìøení vývozní ceny na cenì (cenách) stejného nebo podobného
zbo�í, nabízeného k vývozu ze stejné vývozní zemì ve stejném nebo
pøibli�nì stejném èase, za konkurenèních a srovnatelných prodejních
podmínek, v souladu s obvyklými komerèními praktikami a oèi�tìné od
jakékoli pou�itelné bì�né slevy. Toto srovnání bude zalo�eno na
následujícím:

(i) pou�ity budou pouze ceny, poskytující platnou srovnatelnou bázi,
berouce v úvahu odpovídající ekonomické faktory, týkající se
dovozní zemì a zemì nebo zemí pou�itých pro cenové srovnání;

4/ Povinnostmi CÏlenuÊ uzÏivateluÊ, pokud jde o sluzÏby orgaÂnuÊ provaÂdeÏjõÂcõÂch kontrolu prÏed

odeslaÂnõÂm v souvislosti s celnõÂ hodnotou budou povinnosti, jezÏ prÏijaly v GATT 1994

a v ostatnõÂch MnohostrannyÂch obchodnõÂch dohodaÂch, zahrnutyÂch v prÏõÂloze lA Dohody o

WTO.
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(ii) orgán provádìjící kontrolu pøed odesláním nebude spoléhat na cenu
zbo�í, nabídnutého pro vývoz do rùzných dovozních zemí k
libovolnému stanovení nejni��í ceny zásilky;

(iii) orgán provádìjící kontrolu pøed odesláním vezme v úvahu
specifické prvky, uvedené v pododstavci c);

(iv) v jakémkoli stadiu vý�e popsaného postupu poskytne orgán
provádìjící kontrolu pøed odesláním vývozci pøíle�itost k vysvìtlení
ceny;

c) pøi ovìøování ceny budou orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním
brát pøimìøenì zøetel na podmínky prodejní smlouvy a obecnì pou�itelné
faktory, ovlivòující obchodní pøípad. Tyto faktory budou zahrnovat
zejména komerèní úroveò a mno�ství prodeje, dodací lhùty a podmínky,
cenové dolo�ky, specifikace jakosti, zvlá�tní vlastnosti vzorù, zvlá�tní
odesílací nebo balící specifikace, velikost objednávky, prodeje za hotové,
sezónní vlivy, licenèní nebo jiné poplatky z titulu du�evního vlastnictví a
slu�by, poskytované jako souèást kontraktu, jestli�e nejsou obvykle
úètovány zvlá��. Budou rovnì� obsahovat urèité prvky týkající se ceny
stanovené vývozcem jako napøíklad smluvní vztah mezi vývozcem a
dovozcem;

d) ovìøení dopravních nákladù se bude týkat pouze ceny, odpovídající
pou�itému zpùsobu dopravy ve vývozní zemi v souladu s tím, co je
dohodnuto v kupní smlouvì;

e) pro úèely ovìøení ceny nebude pou�ito následujících prvkù:

(i) prodejní ceny zbo�í v dovozní zemi, vyrábìného v této zemi;

(ii) ceny zbo�í pro vývoz z jiné zemì, ne� je zemì vývozu;

(iii) výrobních nákladù;

(iv) libovolných nebo smy�lených cen nebo hodnot.

Odvolací øízení

21. Èlenové u�ivatelé zabezpeèí, aby orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním, stanovily postupy pro pøijímání, posuzování a pro vydávání
rozhodnutí o stí�nostech vývozcù a aby informace, týkající se tìchto postupù,
byly pøístupny vývozcùm v souladu s ustanoveními odstavcù 6 a� 7. Èlenové
u�ivatelé zabezpeèí, aby postupy byly vypracovány a dodr�ovány v souladu s
následujícími pokyny:

a) orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním urèí jednoho nebo více
úøedníkù, kteøí budou k dispozici bìhem normálních úøedních hodin v
ka�dém mìstì nebo pøístavu, ve kterých je administrativní úøad pro
kontrolu pøed odesláním, kteøí budou pøijímat, posuzovat a vydávat
rozhodnutí o odvolání a stí�nostech vývozcù;

b) vývozci poskytnou písemnì urèeným úøedníkùm údaje, týkající se
konkrétního obchodního pøípadu, povahy stí�nosti a navrhovaného
øe�ení;

c) urèený úøedník nebo úøedníci budou posuzovat s porozumìním stí�nosti
vývozcù a rozhodnou pokud mo�no co nejdøíve po obdr�ení dokumentace,
uvedené v pododstavci b).
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Odchylka

22. Cestou odchylky od ustanovení èlánku 2 Èlenové u�ivatelé
zabezpeèí, aby s výjimkou èásteèných zásilek nebyly kontrolovány zásilky,
jejich� hodnota je men�í ne� minimální hodnota, pou�itelná pro takové zásilky
a urèená Èlenem u�ivatelem s výjimkou zvlá�tních okolností. Tato minimální
hodnota bude tvoøit souèást informací, poskytnutých vývozcùm podle
ustanovení odstavce 6.

Èlánek 3

Povinnosti Èlenù vývozcù

Nediskriminace

1. Vyvá�ející Èlenové zabezpeèí, aby jejich právní pøedpisy, týkající se
èinností, spojených s kontrolou pøed odesláním, byly uplatòovány
nediskriminaènì.

Transparentnost

2. Vyvá�ející Èlenové zveøejní v co nejkrat�í lhùtì v�echny právní
pøedpisy, týkající se èinností, spojených s kontrolou pøed odesláním takovým
zpùsobem, který umo�ní, aby se s nimi seznámily jiné vlády a obchodníci.

Technická pomoc

3. Vyvá�ející Èlenové nabídnou Èlenùm u�ivatelùm, pokud o to
po�ádají, poskytnutí technické pomoci smìøující k uskuteènìní cílù této
Dohody za vzájemnì dohodnutých podmínek.5/

Èlánek 4

Nezávislá øízení o pøezkoumání

Èlenové budou mít orgány provádìjící kontrolu pøed odesláním a
vývozce k tomu, aby øe�ili své spory vzájemnì. Kterákoli strana v�ak mù�e,
dva pracovní dny po pøedlo�ení stí�nosti v souladu s ustanoveními odstavce 21
èlánku 2, pøedat spor k nezávislému pøezkoumání. Èlenové pøijmou v�echna
pøimìøená opatøení, je� mají k dispozici, zabezpeèující, �e budou stanoveny a
dodr�eny následující postupy:

a) tuto postupy budou zabezpeèovány nezávislým orgánem, ustaveným
spoleènì organizací, zastupující orgány provádìjící kontrolu pøed
odesláním a organizací, zastupující vývozce pro úèely této Dohody;

b) nezávislý orgán, uvedený v pododstavci a), vyhotoví seznam expertù
zahrnující:

(i) skupinu èlenù jmenovaných organizací, zastupující orgány
provádìjící kontrolu pøed odesláním;

(ii) skupinu èlenù jmenovaných organizací, zastupující vývozce;

(iii) skupinu nezávislých obchodních expertù, jmenovaných nezávislým
orgánem, uvedeným v pododstavci a).

5/ RozumõÂ se, zÏe tato technickaÂ pomoc muÊzÏe byÂt poskytnuta na dvoustranneÂ, võÂcestranneÂ

nebo mnohostranneÂ baÂzi.
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Geografická skladba expertù na seznamu bude taková, aby umo�nila
urychlené øe�ení jakýchkoli sporù, pøedkládaných podle tìchto postupù.
Tento seznam bude sestaven bìhem dvou mìsícù od vstupu v platnost
Dohody o WTO a bude ka�doroènì aktualizován. Seznam bude veøejnì k
dispozici. Bude oznámen Sekretariátu a rozeslán v�em Èlenùm;

c) vývozce nebo orgán provádìjící kontrolu pøed odesláním, pøející si vyvolat
spor, vstoupí ve styk s nezávislým orgánem, uvedeným v pododstavci a) a
po�ádá o ustavení skupiny odborníkù. Nezávislý orgán bude odpovìdný
za ustavení skupiny odborníkù. Tato skupina odborníkù se bude skládat
ze tøí èlenù. Èlenové skupiny odborníkù budou vybráni tak, aby se
zabránilo nadbyteèným nákladùm a prùtahùm. První èlen bude vybrán
ze skupiny (i) vý�e uvedeného seznamu dotèeným orgánem, provádìjícím
kontrolu pøed odesláním za podmínky, �e tento èlen nemá vztah k tomuto
orgánu. Druhý èlen bude vybrán ze skupiny (ii) vý�e uvedeného seznamu
dotèeným vývozcem za podmínky, �e tento èlen nemá vztah k tomuto
vývozci. Tøetí èlen bude vybrán ze skupiny (iii) vý�e uvedeného seznamu
nezávislým orgánem uvedeným v pododstavci a). Proti jakémukoli
nezávislému obchodnímu expertovi vybranému ze skupiny (iii) vý�e
uvedeného seznamu nebudou vzneseny �ádné námitky;

d) nezávislý obchodní expert, vybraný ze skupiny (iii) vý�e uvedeného
seznamu, bude pøedsedou skupiny odborníkù. Nezávislý obchodní expert
uèiní nezbytná rozhodnutí k zaji�tìní urychleného vyøe�ení sporu
skupinou odborníkù, napøíklad o tom, zda skuteènosti daného pøípadu
vy�adují, aby se èlenové skupiny odborníkù se�li a v kladném pøípadì,
kde se toto setkání uskuteèní s ohledem na místo projednávané kontroly;

e) jestli�e se tak sporné strany dohodnou, bude moci být nezávislým
orgánem, uvedeným v pododstavci a), vybrán ze skupiny (iii) vý�e
uvedeného seznamu jeden nezávislý obchodní expert k pøezkoumání
daného sporu. Tento expert uèiní nezbytná rozhodnutí k zabezpeèení
urychleného vyøe�ení sporu, napøíklad s ohledem na místo projednávané
kontroly;

f) pøedmìtem pøezkoumání bude zjistit, zda v prùbìhu projednávané
kontroly postupovaly sporné strany v souladu s ustanoveními této
Dohody. Øízení budou uskuteènìna urychlenì a poskytnou pøíle�itost
obìma stranám k pøedlo�ení jejich stanovisek osobnì nebo písemnì;

g) rozhodnutí tøíèlenné skupiny odborníkù bude pøijato vìt�inovým
hlasováním. Rozhodnutí o sporu bude uèinìno bìhem osmi pracovních
dní od podání �ádosti o nezávislé pøezkoumání a bude zasláno sporným
stranám. Tato lhùta by mohla být prodlou�ena po dohodì sporných
stran. Skupina odborníkù nebo nezávislý obchodní expert rozdìlí
náklady podle povahy pøípadu;

h) rozhodnutí skupiny odborníkù budou závazná pro orgán provádìjící
kontrolu pøed odesláním a pro vývozce, kteøí jsou spornými stranami.

Èlánek 5

Oznámení

Èlenové pøedají Sekretariátu znìní právních pøedpisù, uvádìjících tuto
Dohodu v platnost, jako� i znìní jakýchkoli dal�ích právních pøedpisù,
týkajících se kontroly pøed odesláním, jakmile Dohoda o WTO vstoupí pro
dotyèného Èlena v platnost. �ádné zmìny v právních pøedpisech, týkajících se
kontroly pøed odesláním, nenabudou platnosti døíve, ne� budou oficiálnì
zveøejnìny. Ihned po zveøejnìní budou zmìny oznámeny Sekretariátu.
Sekretariát bude informovat Èleny o dostupnosti tìchto informací.
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Èlánek 6

Revize

Koncem druhého roku od vstupu v platnost Dohody o WTO a dále
ka�dé tøi roky pøezkoumá Konference ministrù ustanovení, provádìní a
pùsobení této Dohody a vezme pøitom v úvahu její cíle a zku�enosti, získané v
prùbìhu jejího pùsobení. Jako výsledek tohoto pøezkoumání mù�e Konference
ministrù zmìnit ustanovení Dohody.

Èlánek 7

Konzultace

Èlenové budou uskuteèòovat konzultace s Èleny, kteøí o to po�ádají, o
jakékoli zále�itosti, ovlivòující pùsobení této Dohody. V tìchto pøípadech
budou pro tuto Dohodu pou�itelná ustanovení èlánku XXII GATT, jak jsou
propracována a uplatòována Ujednáním o øe�ení sporù.

Èlánek 8

Øe�ení sporù

Jakýkoli spor mezi Èleny, týkající se pùsobení této Dohody, se bude
øídit ustanoveními èlánku XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a
uplatòována Ujednáním o øe�ení sporù.

Èlánek 9

Závìreèná ustanovení

1. Èlenové pøijmou nezbytná opatøení k uplatòování této Dohody.

2. Èlenové zabezpeèí, aby jejich právní pøedpisy nebyly v rozporu s
ustanoveními této Dohody.
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DOHODA O PRAVIDLECH PÙVODU

Èlenové,

berouce na vìdomí, �e se ministøi dne 20.záøí 1986 dohodli, �e
Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání bude mít za cíl �zajistit
dal�í liberalizaci a roz�íøení svìtového obchodu�, �posílit úlohu GATT� a
�zvý�it schopnosti systému GATT pøizpùsobit se vývoji mezinárodního
ekonomického prostøedí�;

pøejíce si podporovat cíle GATT 1994;

uznávajíce, �e jasná a pøedem známá pravidla pùvodu a jejich
pou�ívání usnadòují tok mezinárodního obchodu;

pøejíce si zajistit, aby pravidla pùvodu sama o sobì nevytváøela
nadbyteèné pøeká�ky obchodu;

pøejíce si zajistit, aby pravidla pùvodu nezbavila úèinnosti nebo
neporu�ila práva Èlenù stanovená GATT 1994;

uznávajíce, �e je �ádoucí zabezpeèit transparentnost právních
pøedpisù a praktik, týkajících se pravidel pùvodu;

pøejíce si zajistit, aby pravidla pùvodu byla vytvoøena a uplatòována
nestranným, transparentním, pøedem známým, dùsledným a neutrálním
zpùsobem;

uznávajíce existenci mechanismu konzultací a postupù pro rychlé,
úèinné a spravedlivé rozhodování sporù, je� mohou vyvstat na základì této
Dohody;

pøejíce si harmonizovat a vyjasnit pravidla pùvodu;

dohodli se takto:

ÈÁST I

DEFINICE A ROZSAH

Èlánek 1

Pravidla pùvodu

1. Pro úèely èástí I a� IV této Dohody se pod pojmem �pravidla
pùvodu� rozumí obecnì závazné právní pøedpisy a správní rozhodnutí
uplatòovaná kterýmkoli Èlenem pøi stanovení zemì pùvodu zbo�í za
pøedpokladu, �e se tato pravidla pùvodu netýkají smluvního nebo
autonomního obchodního re�imu smìøujícího k poskytování celních preferencí,
je� pøesahují uplatòování odstavce 1 èlánku I GATT 1994.
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2. Pravidla pùvodu, uvedená v odstavci 1, zahrnují v�echna pravidla
pùvodu pou�ívaná jako souèást nepreferenèních nástrojù obchodní politiky,
jako je uplatòování zacházení podle dolo�ky nejvy��ích výhod podle èlánkù I,
II, III, XI a XIII GATT 1994, antidumpingových a vyrovnávacích cel podle
èlánku VI GATT 1994, ochranných opatøení podle èlánku XIX GATT 1994,
pøedpisù o oznaèování pùvodu podle èlánku IX GATT 1994, a jakýchkoli
diskriminaèních mno�stevních omezení nebo celních kvót. Zahrnují rovnì�
pravidla pùvodu pou�ívaná pro úèely vládních zakázek a obchodní statistiky.1/

ÈÁST II

PRAVIDLA PRO ZABEZPEÈENÍ UPLATÒOVÁNÍ PRAVIDEL PÙVODU

Èlánek 2

Pravidla bìhem pøechodného období

A� do skonèení pracovního programu harmonizace pravidel pùvodu,
uvedeného v èásti IV, Èlenové zajistí, aby:

a) ve vydaných obecnì závazných správních rozhodnutích byly jasnì urèeny
podmínky, které je nutno splnit. Zejména:

(i) v pøípadech pou�ití kritéria zmìny celního zaøazení musí toto
pravidlo pùvodu a jakékoli výjimky z tohoto pravidla jasnì urèit
polo�ky a èísla celní nomenklatury, na které se pravidlo vztahuje;

(ii) v pøípadech pou�ití hodnotového procentuálního kritéria musí být v
pravidlech pùvodu uvedena rovnì� metoda procentuálního výpoètu;

(iii) v pøípadech pou�ití kritéria opracování nebo zpracování musí být
pøesnì vymezena operace, která je postaèující k získání pùvodu
daného zbo�í;

b) pravidel pùvodu nebylo pou�íváno jako nástroje sledujícího pøímo èi
nepøímo obchodní cíle, nehledì na opatøení nebo nástroje obchodní
politiky, k nim� se vztahují;

c) pravidla pùvodu sama o sobì nemìla omezující, naru�ující nebo rozvratné
úèinky na mezinárodní obchod. Nebudou klást neúmìrné pøísné
po�adavky nebo vy�adovat splnìní urèitých podmínek, které se netýkají
opracování nebo zpracování, jako pøedpoklad pro stanovení zemì pùvodu.
Náklady nepøímo se vztahující k opracování nebo zpracování v�ak mohou
být zahrnuty pro úèely pou�ití hodnotového procentuálního kritéria podle
pododstavce a);

d) pravidla pùvodu, uplatòovaná na dovozy a vývozy, nebyla pøísnìj�í ne�
pravidla pùvodu, uplatòovaná pøi urèení, zda je zbo�í tuzemské a
diskriminovala Èleny, bez ohledu na to, �e jsou s výrobci pøedmìtného
zbo�í ve spojení;2/

1/ RozumõÂ se, zÏe toto ustanovenõÂ se nedotyÂkaÂ pravidel vytvorÏenyÂch pro uÂcÏely definovaÂnõÂ

pojmuÊ ªdomaÂcõÂ vyÂrobnõÂ odveÏtvõÂª nebo ªobdobnyÂ vyÂrobek domaÂcõÂho vyÂrobnõÂho odveÏtvõÂª

nebo podobnyÂch pouzÏõÂvanyÂch termõÂnuÊ.

2/ Tato podmõÂnka nevytvaÂrÏõÂ, s ohledem na pravidla puÊvodu pouzÏõÂvanaÂ pro uÂcÏely vlaÂdnõÂch

zakaÂzek, dodatecÏneÂ zaÂvazky k zaÂvazkuÊm, ktereÂ jizÏ CÏlenoveÂ podle GATT 1994 prÏijali.
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e) pravidla pùvodu byla spravována dùsledným, jednotným, nestranným a
pøimìøeným zpùsobem;

f) pravidla pùvodu byla zalo�ena na pozitivním standardu. Pravidla pùvodu
urèující, co neudìluje pùvod (negativní standard), bude mo�no pou�ít jako
souèást objasnìní pozitivního standardu nebo ve zvlá�tních pøípadech,
kdy pozitivní urèení pùvodu není nutné;

g) obecnì závazné právní pøedpisy a soudní a správní rozhodnutí, týkající se
pravidel pùvodu, byla zveøejnìna, jakoby se na nì vztahovala ustanovení
odstavce 1 èlánku X GATT 1994 a v souladu s nimi;

h) na �ádost vývozce, dovozce nebo kterékoli osoby, mající dobrý dùvod, bylo
osvìdèení o pùvodu pøidìlené na zbo�í, vydáno co nejdøíve, av�ak ne
pozdìji ne� 150 dní3/ od �ádosti o takové osvìdèení za pøedpokladu, �e
byly pøedlo�eny v�echny nezbytné údaje. �ádosti o toto osvìdèení se
pøijímají pøed uskuteènìním obchodu pøedmìtným zbo�ím a mohou být
pøijaty kdykoli poté. Tato osvìdèení zùstanou v platnosti tøi roky za
pøedpokladu, �e skuteènosti a podmínky, vèetnì pravidel pùvodu, podle
nich� byla vydána, zùstanou srovnatelné. Za pøedpokladu, �e budou
dotèené strany pøedem informovány, nebudou tato osvìdèení nadále
platná, jestli�e bylo v rámci pøezkoumání podle pododstavce j) pøijato
rozhodnutí, které je opaèné. Tato osvìdèení budou veøejnì dostupná
podle ustanovení pododstavce k);

i) zavádìné zmìny pravidel pùvodu nebo nová pravidla pùvodu nebyla
uplatòována se zpìtnou platností, jak stanoví a ani� by byly dotèeny
jejich právní pøedpisy;

j) jakékoli administrativní opatøení, které pøijmou v souvislosti s urèením
pùvodu, bylo bezodkladnì pøezkoumatelné soudy nebo v rámci soudních,
rozhodèích nebo správních øízení, která nejsou závislá na úøadech,
vydávajících rozhodnutí a která mohou provést zmìnu nebo zru�ení
rozhodnutí;

k) pøíslu�né orgány nakládaly se v�emi informacemi, které jsou svou
povahou dùvìrné nebo jsou jako dùvìrné pøedkládány pro úèely
uplatòování pravidel pùvodu, jako s pøísnì dùvìrnými tak, aby tyto
informace nebyly zveøejnìny bez zvlá�tního povolení osoby nebo vlády,
která je poskytla, leda�e by jejich zveøejnìní bylo po�adováno v
souvislosti s øízením pøed soudy.

Èlánek 3

Pravidla po skonèení pøechodného období

S ohledem na to, �e cílem v�ech Èlenù je dosáhnout jako výsledku
pracovního programu harmonizace, uvedeného v èásti IV, vytvoøení
harmonizovaných pravidel pùvodu, zajistí Èlenové od poèátku uplatòování
výsledkù tohoto programu, aby:

a) uplatòovali pravidla pùvodu stejnì pro v�echny úèely, uvedené v èlánku
1;

b) podle pravidel pùvodu byla zemí pùvodu pøíslu�ného zbo�í buï zemì, ve
které bylo zbo�í zcela získáno nebo, pokud se na výrobì zbo�í podílí více
zemí, ta zemì, ve které bylo provedeno poslední podstatné zpracování;

3/ Pokud jde o zÏaÂdosti ucÏineÏneÂ beÏhem prvnõÂho roku od vstupu v platnost Dohody o WTO,

je od CÏlenuÊ pozÏadovaÂno, aby vystavovaly tato osveÏdcÏenõÂ co nejdrÏõÂve.
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c) pravidla pùvodu, uplatòovaná na dovozy a vývozy, nebyla pøísnìj�í ne�
pravidla pùvodu, uplatòovaná pøi urèení, zda je zbo�í tuzemské a
nediskriminovala Èleny, bez ohledu na to, �e jsou s výrobci pøedmìtného
zbo�í ve spojení;

d) pravidla pùvodu byla spravována dùsledným, jednotným, nestranným a
pøimìøeným zpùsobem;

e) obecnì závazné právní pøedpisy a soudní a správní rozhodnutí, týkající se
pravidel pùvodu, byla zveøejnìna, jakoby se na nì vztahovala ustanovení
odstavce 1 èlánku X GATT 1994 a v souladu s nimi;

f) na �ádost vývozce, dovozce nebo kterékoli oprávnìné osoby, mající dobrý
dùvod, bylo osvìdèení o pùvodu pøidìlené na zbo�í vydáno co nejdøíve,
av�ak ne pozdìji ne� 150 dní od �ádosti o takové osvìdèení za
pøedpokladu, �e byly pøedlo�eny v�echny nezbytné údaje. �ádosti o toto
osvìdèení se pøijímají pøed uskuteènìním obchodu pøedmìtným zbo�ím a
mohou být pøijaty kdykoli poté. Tato osvìdèení zùstanou v platnosti tøi
roky za pøedpokladu, �e skuteènosti a podmínky, vèetnì pravidel pùvodu,
podle nich� byla vydána, zùstanou srovnatelné. Za pøedpokladu, �e
budou dotèené strany pøedem informovány, nebudou tato osvìdèení
nadále platná, jestli�e bylo v rámci pøezkoumání podle pododstavce h)
pøijato rozhodnutí, které je opaèné. Tato osvìdèení budou veøejnì
dostupná podle ustanovení pododstavce i);

g) zavádìné zmìny pravidel pùvodu nebo nová pravidla pùvodu nebyla
uplatòována se zpìtnou platností, jak stanoví a ani� by byly dotèeny
jejich právní pøedpisy;

h) jakékoli administrativní opatøení, které pøijmou v souvislosti s urèením
pùvodu, bylo bezodkladnì pøezkoumatelné soudy nebo v rámci soudních,
rozhodèích nebo správních øízení, která nejsou závislá na úøadech
vydávajících rozhodnutí a která mohou provést zmìnu nebo zru�ení
rozhodnutí;

i) pøíslu�né orgány nakládaly se v�emi informacemi, které jsou svou
povahou dùvìrné nebo jsou jako dùvìrné pøedkládány pro úèely
uplatòování pravidel pùvodu, jako s pøísnì dùvìrnými tak, aby tyto
informace nebyly zveøejnìny bez zvlá�tního povolení osoby nebo vlády,
která je poskytla, leda�e by jejich zveøejnìní bylo po�adováno v
souvislosti s øízením pøed soudy.

ÈÁST III

ÚPRAVA POSTUPÙ PØI OZNAMOVÁNÍ, PØEZKOUMÁVÁNÍ,
KONZULTACÍCH A ØE�ENÍ SPORÙ

Èlánek 4

Instituce

1. Tímto se zøizuje Výbor pro pravidla pùvodu (dále uvádìný jako
�Výbor�), slo�ený ze zástupcù v�ech Èlenù. Výbor zvolí svého pøedsedu a bude
se scházet podle potøeby, nejménì v�ak jednou za rok, s cílem poskytnout
Èlenùm pøíle�itost konzultovat zále�itosti, týkající se pùsobení èástí I, II, III a
IV Dohody nebo uskuteèòování cílù, stanovených v tìchto èástech a
uskuteèòovat dal�í pravomoce, které mu byly svìøeny na základì této Dohody
nebo Radou pro obchod zbo�ím. Bude-li to nutné, po�ádá Výbor o informace a
stanoviska k zále�itostem, týkajícím se této Dohody Technický výbor, uvedený
v odstavci 2. Výbor mù�e rovnì� Technický výbor po�ádat o provedení jiných
prací, které pro uskuteèòování uvedených cílù této Dohody pova�uje za
potøebné. Sekretariát WTO bude pùsobit jako sekretariát Výboru;
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2. Tímto se zøizuje Technický výbor pro pravidla pùvodu (dále
uvádìný jako �Technický výbor�) pod zá�titou Rady pro celní spolupráci
(RCS), uvedený v pøíloze I této Dohody. Technický výbor zaji��uje technické
èinnosti, stanovené v èásti IV a vyjmenované v pøíloze I této Dohody. Bude-li
to nutné, po�ádá Technický výbor o informace a stanoviska k zále�itostem,
týkajícím se této Dohody Výbor. Technický výbor mù�e rovnì� Výbor po�ádat
o provedení jiných prací, které pro uskuteèòování uvedených cílù této Dohody
pova�uje za potøebné. Sekretariát RCS bude pùsobit jako sekretariát
Technického výboru.

Èlánek 5

Informace a postupy, týkající se zmìn
a zavádìní nových pravidel pùvodu

1. Nejdéle 90 dní po dni vstupu v platnost Dohody o WTO sdìlí ka�dý
Èlen Sekretariátu svá pravidla pùvodu a obecnì závazná soudní a správní
rozhodnutí, týkající se pravidel pùvodu, platných k tomuto datu. Jestli�e
nìkteré pravidlo pùvodu nebylo nedopatøením sdìleno, sdìlí je dotèený Èlen
ihned, jakmile tuto skuteènost zjistí. Seznamy informací, které Sekretariát
obdr�í, roze�le Èlenùm.

2. Bìhem období, uvedeného v èlánku 2, je povinností Èlenù,
zavádìjících jiná ne� de minimis nebo nová pravidla pùvodu, zahrnující pro
úèely tohoto èlánku jakékoli pravidlo pùvodu zmínìné v odstavci 1, a
nesdìlená Sekretariátu, uèinit o tom oznámení nejménì 60 dní pøed vstupem
zmìnìného nebo nového pravidla v platnost takovým zpùsobem, aby bylo
zúèastnìným stranám umo�nìno seznámit se se zámìrem zmìnit pravidla
pùvodu nebo zavést nová pravidla pùvodu, pokud pro Èleny nevznikly nebo
nehrozí vzniknout výjimeèné okolnosti. Za takových výjimeèných okolností
zveøejní Èlen zmìnìné nebo nové pravidlo co nejdøíve.

Èlánek 6

Pøezkoumání

1. Výbor pøezkoumá ka�doroènì uplatòování a pùsobení èástí II a III
této Dohody z hlediska jejich cílù. Výbor informuje ka�doroènì Radu pro
obchod zbo�ím o vývoji za období, na nì� se pøezkoumání vztahuje.

2. Výbor pøezkoumá ustanovení èástí I, II a III a navrhne nezbytné
zmìny s ohledem na výsledky pracovního programu harmonizace.

3. Výbor ve spolupráci s Technickým výborem vytvoøí mechanismus
posuzování a navrhování zmìn podle výsledkù pracovního programu
harmonizace, berouc v úvahu cíle a zásady, stanovené v èlánku 9. To mù�e
zahrnovat pøípady, kdy je tøeba vytvoøit úèinnìj�í pravidla nebo je upravit s
ohledem na nové výrobní procesy, vyplývající ze zmìny technologie.

Èlánek 7

Konzultace

Ustanovení èlánku XXII GATT 1994, jak jsou propracována a
uplatòována Ujednáním o øe�ení sporù, se budou uplatòovat na tuto Dohodu.

Èlánek 8

Urovnání sporù

Ustanovení èlánku XXIII GATT 1994, jak jsou propracována a
uplatòována Ujednáním o øe�ení sporù, se budou uplatòovat na tuto Dohodu.
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ÈÁST IV

HARMONIZACE PRAVIDEL PÙVODU

Èlánek 9

Cíle a zásady

1. S cílem harmonizovat pravidla pùvodu a mimo jiné poskytnout více
jistoty pøi provádìní svìtového obchodu, uskuteèní Konference ministrù spolu
s RCS pracovní program, stanovený ní�e, zalo�ený na následujících zásadách:

a) pravidla pùvodu se uplatòují stejnì pro v�echny úèely, uvedené v èlánku
1;

b) pravidla pùvodu stanoví jako zemi pùvodu urèitého zbo�í buï zemi, kde
bylo zbo�í zcela získáno, nebo, pokud se na výrobì zbo�í podílí více zemí,
tu zemi, ve které bylo provedeno poslední podstatné zpracování;

c) pravidla pùvodu mají být objektivní, srozumitelná a pøedem známá;

d) nehledì na opatøení nebo nástroje, k nim� se mohou vztahovat, nemìla
by být pravidla pùvodu pou�ívána jako nástroj, sledující pøímo èi nepøímo
obchodní cíle. Pravidla pùvodu sama o sobì by nemìla vytváøet
omezující, naru�ující nebo rozvratné úèinky na mezinárodní obchod.
Nemìla by klást neúmìrnì pøísné po�adavky nebo vy�adovat splnìní
urèitých podmínek, které se netýkají opracování nebo zpracování, jako
pøedpoklad pro stanovení zemì pùvodu. Náklady nepøímo se vztahující k
opracování nebo zpracování v�ak mohou být zahrnuty pro úèely pou�ití
hodnotového procentuálního kritéria;

e) pravidla pùvodu by mìla být spravovatelná dùsledným, jednotným,
nestranným a pøimìøeným zpùsobem;

f) pravidla pùvodu by mìla být dùsledná;

g) pravidla pùvodu by mìla být zalo�ena na pozitivním standardu.
Negativní standard smí být pou�it k objasnìní pozitivního standardu.

Pracovní program

2. a) Pracovní program bude zahájen co nejdøíve po vstupu v
platnost Dohody o WTO a bude dokonèen bìhem tøí let od
zahájení.

b) Výbor a Technický výbor, uvedené v èlánku 4, jsou orgány
pøíslu�nými pro uskuteèòování tìchto prací.

c) Aby mohla RCS podrobnì pøispìt tìmto pracím, Výbor po�ádá
Technický výbor o zpracování výkladù a dobrozdání,
vyplývajících z ní�e uvedených prací, zalo�ených na zásadách
vyjmenovaných v odstavci 1 tohoto èlánku. V zájmu
zabezpeèení vèasného dokonèení pracovního programu
harmonizace bude èinnost vedena podle jednotlivých skupin
výrobkù, pøedstavovaných rùznými kapitolami nebo tøídami
nomenklatury Harmonizovaného systému (HS).
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i) Zcela získané zbo�í a minimální opracování nebo
zpracování

Technický výbor vypracuje harmonizované definice:

- zbo�í, pokládaného za zcela získané v urèité zemi. Tato
definice musí být co nejpodrobnìj�í;

- minimálního opracování nebo zpracování, které samo o
sobì neudìluje pùvod zbo�í.

Technický výbor pøedlo�í výsledky této èinnosti Výboru do tøí
mìsícù, co od Výboru obdr�el �ádost.

ii) Podstatné zpracování - Zmìna celního zaøazení

- Technický výbor na základì kritéria podstatného
zpracování posoudí a podrobnì vypracuje mo�nost pou�ití
zmìny celní polo�ky nebo èísla pøi zpracování pravidel
pùvodu pro urèité výrobky nebo skupiny výrobkù a bude-li
to úèelné, koncept minimální zmìny v rámci nomenklatury,
která splòuje toto kritérium.

- Technický výbor rozdìlí vý�e uvedené práce podle výrobkù,
s ohledem na kapitoly a tøídy nomenklatury HS tak, aby
sdìloval výsledky tìchto prací Výboru alespoò ètvrtletnì.
Technický výbor dokonèí vý�e uvedené práce do jednoho
roku a tøí mìsícù, co obdr�el po�adavek Výboru.

iii) Podstatné zpracování - Doplòková pravidla

Po dokonèení èinností, uvedených v pododstavci (ii), pro
ka�dou skupinu výrobkù nebo urèitou kategorii výrobkù,
kterým výhradní pou�ití nomenklatury HS nepostaèuje k
vyjádøení podstatného zpracování, Technický výbor:

- na základì kritéria podstatného zpracování posoudí a
podrobnì vypracuje mo�nost pou�ití podpùrným nebo
výhradním zpùsobem jiných kritérií, vèetnì hodnotového
procentuálního kritéria4/ a/nebo opracování nebo
zpracování5/ pøi zpracování pravidel pùvodu pro urèité
výrobky nebo skupiny výrobkù;

- mù�e pøedlo�it vysvìtlení ke svým návrhùm;

- rozdìlí vý�e uvedené práce podle výrobkù, s ohledem na
kapitoly a tøídy nomenklatury HS tak, aby sdìloval
výsledky tìchto prací Výboru alespoò ètvrtletnì. Technický
výbor dokonèí vý�e uvedené práce do dvou let a tøí mìsícù,
co obdr�el po�adavek Výboru.

4/ Je-li prÏedepsaÂno hodnotoveÂ procentuaÂlnõÂ kriteÂrium, musõÂ pravidla puÊvodu obsahovat

rovneÏzÏ zpuÊsob vyÂpocÏtu procentuaÂlnõÂho podõÂlu.

5/ Je-li prÏedepsaÂno kriteÂrium opracovaÂnõÂ nebo zpracovaÂnõÂ, musõÂ byÂt prÏesneÏ vymezena

operace, kteraÂ udeÏluje puÊvod zbozÏõÂ.
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Úloha Výboru

3. Na základì zásad, vyjmenovaných v odstavci 1:

a) Výbor bude pravidelnì posuzovat výklady a dobrozdání Technického
výboru ve lhùtách, stanovených v pododstavcích (i), (ii) a (iii) odstavce 2
c), s cílem potvrdit správnost tìchto výkladù a dobrozdání. Výbor mù�e
od Technického výboru po�adovat podrobnìj�í rozpracování a
prohloubení jeho prací nebo vypracování nových pøístupù. V zájmu
pomoci Technickému výboru by mìl Výbor sdìlit dùvody svých
po�adavkù na dodateèné práce a bude-li to vhodné, navrhne jiný mo�ný
pøístup;

b) po dokonèení ve�kerých prací, stanovených v pododstavcích (i), (ii) a (iii)
odstavce 2 c), Výbor posoudí výsledky z hlediska jejich vzájemných
souvislostí.

Výsledky pracovního programu harmonizace a následující postup

4. Konference ministrù pøevezme výsledky pracovního programu
harmonizace do pøílohy, která bude tvoøit nedílnou souèást této Dohody.6/

Konference ministrù stanoví lhùtu pro vstup této pøílohy v platnost.

PØÍLOHA I

TECHNICKÝ VÝBOR PRO PRAVIDLA PÙVODU

Závazky

1. Technický výbor bude mít následující stálé pravomoce:

a) posuzovat na �ádost kteréhokoli èlena Technického výboru specifické
technické problémy, vyplývající z ka�dodenního spravování pravidel
pùvodu Èlenù a vydávat na základì pøedlo�ených skuteèností poradní
dobrozdání o vhodném øe�ení;

b) poskytovat informace a rady, které mohou být vy�ádány kterýmkoli
Èlenem nebo Výborem, k jakýmkoli zále�itostem, týkajícím se urèení
pùvodu zbo�í;

c) zpracovávat a rozesílat pravidelné zprávy o technických aspektech
pùsobení a stavu této Dohody;

d) ka�doroènì provìøovat technické aspekty provádìní a pùsobení èástí II a
III.

2. Technický výbor bude vykonávat dal�í pravomoce, o jejich� výkon
by jej mohl Výbor po�ádat.

3. Technický výbor se vynasna�í, aby dokonèil v rozumnì krátké
lhùtì práce na specifických otázkách, zvlá�tì na tìch, které mu byly
pøedlo�eny Èleny nebo Výborem.

6/ ZaÂrovenÏ bude nutno posoudit ujednaÂnõÂ o rÏesÏenõÂ sporuÊ tyÂkajõÂcõÂch se celnõÂ

klasifikace.



- 268 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2615

Zastoupení

4. Ka�dý Èlen má právo být zastoupen v Technickém výboru. Ka�dý
Èlen mù�e jmenovat jednoho delegáta a jednoho nebo více náhradníkù, aby jej
v Technickém výboru zastupovali. Ka�dý takto zastoupený Èlen v
Technickém výboru je dále v této pøíloze uvádìn jako �èlen� Technického
výboru. Zástupci èlenù Technické komise mohou být na zasedání Technického
výboru doprovázeni poradci. Sekretariát WTO se rovnì� mù�e zúèastòovat
tìchto zasedání jako pozorovatel.

5. Èlenové RCS, kteøí nejsou Èleny WTO, mohou být na zasedáních
Technického výboru zastoupeni jedním delegátem a jedním nebo více
náhradníky. Tito zástupci se úèastní zasedání Technického výboru jako
pozorovatelé.

6. S výhradou schválení pøedsedou Technického výboru mù�e
generální tajemník RCS (dále uvádìný jako �generální tajemník�) pozvat na
zasedání Technického výboru jako pozorovatele zástupce vlád, které nejsou
Èleny ani WTO ani RCS, jako� i zástupce mezinárodních vládních a
obchodních organizací.

7. Jména delegátù, náhradníkù a poradcù, kteøí byli urèeni, aby se
zúèastnili zasedání Technického výboru, budou sdìlena generálnímu
tajemníkovi.

Zasedání

8. Technický výbor zasedá podle potøeby, av�ak nejménì jedenkrát
roènì.

Postupy

9. Technický výbor volí vlastního pøedsedu a stanoví vlastní postupy.

PØÍLOHA II

SPOLEÈNÁ DEKLARACE,
TÝKAJÍCÍ SE PREFERENÈNÍCH PRAVIDEL PÙVODU

1. Uznávajíce, �e nìkteøí Èlenové uplatòují preferenèní pravidla
pùvodu, odli�ná od nepreferenèních pravidel pùvodu, se Èlenové dohodli takto.

2. Pro úèely této Spoleèné deklarace se pod pojmem preferenèní
pravidla pùvodu rozumí obecnì závazné právní pøedpisy a správní rozhodnutí,
pou�ívané kterýmkoli Èlenem k urèení, zda zbo�í podléhá preferenènímu
zacházení v rámci smluvního nebo autonomního obchodního re�imu,
vedoucímu k poskytování celních preferencí, je� pøesahují uplatòování
odstavce 1 èlánku I GATT 1994.

3. Èlenové se dohodli, �e zajistí, aby:

a) pøi vydání obecnì závazného správního rozhodnutí byly podmínky, které
je tøeba splnit, jasnì stanoveny. Zejména:

(i) v pøípadech pou�ití kritéria zmìny celního zaøazení bude toto
preferenèní pravidlo pùvodu a jakékoli výjimky z tohoto pravidla
jasnì urèovat polo�ky a èísla celní nomenklatury, na které se
pravidlo vztahuje;
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(ii) v pøípadech pou�ití hodnotového procentuálního kritéria bude v
preferenèních pravidlech pùvodu uvedena rovnì� metoda
procentuálního výpoètu;

(iii) v pøípadech pou�ití kritéria opracování nebo zpracování bude
pøesnì vymezena operace, která je postaèující k získání
preferenèního pùvodu daného zbo�í;

b) preferenèní pravidla pùvodu byla zalo�ena na pozitivním standardu.
Preferenèní pravidla pùvodu urèující co neudìluje preferenèní pùvod
(negativní standard), bude mo�no pou�ít jako souèást objasnìní
pozitivního standardu nebo ve zvlá�tních pøípadech, kdy pozitivní urèení
preferenèního pùvodu není nutné;

c) obecnì závazné právní pøedpisy a soudní a správní rozhodnutí, týkající se
preferenèních pravidel pùvodu, byla zveøejnìna, jakoby se na nì
vztahovala ustanovení odstavce 1 èlánku X GATT 1994 a v souladu s
nimi;

d) na �ádost vývozce, dovozce nebo kterékoli osoby, mající dobrý dùvod, bylo
osvìdèení o preferenèním pùvodu pøidìlené na zbo�í vydáno co nejdøíve,
av�ak ne pozdìji ne� 150 dní7/ od �ádosti o takové osvìdèení za
pøedpokladu, �e byly pøedlo�eny v�echny nezbytné údaje. �ádosti o toto
osvìdèení se pøijímají pøed uskuteènìním obchodu pøedmìtným zbo�ím a
mohou být pøijaty kdykoli poté. Tato osvìdèení zùstanou v platnosti tøi
roky za pøedpokladu, �e skuteènosti a podmínky, vèetnì preferenèních
pravidel pùvodu, podle nich� byla vydána, zùstanou srovnatelné. Za
pøedpokladu, �e budou dotèené strany pøedem informovány, nebudou tato
osvìdèení nadále platná, jestli�e bylo v rámci pøezkoumání podle
pododstavce f) pøijato rozhodnutí, které je opaèné. Tato osvìdèení budou
veøejnì dostupná podle ustanovení pododstavce g);

e) zavádìné zmìny preferenèních pravidel pùvodu nebo nová preferenèní
pravidla pùvodu nebyla uplatòována se zpìtnou platností, jak stanoví a
ani� by byly dotèeny jejich obecnì závazné právní pøedpisy;

f) jakékoli administrativní opatøení, které pøijmou v souvislosti s urèením
preferenèního pùvodu, bylo bezodkladnì pøezkoumatelné soudy nebo v
rámci soudních, rozhodèích nebo správních øízení, která nejsou závislá na
úøadech, vydávajících rozhodnutí a která mohou provést zmìnu nebo
zru�ení rozhodnutí;

g) pøíslu�né orgány nakládaly se v�emi informacemi, které jsou svou
povahou dùvìrné nebo jsou jako dùvìrné pøedkládány pro úèely
uplatòování preferenèních pravidel pùvodu, jako s pøísnì dùvìrnými tak,
aby tyto informace nebyly zveøejnìny bez zvlá�tního povolení osoby nebo
vlády, která je poskytla, leda�e by jejich zveøejnìní bylo po�adováno v
souvislosti s øízením pøed soudy.

4. Èlenové se dohodli, �e bezodkladnì sdìlí Sekretariátu svá
preferenèní pravidla pùvodu, vèetnì seznamu preferenèních ujednání, podle
nich� se uplatòují obecnì závazná a soudní a správní rozhodnutí, týkající se
preferenèních pravidel pùvodu, uplatòovaná v den, kdy pro tohoto Èlena
vstoupila v platnost Dohoda o WTO. Èlenové se dále dohodli, �e sdìlí
Sekretariátu co nejdøíve jakékoli zmìny svých preferenèních pravidel pùvodu
nebo nová preferenèní pravidla pùvodu. Seznam obdr�ených informací, které
jsou k dispozici, bude Sekretariátem rozeslán Èlenùm.

7/ Pokud jde o zÏaÂdosti, ucÏineÏneÂ beÏhem prvnõÂho roku od vstupu v platnost Dohody o WTO,

je od CÏlenuÊ pozÏadovaÂno, aby vystavovaly tato osveÏdcÏenõÂ co nejdrÏõÂve.
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DOHODA O DOVOZNÍM LICENÈNÍM ØÍZENÍ

Èlenové,

majíce na zøeteli mnohostranná obchodní jednání;

pøejíce si podpoøit uskuteèòování cílù GATT;

berouce v úvahu zvlá�tní potøeby obchodu, rozvoje a finanèní potøeby
rozvojových èlenských zemí;

uznávajíce u�iteènost automatických dovozních licencí pro urèité úèely
a skuteènost, �e by tyto licence nemìly být vyu�ívány k omezování obchodu;

uznávajíce, �e dovozní licence mohou být pou�ívány k vykonávání tìch
opatøení, která byla pøijata podle pøíslu�ných ustanovení GATT 1994;

berouce v úvahu ustanovení GATT 1994, která se týkají dovozního
licenèního øízení;

pøejíce si zabezpeèit, aby dovozní licenèní øízení nebyla pou�ívána
zpùsobem, který je v rozporu s principy a závazky GATT 1994;

uznávajíce, �e nevhodné pou�ívání dovozních licenèních øízení mù�e
být na pøeká�ku mezinárodního obchodu;

pøesvìdèeni, �e dovozní licenèní re�imy, zejména neautomatické
dovozní licenèní re�imy, by mìly být uplatòovány transparentním a
pøedvídatelným zpùsobem;

uznávajíce, �e by neautomatická dovozní licenèní øízení nemìla být
více zatì�ována správními poplatky, ne� je nezbytnì nutné ke správì
pøíslu�ných opatøení;

pøejíce si zjednodu�it a uèinit transparentními správní øízení a
postupy, pou�ívané v mezinárodním obchodì a zabezpeèit spravedlivé a
nestranné pou�ívání a provádìní takových øízení a postupù;

pøejíce si zajistit konzultaèní mechanismus a rychlé, úèinné a
spravedlivé øe�ení sporù vzniklých podle této Dohody;

dohodli se takto:

Èlánek 1

V�eobecná ustanovení

1. Pro úèely této Dohody se vydáváním dovozních licencí rozumí
správní øízení1/ pou�ívaná pro uplatòování dovozních licenèních re�imù,
vy�adujících pøedlo�ení �ádosti nebo jiné dokumentace (jiné, ne� která je
vy�adována pro celní úèely) pøíslu�nému správnímu orgánu a stanovená jako
podmínka, pøedcházející dovozu do celního území dová�ejícího Èlena.

1/ RÏõÂzenõÂ, vztahujõÂcõÂ se k ªvydaÂvaÂnõÂ licencõÂª, jakozÏ i jinaÂ podobnaÂ spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ.
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2. Èlenové zajistí, aby správní øízení, která jsou pou�ívána k
uplatòování dovozních re�imù, byla v souladu s odpovídajícími ustanoveními
GATT 1994, vèetnì pøíloh a protokolù tak, jak jsou vykládány touto Dohodou,
s cílem zabránit naru�ení obchodu, které mù�e vzniknout nevhodným
pùsobením tìchto øízení s ohledem na úèely ekonomického rozvoje a finanèní a
obchodní potøeby rozvojových èlenských zemí2/.

3. Pravidla pro dovozní licenèní øízení budou uplatòována neutrálnì a
vykonávána spravedlivým a nestranným zpùsobem.

4. a) Pravidla a v�echny informace, týkající se postupù pro
pøedlo�ení �ádostí o licence, vèetnì zpùsobilosti osob, firem
nebo institucí, které mohou �ádosti o licence pøedkládat
pøíslu�nému správnímu orgánu, jako� i seznamy výrobkù, které
podléhají licenènímu øízení, budou zveøejnìny v publikaci, která
bude oznámena Výboru pro dovozní licence, ustavenému podle
èlánku 4 (dále uvádìnému jako �Výbor�), takovým zpùsobem,
který umo�ní vládám3/ a obchodníkùm, aby se s nimi seznámili.
Tyto údaje budou zveøejnìny v�dy, kdy to bude mo�né, 21 dní
pøede dnem, kdy pøedpis vstoupí v platnost, ale v ka�dém
pøípadì nejpozdìji v den jeho vstupu v platnost. Jakékoliv
výjimky, odchylky a zmìny pravidel, týkajících se licenèního
øízení nebo seznamu výrobkù, podléhajících licenènímu øízení,
budou rovnì� zveøejnìny stejným zpùsobem a bìhem stejné
vý�e uvedené lhùty. Výtisky tìchto publikací budou rovnì�
dány k dispozici Sekretariátu.

b) Èlenové, kteøí si pøejí vznést písemné pøipomínky, dostanou
pøíle�itost je na po�ádání prodiskutovat. Dotyèný Èlen vezme
tyto pøipomínky a výsledky diskusí nále�itì v úvahu.

5. Formuláøe �ádosti o licence, pøípadnì formuláøe pro jejich
prodlou�ení, budou co nejjednodu��í. K tìmto �ádostem mohou být
po�adovány jen takové dokumenty a informace, které jsou pova�ovány za zcela
nezbytné pro øádný výkon licenèních re�imù.

6. Øízení pøi vydání, pøípadnì prodlou�ení licence, budou co
nejjednodu��í. �adatelùm bude poskytnuta rozumná lhùta pro pøedlo�ení
�ádostí o licence. Je-li stanoveno datum uzávìrky, mìla by tato lhùta èinit
nejménì 21 dní s mo�ností prodlou�ení v pøípadech, kdy bìhem této lhùty byl
obdr�en nedostateèný poèet �ádostí. �adatelé se budou v souvislosti se �ádostí
o licence obracet pouze na jeden správní orgán. Kde je zcela nevyhnutelné
obrátit se na více ne� jeden správní orgán, poèet tìchto orgánù se omezí na tøi.

7. �ádná �ádost o licenci nebude odmítnuta pro drobné chyby v
dokumentech, které nemìní základní údaje v �ádosti. Nebude ulo�ena pokuta
vìt�í ne� nezbytná, která bude slou�it pouze jako výstraha za opomenutí nebo
chybu v dokumentech nebo v postupech, k nim� do�lo bez podvodného úmyslu
nebo hrubé nedbalosti.

2/ ZÏaÂdneÂ ustanovenõÂ teÂto Dohody nebude chaÂpaÂno tak, zÏe zaÂklad, rozsah nebo trvaÂnõÂ

opatrÏenõÂ, kteraÂ jsou uplatnÏovaÂna licencÏnõÂm rÏõÂzenõÂm, mohou byÂt projednaÂvaÂna podle

teÂto Dohody.

3/ Pro uÂcÏely teÂto Dohody vyÂraz ªvlaÂdaª je mõÂneÏn tak, zÏe zahrnuje prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny

EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
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8. Dovozy, které podléhají licenènímu øízení, nebudou odmítnuty pro
nepatrné odchylky v hodnotì, mno�ství nebo váze v porovnání s údaji,
uvedenými v dovozní licenci, které vznikly bìhem dopravy nebo byly
zpùsobeny volným lo�ením zbo�í nebo pro jiné nepatrné rozdíly, bì�né v
normální komerèní praxi.

9. Devizové prostøedky, nutné k zaplacení dovozù, uskuteènìných na
základì licence, budou poskytnuty dr�itelùm licence na stejném základì jako
dovozcùm zbo�í, u nìho� není dovozní licence po�adována.

10. Pokud jde o bezpeènostní výjimky, budou uplatòována ustanovení
èlánku XXI GATT 1994.

11. Ustanovení této Dohody nevy�adují od �ádného Èlena zveøejnìní
dùvìrných informací, které by bránilo uplatòování zákonù nebo bylo jinak v
rozporu s veøejným zájmem nebo by mohlo po�kodit oprávnìné obchodní
zájmy jednotlivých veøejných nebo soukromých podnikù.

Èlánek 2

Automatické dovozní licence4/

1. Automatickými dovozními licencemi se rozumí dovozní licence,
které jsou udìlovány ve v�ech pøípadech po pøedlo�ení �ádosti a v souladu s
ustanoveními odstavce 2 a) tohoto èlánku.

2. Na automatické dovozní licenèní øízení budou, vedle ustanovení
odstavcù 1 a� 11 èlánku 1 a odstavce 1 tohoto èlánku, uplatòována následující
ustanovení5/:

a) Automatické licenèní øízení nebude vedeno zpùsobem, který by mìl
omezující úèinky na dovozy, podléhající automatickým licencím.
Automatické licenèní øízení bude pova�ováno za takové, které má
omezující úèinky na obchod, leda�e mimo jiné:

(i) Kterákoli osoba, firma nebo instituce, splòující zákonné podmínky
dová�ejícího Èlena pro dovozy výrobkù podléhajících automatickým
licencím, je stejnì oprávnìná �ádat a obdr�et dovozní licenci;

(ii) �ádosti o licence mohou být pøedlo�eny kterýkoli pracovní den pøed
proclením zbo�í;

(iii) �ádosti o licence, pokud jsou pøedlo�eny v pøedepsané a úplné
formì, budou schváleny ihned po obdr�ení v rozsahu
administrativnì proveditelném, ale maximálnì bìhem 10
pracovních dní;

4/ DovoznõÂ licence, ktereÂ vyzÏadujõÂ slozÏenõÂ zaÂruky, ale nemajõÂ omezujõÂcõÂ uÂcÏinky na

dovozy, podleÂhajõÂ rovneÏzÏ ustanovenõÂm odstavcuÊ 1 a 2 tohoto cÏlaÂnku.

5/ RozvojovaÂ cÏlenskaÂ zemeÏ jinaÂ nezÏ ta, kteraÂ byla stranou Dohody o dovoznõÂm licencÏnõÂm

rÏõÂzenõÂ z l2.dubna 1979, majõÂcõÂ zvlaÂsÏtnõÂ potõÂzÏe s ustanovenõÂm pododstavce a) (ii) a

a) (iii) muÊzÏe, po oznaÂmenõÂ VyÂboru pozdrzÏet uplatnÏovaÂnõÂ teÏchto odstavcuÊ ne võÂce nezÏ

o 2 roky od data, kdy pro tohoto CÏlena vstoupõÂ v platnost Dohoda o WTO.
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b) Èlenové uznávají, �e automatické dovozní licence mohou být nutné,
neexistují-li jiné vhodné postupy. Automatické dovozní licence mohou
být uplatòovány tak dlouho, pokud existují okolnosti, které daly vznik
jejich zavedení a pokud jejich základní administrativní úèely nemohou být
dosa�eny jiným vhodným zpùsobem.

Èlánek 3

Neautomatické dovozní licence

1. Následující ustanovení budou, vedle ustanovení odstavcù 1 a� 11
èlánku 1, uplatòována na neautomatická dovozní licenèní øízení.
Neautomatickými licenèními øízeními jsou dovozní licence, které nespadají pod
definici, obsa�enou v odstavci 1 èlánku 2.

2. Neautomatické licence nebudou mít dal�í omezující nebo naru�ující
obchodní úèinky na dovozy kromì tìch, které jsou zpùsobeny ulo�enými
omezeními. Neautomatická dovozní licenèní øízení budou odpovídat rozsahu a
trvání opatøení, která mají provádìt a nebudou více zatì�ovány správními
poplatky, ne� je nezbytnì nutné k jejich vykonávání.

3. V pøípadì licenèních nále�itostí, slou�ících k jiným úèelùm ne� k
provádìní mno�stevních omezení, zveøejní Èlenové dostateèné informace pro
ostatní Èleny a obchodníky, aby se seznámili se zásadami pro udìlování nebo
pomìrné rozdìlování licencí.

4. V pøípadì, �e Èlen poskytuje mo�nost osobám, firmám nebo
institucím �ádat o výjimky nebo odchylky od licenèních nále�itostí, zahrne
tuto skuteènost do informace zveøejnìné podle odstavce 4 èlánku 1 a uvede,
jak pøedlo�it takovou �ádost a bude-li to mo�né, i okolnosti, podle kterých
bude �ádost posuzována.

5. a) Èlenové zajistí na po�ádání kteréhokoli Èlena, který má zájem
o obchod dotèeným výrobkem, v�echny potøebné informace,
které se týkají:

(i) provádìní omezení;

(ii) dovozních licencí, udìlených v nedávném období;

(iii) rozdìlení takových licencí mezi dodavatelské zemì;

(iv) v pøípadì, �e to bude uskuteènitelné, dovozních statistik
(v hodnotì a/nebo mno�ství), týkajících se výrobkù,
jejich� dovoz podléhá dovozním licencím. Neoèekává se,
�e by rozvojové èlenské zemì mìly z tohoto dùvodu nést
dodateèné administrativní nebo finanèní zatí�ení;

b) Èlenové, kteøí pou�ívají dovozní licence k uplatòování kvót,
zveøejní bìhem lhùt uvedených v odstavci 4 èlánku 1 celkovou
vý�i kvót, o kterou bude mo�no �ádat, uvedenou v mno�ství
a/nebo v hodnotì, datum zahájení a ukonèení udìlování kvót a
v�echny zmìny s tím spojené takovým zpùsobem, aby umo�nili
vládám a obchodníkùm se s nimi seznámit;
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c) V pøípadì rozdìlení kvót mezi dodavatelské zemì bude Èlen,
který uplatòuje omezení, bezodkladnì informovat v�echny
ostatní Èleny, kteøí mají zájem dodávat dotyèný výrobek, o
pøidìlených podílech v rámci kvóty v mno�ství nebo hodnotì
rùzným dodavatelským zemím a zveøejní tuto informaci bìhem
lhùt uvedených v odstavci 4 èlánku 1 takovým zpùsobem, aby
umo�nil vládám a obchodníkùm se s nimi seznámit;

d) V pøípadì, �e vznikne situace, kdy je nezbytné pøedem vyhlásit
datum zpøístupnìní kvót, budou informace uvedené v odstavci
4 èlánku 1 zveøejnìny bìhem lhùt, uvedených v odstavci 4
èlánku 1 takovým zpùsobem, který umo�ní vládám a
obchodníkùm se s nimi seznámit;

e) Kterákoli osoba, firma nebo instituce, splòující právní a
administrativní podmínky dová�ejícího Èlena, bude stejnì
oprávnìná �ádat a být stejnì posuzována pøi vydání licence.
Nebude-li �ádost o licenci schválena, budou pro to �adateli na
základì �ádosti sdìleny dùvody a bude mít právo odvolání nebo
pøezkoumání zále�itosti v souladu s domácím právním øádem
nebo øízeními dová�ejícího Èlena;

f) Období pro vyøizování �ádostí bude, s výjimkou dùvodù, které
jsou nezávislé na vùli Èlena, ne del�í ne� 30 dní, jestli�e �ádosti
jsou posuzovány, jakmile byly pøijaty, t.j. na bázi �první
pøíchozí je první obslou�en� a ne del�í ne� 60 dní, jestli�e
�ádosti jsou posuzovány souèasnì. V druhém pøípadì zaène
lhùta pro vyøizování �ádostí bì�et v den, který následuje po
datu uzávìrky, vyhlá�eném pro podání �ádostí;

g) Doba platnosti licencí bude mít pøimìøené trvání a nebude tak
krátká, aby zabraòovala dovozùm. Doba platnosti licence
nebude zabraòovat dovozùm vzdáleného pùvodu s výjimkou
zvlá�tních pøípadù, kdy jsou dovozy nezbytné, aby uspokojily
nepøedvídané krátkodobé potøeby;

h) Pøi uplatòování kvót nebudou Èlenové zabraòovat dovozùm,
uskuteèòovaným v souladu s vydanými licencemi a nebudou
odrazovat od plného vyu�ití kvót;

i) Pøi vydávání licencí budou Èlenové brát v úvahu mo�nost
vydávat licence na výrobky v ekonomických mno�stvích;

j) Pøi udìlování licencí vezme Èlen v úvahu døívìj�í dovozy
�adatele. V tomto ohledu by mìl posoudit, zda byly licence
vydané �adateli v minulosti, plnì vyu�ity bìhem nedávného
reprezentativního období. V pøípadech, kdy licence nebyly plnì
vyu�ity, pøezkoumá Èlen dùvody neèerpání a vezme je v úvahu
pøi udìlování nových licencí. Bude rovnì� brát zøetel na
zaji�tìní pøimìøeného rozdìlení licencí novým dovozcùm,
berouc v úvahu mo�nost vydávat licence na výrobky v
ekonomických mno�stvích. V tomto ohledu bude zvlá�tní
pozornost vìnovat tìm dovozcùm, kteøí dová�ejí výrobky
pocházející z rozvojových èlenských zemí a zejména z nejménì
rozvinutých èlenských zemí;
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k) V pøípadì kvót, uplatòovaných prostøednictvím licencí, které
nejsou pøidìleny mezi dodavatelské zemì, mù�e si dr�itel
licence6/ volnì vybrat zdroje dovozù. V pøípadì kvót
pøidìlených mezi dodavatelské zemì, licence jasnì urèí zemi
nebo zemì;

l) Pøi uplatòování odstavce 8 èlánku 1 mohou být kompenzaèní
úpravy provedeny pøi budoucím pøidìlení licence v pøípadech,
kdy dovozy pøekroèily úroveò pøedchozí licence.

Èlánek 4

Instituce

Tímto se zøizuje Výbor pro dovozní licence, slo�ený ze zástupcù
ka�dého z Èlenù. Výbor zvolí svého pøedsedu a místopøedsedu a bude se
scházet podle potøeby, aby poskytoval Èlenùm pøíle�itost konzultovat v�echny
zále�itosti, vztahující se k pùsobení této Dohody nebo k uskuteèòování jejich
cílù.

Èlánek 5

Oznámení

1. Èlenové, kteøí zavádìjí licenèní øízení nebo zmìny v tìchto øízeních,
je budou oznamovat bìhem 60 dní po zveøejnìní.

2. Oznámení o zavedení dovozního licenèního øízení bude zahrnovat
následující informace:

a) seznam výrobkù, podléhajících licenènímu øízení;

b) kontaktní místo pro poskytování informací o podmínkách zpùsobilosti
�adatelù;

c) správní orgán/y, u nìho� se �ádosti pøedkládají;

d) datum a název publikace, kde jsou zveøejòována licenèní øízení;

e) oznaèení, zda jsou licenèní øízení automatická nebo neautomatická podle
definic, obsa�ených v èláncích 2 a 3;

f) v pøípadì automatických dovozních licenèních øízení jejich
administrativní úèel;

g) v pøípadì neautomatických dovozních licenèních øízení oznaèení opatøení,
která jsou uplatòována prostøednictvím licenèního øízení; a

h) oèekávané trvání licenèního øízení, pokud mù�e být odhadnuto s urèitou
pravdìpodobností a jestli�e ne, dùvod, proè tato informace nemù�e být
poskytnuta.

3. Oznámení o zmìnách v dovozních licenèních øízeních budou
obsahovat vý�e uvedené skuteènosti, pokud v nich do�lo ke zmìnám.

4. Èlenové budou oznamovat Výboru publikace, ve kterých budou
informace, po�adované v odstavci 4 èlánku 1, zveøejnìny.

6/ NeÏkdy jsou uvaÂdeÏni jako ªdrzÏiteleÂ kvoÂtª.
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5. Kterýkoli dotèený Èlen, mající zato, �e jiný Èlen neoznámil
zavedení licenèního øízení nebo jeho zmìny v souladu s ustanoveními odstavcù
1 a� 3, mù�e na tuto zále�itost upozornit tohoto jiného Èlena. Jestli�e
oznámení není provedeno ihned poté, takový Èlen mù�e sám oznámit licenèní
øízení nebo zmìny v nìm, vèetnì v�ech záva�ných a dosa�itelných informací.

Èlánek 6

Konzultace a øe�ení sporù

Konzultace a øe�ení sporù ve v�ech zále�itostech, týkajících se
pùsobení této Dohody, budou podléhat ustanovením èlánku XXII a XXIII
GATT 1994, jak jsou rozpracovány a uplatòovány Ujednáním o øe�ení sporù.

Èlánek 7

Pøezkoumání

1. Výbor pøezkoumá podle potøeby, ale nejménì jednou za 2 roky,
uplatòování a pùsobení této Dohody, berouc v úvahu její cíle a práva a
povinnosti v ní obsa�ené.

2. Jako podklad pro pøezkoumání Výborem pøipraví Sekretariát
faktologickou zprávu, zalo�enou na informacích podle èlánku 5, odpovìdích na
roèní dotazník o dovozních licenèních øízeních7/ a ostatních pøíslu�ných a
spolehlivých informacích, které má k dispozici. Tato zpráva poskytne shrnutí
døíve zmínìných informací, zvlá�tì uvede zmìny nebo vývoj bìhem
zkoumaného období a zahrne ostatní informace, na nich� se Výbor dohodne.

3. Èlenové se zavazují, �e bezodkladnì a úplnì vyplní roèní dotazník o
dovozních licenèních øízeních.

4. Výbor bude informovat Radu pro obchod zbo�ím o vývoji bìhem
období, na které se pøezkoumání vztahuje.

Èlánek 8

Závìreèná ustanovení

Výhrady

1. K �ádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatnìny
výhrady bez souhlasu ostatních Èlenù.

Domácí právní øád

2. a) Ka�dý Èlen zajistí, ne pozdìji ne� dnem, kdy pro nìj vstoupí v
platnost Dohoda o WTO, soulad svých právních pøedpisù a
správních øízení s ustanoveními této Dohody.

b) Ka�dý Èlen bude informovat Výbor o v�ech zmìnách svých
právních pøedpisù, týkajících se této Dohody a zmìnách v jejich
provádìní.

7/ PoprveÂ rozeslaÂno jako dokument GATT 1947 L/3515 z 23.brÏezna 1971.
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DOHODA O SUBVENCÍCH A VYROVNÁVACÍCH OPATØENÍCH

Èlenové se dohodli takto:

ÈÁST I: OBECNÁ USTANOVENÍ

Èlánek 1

Definice subvence

1.1 Pro úèely této Dohody bude subvence pova�ována za existující,
jestli�e:

a) (1) se vyskytuje finanèní pøíspìvek vlády nebo veøejnì právní
instituce na území Èlena (dále uvádìné jako �vláda�), t. j. v
pøípadech, kdy:

(i) jednání vlády zahrnuje pøímé pøevody zdrojù (napøíklad
dary, pùjèky a úèasti na základním kapitálu), potenciální
pøímé pøevody zdrojù nebo závazkù (napøíklad záruky
pùjèek);

(ii) vládní pøíjmy, které aèkoli jsou jinak splatné, jsou
promíjeny nebo nejsou vybírány (napøíklad fiskální
pobídky, jako jsou daòové zápoèty)1/;

(iii) vláda dodává zbo�í nebo slu�by jiné, ne� je v�eobecná
infrastruktura, nebo nakupuje zbo�í;

(iv) vláda provádí platby do mechanismu financování nebo
povìøuje èi usmìròuje soukromou instituci k provádìní
jednoho èi více typù funkcí, uvedených vý�e pod (i) a�
(iii), které by jinak byly svìøeny vládì a jejich provádìní
se v �ádném smyslu neli�í od praxe obvykle provádìné
vládou;

nebo

a) (2) se vyskytuje jakákoli forma pøíjmové èi cenové podpory ve
smyslu èlánku XVI GATT 1994;

a

b) je tak poskytnuta výhoda.

1.2 Subvence podle vymezení v odstavci 1 podléhá ustanovením èásti
II nebo podléhá ustanovením èásti III nebo V pouze tehdy, je-li taková
subvence specifická v souladu s ustanovením èlánku 2.

1/ V souladu s ustanovenõÂmi cÏlaÂnku XVI GATT 1994 (poznaÂmka k cÏlaÂnku XVI) a s

ustanovenõÂmi prÏõÂloh I azÏ III teÂto Dohody, osvobozenõÂ vyvaÂzÏenyÂch vyÂrobkuÊ od celnõÂch

cÏi danÏovyÂch poplatkuÊ, ulozÏenyÂch na obdobneÂ vyÂrobky pro domaÂcõÂ spotrÏebu nebo uÂleva

od takovyÂch celnõÂch cÏi danÏovyÂch poplatkuÊ v cÏaÂstce, neprÏesahujõÂcõÂ nahromadeÏnou

splatnou sumu, nejsou povazÏovaÂny za subvence.
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Èlánek 2

Specifiènost

2.1 K urèení, zda je subvence tak, jak byla vymezena v odstavci 1
èlánku 1, specifická pro podnik nebo výrobní odvìtví nebo skupinu podnikù
nebo výrobních odvìtví (dále uvádìných jako �urèité podniky�) v rámci
pravomoci orgánu, poskytujícího subvenci, budou uplatnìny tyto principy:

a) V pøípadech, kdy orgán, poskytující subvenci nebo právní pøedpisy, podle
kterých tento orgán pùsobí, výslovnì omezí pøístup k subvenci jen pro
urèité podniky, bude taková subvence specifická.

b) V pøípadech, kdy orgán, poskytující subvenci nebo právní pøedpisy, podle
kterých tento orgán pùsobí, stanoví objektivní kritéria nebo podmínky2/
pro uplatnitelnost subvence a její èástku, nebude specifiènost platit,
pokud uplatnitelnost bude automatická a taková kritéria a podmínky
budou pøísnì dodr�ovány. Kritéria nebo podmínky musí být jasnì
vyjádøeny v zákonì, obecnì závazném právním pøedpise èi jiném
oficiálním dokumentu, aby je bylo mo�né ovìøit.

c) Jestli�e pøes patrnou nespecifiènost, vyplývající z uplatnìní principù,
obsa�ených v pododstavcích a) a b), jsou dùvody se domnívat, �e subvence
mù�e být ve skuteènosti specifická, mohou být brány do úvahy dal�í
faktory. Takovými faktory jsou: vyu�ívání subvenèního programu
omezeným poètem urèitých podnikù, pøevládající u�ívání urèitými
podniky, poskytování neproporcionálnì velkých èástek subvencí
nìkterým podnikùm a zpùsob, jakým podle svého uvá�ení postupoval
orgán, poskytující subvence pøi rozhodování o udìlení subvence3/. Pøi
uplatòování tohoto pododstavce musí být brán zøetel na rozsah
diverzifikace èinností v rámci pùsobnosti orgánu, poskytujícího subvence
a rovnì� na délku doby, bìhem ní� subvenèní program pùsobil.

2.2 Subvence, omezená na urèité podniky, umístìné uvnitø urèené
zemìpisné oblasti v rámci pùsobnosti orgánu, poskytujícího subvenci, je
specifická. Má se za to, �e stanovení nebo zmìna v�eobecnì uplatnitelných
daòových sazeb na v�ech vládních úrovních, které jsou k tomu oprávnìny,
nebudou pova�ovány za specifickou subvenci pro úèely této Dohody.

2.3 Ka�dá subvence, spadající pod ustanovení èlánku 3, bude
pova�ována za specifickou.

2.4 Ka�dé urèení specifiènosti podle ustanovení tohoto èlánku musí
být jasnì zdùvodnìno spolehlivými dùkazy.

2/ ObjektivnõÂmi kriteÂriõÂ nebo podmõÂnkami, jak jsou zde pouzÏõÂvaÂny, se rozumõÂ kriteÂria

nebo podmõÂnky, ktereÂ jsou neutraÂlnõÂ, neuprÏednostnÏujõÂ urcÏiteÂ podniky prÏed jinyÂmi a

jsou ekonomickeÂ ve sveÂ podstateÏ a horizontaÂlnõÂ v uplatnÏovaÂnõÂ, jako je pocÏet

zameÏstnancuÊ nebo velikost podniku.

3/ V tomto ohledu budou posuzovaÂny zejmeÂna informace o cÏetnosti odmõÂtnutõÂ nebo

schvaÂlenõÂ zÏaÂdostõÂ o subvence a duÊvody pro takovaÂ rozhodnutõÂ.
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ÈáST II: ZAKÁZANÉ SUBVENCE

Èlánek 3

Zákaz

3.1 S výjimkou tìch, kterých se týkají ustanovení Dohody o
zemìdìlství, jsou ve smyslu èlánku 1 zakázány tyto subvence:

a) subvence závislé právnì nebo fakticky4/, výluènì nebo jako jedna z
nìkolika dal�ích podmínek, na výsledcích vývozu, vèetnì tìch, které jsou
uvedeny v pøíloze I5/;

b) subvence závislé, výluènì nebo jako jedna z nìkolika dal�ích podmínek,
na pøednostním pou�ití domácího zbo�í pøed dová�eným zbo�ím.

3.2 Èlenové nesmìjí poskytovat ani udr�ovat subvence, uvedené v
odstavci 1.

Èlánek 4

Nápravná opatøení

4.1 Kdykoli má Èlen dùvod se domnívat, �e je poskytována nebo
udr�ována zakázaná subvence jiným Èlenem, mù�e tento Èlen po�ádat o
konzultace s tímto jiným Èlenem.

4.2 �ádost o konzultace podle odstavce 1 musí obsahovat prohlá�ení o
dùkazech, které jsou k disposici a týkajících se existence a povahy dotyèné
subvence.

4.3 V návaznosti na �ádost o konzultace podle odstavce 1 je Èlen, o
nìm� se má za to, �e poskytuje nebo udr�uje subvenci, povinen na takové
konzultace pøistoupit co nejrychleji. Úèelem konzultací je objasnit skuteènosti
dané situace a dosáhnout vzájemnì pøijatelného øe�ení.

4.4 Jestli�e není dosa�eno vzájemnì pøijatelného øe�ení do 30 dní6/ od
podání �ádosti o konzultace, mù�e Èlen, který je stranou v tìchto
konzultacích, pøedlo�it vìc Orgánu pro øe�ení sporù (DSB*/) k okam�itému
ustavení skupiny odborníkù, pokud se DSB cestou konsensu nerozhodne
skupinu odborníkù neustavit.

4/ TeÂto podmõÂnky je dosazÏeno, jestlizÏe skutecÏnosti ukazujõÂ, zÏe poskytnutõÂ subvence,

anizÏ by byla praÂvneÏ spojovaÂna s uskutecÏneÏnõÂm vyÂvozu, ve skutecÏnosti souvisõÂ se

skutecÏnyÂm nebo prÏedvõÂdanyÂm vyÂvozem nebo vyÂvoznõÂmi vyÂnosy. PouhaÂ skutecÏnost, zÏe

subvence byla poskytnuta podnikuÊm, ktereÂ vyvaÂzÏejõÂ, nenõÂ z tohoto jedineÂho duÊvodu

povazÏovaÂna za vyÂvoznõÂ subvenci ve smyslu tohoto ustanovenõÂ.

5/ OpatrÏenõÂ, uvaÂdeÏnaÂ v prÏõÂloze I jako opatrÏenõÂ, kteraÂ netvorÏõÂ vyÂvoznõÂ subvence, nejsou

zakaÂzaÂna podle tohoto nebo jineÂho ustanovenõÂ teÂto Dohody.

6/ LhuÊty, uvedeneÂ v tomto cÏlaÂnku, mohou byÂt vzaÂjemnou dohodou prodlouzÏeny.

*/ Dispute Settlement Body.
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4.5 Po svém ustavení mù�e skupina odborníkù po�ádat o pomoc
Stálou skupinu expertù7/ (dále uvádìnou jako �PGE�*/) pøi posouzení, zda je
dotyèné opatøení zakázanou subvencí. Jestli�e je taková �ádost pøedlo�ena,
PGE okam�itì pro�etøí dùkazy z hlediska existence a povahy dotyèného
opatøení a poskytne Èlenu, který uplatòuje nebo udr�uje toto opatøení,
mo�nost prokázat, �e dotyèné opatøení není zakázanou subvencí. PGE podá
zprávu o svých závìrech skupinì odborníkù ve lhùtì, stanovené skupinou
odborníkù. Závìry PGE k otázce, zda dotyèné opatøení je èi není zakázanou
subvencí, musí být pøijaty skupinou odborníkù beze zmìn.

4.6 Skupina odborníkù pøedlo�í svou závìreènou zprávu sporným
stranám. Zpráva bude rozeslána v�em Èlenùm do devadesáti dní od data, kdy
byla skupina odborníkù ustavena a stanoveno její zmocnìní.

4.7 Jestli�e je dotyèné opatøení shledáno zakázanou subvencí, skupina
odborníkù doporuèí, aby ji Èlen, poskytující subvenci, bezodkladnì zru�il.
Skupina odborníkù proto urèí ve svém doporuèení lhùtu, ve které musí být
opatøení zru�eno.

4.8 Do tøiceti dní od vydání zprávy skupiny odborníkù v�em Èlenùm
bude zpráva pøijata DSB, pokud jedna ze sporných stran oficiálnì neoznámí
DSB své rozhodnutí se odvolat anebo DSB cestou konsensu nerozhodne
zprávu nepøijmout.

4.9 V pøípadì odvolání proti zprávì skupiny odborníkù vydá Odvolací
orgán své rozhodnutí do tøiceti dní od data, kdy sporná strana oficiálnì
oznámila svùj úmysl podat odvolání. Pokud Odvolací orgán usoudí, �e nemù�e
vydat svou zprávu do tøiceti dní, bude písemnì informovat DSB o dùvodech
odkladu spolu s odhadem lhùty, ve které svou zprávu pøedlo�í. V �ádném
pøípadì nesmí øízení pøekroèit �edesát dní. Zpráva o odvolání bude schválena
DSB a bezpodmíneènì pøijata spornými stranami, pokud DSB cestou konsensu
nerozhodne do dvaceti dní od jejího vydání Èlenùm8/, �e zprávu o odvolání
nepøijímá.

4.10 V pøípadì, �e doporuèení DSB není splnìno ve lhùtì, stanovené
skupinou odborníkù, která poèíná bì�et od data schválení zprávy skupiny
odborníkù nebo zprávy Odvolacího orgánu, dá DSB stì�ujícímu si Èlenovi
právo uèinit odpovídající9/ protiopatøení, leda�e by DSB cestou konsensu
rozhodla �ádost odmítnout.

4.11 V pøípadì, �e sporná strana po�ádá o rozhodèí øízení podle
odstavce 6 èlánku 22 Ujednání o øe�ení sporù, rozhodce urèí, zda jsou
protiopatøení odpovídající.10/

4.12 Pro úèely sporù, vedených podle tohoto èlánku, s výjimkou lhùt
výslovnì stanovených v tomto èlánku, se lhùty, uplatnitelné podle Ujednání o
øe�ení sporù pro vedení takových sporù zkrátí na polovinu.

7/ Jak je stanoveno v cÏlaÂnku 24.

*/ Permanent Group of Experts.

8/ JestlizÏe zasedaÂnõÂ DSB nenõÂ beÏhem tohoto obdobõÂ plaÂnovaÂno, bude k tomuto uÂcÏelu

svolaÂno.

9/ Tento vyÂraz nenõÂ mõÂneÏn tak, zÏe dovoluje neprÏimeÏrÏenaÂ protiopatrÏenõÂ s ohledem na

skutecÏnost, zÏe subvence, na neÏzÏ se tato ustanovenõÂ vztahujõÂ, jsou zakaÂzaneÂ.

10/ Tento vyÂraz nenõÂ mõÂneÏn tak, zÏe dovoluje neprÏimeÏrÏenaÂ protiopatrÏenõÂ s ohledem na

skutecÏnost, zÏe subvence, na neÏzÏ se tato ustanovenõÂ vztahujõÂ, jsou zakaÂzaneÂ.
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ÈÁST III: NAPADNUTELNÉ SUBVENCE

Èlánek 5

Nepøíznivé úèinky

�ádný Èlen by nemìl pou�itím jakékoli subvence, uvedené v
odstavcích 1 a 2 èlánku 1, zpùsobit nepøíznivé úèinky na zájmy jiných Èlenù,
t.j.:

a) újmu domácímu výrobnímu odvìtví jiného Èlena;11/

b) zru�ení nebo zmen�ení získávaných výhod pøímo nebo nepøímo jiným
Èlenùm podle GATT 1994, zejména výhod z koncesí, vázaných podle
èlánku II GATT 1994;12/

c) vá�nou újmu zájmù jiného Èlena.13/

Tento èlánek se nevztahuje na subvence, udr�ované pro zemìdìlské výrobky
podle ustanovení èlánku 13 Dohody o zemìdìlství.

Èlánek 6

Vá�ná újma

6.1 Za existující bude vá�ná újma ve smyslu pododstavce c) èlánku 5
pova�ována v pøípadì:

a) celkového ad valorem subvencování14/ výrobku, pøesahujícího 5%;15/

b) subvencí k pokrytí provozních ztrát, utrpìných výrobním odvìtvím;

c) subvencí k pokrytí provozních ztrát, utrpìných podnikem, kromì
jednorázových opatøení, která nejsou obnovitelná a nemohou být pro
tento podnik opakována a která jsou pøijímána pouze k poskytnutí èasu
pro vypracování dlouhodobých øe�ení a k zabránìní pøíkrým sociálním
problémùm;

d) pøímého promíjení dluhu, t.j. prominutí vládního úvìru a darù na pokrytí
splácení dluhu.16/

11/ VyÂraz ªuÂjma domaÂcõÂmu vyÂrobnõÂmu odveÏtvõÂª je zde pouzÏit ve stejneÂm smyslu jako v

CÏaÂsti V.

12/ VyÂraz ªzrusÏenõÂ nebo zmensÏenõÂª je v teÂto DohodeÏ pouzÏit ve stejneÂm smyslu jako v

prÏõÂslusÏnyÂch ustanovenõÂch GATT 1994 a existence takoveÂho zrusÏenõÂ nebo zmensÏenõÂ bude

stanovena v souladu se zpuÊsobem uplatnÏovaÂnõÂ teÏchto ustanovenõÂ.

13/ VyÂraz ªvaÂzÏnaÂ uÂjma zaÂjmuÊm jineÂho CÏlenaª je v teÂto DohodeÏ pouzÏit ve stejneÂm smyslu

jako v odstavci 1 cÏlaÂnku XVI GATT 1994 a zahrnuje hrozbu vaÂzÏneÂ uÂjmy.

14/ CelkoveÂ ad valorem subvencovaÂnõÂ bude vypocÏõÂtaÂno podle ustanovenõÂ prÏõÂlohy IV.

15/ Vzhledem k tomu, zÏe civilnõÂ letectvõÂ bude prÏedmeÏtem zvlaÂsÏtnõÂch mnohostrannyÂch

pravidel, uÂrovenÏ stanovenaÂ v tomto pododstavci se na civilnõÂ letectvõÂ nevztahuje.

16/ CÏlenoveÂ uznaÂvajõÂ, zÏe nenõÂ-li financovaÂnõÂ civilnõÂho leteckeÂho programu, zalozÏeneÂ na

licencÏnõÂch poplatcõÂch, plneÏ uhrazovaÂno pro pokles uÂrovneÏ uskutecÏneÏnyÂch prodejuÊ pod

uÂrovenÏ prÏedpoklaÂdanyÂch prodejuÊ, nevznikaÂ tõÂm sama o sobeÏ vaÂzÏnaÂ uÂjma pro uÂcÏely

tohoto pododstavce.
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6.2 Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 nebude za vá�nou újmu
pova�ováno, jestli�e subvencující Èlen proká�e, �e dotyèná subvence
nezpùsobila úèinky, uvedené v odstavci 3.

6.3 Vá�ná újma ve smyslu pododstavce c) èlánku 5 mù�e vzniknout
v�dy, kdy nastane jeden nebo nìkolik z tìchto pøípadù:

a) úèinkem subvence je znemo�nìní nebo ztì�ování dovozu obdobného
výrobku jiného Èlena na trh subvencujícího Èlena;

b) úèinkem subvence je znemo�nìní nebo ztì�ování vývozu obdobného
výrobku jiného Èlena z trhu tøetí zemì;

c) úèinkem subvence je podstatné podtr�ení ceny subvencovaných výrobkù
ve srovnání s cenou obdobného výrobku jiného Èlena na stejném trhu
nebo podstatné omezení èi stlaèení ceny nebo ztráta prodejù na tém�e
trhu;

d) úèinkem subvence je zvý�ení podílu subvencujícího Èlena na svìtovém
trhu urèitým základním výrobkem nebo zbo�ím17/ ve srovnání s
prùmìrným podílem, kterého dosáhl v prùbìhu pøedchozích 3 let a toto
zvý�ení má povahu trvalého trendu po dobu poskytování subvencí.

6.4 Pro úèely odstavce 3 b) zahrnuje znemo�nìní nebo ztì�ování
vývozu jakýkoli pøípad, kdy s výjimkou ustanovení odstavce 7 bylo prokázáno,
�e do�lo ke zmìnì pomìrných podílù na trhu ke �kodì obdobného
nesubvencovaného výrobku (za odpovídající reprezentativní období, dostateèné
k prokázání jasného trendu ve vývoji trhu dotyèného výrobku, kterým bude za
obvyklých podmínek doba 1 roku). �Zmìna pomìrných podílù na trhu�
zahrnuje kteroukoli z tìchto situací: a) zvý�í se podíl subvencovaného
výrobku na trhu; b) podíl subvencovaného výrobku na trhu zùstává stejný za
podmínek, kdy by bez subvence poklesl; c) podíl subvencovaného výrobku na
trhu klesne, ale pomaleji, ne� by tomu bylo bez poskytnutí subvence.

6.5 Pro úèely odstavce 3 c) zahrnuje podtr�ení ceny jakýkoli pøípad,
kde bylo toto podtr�ení prokázáno srovnáním cen subvencovaného výrobku s
cenami nesubvencovaného obdobného výrobku, dodávaného na tentý� trh.
Srovnání bude provedeno na stejné obchodní úrovni a ve srovnatelném èase,
pøièem� v úvahu bude vzat i jakýkoli jiný èinitel, ovlivòující cenovou
srovnatelnost. Jestli�e v�ak pøímé srovnání není mo�né, podtr�ení cen mù�e
být prokázáno na základì jednotkových hodnot vývozu.

6.6 Ka�dý Èlen, na jeho� trhu údajnì do�lo k vá�né újmì, poskytne, s
výjimkou ustanovení odstavce 3 pøílohy V, stranám ve sporu, vzniklém podle
èlánku 7 a skupinì odborníkù, ustavené podle odstavce 4 èlánku 7 ve�keré
pøíslu�né informace, které mohou být získány, pokud jde o zmìny tr�ních
podílù sporných stran, jako� i o odpovídající ceny dotyèných výrobkù.

6.7 Znemo�nìní nebo ztì�ování, zpùsobující vá�nou újmu podle
odstavce 3, nevznikne, jestli�e bìhem pøíslu�ného období existuje kterákoli z
tìchto okolností:18/

17/ Pokud neplatõÂ jinaÂ mnohostranneÏ dohodnutaÂ specifickaÂ pravidla obchodu dotycÏnyÂm

vyÂrobkem nebo zbozÏõÂm.

18/ SkutecÏnost, zÏe v tomto odstavci jsou uvaÂdeÏny urcÏiteÂ okolnosti, jim samyÂm nedaÂvaÂ

jakyÂkoli praÂvnõÂ statut ani ve smyslu GATT 1994 ani ve smyslu teÂto Dohody. Tyto

okolnosti nesmeÏjõÂ byÂt oddeÏleneÂ, ojedineÏleÂ ani jinak bezvyÂznamneÂ.
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a) zákaz nebo omezení vývozu obdobného výrobku stì�ujícího si Èlena nebo
dovozu stì�ujícího si Èlena do dotyèné tøetí zemì;

b) rozhodnutí dová�ející vlády, provozující obchodní monopol nebo státní
obchod s dotyèným výrobkem, nahradit z neobchodních dùvodù dovoz
stì�ujícího si Èlena dovozy jiné zemì nebo zemí;

c) pøírodní katastrofy, stávky, dopravní poruchy nebo jiné pøípady vy��í
moci podstatnì ovlivòující výrobu, jakost, mno�ství nebo ceny výrobku,
který má stì�ující si Èlen na vývoz;

d) existence ujednání, omezujících vývoz stì�ujícího si Èlena;

e) dobrovolné sní�ení mno�ství dotyèného výrobku na vývoz stì�ujícího si
Èlena (vèetnì, mimo jiné, situace, kdy firmy stì�ujícího si Èlena samy
pøesunuly vývozy tohoto výrobku na nové trhy);

f) nedodr�ování norem nebo jiných regulaèním opatøení v dovozní zemi.

6.8 Jestli�e nenastaly okolnosti, uvedené v odstavci 7, mìla by být
existence vá�né újmy urèena na základì informací, pøedlo�ených skupinì
odborníkù nebo jí získaných, vèetnì informací, pøedlo�ených podle ustanovení
pøílohy V.

6.9 Tento èlánek se nevztahuje na udr�ované subvence pro
zemìdìlské výrobky, jak je stanoveno v èlánku 13 Dohody o zemìdìlství.

Èlánek 7

Nápravná opatøení

7.1 Pokud není v ustanovení èlánku 13 Dohody o zemìdìlství
stanoveno jinak, kdykoli má Èlen dùvod se domnívat, �e jakákoli subvence,
uvedená v èlánku 1, poskytnutá nebo udr�ovaná jiným Èlenem, vyvolává újmu
jeho domácímu výrobnímu odvìtví, zru�ení nebo zmen�ení výhod nebo vá�nou
újmu, mù�e tento Èlen po�ádat o konzultace s tímto jiným Èlenem.

7.2 �ádost o konzultace podle odstavce 1 bude obsahovat dostupné
dùkazy, týkající se a) existence a povahy dotyèné subvence a b) újmy,
zpùsobené domácímu výrobnímu odvìtví nebo zru�ení nebo zmen�ení výhod
nebo vá�né újmy19/ zájmù Èlena �ádajícího konzultace.

7.3 Na základì �ádosti o konzultace podle odstavce 1 je Èlen, o nìm�
se má za to, �e poskytuje nebo udr�uje dotyèné subvence, povinen na takové
konzultace pøistoupit co nejrychleji. Úèelem konzultací je objasnit skuteènosti
dané situace a dosáhnout vzájemnì pøijatelného øe�ení.

7.4 Jestli�e konzultace nevedou ke vzájemnì pøijatelnému øe�ení do
�edesáti dní20/, kterýkoli Èlen, který je stranou v tìchto konzultacích, mù�e
pøedlo�it vìc DSB k ustavení skupiny odborníkù, pokud DSB cestou konsensu
nerozhodne skupinu odborníkù nezøídit. Slo�ení skupiny odborníkù a její
zmocnìní budou stanoveny do patnácti dní od data, kdy byla ustavena.

19/ V prÏõÂpadeÏ, zÏe se zÏaÂdost vztahuje na subvenci, u nõÂzÏ se prÏedpoklaÂdaÂ, zÏe vyvolaÂvaÂ

vaÂzÏnou uÂjmu ve smyslu odstavce 1 cÏlaÂnku 6, mohou byÂt dostupneÂ duÊkazy o vaÂzÏneÂ uÂjmeÏ

omezeny na dostupneÂ duÊkazy, zda byly splneÏny podmõÂnky cÏlaÂnku 6.1.

20/ JakaÂkoli lhuÊta uvedenaÂ v tomto cÏlaÂnku muÊzÏe byÂt prodlouzÏena vzaÂjemnou dohodou.
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7.5 Skupina odborníkù vìc pøezkoumá a pøedlo�í svou závìreènou
zprávu sporným stranám. Zpráva bude rozeslána v�em Èlenùm do 120 dní od
data, kdy byla skupina odborníkù ustavena a stanoveno její zmocnìní.

7.6 Do tøiceti dní od vydání zprávy skupiny odborníkù v�em Èlenùm
bude zpráva pøijata v DSB21/, pokud jedna ze sporných stran oficiálnì
neoznámí DSB své rozhodnutí se odvolat nebo pokud DSB cestou konsensu
nerozhodne zprávu nepøijmout.

7.7 V pøípadì odvolání proti zprávì skupiny odborníkù vydá Odvolací
orgán své rozhodnutí do �edesáti dní od data, kdy sporná strana oficiálnì
oznámila svùj úmysl podat odvolání. Pokud Odvolací orgán usoudí, �e nemù�e
vydat svou zprávu do �edesáti dní, bude písemnì informovat DSB o dùvodech
odkladu spolu s odhadem lhùty, ve které svou zprávu pøedlo�í. V �ádném
pøípadì nesmí øízení pøekroèit devadesát dní. Zpráva o odvolání bude
schválena DSB a bezpodmíneènì pøijata spornými stranami, pokud DSB
cestou konsensu nerozhodne do dvaceti dní od jejího vydání Èlenùm, �e zprávu
o odvolání nepøijímá.22/

7.8 Jestli�e je pøijata zpráva skupiny odborníkù nebo zpráva
Odvolacího orgánu, v ní� je stanoveno, �e subvence vyvolala nepøíznivé úèinky
na zájmy jiného Èlena ve smyslu èlánku 5, uèiní Èlen, poskytující nebo
udr�ující takovou subvenci, pøíslu�né kroky k odstranìní nepøíznivých úèinkù
nebo zru�ení subvence.

7.9 V pøípadì, �e Èlen neuèiní pøíslu�né kroky k odstranìní
nepøíznivých úèinkù subvence nebo zru�ení subvence do �esti mìsícù od data,
kdy DSB pøijala zprávu skupiny odborníkù nebo zprávu Odvolacího orgánu a
pokud nedo�lo k dohodì o vyrovnání, DSB poskytne stì�ujícímu si Èlenovi
právo pøijmout protiopatøení, úmìrná stupni a povaze zji�tìných nepøíznivých
úèinkù, pokud DSB cestou konsensu nerozhodne o odmítnutí �ádosti.

7.10 V pøípadì, �e sporná strana po�ádá o rozhodèí øízení podle
odstavce 6 èlánku 22 Ujednání o øe�ení sporù, rozhodce urèí, zda protiopatøení
jsou úmìrná stupni a povaze zji�tìných nepøíznivých úèinkù.

ÈÁST IV: NENAPADNUTELNÉ SUBVENCE

Èlánek 8

Zji�tìní nenapadnutelných subvencí

8.1 Za nenapadnutelné23/ jsou pova�ovány následující subvence:

a) subvence, které nejsou specifické ve smyslu èlánku 2;

b) subvence, které jsou specifické ve smyslu èlánku 2, ale které splòují
v�echny podmínky, stanovené v ní�e uvedených odstavcích 2 a), 2 b) nebo
2 c).

21/ JestlizÏe zasedaÂnõÂ DSB nenõÂ beÏhem tohoto obdobõÂ plaÂnovaÂno, bude k tomuto uÂcÏelu

svolaÂno.

22/ JestlizÏe zasedaÂnõÂ DSB nenõÂ beÏhem tohoto obdobõÂ plaÂnovaÂno, bude k tomuto uÂcÏelu

svolaÂno.

23/ UznaÂvaÂ se, zÏe vlaÂdnõÂ pomoc pro ruÊzneÂ uÂcÏely je CÏleny sÏiroce poskytovaÂna a pouhaÂ

skutecÏnost, zÏe takovaÂ pomoc nemusõÂ byÂt povazÏovaÂna za nenapadnutelnou podle

ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku, sama o sobeÏ neomezuje mozÏnosti CÏlenuÊ poskytovat takovou

pomoc.
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8.2 Bez ohledu na ustanovení èástí III a V, jsou nenapadnutelné tyto
subvence:

a) pomoc na výzkumné èinnosti, provádìné firmami nebo institucemi
vy��ího vzdìlání èi výzkumu na smluvním základì s firmami,
jestli�e:24/,25/,26/

pomoc kryje27/ ne více ne� 75% nákladù na prùmyslový výzkum28/ nebo
50% nákladù pøedkonkurenèní rozvojové èinnosti29/,30/;

a za pøedpokladu, �e taková operace je omezena výhradnì na:

(i) osobní náklady (výzkumní pracovníci, technici a dal�í pomocný
personál, zamìstnaný výhradnì ve výzkumné èinnosti);

(ii) náklady na pøístroje, zaøízení, pùdu a budovy, pou�ívané výhradnì
a trvale pro výzkumnou èinnost (kromì tìch, které jsou poskytnuty
na obchodním základì);

24/ Vzhledem k prÏedpokladu, zÏe civilnõÂ letectvõÂ bude prÏedmeÏtem zvlaÂsÏtnõÂch

mnohostrannyÂch pravidel, ustanovenõÂ tohoto pododstavce se na tuto oblast

nevztahuje.

25/ NejpozdeÏji do 18 meÏsõÂcuÊ po datu, kdy vstoupõÂ v platnost Dohoda o WTO, prÏezkoumaÂ

VyÂbor pro subvence a vyrovnaÂvacõÂ opatrÏenõÂ uvedenyÂ v cÏlaÂnku 24 (daÂle uvaÂdeÏnyÂ jako

ªVyÂborª) puÊsobenõÂ ustanovenõÂ odstavce 2 a) s cõÂlem proveÂst vsÏechny nezbytneÂ uÂpravy

ke zlepsÏenõÂ puÊsobenõÂ teÏchto ustanovenõÂ. PrÏi posuzovaÂnõÂ mozÏnyÂch uÂprav VyÂbor pecÏliveÏ

prÏezkoumaÂ vymezenõÂ kategoriõÂ, ktereÂ jsou stanoveny v tomto pododstavci, s ohledem

na zkusÏenostõÂ CÏlenuÊ z vyÂzkumnyÂch programuÊ a z pracõÂ jinyÂch prÏõÂslusÏnyÂch

mezinaÂrodnõÂch institucõÂ.

26/ UstanovenõÂ teÂto Dohody se nevztahujõÂ na cÏinnosti v zaÂkladnõÂm vyÂzkumu, ktereÂ jsou

provaÂdeÏny nezaÂvisle institucemi vysÏsÏõÂho vzdeÏlaÂnõÂ nebo vyÂzkumu. VyÂraz ªzaÂkladnõÂ

vyÂzkumª znamenaÂ rozsÏirÏovaÂnõÂ vsÏeobecnyÂch veÏdeckyÂch a technickyÂch znalostõÂ, ktereÂ

nenõÂ spojeno s pruÊmyslovyÂmi nebo obchodnõÂmi cõÂli.

27/ PrÏõÂpustneÂ uÂrovneÏ nenapadnutelneÂ pomoci, uvedeneÂ v tomto pododstavci, jsou stanoveny

s odvolaÂnõÂm na celkoveÂ odpovõÂdajõÂcõÂ naÂklady, vynalozÏeneÂ v pruÊbeÏhu jednotliveÂho

projektu.

28/ VyÂraz ªpruÊmyslovyÂ vyÂzkumª znamenaÂ plaÂnovaneÂ hledaÂnõÂ nebo kritickeÂ zkoumaÂnõÂ

smeÏrÏujõÂcõÂ k objevenõÂ novyÂch znalostõÂ, s cõÂlem ucÏinit takoveÂ znalosti uzÏitecÏnyÂmi v

rozvõÂjenõÂ novyÂch vyÂrobkuÊ, zpracovaÂnõÂ nebo sluzÏbaÂch, nebo vyvolaÂnõÂ podstatnyÂch

zlepsÏenõÂ u existujõÂcõÂch vyÂrobkuÊ, zpracovaÂnõÂ nebo sluzÏeb.

29/ VyÂraz ªprÏedkonkurencÏnõÂ rozvojovaÂ cÏinnostª znamenaÂ prÏevedenõÂ vyÂsledkuÊ pruÊmysloveÂho

vyÂzkumu do plaÂnu, scheÂmatu nebo vzoru novyÂch, upravenyÂch nebo zlepsÏenyÂch vyÂrobkuÊ,

zpracovaÂnõÂ nebo sluzÏeb, urcÏenyÂch pro prodej nebo uzÏitõÂ, vcÏetneÏ vytvorÏenõÂ prvnõÂho

prototypu, kteryÂ nenõÂ vhodnyÂ k pouzÏitõÂ pro obchodnõÂ uÂcÏely. DaÂle muÊzÏe zahrnovat

koncepcÏnõÂ formulaci nebo vzor alternativnõÂch vyÂrobkuÊ, zpracovaÂnõÂ nebo sluzÏeb a

uÂvodnõÂ prÏedvedenõÂ nebo zkusÏebnõÂ projekty za prÏedpokladu, zÏe tyto projekty nemohou

byÂt prÏemeÏneÏny nebo pouzÏity pro pruÊmysloveÂ uplatneÏnõÂ nebo obchodnõÂ vyuzÏitõÂ.

Nezahrnuje rutinnõÂ nebo pravidelnaÂ pozmeÏneÏnõÂ existujõÂcõÂch vyÂrobkuÊ, vyÂrobnõÂch linek,

zpracovatelskyÂch procesuÊ, sluzÏeb a jinyÂch beÏzÏnyÂch operacõÂ, i kdyzÏ takoveÂ obmeÏny

mohou prÏedstavovat zlepsÏenõÂ.

30/ V prÏõÂpadeÏ programuÊ, ktereÂ zahrnujõÂ ªpruÊmyslovyÂ vyÂzkumª a ªprÏedkonkurencÏnõÂ

rozvojovou cÏinnostª, neprÏesaÂhne prÏõÂpustnaÂ uÂrovenÏ nenapadnutelneÂ pomoci prostyÂ

pruÊmeÏr prÏõÂpustnyÂch uÂrovnõÂ nenapadnutelneÂ pomoci podle vyÂsÏe uvedenyÂch dvou

kategoriõÂ, vypocÏõÂtanyÂch na zaÂkladeÏ vsÏech zapocÏitatelnyÂch naÂkladuÊ, uvedenyÂch v

bodech (i) azÏ (v) tohoto pododstavce.
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(iii) náklady na konzultace a jim odpovídající slu�by, pou�ité výhradnì
k výzkumné èinnosti, vèetnì výzkumu, technických znalostí,
patentù atp. zakoupených z vnìj�ích zdrojù;

(iv) dodateèné re�ijní náklady, vzniklé pøímo z výzkumné èinnosti;

(v) jiné bì�né náklady (jako náklady na materiál, dodávky a pod.),
vzniklé pøímo z výzkumné èinnosti.

b) pomoc znevýhodnìným oblastem na území Èlena, pokud je souèástí
v�eobecného rámce regionálního rozvoje31/ a je nespecifická (ve smyslu
èlánku 2) v oblastech, které mají na ni právo za pøedpokladu �e:

(i) ka�dá znevýhodnìná oblast musí být jasnì urèená souvislá
zemìpisná oblast, která je hospodáøsky a administrativnì
vymezitelná;

(ii) oblast je pova�ována za znevýhodnìnou na základì neutrálních a
objektivních kritérií32/ ukazujících, �e potí�e oblasti vznikají z více
ne� doèasných okolností; tato kritéria musí být jasnì vyjádøena v
právním pøedpise èi jiném oficiálním dokumentu tak, aby je bylo
mo�no ovìøit;

(iii) kritéria budou zahrnovat míru hospodáøského rozvoje, která bude
zalo�ena na nejménì jednom z tìchto faktorù:

- buï dùchod na hlavu nebo pøíjem domácnosti na hlavu nebo
hrubý domácí produkt na hlavu, který nesmí pøesáhnout 85%
prùmìru na daném území;

- míra nezamìstnanosti, která musí být alespoò 110% prùmìru na
daném území;

mìøeno za tøíleté období; toto mìøítko v�ak mù�e být souhrnné a
mù�e obsahovat jiné faktory.

c) pomoc na podporu úpravy existujících zaøízení33/ podle nových
ekologických po�adavkù, ukládaných právním pøedpisem, které
vyvolávají vìt�í obtí�e a finanèní bøemeno pro firmy, za pøedpokladu �e
tato pomoc:

31/ ªVsÏeobecnyÂ raÂmec regionaÂlnõÂho rozvojeª znamenaÂ, zÏe regionaÂlnõÂ subvencÏnõÂ programy

jsou soucÏaÂstõÂ vnitrÏneÏ spojeneÂ a vsÏeobecneÏ uplatnitelneÂ regionaÂlnõÂ rozvojoveÂ

politiky a zÏe regionaÂlnõÂ rozvojoveÂ subvence nejsou poskytovaÂny v izolovanyÂch

geografickyÂch mõÂstech, nemajõÂcõÂch zÏaÂdnyÂ nebo prakticky zÏaÂdnyÂ vliv na vyÂvoj oblasti.

32/ ªNeutraÂlnõÂ a objektivnõÂ kriteÂriaª znamenajõÂ kriteÂria, kteraÂ neuprÏednostnÏujõÂ urcÏiteÂ

oblasti za meze toho, co je prÏimeÏrÏeneÂ pro odstraneÏnõÂ nebo omezenõÂ regionaÂlnõÂch

nerovnostõÂ v raÂmci regionaÂlnõÂ rozvojoveÂ politiky. V tomto ohledu regionaÂlnõÂ

subvencÏnõÂ programy budou zahrnovat hornõÂ limity cÏaÂstek pomoci, kteraÂ muÊzÏe byÂt

poskytnuta na kazÏdyÂ subvencovanyÂ projekt. Tyto hornõÂ limity musõÂ byÂt diferencovaÂny

podle rozdõÂlnyÂch uÂrovnõÂ rozvoje podporovanyÂch oblastõÂ a musõÂ byÂt vyjaÂdrÏeny v podobeÏ

investicÏnõÂch naÂkladuÊ nebo naÂkladuÊ na tvorbu pracovnõÂch mõÂst. V raÂmci teÏchto

hornõÂch limituÊ bude rozdeÏlenõÂ pomoci dostatecÏneÏ sÏirokeÂ a rovneÂ, aby bylo zabraÂneÏno

prÏevlaÂdajõÂcõÂmu pouzÏitõÂ subvence urcÏityÂmi podniky nebo poskytovaÂnõÂ nepomeÏrneÏ velkyÂch

cÏaÂstek subvencõÂ urcÏityÂm podnikuÊm, jak je stanoveno v cÏlaÂnku 2.

33/ VyÂraz ªexistujõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂª znamenaÂ zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ jsou v provozu po dobu nejmeÂneÏ

dvou let v dobeÏ, kdy jsou vydaÂny noveÂ ekologickeÂ prÏedpisy.
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(i) je jednorázovým neopakovaným opatøením; a

(ii) je omezena na 20% nákladù na úpravu; a

(iii) nekryje náklady na výmìnu a na provozování podporované
investice, které musí být plnì hrazeny firmou; a

(iv) je pøímo a pøimìøenou mìrou zapojena do omezení neèistot a
zneèi��ování, plánovaných firmou a nekryje jakékoli úspory
výrobních nákladù, kterých je mo�no docílit, a

(v) je dostupná v�em firmám, které si mohou osvojit nové zaøízení
a/nebo výrobní procesy.

8.3 Subvenèní program, kterého se týkají ustanovení odstavce 2, bude
pøed svým uskuteènìním oznámen Výboru v souladu s ustanoveními èásti VII.
Takové oznámení bude dostateènì pøesné, aby dávalo jiným Èlenùm mo�nost
zhodnotit, zda program odpovídá podmínkám a kritériím, stanoveným v
pøíslu�ných ustanoveních odstavce 2. Èlenové dále ka�doroènì pøedají Výboru
aktualizaci tìchto oznámení, zejména podáváním informací o celkových
výdajích na ka�dý program a o ka�dé zmìnì programu. Ostatní Èlenové mají
právo po�adovat informace o jednotlivých pøípadech subvencování v rámci
oznámeného programu.34/

8.4 Na �ádost Èlena Sekretariát pøezkoumá oznámení, podaná podle
odstavce 3 a pokud je to nutné, mù�e od subvencujícího Èlena po�adovat
dodateèné informace, týkající se dotyèného oznámeného programu.
Sekretariát podá zprávu o svém nálezu Výboru. Výbor potom na �ádost
bezodkladnì posoudí nálezy Sekretariátu (nebo pokud nebylo o posudek
Sekretariátu po�ádáno, samo oznámení) s cílem zjistit, zda nebyly dodr�eny
podmínky a kritéria, stanovené v odstavci 2. Postup stanovený tímto
odstavcem bude ukonèen nejpozdìji na prvním øádném zasedání Výboru,
následujícím po oznámení subvenèního programu, pokud uplynuly alespoò dva
mìsíce mezi tímto oznámením a øádným zasedáním Výboru. Postup
pøezkoumání, uvedený v tomto odstavci, se bude na �ádost uplatòovat rovnì�
na podstatné úpravy programu, oznámeného v roèních aktualizacích,
uvedených v odstavci 3.

8.5 Zji�tìní Výboru, uvedené v odstavci 4 nebo skuteènost, �e Výbor
nedospìl k vypracování takového zji�tìní nebo v jednotlivých pøípadech
nedodr�ení podmínek, stanovených v oznámeném programu, budou na �ádost
Èlena pøedlo�eny k závaznému rozhodèímu øízení. Rozhodèí orgán pøedlo�í
své závìry Èlenùm do 120 dní od data, kdy mu byla vìc pøedána. Pokud není
v tomto odstavci stanoveno jinak, bude se na rozhodèí øízení, vedené podle
tohoto odstavce, vztahovat Ujednání o øe�ení sporù.

Èlánek 9

Konzultace a oprávnìná nápravná opatøení

9.1 Jestli�e v prùbìhu uskuteèòování programu, uvedeného v odstavci
2 èlánku 8, má nìkterý Èlen dùvody se domnívat, �e tento program, pøesto�e
odpovídá kritériím podle odstavce 2 èlánku 8, vedl k vá�ným nepøíznivým
úèinkùm na domácí výrobní odvìtví tohoto Èlena, jako je zpùsobení �kody,
kterou by bylo obtí�né napravit, mù�e tento Èlen po�ádat o konzultace s
Èlenem, který poskytuje nebo udr�uje subvenci.

34/ UznaÂvaÂ se, zÏe nic v tomto ustanovenõÂ o oznamovaÂnõÂ nevyzÏaduje podaÂvaÂnõÂ duÊveÏrnyÂch

informacõÂ, vcÏetneÏ duÊveÏrnyÂch podnikatelskyÂch informacõÂ.
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9.2 Jestli�e byla podána �ádost o konzultace podle odstavce 1, vstoupí
Èlen, provádìjící nebo udr�ující dotyèný subvenèní program, do tìchto
konzultací co nejrychleji. Úèelem konzultací je objasnit skuteènosti dané
situace a dosáhnout vzájemnì pøijatelného øe�ení.

9.3 Jestli�e nebylo v konzultacích dosa�eno vzájemnì pøijatelného
øe�ení podle odstavce 2 do 60 dní od podání �ádosti o tyto konzultace, mù�e
Èlen, který o nì po�ádal, pøedat vìc Výboru.

9.4 V pøípadì, �e je vìc pøedána Výboru, Výbor okam�itì pøezkoumá
uvedená fakta a dùkazy o úèincích, uvedených v odstavci 1. Jestli�e Výbor
zjistí, �e takové úèinky existují, mù�e doporuèit subvencujícímu Èlenovi, aby
pozmìnil tento program tak, aby tyto úèinky byly odstranìny. Výbor pøedlo�í
své závìry do 120 dní od data, kdy mu vìc byla podle odstavce 3 pøedána. V
pøípadì, �e doporuèení není do 6 mìsícù splnìno, Výbor oprávní �ádajícího
Èlena k pøijetí patøièných protiopatøení, úmìrných povaze a stupni zji�tìných
úèinkù.

ÈÁST V: VYROVNÁVACÍ OPATØENÍ

Èlánek 10

Uplatòování èlánku VI GATT 199435/

Èlenové uèiní v�echny potøebné kroky k tomu, aby bylo zaji�tìno, �e
ulo�ení vyrovnávacího c1a36/ na jakýkoli výrobek z území kteréhokoli Èlena,
dová�ený na území jiného Èlena, je v souladu s ustanoveními èlánku VI GATT
1994 a s podmínkami této Dohody. Vyrovnávací cla mohou být ukládána
pouze na základì zahájených37/ �etøení a spravována v souladu s
ustanoveními této Dohody a Dohody o zemìdìlství.

Èlánek 11

Zahájení a dal�í postup �etøení

11.1 Pokud ustanovení odstavce 6 nestanoví jinak, bude �etøení k
zji�tìní existence, stupnì a úèinku jakékoli údajné subvence zahájeno na
základì písemné �ádosti, pøedlo�ené domácím výrobním odvìtvím nebo jeho
jménem.

35/ UstanovenõÂ cÏaÂstõÂ II a III mohou byÂt uplatneÏna spolu s ustanovenõÂmi cÏaÂsti V. AvsÏak

se zrÏetelem na uÂcÏinky urcÏiteÂ subvence na domaÂcõÂm trhu dovaÂzÏejõÂcõÂho CÏlena muÊzÏe byÂt

poskytnuta pouze jedna forma opatrÏenõÂ (bud' vyrovnaÂvacõÂ clo, jsou-li splneÏny

podmõÂnky cÏaÂsti V, nebo protiopatrÏenõÂ podle cÏlaÂnkuÊ 4 nebo 7). UstanovenõÂ cÏaÂstõÂ III

a V nebudou uplatneÏna pokud jde o opatrÏenõÂ povazÏovanaÂ za nenapadnutelnaÂ podle

ustanovenõÂ cÏaÂsti VI. UstanovenõÂ uvaÂdeÏnaÂ v odstavci 1 a) cÏlaÂnku 8 vsÏak mohou byÂt

prÏezkoumaÂna, aby bylo stanoveno, zda jsou specifickaÂ ve smyslu cÏlaÂnku 2. DaÂle, v

prÏõÂpadeÏ subvence, uvedeneÂ v odstavci 2 cÏlaÂnku 8, jezÏ je poskytovaÂna podle programu,

kteryÂ nebyl oznaÂmen v souladu s odstavcem 3 cÏlaÂnku 8, mohou byÂt ustanovenõÂ cÏaÂstõÂ

III a V uplatneÏna, ale takovaÂ subvence bude povazÏovaÂna za nenapadnutelnou, pokud je

shledaÂno, zÏe odpovõÂdaÂ podmõÂnkaÂm stanovenyÂm v odstavci 2 cÏlaÂnku 8.

36/ VyÂraz ªvyrovnaÂvacõÂ cloª bude chaÂpaÂn ve smyslu zvlaÂsÏtnõÂho cla, vybõÂraneÂho za uÂcÏelem

vyrovnaÂnõÂ subvence, poskytnuteÂ prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo prÏi zpracovaÂnõÂ, vyÂrobeÏ nebo

vyÂvozu vyÂrobku, jak je stanoveno v odstavci 3 cÏlaÂnku VI GATT 1994.

37/ VyÂraz ªzahaÂjenyÂª, jak je daÂle pouzÏõÂvaÂn, znamenaÂ procesnõÂ uÂkon, kteryÂm CÏlen formaÂlneÏ

zacÏõÂnaÂ provaÂdeÏt sÏetrÏenõÂ podle cÏlaÂnku 11.
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11.2 �ádost podle odstavce 1 bude zahrnovat dostateèné dùkazy o
existenci a) subvence, a, pokud je to mo�né, její èástky, b) újmy ve smyslu
èlánku VI GATT 1994, jak je vykládán touto Dohodou, a c) pøíèinné souvislosti
mezi subvencovanými dovozy a údajnou újmou. Pouhé tvrzení, nepodlo�ené
pøíslu�nými dùkazy, nemù�e být pova�ováno za dostateèné k tomu, aby
vyhovìlo ustanovením tohoto odstavce. �ádost bude obsahovat tyto �adateli
rozumnì dostupné informace:

(i) toto�nost �adatele a uvedení objemu a hodnoty domácí výroby
obdobného výrobku �adatelem. Je-li písemná �ádost podávána
jménem domácího výrobního odvìtví, �ádost urèí výrobní
odvìtví, jeho� jménem je podávána, seznamem v�ech známých
domácích výrobcù obdobného výrobku (nebo svazù domácích
výrobcù obdobného výrobku) a v mo�ném rozsahu uvedením
objemu a hodnoty domácí výroby obdobného výrobku,
pøipadající na tyto výrobce;

(ii) úplný popis údajnì subvencovaného výrobku, jména dotyèné
zemì nebo zemí pùvodu nebo vývozu, toto�nost ka�dého
známého vývozce nebo zahranièního výrobce a seznam známých
osob, dová�ejících dotyèný výrobek;

(iii) dùkazy, týkající se existence, èástky a povahy dotyèné subvence;

(iv) dùkazy o tom, �e údajná újma domácímu výrobnímu odvìtví je
zpùsobena subvencovanými dovozy prostøednictvím úèinkù
subvence. Tyto dùkazy zahrnují informace o vývoji objemu
údajnì subvencovaných dovozù, úèinek tìchto dovozù na ceny
obdobného výrobku na domácím trhu a z toho vyplývající dopad
tìchto dovozù na domácí výrobní odvìtví, prokázaný
pøíslu�nými èiniteli a ukazateli, vztahujícími se ke stavu
domácího výrobního odvìtví, které jsou uvedeny v odstavcích 2 a
4 èlánku 15.

11.3 Úøady pøezkoumají pøesnost a úplnost dùkazù, uvedených v
�ádosti, k urèení, zda jsou dùkazy dostateèné pro odùvodnìné zahájení �etøení.

11.4 �etøení nebude podle odstavce 1 zahájeno, pokud úøady na
základì pøezkoumání, do jaké míry existuje podpora nebo nesouhlas se �ádostí
podle vyjádøení38/ domácích výrobcù obdobného výrobku, neurèí, �e �ádost
byla pøedlo�ena domácím výrobním odvìtvím nebo jeho jménem.39/ �ádost
bude pova�ována za pøedlo�enou domácím výrobním odvìtvím nebo jeho
jménem, jestli�e je podporována tìmi domácími výrobci, jejich� souhrnná
výroba tvoøí více ne� 50% celkové výroby obdobného výrobku té èásti
domácího výrobního odvìtví, která vyjadøuje svou podporu nebo nesouhlas se
�ádostí. �etøení v�ak nebude zahájeno, jestli�e domácí výrobci, výslovnì
podporující �ádost, pøedstavují ménì ne� 25% celkové výroby obdobného
výrobku vyrábìného domácím výrobním odvìtvím.

11.5 Pokud nebylo uèinìno rozhodnutí zahájit �etøení, úøady vylouèí
jakékoli zveøejnìní �ádosti o zahájení �etøení.

38/ V prÏõÂpadeÏ rozdrobenyÂch vyÂrobnõÂch odveÏtvõÂ, zahrnujõÂcõÂch mimorÏaÂdneÏ velkyÂ pocÏet

vyÂrobcuÊ, mohou uÂrÏady stanovit, do jakeÂ mõÂry existuje podpora zÏaÂdosti prÏi pouzÏitõÂ

statisticky hodnotnyÂch vyÂbeÏrovyÂch technik.

39/ CÏlenoveÂ si jsou veÏdomi, zÏe na uÂzemõÂ neÏkteryÂch CÏlenuÊ zameÏstnanci domaÂcõÂch vyÂrobcuÊ

obdobneÂho vyÂrobku nebo zaÂstupci teÏchto zameÏstnancuÊ mohou prÏedlozÏit nebo podporÏit

zÏaÂdost o sÏetrÏenõÂ podle odstavce 1.
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11.6 Jestli�e za zvlá�tních okolností pøíslu�né úøady rozhodnou
zahájit �etøení, ani� by obdr�ely písemnou �ádost domácího výrobního odvìtví
nebo jeho jménem, budou takto postupovat pouze, pokud mají dostateèné
dùkazy o existenci subvence, újmy a pøíèinné souvislosti, jak je uvedeno v
odstavci 2, odùvodòující zahájit �etøení.

11.7 Dùkazy o subvenci i o újmì budou posuzovány souèasnì a) pøi
rozhodnutí, zda zahájit �etøení a b) poté v prùbìhu �etøení, a to nejpozdìji v
první den, kdy mohou být v souladu s ustanoveními této Dohody, uplatnìna
prozatímní opatøení.

11.8 V pøípadech, kdy výrobky nejsou dová�eny pøímo ze zemì
pùvodu a jsou vyvá�eny dová�ejícímu Èlenovi pøes zprostøedkující zemi,
ustanovení této Dohody platí v plném rozsahu a transakce musí být chápána èi
chápány, jakoby se uskuteènily mezi zemí pùvodu a zemí dovozu.

11.9 �ádost podle odstavce 1 bude zamítnuta a �etøení okam�itì
ukonèeno, jakmile pøíslu�né úøady mají uspokojivì dolo�eno, �e nejsou
dostateèné dùkazy o subvenci nebo újmì, které by odùvodòovaly øízení v této
vìci. Okam�itì bude ukonèeno øízení v pøípadech, kdy èástka subvence je de
minimis nebo kdy objem subvencovaných dovozù, skuteèných nebo mo�ných,
nebo újma jsou zanedbatelné. Pro úèely tohoto odstavce èástka subvence bude
pova�ována za de minimis, jestli�e subvence je men�í ne� 1% ad valorem.

11.10 �etøení nebude na pøeká�ku proclení.

11.11 �etøení bude, s výjimkou zvlá�tních okolností, uzavøeno bìhem
jednoho roku po jeho zahájení a v �ádném pøípadì nesmí trvat déle ne� 18
mìsícù.

Èlánek 12

Dùkazy

12.1 Zúèastnìní Èlenové a v�echny strany, zúèastnìné v �etøení o
vyrovnávacím clu, budou seznámeny s tím, jaké informace úøady vy�adují a
bude jim dána �iroká mo�nost pøedlo�it písemnì v�echny dùkazy, které
pova�ují v dotyèném �etøení za významné.

12.1.1 Vývozci, zahranièní výrobci nebo zúèastnìní Èlenové, kteøí obdr�eli
dotazníky, pou�ívané v �etøení o vyrovnávacím clu, budou mít nejménì
30 dní na odpovìï.40/ Ka�dá �ádost o prodlou�ení tøicetidenní lhùty
by mìla být patøiènì posouzena a podle okolností pøípadu by takové
prodlou�ení mìlo být poskytnuto, kdykoli je to uskuteènitelné.

12.1.2 S výjimkou závazkù o ochranì dùvìrných informací budou písemné
dùkazy, pøedlo�ené jedním zúèastnìným Èlenem nebo zúèastnìnou
stranou bezodkladnì poskytnuty jiným zúèastnìným Èlenùm nebo
zúèastnìným stranám, úèastnícím se �etøení.

40/ ObecneÏ platõÂ, zÏe lhuÊta pro vyÂvozce bude pocÏõÂtaÂna od data obdrzÏenõÂ dotaznõÂku, kteryÂ

bude pro tento uÂcÏel povazÏovaÂn za obdrzÏenyÂ jeden tyÂden ode dne, kdy byl odeslaÂn

druheÂ straneÏ nebo prÏedaÂn prÏõÂslusÏneÂmu diplomatickeÂmu zaÂstupci vyvaÂzÏejõÂcõÂho CÏlena

nebo, v prÏõÂpadeÏ samostatneÂho celnõÂho uÂzemõÂ CÏlena WTO, oficiaÂlnõÂmu zaÂstupci

vyvaÂzÏejõÂcõÂho uÂzemõÂ.
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12.1.3 Jakmile bylo �etøení zahájeno, úøady poskytnou plný text písemné
�ádosti, kterou obdr�ely podle odstavce 1 èlánku 11 známým
vývozcùm41/ a úøadùm vyvá�ejícího Èlena a na po�ádání ho dají k
dispozici jiným zúèastnìným stranám, úèastnícím se �etøení. Patøièná
pozornost bude vìnována ochranì dùvìrných informací, jak je uvedeno
v odstavci 4.

12.2 Zúèastnìní Èlenové a zúèastnìné strany mají rovnì�, po
zdùvodnìní, právo poskytnout informaci ústnì. Je-li tato informace podána
ústnì, zúèastnìní Èlenové a zúèastnìné strany budou následnì po�ádáni, aby
jí pøevedli do písemné podoby. Ka�dé rozhodnutí úøadù, provádìjících �etøení,
mù�e být zalo�eno pouze na takových informacích a argumentech, které jsou
ve spisech tohoto úøadu a byly k disposici zúèastnìným Èlenùm a
zúèastnìným stranám, úèastnícím se �etøení, s patøièným ohledem na potøebu
chránit dùvìrné informace.

12.3 Úøady poskytnou, kdykoli je to mo�né, vèas pøíle�itost v�em
zúèastnìným Èlenùm a zúèastnìným stranám seznámit se se v�emi
informacemi, významnými pro uplatnìní jejich vìci, které nejsou dùvìrné
podle odstavce 4 a jsou pou�ívány úøady pøi �etøení o vyrovnávacím clu, jako� i
pro pøípravu argumentù na základì tìchto informací.

12.4 S ka�dou informací, která je svou povahou dùvìrná (napøíklad
proto, �e by její zveøejnìní poskytlo významnou výhodu pro konkurenta v
soutì�i nebo by mìlo významný nepøíznivý úèinek pro osobu, poskytující
informaci nebo pro osobu, od které tato osoba informaci získala) nebo která je
poskytována na dùvìrném základì stranami, úèastnícími se �etøení, bude za
pøedpokladu nále�itého zdùvodnìní úøady jako s takovou nakládáno. Taková
informace nebude zveøejnìna bez zvlá�tního povolení strany, která ji
pøedlo�ila.42/

12.4.1 Úøady budou na zúèastnìných Èlenech nebo zúèastnìných stranách,
které poskytují dùvìrné informace, vy�adovat, aby z nich poskytly
výtah, je� nemá dùvìrnou povahu. Tento výtah bude dostateènì
podrobný, aby umo�nil rozumné pochopení podstaty informace,
poskytnuté jako dùvìrná. Za mimoøádných okolností mohou tito
Èlenové nebo strany oznámit, �e taková informace není vhodná k
zpracování výtahu. Za tìchto mimoøádných okolností musí být
pøedlo�eno prohlá�ení o dùvodech, proè není mo�no výtah zpracovat.

12.4.2 Pokud úøady shledají, �e �ádost o dùvìrné nakládání není oprávnìná a
jestli�e poskytovatel informace ji není ochoten zveøejnit nebo dát
svolení k jejímu zveøejnìní ve zobecnìné nebo shrnuté podobì, nemusí
tuto informaci úøady vzít v úvahu, pokud jim nemù�e být z vhodných
zdrojù uspokojivì prokázáno, �e je správná.43/

12.5 S výjimkou okolností, uvedených v odstavci 7, se úøady v
prùbìhu �etøení pøesvìdèí o pøesnosti informací, poskytnutých zúèastnìnými
Èleny nebo zúèastnìnými stranami, na nich� jsou jejich tvrzení zalo�ena.

41/ RozumõÂ se, zÏe tam, kde je pocÏet zuÂcÏastneÏnyÂch vyÂvozcuÊ zvlaÂsÏteÏ vysokyÂ, bude plnyÂ text

zÏaÂdosti poskytnut pouze uÂrÏaduÊm vyvaÂzÏejõÂcõÂho CÏlena nebo prÏõÂslusÏneÂmu obchodnõÂmu

svazu, ktereÂ by jej potom meÏly prÏedat zuÂcÏastneÏnyÂm vyÂvozcuÊm.

42/ CÏlenoveÂ si jsou veÏdomi, zÏe na uÂzemõÂ neÏkteryÂch CÏlenuÊ muÊzÏe byÂt zverÏejneÏnõÂ vyzÏadovaÂno

podle uÂzce formulovaneÂho ochranneÂho rezÏimu.

43/ CÏlenoveÂ se dohodli, zÏe by zÏaÂdosti o duÊveÏrneÂ naklaÂdaÂnõÂ nemeÏly byÂt libovolneÏ

zamõÂtaÂny. CÏlenoveÂ daÂle souhlasõÂ, zÏe uÂrÏady provaÂdeÏjõÂcõÂ sÏetrÏenõÂ mohou pozÏadovat

ustoupenõÂ od duÊveÏrneÂho naklaÂdaÂnõÂ pouze, pokud jde o informace nezbytneÂ k rÏõÂzenõÂ.
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12.6 Úøady provádìjící �etøení mohou, bude-li to nutné, uskuteènit
�etøení na území jiných Èlenù, pokud to oznámily dostateènì vèas pøedem
tomuto Èlenovi a pokud tento Èlen proti �etøení nemá námitky. Dále úøady
provádìjící �etøení mohou uskuteènit �etøení v prostorách firmy a mohou
zkoumat spisy firmy, jestli�e a) firma s tím souhlasí a b) dotèený Èlen je o tom
uvìdomìn a nemá námitky. Postupy, stanovené v pøíloze VI, se vztahují na
�etøení v prostorách firmy. S výjimkou závazkù o ochranì dùvìrných
informací dají úøady výsledky jakýchkoli takových �etøení k dispozici nebo je
zveøejní podle odstavce 8 firmám, kterých se týkají a mohou tyto výsledky
poskytnout �adatelùm.

12.7 V pøípadech, kdy zúèastnìný Èlen nebo zúèastnìná strana
odmítne pøístup k nutné informaci nebo ji jinak neposkytne v rozumné dobì
nebo významnì brání �etøení, mohou být pøedbì�ná a koneèná, kladná nebo
záporná zji�tìní uèinìna na základì dostupných skuteèností.

12.8 Úøady budou pøed vypracováním koneèného zji�tìní informovat
v�echny zúèastnìné Èleny nebo zúèastnìné strany o podstatných
posuzovaných skuteènostech, které tvoøí základ pro rozhodnutí, zda uplatnit
koneèná opatøení. Toto zveøejnìní by mìlo být uèinìno dostateènì vèas, aby
strany mohly bránit své zájmy.

12.9 Pro úèely této Dohody bude výraz �zúèastnìné strany�
zahrnovat:

(i) vývozce nebo zahranièního výrobce nebo dovozce výrobku, který
je pøedmìtem �etøení, nebo obchodní nebo podnikatelský svaz, v
nìm� vìt�ina èlenù jsou výrobci, vývozci nebo dovozci tohoto
výrobku; a

(ii) výrobce obdobného výrobku dová�ejícího Èlena nebo obchodní a
podnikatelský svaz, jeho� vìt�ina èlenù vyrábí obdobný výrobek
na území dová�ejícího Èlena.

Tento seznam nebrání Èlenùm umo�nit domácím nebo zahranièním stranám,
jiným ne� uvedeným vý�e, aby byly pova�ovány za zúèastnìné strany.

12.10 Úøady poskytnou pøíle�itost prùmyslovým u�ivatelùm výrobku,
který je pøedmìtem �etøení a reprezentativním spotøebním organizacím v
pøípadech, kdy je výrobek bì�nì prodáván v maloobchodì, aby poskytli
informace, vztahující se k �etøení, pokud jde o subvencování, újmu a pøíèinnou
souvislost.

12.11 Úøady vezmou nále�itì v úvahu potí�e, které zaznamenaly
zúèastnìné strany, zejména malé podniky, pøi podávání po�adovaných
informací a poskytnou jim ve�kerou mo�nou pomoc.

12.12 Vý�e uvedené postupy nejsou zamý�leny tak, aby bránily
úøadùm Èlena v rychlém postupu, pokud jde o zahájení �etøení, dosa�ení
pøedbì�ných nebo koneèných, kladných nebo záporných zji�tìní nebo
uplatnìní prozatímních nebo koneèných opatøení v souladu s pøíslu�nými
ustanoveními této Dohody.

Èlánek 13

Konzultace

13.1 Co nejdøíve po pøijetí �ádosti podle èlánku 11 a v ka�dém pøípadì
pøed zahájením �etøení budou Èlenové, jejich� výrobky mohou být pøedmìtem
tohoto �etøení, pozváni na konzultace s cílem objasnit situaci, pokud jde o
otázky, obsa�ené v odstavci 2 èlánku 11 a dosáhnout vzájemnì dohodnutého
øe�ení.
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13.2 Dále v prùbìhu �etøení bude Èlenùm, jejich� výrobky jsou
pøedmìtem tohoto �etøení, dána pøimìøená pøíle�itost pokraèovat v
konzultacích, aby tak mohla být objasnìna skuteèná situace a dosa�eno
vzájemnì dohodnutého øe�ení.44/

13.3 Ani� by byla dotèena povinnost poskytnout pøimìøenou
pøíle�itost ke konzultaci, nemají vést tato ustanovení, týkající se konzultací k
tomu, aby bránila úøadùm Èlena postupovat rychle, pokud jde o zahájení
�etøení a dosa�ení pøedbì�ných nebo koneèných, kladných nebo záporných
zji�tìní nebo o uplatnìní prozatímních nebo koneèných opatøení v souladu s
ustanoveními této Dohody.

13.4 Èlen, který zamý�lí zahájit �etøení nebo provádí �etøení, umo�ní
na �ádost Èlena nebo Èlenù, jejich� výrobky jsou pøedmìtem tohoto �etøení,
pøístup k nedùvìrným dùkazùm, vèetnì nedùvìrného výtahu z dùvìrných
údajù, které jsou pou�ity k zahájení nebo provádìní �etøení.

Èlánek 14

Výpoèet vý�e subvence v podobì výhody pro pøíjemce

Jakákoli metoda, pou�itá pro úèely èásti V úøadem, provádìjícím
�etøení, k výpoètu výhody pro pøíjemce, poskytnuté podle odstavce 1 èlánku 1,
bude stanovena v domácích zákonech nebo provádìcích právních pøedpisech
dotyèného Èlena a její provádìní v ka�dém jednotlivém pøípadì bude
transparentní a nále�itì vysvìtlené. Ka�dá taková metoda musí dále
vyhovovat tìmto zásadám:

a) poskytnutí základního kapitálu vládou nebude pova�ováno za poskytnutí
výhody, pokud investièní rozhodnutí není mo�no pova�ovat za
neodpovídající obvyklé investièní praxi (vèetnì poskytnutí rizikového
kapitálu) soukromých investorù na území tohoto Èlena;

b) vládní pùjèka nebude pova�ována za poskytnutí výhody, pokud není
rozdíl mezi èástkou, kterou firma, pøijímající pùjèku, platí za vládní
pùjèku a èástkou, kterou by firma platila za srovnatelnou obchodní
pùjèku, kterou by mohla skuteènì získat na trhu. V pøípadì existence
takového rozdílu bude výhodou rozdíl mezi tìmito dvìma èástkami;

c) vládní záruka pùjèky nebude pova�ována za poskytnutí výhody, pokud
není rozdíl mezi èástkou, kterou firma, pøijímající záruku, platí za pùjèku
s vládní zárukou a èástkou, kterou by firma platila za srovnatelnou
obchodní pùjèku bez vládní záruky. V tomto pøípadì bude výhodou rozdíl
mezi tìmito dvìma èástkami, upravenými se zøetelem na rozdíly v
poplatcích;

d) dodání zbo�í nebo slu�eb nebo nákup zbo�í vládou nebude pova�ováno za
poskytnutí výhody, pokud dodávka není provedena za ménì ne�
pøimìøenou odmìnu nebo nákup za vy��í ne� pøimìøenou odmìnu.
Pøimìøenost odmìny je urèena v pomìru k pøevládajícím tr�ním
podmínkám pro dotyèné zbo�í nebo slu�by v zemi dodávky nebo nákupu
(vèetnì ceny, kvality, dostupnosti, prodejnosti, dopravy a jiných
podmínek nákupu nebo prodeje).

44/ Je zvlaÂsÏteÏ duÊlezÏiteÂ, aby v souladu s ustanovenõÂmi tohoto odstavce nebylo ucÏineÏno

zÏaÂdneÂ kladneÂ prÏedbeÏzÏneÂ nebo konecÏneÂ zjisÏteÏnõÂ bez poskytnutõÂ rozumneÂ prÏõÂlezÏitosti ke

konzultacõÂm. Tyto konzultace mohou vytvorÏit zaÂklad pro rÏõÂzenõÂ podle ustanovenõÂ

cÏaÂstõÂ II, III nebo X.
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Èlánek 15

Zji��ování újmy45/

15.1 Zji�tìní újmy pro úèely èlánku VI GATT 1994 bude zalo�eno na
skuteèných dùkazech a bude zahrnovat objektivní pøezkoumání jak a) objemu
subvencovaných dovozù a úèinku subvencovaných dovozù na ceny na domácím
trhu obdobných výrobkù46/, tak b) následného vlivu tìchto dovozù na domácí
výrobce tìchto výrobkù.

15.2 Pokud jde o objem subvencovaných dovozù, úøady provádìjící
�etøení posoudí, zda do�lo k významnému zvý�ení subvencovaných dovozù,
buï v absolutních hodnotách nebo v pomìru k výrobì nebo spotøebì
dová�ejícího Èlena. Pokud jde o úèinek subvencovaných dovozù na ceny,
úøady provádìjící �etøení posoudí, zda subvencovanými dovozy do�lo k
významnému podtr�ení cen ve srovnání s cenou obdobného výrobku
dová�ejícího Èlena, nebo zda úèinek tìchto dovozù pùsobí jinak významnou
mìrou sni�uje ceny nebo zabraòuje vzestupu cen, ke kterému by jinak
významnou mìrou do�lo. Jeden z tìchto èinitelù nebo nìkolik z nich nemù�e
nezbytnì poskytnout rozhodující vodítko.

15.3 V pøípadech, kdy jsou souèasnì pøedmìtem �etøení o
vyrovnávacím clu dovozy výrobkù z více ne� jedné zemì, úøady provádìjící
�etøení mohou souhrnnì vyhodnotit úèinky tìchto dovozù pouze, pokud zjistí,
�e a) velikost subvence, stanovená v pomìru k dovozùm z ka�dé zemì, je vy��í
ne� úroveò de minimis, jak je stanoveno v odstavci 9 èlánku 11 a �e objem
dovozù z ka�dé zemì není zanedbatelný a b) souhrnné vyhodnocení úèinkù
tìchto dovozù je pøimìøené, s ohledem na podmínky soutì�e mezi dová�enými
výrobky a na podmínky soutì�e mezi dová�enými výrobky a obdobným
domácím výrobkem.

15.4 Pøezkoumání úèinku subvencovaných dovozù na domácí výrobní
odvìtví bude zahrnovat vyhodnocení v�ech pøíslu�ných ekonomických faktorù
a ukazatelù, které mají vliv na stav výrobního odvìtví, vèetnì skuteèného a
mo�ného poklesu výroby, prodejù, podílu na trhu, ziskù, produktivity,
návratnosti investic nebo vyu�ití kapacity, faktorù, ovlivòujících domácí ceny,
skuteèných a mo�ných záporných úèinkù na pohyb hotovosti, zásob,
zamìstnanosti, mezd, rùstu, schopnosti opatøovat si kapitál nebo investice a v
pøípadì zemìdìlství také, zda do�lo k zvý�ení nákladù vládních podpùrných
programù. Tento seznam není vyèerpávající a jeden ani nìkolik z tìchto
faktorù nemù�e poskytnout rozhodující vodítko.

45/ Podle teÂto Dohody bude vyÂraz ªuÂjmaª, pokud nenõÂ stanoveno jinak, znamenat

podstatnou uÂjmu domaÂcõÂmu vyÂrobnõÂmu odveÏtvõÂ, hrozbu podstatneÂ uÂjmy domaÂcõÂmu

vyÂrobnõÂmu odveÏtvõÂ nebo znacÏneÂ zpozÏdeÏnõÂ prÏi zavaÂdeÏnõÂ tohoto vyÂrobnõÂho odveÏtvõÂ a bude

vyklaÂdaÂn v souladu s ustanovenõÂmi tohoto cÏlaÂnku.

46/ V celeÂ teÂto DohodeÏ bude vyÂraz ªobdobnyÂ vyÂrobekª (ªproduit similaireª) vyklaÂdaÂn jako

vyÂrobek, kteryÂ je totozÏnyÂ, t.j. podobnyÂ ve vsÏech ohledech s posuzovanyÂm vyÂrobkem

nebo nenõÂ-li takovyÂ vyÂrobek jinyÂ vyÂrobek, kteryÂ, acÏkoli nenõÂ stejnyÂ ve vsÏech

ohledech, maÂ charakteristickeÂ rysy, odpovõÂdajõÂcõÂ posuzovaneÂmu vyÂrobku.
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15.5 Musí být prokázáno, �e subvencované dovozy zpùsobují
prostøednictvím úèinkù subvencí47/ újmu ve smyslu této Dohody. Prokázání
pøíèinné souvislosti mezi subvencovanými dovozy a újmou domácímu
výrobnímu odvìtví bude zalo�eno na pøezkoumání v�ech pøíslu�ných dùkazù,
které úøady mají. Úøady rovnì� pøezkoumají v�echny jiné známé faktory ne�
subvencované dovozy, které souèasnì po�kozují domácí výrobní odvìtví,
pøièem� újmy, zpùsobené tìmito jinými faktory, nesmí být pøisuzovány
subvencovaným dovozùm. Faktory, které mohou být v tomto smìru rozhodné,
zahrnují mimo jiné objem a ceny nesubvencovaných dovozù dotyèného
výrobku, sní�ení poptávky nebo zmìny struktury spotøeby, omezující obchodní
praktiky a soutì� mezi zahranièními a domácími výrobci, rozvoj technologie a
vývozní výkonnost a produktivitu domácího výrobního odvìtví.

15.6 Úèinek subvencovaných dovozù bude vyhodnocen ve vztahu k
domácí výrobì obdobného výrobku, jestli�e dostupné údaje umo�òují
samostatnou identifikaci této výroby na základì takových kritérií, jako jsou
výrobní proces a prodeje a zisky výrobcù. Jestli�e taková samostatná
identifikace výroby není mo�ná, úèinky subvencovaných dovozù budou
vyhodnoceny pøezkoumáním výroby nejbli��í skupiny nebo kategorie výrobkù,
která zahrnuje obdobný výrobek, na který mohou být nezbytné informace
poskytnuty.

15.7 Zji�tìní hrozby podstatné újmy bude zalo�eno na faktech a ne na
pouhých tvrzeních, dohadech nebo vzdálených mo�nostech. Zmìna okolností,
která by vytvoøila situaci, v ní� by subvence zpùsobila újmu, musí být jasnì
pøedvídatelná a bezprostøední. Pøi zji��ování, zda jde o hrozbu podstatné
újmy, by mìly úøady provádìjící �etøení posoudit mimo jiné takové faktory,
jakými jsou:

(i) povaha dotyèné subvence nebo subvencí a úèinky, které budou
pravdìpodobnì mít na obchod;

(ii) významná míra zvý�ení subvencovaných dovozù na domácí trh,
naznaèující pravdìpodobnost podstatnì zvý�ených dovozù;

(iii) dostateèná, volnì pou�itelná kapacita nebo bezprostøední a
podstatné zvý�ení kapacity vývozce, naznaèující
pravdìpodobnost podstatnì zvý�ených subvencovaných vývozù
na trh dová�ejícího Èlena, pøièem� se vezme v úvahu schopnost
jiných vývozních trhù absorbovat jakékoli dal�í vývozy;

(iv) dovozy, uskuteèòované za ceny, které budou mít za následek
významné sní�ení domácích cen nebo zamezení významnému
vzestupu domácích cen a které by zøejmì zvý�ily poptávku po
dal�ích dovozech;

(v) zásoby výrobku, který je pøedmìtem �etøení.

�ádný z tìchto faktorù nemù�e sám o sobì poskytnout rozhodující vodítko, ale
souhrn posuzovaných faktorù musí vést k závìru, �e dal�í subvencované
vývozy bezprostøednì hrozí a �e, pokud nebude pøijato ochranné opatøení,
nastala by podstatná újma.

15.8 V pøípadech, kdy subvencované dovozy hrozí zpùsobit újmu,
bude uplatnìní vyrovnávacích opatøení posuzováno a rozhodnuto o nich se
zvlá�tní péèí.

47/ Jak je stanoveno v odstavcõÂch 2 a 4 tohoto cÏlaÂnku.
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Èlánek 16

Definice domácího výrobního odvìtví

16.1 Pro úèely této Dohody bude výraz �domácí výrobní odvìtví� s
výjimkou toho, co je øeèeno v odstavci 2, vykládán tak, �e se vztahuje na
domácí výrobce obdobného výrobku jako celek nebo na ty z nich, jejich�
spoleèná výroba tvoøí vìt�í podíl celkové domácí výroby tìchto výrobkù s
výjimkou pøípadù, kdy výrobci jsou ve spojeni48/ s vývozci nebo dovozci nebo
jsou sami dovozci údajnì subvencovaného výrobku nebo obdobného výrobku z
jiných zemí a výraz �domácí výrobní odvìtví� mù�e být vykládán tak, �e se
vztahuje na zbytek výrobcù.

16.2 Za výjimeèných okolností mù�e být území Èlena v souvislosti s
dotyènou výrobou rozdìleno na dva nebo více soutì�ících trhù a výrobci uvnitø
ka�dého trhu mohou být pova�ováni za samostatné výrobní odvìtví, jestli�e a)
výrobci uvnitø takového trhu prodávají celou nebo témìø celou svou výrobu
dotyèného výrobku na tomto trhu a b) poptávka na tomto trhu není v
podstatné míøe uspokojována výrobci dotyèného výrobku, umístìnými jinde na
tomto území. Za tìchto okolností mù�e být újma shledána i tam, kde vìt�í èást
celkového domácího výrobního odvìtví není po�kozena za pøedpokladu, �e
dochází k soustøedìní subvencovaných dovozù na takový izolovaný trh a dále
za pøedpokladu, �e subvencované dovozy zpùsobují újmu výrobcùm celé nebo
témìø celé výroby uvnitø tohoto trhu.

16.3 Jestli�e bylo domácí výrobní odvìtví vykládáno tak, �e se
vztahuje na výrobce v urèité oblasti, t.j. na trh, vymezený v odstavci 2, budou
vyrovnávací cla ulo�ena pouze na dotyèné výrobky, urèené pro koneènou
spotøebu v této oblasti. Jestli�e ústavní zákon dová�ejícího Èlena nedovoluje
ukládání vyrovnávacích cel na tomto základì, mù�e dová�ející Èlen ulo�it
vyrovnávací cla bez omezení pouze tehdy, jestli�e a) se vývozcùm dostalo
mo�nosti pøestat vyvá�et za subvencované ceny do dané oblasti a pokud se tak
nestalo, poskytnout uji�tìní podle èlánku 18, ale pøíslu�ná uji�tìní v tomto
ohledu nebyla bezodkladnì poskytnuta a b) taková cla nemohou být ulo�ena
pouze na výrobky urèitých výrobcù, kteøí zásobují danou oblast.

16.4 V pøípadech, kdy dvì nebo více zemí dosáhly podle ustanovení
odstavce 8 a) èlánku XXIV GATT 1994 takové úrovnì integrace, �e mají
povahu jednotného, spoleèného trhu, výrobní odvìtví celé integrované oblasti
bude pova�ováno za domácí výrobní odvìtví, uvedené v odstavcích 1 a 2.

16.5 Na tento èlánek bude mo�no uplatòovat ustanovení odstavce 6
èlánku 15.

Èlánek 17

Prozatímní opatøení

17.1 Prozatímní opatøení mohou být uplatnìna pouze tehdy, jestli�e:

48/ Pro uÂcÏely tohoto odstavce budou vyÂrobci povazÏovaÂni za spojeneÂ s vyÂvozci nebo

dovozci pouze, kdyzÏ a) jeden z nich prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo kontroluje druheÂho nebo b)

oba jsou prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo kontrolovaÂni trÏetõÂ osobou nebo c) spolecÏneÏ prÏõÂmo nebo

neprÏõÂmo kontrolujõÂ trÏetõÂ osobu za prÏedpokladu, zÏe jsou duÊvody veÏrÏit nebo mõÂt

podezrÏenõÂ, zÏe uÂcÏinek spojenõÂ zpuÊsobuje odlisÏneÂ chovaÂnõÂ dotycÏneÂho vyÂrobce ve

srovnaÂnõÂ s vyÂrobci, kterÏõÂ ve spojenõÂ nejsou. Pro uÂcÏely tohoto odstavce bude jeden

subjekt povazÏovaÂn za kontrolujõÂcõÂ druhyÂ, jestlizÏe prvnõÂ je praÂvneÏ nebo fakticky v

postavenõÂ, ktereÂ mu umozÏnÏuje omezovat nebo rÏõÂdit druhyÂ.
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a) �etøení bylo zahájeno v souladu s ustanoveními èlánku 11, bylo v tomto
smyslu vydáno veøejné oznámení a zúèastnìným Èlenùm a zúèastnìným
stranám bylo patøièným zpùsobem umo�nìno pøedlo�it informace a
vznést pøipomínky;

b) bylo uèinìno pøedbì�né kladné zji�tìní, �e existuje subvence a újma
domácímu výrobnímu odvìtví, zpùsobená subvencovanými dovozy; a

c) pøíslu�né úøady pova�ují taková opatøení za nezbytná k zabránìní újmì,
zpùsobené bìhem �etøení.

17.2 Prozatímní opatøení mohou mít formu prozatímních
vyrovnávacích cel, zaruèených hotovostními vklady nebo obligacemi,
rovnajícími se vý�i pøedbì�nì vypoèítané èástky subvencování.

17.3 Prozatímní opatøení nebudou uplatòována døíve ne� 60 dní od
data zahájení �etøení.

17.4 Uplatòování prozatímních opatøení bude omezeno na co
nejkrat�í dobu, nepøesahující ètyøi mìsíce.

17.5 Pøi uplatòování prozatímních opatøení bude postupováno podle
pøíslu�ných ustanovení èlánku 19.

Èlánek 18

Závazky

18.1 Øízení mù�e49/ být pøeru�eno nebo ukonèeno bez ulo�ení
prozatímních opatøení nebo vyrovnávacích cel, budou-li pøijaty uspokojivé
dobrovolné závazky, podle kterých:

a) vláda vyvá�ejícího Èlena souhlasí se zru�ením nebo omezením subvence
nebo pøijme jiná opatøení, týkající se jejich úèinkù; nebo

b) vývozce souhlasí s úpravou svých cen tak, aby úøady provádìjící �etøení
byly pøesvìdèeny, �e po�kozující úèinek subvence byl odstranìn. Cenové
zvý�ení podle tìchto závazkù nebude vy��í, ne� je nezbytné k vyrovnání
èástky subvence. Je �ádoucí, aby cenové zvý�ení bylo ni��í ne� èástka
subvence, pokud by toto zvý�ení bylo dostateèné k odstranìní újmy
domácímu výrobnímu odvìtví.

18.2 Závazky nebudou vy�adovány ani pøijímány, pokud úøady
dová�ejícího Èlena neuèinily pøedbì�né kladné zji�tìní subvence a újmy,
zpùsobené touto subvencí a pokud v pøípadì závazkù ze strany vývozcù nebyl
získán souhlas vyvá�ejícího Èlena.

18.3 Nabídnuté závazky nemusí být pøijaty, jestli�e úøady
dová�ejícího Èlena pova�ují jejich pøijetí za nepraktické, napøíklad jestli�e je
poèet skuteèných nebo mo�ných vývozcù pøíli� vysoký nebo z jiných dùvodù,
vèetnì dùvodù, vyplývajících z v�eobecné politiky. Pokud takový pøípad
vznikne a pokud to bude mo�né, úøady uvedou vývozci dùvody, které je vedly k
tomu, �e pova�ují pøijetí závazkù za nevhodné a poskytnou v mo�né míøe
vývozci pøíle�itost uplatnit k vìci pøipomínky.

49/ Slovo ªmuÊzÏeª nebude vyklaÂdaÂno tak, zÏe umozÏnõÂ soucÏasneÏ pokracÏovat v rÏõÂzenõÂ a

provaÂdeÏt zaÂvazky a vyÂjimkou, uvedenou v odstavci 4.
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18.4 I kdy� je závazek pøijat, bude �etøení o subvenci a újmì pøesto
dokonèeno, pokud si to vyvá�ející Èlen pøeje nebo tak rozhodne dová�ející
Èlen. Bude-li zji�tìno, �e nedo�lo k subvenci nebo újmì, závazek automaticky
zanikne s výjimkou pøípadù, kdy takové zji�tìní bylo z velké èásti uèinìno v
dùsledku existence závazku. V takových pøípadech mohou pøíslu�né úøady
po�adovat, aby závazek zùstal v platnosti po rozumnou dobu v souladu s
ustanoveními této Dohody. V pøípadì, �e bylo uèinìno zji�tìní, �e do�lo k
subvenci a újmì, bude závazek nadále platit v souladu s jeho podmínkami a s
ustanoveními této Dohody.

18.5 Cenové závazky mohou být úøady dová�ejícího Èlena navr�eny,
ale �ádný vývozce je nebude nucen pøijmout. Skuteènost, �e vlády nebo
vývozci nenabídli takové závazky nebo nepøijali návrh, aby tak uèinili, nebude
nijak na újmu posouzení vìci. Úøady v�ak mohou rozhodnout, �e hrozba újmy
pravdìpodobnìji nastane, jestli�e budou subvencované dovozy pokraèovat.

18.6 Úøady dová�ejícího Èlena mohou po�ádat kteroukoli vládu nebo
vývozce, jeho� závazek byl pøijat, aby pravidelnì poskytovali informace o
plnìní takového závazku a umo�nili ovìøování pøíslu�ných údajù. V pøípadì
poru�ení závazku mohou úøady dová�ejícího Èlena pøijmout podle této Dohody
a v souladu s jejími ustanoveními urychlená opatøení, která mohou spoèívat v
okam�itém zavedení prozatímních opatøení na základì nejlep�ích dostupných
informací. V takových pøípadech mohou být koneèná cla ulo�ena v souladu s
touto Dohodou na výrobky, dovezené pro spotøebu nejvý�e devadesát dní pøed
zavedením tìchto prozatímních opatøení s výhradou, �e �ádné takové ulo�ení
cla nebude zpìtnì uplatnìno na dovozy, uskuteènìné pøed poru�ením závazku.

Èlánek 19

Ukládání a vybírání vyrovnávacích cel

19.1 Uèiní-li Èlen, po vynalo�ení rozumného úsilí na dokonèení
konzultací, koneèné zji�tìní o existenci a èástce subvence a o tom, �e
prostøednictvím úèinkù subvence pùsobí subvencované dovozy újmu, mù�e
ulo�it vyrovnávací clo v souladu s ustanoveními tohoto èlánku, pokud ke
zru�ení subvence nebo subvencí nedo�lo.

19.2 Rozhodnutí o tom, zda ulo�it vyrovnávací clo v pøípadech, kdy
pro to byly v�echny podmínky splnìny a rozhodnutí, zda vý�e vyrovnávacího
cla, které má být ulo�eno, má odpovídat celé èástce subvence nebo být ni��í,
nále�í úøadùm dová�ejícího Èlena. Je �ádoucí, aby ulo�ení cla bylo pøípustné
na území v�ech Èlenù, aby clo bylo ni��í ne� celková èástka subvence, jestli�e
toto ni��í clo bude dostateèné k odstranìní újmy, zpùsobené domácímu
výrobnímu odvìtví a aby byly zavedeny postupy, umo�òující pøíslu�ným
úøadùm brát v úvahu pøipomínky, pøedlo�ené domácími zúèastnìnými
stranami50/, jejich� zájmy mohly být nepøíznivì dotèeny zavedením
vyrovnávacího cla.

19.3 Je-li na jakýkoli výrobek ulo�eno vyrovnávací clo, bude toto
vyrovnávací clo, jeho� vý�e bude v ka�dém pøípadì pøimìøená, vybíráno na
nediskriminaèní bázi z dovozù tohoto výrobku ze v�ech zdrojù, o nich� bylo
zji�tìno, �e jsou subvencovány a pùsobí újmu kromì dovozù z tìch zdrojù,
které se zøekly dotyèných subvencí nebo od kterých byly pøijaty závazky podle
podmínek této Dohody. Vývozce, jeho� vývozy jsou pøedmìtem koneèného
vyrovnávacího cla, ale který nebyl skuteènì do �etøení zapojen pro jiné

50/ Pro uÂcÏely tohoto odstavce vyÂraz ªdomaÂcõÂ zuÂcÏastneÏneÂ stranyª zahrnuje spotrÏebitele a

pruÊmysloveÂ uzÏivatele dovaÂzÏeneÂho vyÂrobku, kteryÂ je prÏedmeÏtem sÏetrÏenõÂ.
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dùvody, ne� je odmítnutí spolupráce, má právo na urychlené pøezkoumání, aby
úøady provádìjící �etøení bezodkladnì stanovily samostatnou vyrovnávací
celní sazbu pro tohoto vývozce.

19.4 Na dová�ený výrobek nebude ulo�eno51/ vyrovnávací clo,
pøesahující èástku zji�tìné subvence, vypoèítanou jako subvencování na
jednotku subvencovaného a vyvá�eného výrobku.

Èlánek 20

Zpìtná úèinnost

20.1 Prozatímní opatøení a vyrovnávací cla budou uplatòována pouze
na výrobky, dovezené ke spotøebì poté, co rozhodnutí podle odstavce 1 èlánku
17 a pøípadnì odstavce 1 èlánku 19 vstoupí v platnost, pokud tento èlánek
nestanoví jinak.

20.2 V pøípadech, kdy bylo uèinìno koneèné zji�tìní újmy (nikoli v�ak
její hrozby nebo podstatného zpomalení zavádìní výrobního odvìtví) nebo v
pøípadech koneèného zji�tìní hrozby újmy, kdy by úèinek subvencovaných
dovozù bez zavedení prozatímních opatøení vedl ke zji�tìní újmy, mohou být
vyrovnávací cla vybírána zpìtnì za období, po které byla pøípadná prozatímní
opatøení uplatòována.

20.3 Je-li koneèné vyrovnávací clo vy��í ne� èástka, zaruèená
hotovostním vkladem nebo obligací, nebude rozdíl vybírán. Je-li koneèné clo
ni��í ne� èástka; zaruèená hotovostním vkladem nebo obligací, bude pøebytek
urychlenì vrácen nebo obligace uvolnìna.

20.4 Pokud ustanovení odstavce 2 nestanoví jinak, mù�e být v
pøípadì, �e byla zji�tìna hrozba újmy nebo podstatného zpomalení (ani� by
újma je�tì nastala), ulo�eno koneèné vyrovnávací clo pouze od data zji�tìní
hrozby újmy nebo podstatného zpomalení a jakýkoli hotovostní vklad, slo�ený
v dobì, kdy byla uplatòována prozatímní opatøení, bude urychlenì vrácen a
jakékoli záruky urychlenì uvolnìny.

20.5 V pøípadì, kdy je koneèné zji�tìní záporné, bude jakýkoli
hotovostní vklad, slo�ený bìhem uplatòování prozatímních opatøení,
urychlenì vrácen a jakékoli záruky urychlenì uvolnìny.

20.6 Za kritických okolností, kdy úøady u subvencovaného výrobku
zjistí, �e tì�ko napravitelná újma byla zpùsobena hromadnými a v pomìrnì
krátkém období uskuteènìnými dovozy výrobku, po�ívajícího výhody z
placených nebo poskytovaných subvencí v rozporu s ustanoveními GATT 1994
a této Dohody a �e k tomu, aby se zabránilo obnovení takové újmy, se jeví
nezbytným zavést vyrovnávací cla na tyto dovozy zpìtnì, mohou být koneèná
vyrovnávací cla zavedena na dovozy, urèené ke spotøebì nejvý�e devadesát dní
pøed datem uplatnìní prozatímních opatøení.

Èlánek 21

Trvání a pøezkoumání vyrovnávacích cel a závazkù

21.1 Vyrovnávací clo zùstane v platnosti pouze tak dlouho a v takové
míøe, jak je nezbytné k vyvá�ení subvencování, které zpùsobuje újmu.

51/ VyÂraz ªulozÏitª v teÂto DohodeÏ znamenaÂ rozhodneÂ nebo konecÏneÂ ulozÏenõÂ nebo praÂvnõÂ

vymaÂhaÂnõÂ cla cÏi daneÏ.
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21.2 Úøady v odùvodnìných pøípadech pøezkoumají potøebu
zachování ulo�eného cla, a to z vlastní iniciativy nebo, pokud uplynulo
pøimìøené období od ulo�ení koneèného vyrovnávacího cla, na �ádost kterékoli
zúèastnìné strany, která pøedlo�í spolehlivé informace, zdùvodòující potøebu
pøezkoumání. Zúèastnìné strany budou mít právo po�ádat úøady o
pøezkoumání, zda je zachování ulo�eného cla nutné k vyrovnání subvencování,
zda by újma byla nadále pravdìpodobnì zpùsobována nebo by se obnovila,
kdyby clo bylo zru�eno nebo zmìnìno nebo obojí. Pokud úøady v dùsledku
pøezkoumání podle tohoto odstavce zjistí, �e vyrovnávací clo ji� není
odùvodnìné, bude okam�itì zru�eno.

21.3 Bez ohledu na ustanovení odstavcù 1 a 2 bude ka�dé koneèné
vyrovnávací clo zru�eno, nejpozdìji do pìti let od jeho ulo�ení (nebo od data
jeho posledního pøezkoumání podle odstavce 2, pokud toto pøezkoumání
pokrývalo subvencování i újmu nebo podle tohoto odstavce), pokud úøady
neurèí pøi pøezkoumání, zahájeném pøed tímto datem z jejich vlastní iniciativy
nebo na základì øádnì zdùvodnìné �ádosti, podané domácím výrobním
odvìtvím nebo jeho jménem v pøimìøeném období pøed tímto datem, �e
uplynutí platnosti cla by zøejmì vedlo k pokraèování nebo obnovení
subvencování a újmy.52/ Clo mù�e zùstat v platnosti a� do výsledku tohoto
pøezkoumání.

21.4 Ustanovení èlánku 12 o dùkazech a øízení se pou�ijí na kterékoli
pøezkoumání, provádìné podle tohoto èlánku. Takové pøezkoumání bude
provedeno urychlenì a bude obvykle ukonèeno do 12 mìsícù ode dne svého
zahájení.

21.5 Ustanovení tohoto èlánku se pou�ijí mutatis mutandis na
závazky, pøijaté podle èlánku 18.

Èlánek 22

Veøejné oznámení a vysvìtlení zji�tìní

22.1 Jakmile jsou úøady pøesvìdèeny, �e dùkazy dostateènì
odùvodòují zahájení �etøení podle èlánku 11, bude to Èlenu nebo Èlenùm,
jejich� výrobky jsou pøedmìtem tohoto �etøení a jiným zúèastnìným stranám,
o nich� je úøadùm provádìjícím �etøení známo, �e mají ve vìci zájem,
oznámeno a bude vydáno veøejné oznámení.

22.2 Veøejné oznámení o zahájení �etøení bude obsahovat pøíslu�né
informace nebo sdìlení, �e byla vydána samostatná zpráva53/, obsahující
pøíslu�né informace, zahrnující tyto údaje:

(i) jméno vývozní zemì nebo zemí a výrobek, který je pøedmìtem
�etøení;

(ii) datum zahájení �etøení;

(iii) popis subvenèní praktiky nebo praktik, které mají být
pøedmìtem �etøení;

(iv) souhrn faktorù, na nich� je zalo�eno tvrzení o újmì;

52/ Je-li vyÂsÏe vyrovnaÂvacõÂho cla vymeÏrÏena zpeÏtneÏ, pak zjisÏteÏnõÂ poslednõÂho rÏõÂzenõÂ o

hodnocenõÂ, ktereÂ stanovilo, zÏe clo nemaÂ byÂt ulozÏeno, nezavazuje samo o sobeÏ uÂrÏady,

aby zrusÏily rozhodneÂ clo.

53/ V prÏõÂpadech, kdy uÂrÏady poskytujõÂ informace a vysveÏtlenõÂ podle ustanovenõÂ tohoto

cÏlaÂnku v samostatneÂ zpraÂveÏ, zabezpecÏõÂ, aby byla tato zpraÂva snadno prÏõÂstupnaÂ

verÏejnosti.
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(v) adresa, na ní� mají být zasílány pøipomínky zúèastnìných stran;
a

(vi) lhùty, ve kterých zúèastnìní Èlenové a zúèastnìné strany mohou
sdìlovat svá stanoviska.

22.3 Veøejné oznámení bude vydáno o ka�dém pøedbì�ném nebo
koneèném, kladném nebo záporném zji�tìní, o ka�dém rozhodnutí o pøijetí
závazku podle èlánku 18, o ukonèení takového závazku a o zru�ení koneèného
vyrovnávacího cla. Ka�dé takové oznámení bude dostateènì podrobnì
obsahovat nálezy a závìry o v�ech faktických a právních otázkách,
pova�ovaných úøady provádìjícími �etøení za podstatné nebo bude toto
oznámení obsahovat sdìlení, �e o nich byla vydána dostateènì podrobná
samostatná zpráva. V�echna tato oznámení a zprávy budou sdìleny Èlenu
nebo Èlenùm, jejich� výrobky jsou pøedmìtem takového zji�tìní nebo závazku
a ostatním zúèastnìným stranám, o nich� je známo, �e mají ve vìci zájem.

22.4 Veøejné oznámení o ulo�ení prozatímních opatøení bude
obsahovat dostateènì podrobné vysvìtlení o pøedbì�ných zji�tìních subvence a
újmy s odvoláním na faktické a právní skuteènosti, které vedly k pøijetí nebo
zamítnutí argumentù nebo bude toto oznámení obsahovat sdìlení, �e o nich
byla vydána dostateènì podrobná samostatná zpráva. Takové oznámení nebo
zpráva bude, pøi vìnování øádné pozornosti ochranì dùvìrných informací,
obsahovat zejména:

(i) jména dodavatelù nebo, není-li to nemo�né, dotyèné
dodavatelské zemì;

(ii) popis výrobku, který je dostateèný pro celní úèely;

(iii) èástku poskytované subvence a základ, na nìm� byla zji�tìna
existence subvence;

(iv) posouzení, týkající se zji�tìní újmy podle èlánku 15;

(v) hlavní dùvody, vedoucí k zji�tìní.

22.5 Veøejné oznámení o ukonèení nebo zastavení �etøení bude v
pøípadì kladného zji�tìní, pøedpokládajícího ulo�ení koneèného cla nebo pøijetí
závazku, obsahovat v�echny pøíslu�né informace o faktických a právních
skuteènostech a dùvodech, které vedly k ulo�ení koneèných opatøení nebo
pøijetí závazku nebo bude toto oznámení obsahovat sdìlení, �e o nich byla
vydána dostateènì podrobná samostatná zpráva, pøièem� patøièná pozornost
bude vìnována povinnosti chránit dùvìrné informace. Oznámení nebo zpráva
budou zejména obsahovat informace, uvedené v odstavci 4, jako� i dùvody
pøijetí nebo zamítnutí pøíslu�ných argumentù nebo tvrzení, pøedlo�ených
vývozci nebo dovozci.

22.6 Veøejné oznámení o ukonèení nebo zastavení �etøení v dùsledku
pøijetí závazku podle èlánku 18 bude zahrnovat nedùvìrnou èást tohoto
závazku nebo bude obsahovat sdìlení, �e byla vydána samostatná zpráva,
zahrnující tuto èást.

22.7 Ustanovení tohoto èlánku se pou�ije mutatis mutandis na
zahájení a ukonèení pøezkoumání podle èlánku 21 a na rozhodnutí podle
èlánku 20 uplatnit cla zpìtnì.
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Èlánek 23

Soudní pøezkoumání

Ka�dý Èlen, jeho� domácí právní øád obsahuje ustanovení o opatøeních
k uplatnìní vyrovnávacích cel, bude udr�ovat soudy a soudní, rozhodèí nebo
správní øízení za úèelem mimo jiné bezodkladného pøezkoumání správních
opatøení, týkajících se koneèných zji�tìní a pøezkoumání zji�tìní ve smyslu
èlánku 21. Tyto soudy nebo øízení budou nezávislé na úøadech, odpovìdných
za dotyèná zji�tìní nebo pøezkoumání a poskytnou v�em zúèastnìným
stranám, které jsou úèastníky správního øízení a jsou pøímo a jednotlivì
dotèeny správními opatøeními, pøístup k pøezkoumání.

ÈÁST VI: INSTITUCE

Èlánek 24

Výbor pro subvence a vyrovnávací opatøení a pomocné orgány

24.1 Tímto se zøizuje Výbor pro subvence a vyrovnávací opatøení,
slo�ený ze zástupcù ka�dého z Èlenù. Výbor zvolí svého pøedsedu a bude se
scházet nejménì dvakrát roènì a na �ádost kteréhokoli Èlena v souladu s
pøíslu�nými ustanoveními této Dohody. Výbor bude vykonávat pravomoce,
které jsou mu svìøeny podle této Dohody nebo Èleny a poskytne Èlenùm
mo�nost konzultovat v�echny otázky, týkající se pùsobení Dohody nebo
naplòování jejích cílù. Sekretariát WTO bude plnit funkci sekretariátu
Výboru.

24.2 Výbor mù�e podle potøeby zøizovat pomocné orgány.

24.3 Výbor zøídí Stálou skupinu expertù, slo�enou z pìti nezávislých
osob, které jsou vysoce kvalifikované v otázkách subvencí a obchodních
vztahù. Experti budou zvoleni Výborem a jeden z nich bude støídán ka�dým
rokem. PGE mù�e být po�ádána, aby poskytla pomoc skupinì odborníkù
podle ustanovení odstavce 5 èlánku 4. Výbor mù�e rovnì� po�ádat o poradní
názor na existenci a podstatu jakékoli subvence.

24.4 PGE mù�e být konzultována kterýmkoli Èlenem a poskytovat
poradní názory na podstatu jakékoli subvence, která byla navr�ena k zavedení
nebo je bì�nì udr�ována tímto Èlenem. Tyto poradní názory budou dùvìrné a
nesmìjí být pou�ity v øízeních podle èlánku 7 této Dohody.

24.5 Pøi výkonu svých funkcí mohou Výbor a jeho pomocné orgány
konzultovat jakýkoli zdroj, který budou pova�ovat za vhodný a �ádat od nìj
informace. Pøedtím v�ak Výbor nebo jeho pomocný orgán po�ádají o
informace pøíslu�ný zdroj, který je v pravomoci nìkterého Èlena, budou o tom
tohoto Èlena informovat.

ÈÁST VII: OZNÁMENÍ A DOHLED

Èlánek 25

Oznámení

25.1 Èlenové se dohodli, �e ani� by bylo dotèeno ustanovení odstavce
1 èlánku XVI GATT 1994, budou jejich oznámení o subvencích pøedkládána
nejpozdìji 30.èervna ka�dého roku a budou v souladu s ustanoveními odstavcù
2 a� 6.

25.2 Èlenové oznámí jakoukoli subvenci, vymezenou v odstavci 1
èlánku 1, která je specifická ve smyslu èlánku 2 a je poskytována nebo
udr�ována na jejich území.
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25.3 Obsah oznámení by mìl být dostateènì pøesný, aby umo�òoval
jiným Èlenùm zhodnotit obchodní úèinky a pochopit pùsobení oznamovaných
subvenèních programù. V této souvislosti a ani� by byl dotèen obsah a forma
dotazníku o subvencích54/ Èlenové zabezpeèí, aby jejich oznámení obsahovala
tyto informace:

(i) forma subvence (t.j. dar, pùjèka, daòová úleva, atd.);

(ii) subvence na jednotku nebo tam, kde to není mo�né, na celkovou
èástku nebo na roèní rozpoètovanou èástku pro tuto subvenci
(ukazující, pokud mo�no, prùmìrnou subvenci na jednotku);

(iii) cíl dané politiky a/nebo úèel subvence;

(iv) délka trvání subvence a/nebo jakákoli jiná lhùta, která se k ní
vztahuje;

(v) statistické údaje, umo�òující zhodnocení obchodních úèinkù
subvence.

25.4 Jestli�e urèité body odstavce 3 nebyly do oznámení zahrnuty,
musí být v tomto oznámení podáno vysvìtlení.

25.5 Jsou-li subvence poskytovány na konkrétní výrobky nebo
sektory, mìla by být oznámení èlenìna podle výrobkù nebo sektorù.

25.6 Èlenové, kteøí se domnívají, �e v jejich zemích nejsou opatøení,
vy�adující oznámení podle odstavce 1 èlánku XVI GATT 1994 a této Dohody,
budou o tom informovat Sekretariát písemnì.

25.7 Èlenové uznávají, �e oznámení o opatøení nepøedurèuje jeho
právní povahu podle GATT 1994 a této Dohody, jeho úèinky podle této
Dohody, ani povahu opatøení samého.

25.8 Ka�dý Èlen mù�e kdykoli písemnì po�ádat o informace o povaze
a rozsahu subvence, poskytované nebo udr�ované jiným Èlenem (vèetnì
jakékoli subvence, uvedené v èásti IV) nebo o vysvìtlení dùvodù, proè urèité
opatøení nebylo shledáno za nutné ohlásit.

25.9 Èlenové, kteøí byli takto po�ádáni, poskytnou informace co
nejrychleji a uceleným zpùsobem a budou pøipraveni na po�ádání poskytnout
�ádajícímu Èlenu dodateèné informace. Zejména poskytnou dostateèné
podrobnosti, aby tak umo�nili jinému Èlenu zhodnotit, nakolik splòují
podmínky této Dohody. Ka�dý Èlen, který se domnívá, �e taková informace
nebyla poskytnuta, na to mù�e upozornit Výbor.

25.10 Ka�dý Èlen, který se domnívá, �e opatøení jiného Èlena, které
má subvenèní úèinky, nebylo oznámeno podle ustanovení odstavce 1 èlánku
XVI GATT 1994 a tohoto èlánku, mù�e tohoto jiného Èlena na tuto vìc
upozornit. Jestli�e údajná subvence není poté bezodkladnì oznámena, mù�e
tento Èlen tuto údajnou subvenci Výboru oznámit.

54/ VyÂbor zrÏõÂdõÂ pracovnõÂ skupinu k prÏezkoumaÂnõÂ obsahu a formy dotaznõÂku, obsazÏeneÂho v

dokumentu BISD, 9S/193-194.
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25.11 Èlenové bezodkladnì sdìlí Výboru v�echna pøedbì�ná nebo
koneèná opatøení, provádìná v souvislosti s vyrovnávacími cly. Tato sdìlení
budou v Sekretariátu k nahlédnutí jiným Èlenùm. Èlenové budou dále
pøedkládat pololetní zprávy o opatøeních, souvisejících s vyrovnávacími cly,
pøijatých bìhem pøedchozích �esti mìsícù. Pololetní zprávy budou
pøedkládány v dohodnuté jednotné formì.

25.12 Ka�dý Èlen oznámí Výboru, a) které jeho úøady jsou pøíslu�né
zahájit a provádìt �etøení, uvedené v èlánku 11 a b) jeho vnitøní postupy,
uplatòované pro zahájení a provádìní takových �etøení.

Èlánek 26

Dohled

26.1 Na zvlá�tním zasedání, konaném ka�dým tøetím rokem, Výbor
posoudí nová a úplná oznámení, pøedlo�ená podle odstavce 1 èlánku XVI
GATT 1994 a odstavce 1 èlánku 25 této Dohody. Oznámení, pøedlo�ená v
mezidobí (aktualizující oznámení), budou posouzena na ka�dém øádném
zasedání Výboru.

26.2 Výbor posoudí zprávy, pøedlo�ené podle odstavce 11 èlánku 25 na
svém ka�dém øádném zasedání.

ÈÁST VIII: ROZVOJOVÉ ÈLENSKÉ ZEMÌ

Èlánek 27

Zvlá�tní a rozdílné zacházení pro rozvojové èlenské zemì

27.1 Èlenové uznávají, �e subvence mohou hrát dùle�itou úlohu v
programech ekonomického rozvoje rozvojových èlenských zemí.

27.2 Zákaz, uvedený v odstavci 1 a) èlánku 3, se nebude uplatòovat
na:

a) rozvojové èlenské zemì, uvedené v pøíloze VII,

b) jiné rozvojové èlenské zemì po dobu osmi let ode dne vstupu v platnost
Dohody o WTO, pokud to bude v souladu s ustanoveními odstavce 4.

27.3 Zákaz, uvedený v odstavci 1 b) èlánku 3, se nebude na rozvojové
èlenské zemì uplatòovat po dobu pìti let a na nejménì rozvinuté èlenské zemì
po dobu osmi let ode dne vstupu v platnost Dohody o WTO.

27.4 Ka�dá rozvojová èlenská zemì, uvedená v odstavci 2 b), postupnì
odstraní své vývozní subvence bìhem osmiletého období, pokud mo�no
vzestupným zpùsobem. Rozvojová èlenská zemì v�ak nezvý�í úroveò svých
vývozních subvencí55/ a zru�í je v krat�ím období, ne� je uvedeno v tomto
ustanovení, jestli�e pou�ití tìchto vývozních subvencí neodpovídá potøebám
jejího rozvoje. Pova�uje-li rozvojová èlenská zemì za nezbytné uplatòovat tyto
subvence za rámec osmiletého období, vstoupí nejpozdìji jeden rok pøed
uplynutím tohoto období do konzultací s Výborem, který po posouzení v�ech
pøíslu�ných ekonomických, finanèních a rozvojových potøeb této rozvojové
èlenské zemì rozhodne, zda je prodlou�ení tohoto období odùvodnìné.

55/ Pro rozvojoveÂ cÏlenskeÂ zemeÏ, neposkytujõÂcõÂ vyÂvoznõÂ subvence ke dni vstupu v platnost

Dohody o WTO, se bude toto ustanovenõÂ uplatnÏovat na zaÂkladeÏ uÂrovneÏ vyÂvoznõÂch

subvencõÂ, poskytovanyÂch v roce 1986.
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Rozhodne-li Výbor, �e je prodlou�ení odùvodnìné, bude tato rozvojová èlenská
zemì provádìt ka�doroèní konzultace s Výborem za úèelem rozhodnutí, zda je
nezbytné subvence udr�ovat. Pokud takto Výbor nerozhodne, rozvojová
èlenská zemì odstraní zbývající vývozní subvence do dvou let od skonèení
posledního povoleného období.

27.5 Rozvojová èlenská zemì, která dosáhla konkurenèní schopnosti
ve vývozu jakéhokoli daného výrobku, postupnì odstraní své vývozní subvence
na tento výrobek/ky bìhem dvouletého období. Av�ak rozvojová èlenská zemì,
která je uvedena v pøíloze VII a která dosáhla konkurenèní schopnosti ve
vývozu u jednoho nebo více výrobkù, postupnì odstraní subvence na takové
výrobky bìhem osmi let.

27.6 Vývozní konkurenèní schopnost u výrobku je dána tehdy, jestli�e
vývoz tohoto výrobku z rozvojové èlenské zemì dosáhl podílu nejménì 3,25%
svìtového obchodu tímto výrobkem po dva po sobì následující kalendáøní
roky. Vývozní konkurenèní schopnost je dáne buï a) na základì oznámení
rozvojové èlenské zemì, �e dosáhla vývozní konkurenèní schopnosti nebo b) na
základì výpoètu, provedeného Sekretariátem na �ádost kteréhokoli Èlena.
Pro úèely tohoto odstavce je výrobek vymezen jako polo�ka nomenklatury
Harmonizovaného systému. Výbor bude pøezkoumávat pùsobení tohoto
ustanovení pìt let ode dne vstupu v platnost Dohody o WTO.

27.7 Ustanovení èlánku 4 se nebudou uplatòovat na rozvojovou
èlenskou zemi v pøípadì, �e vývozní subvence jsou v souladu s ustanoveními
odstavcù 2 a� 5. Pøíslu�nými ustanoveními v takovém pøípadì budou
ustanovení v èlánku 7.

27.8 Subvence, poskytnutá rozvojovou èlenskou zemí, nebude
pova�ována ve smyslu odstavce 1 èlánku 6 za subvenci, zpùsobující vá�nou
újmu, vymezenou v této Dohodì. Existence vá�né újmy za okolností,
uvedených v odstavci 9, musí být dolo�ena spolehlivými dùkazy v souladu s
ustanoveními odstavcù 3 a� 8 èlánku 6.

27.9 V pøípadì napadnutelných subvencí, poskytovaných nebo
udr�ovaných rozvojovou èlenskou zemí, jiných ne� tìch, které jsou uvedeny v
odstavci 1 èlánku 6, nebude moci být opatøení podle èlánku 7 schváleno nebo
pøijato, pokud nebude shledáno, �e v dùsledku takové subvence do�lo ke
zru�ení nebo zmen�ení celních koncesí nebo jiných závazkù podle GATT 1994
zpùsobem, který nahrazuje dovoz obdobného výrobku jiného Èlena na trh
subvencující rozvojové èlenské zemì, nebo mu brání nebo �e dochází k újmì
domácímu výrobnímu odvìtví na trhu dová�ejícího Èlena.

27.10 �etøení ve vìci vyrovnávacího cla na výrobek, pocházející z
rozvojové èlenské zemì, musí být ukonèeno, jakmile pøíslu�né úøady urèí, �e:

a) celková úroveò poskytnutých subvencí na dotyèný výrobek nepøekraèuje
2% jeho hodnoty, vypoèítané na jednotkové bázi; nebo

b) objem subvencovaných dovozù pøedstavuje ménì ne� 4% celkových
dovozù obdobného výrobku dová�ejícího Èlena, pokud dovozy z
rozvojových èlenských zemí, jejich� samostatné podíly na celkovém
dovozu pøedstavují ménì ne� 4%, neèiní spoleènì více ne� 9% celkového
dovozu obdobného výrobku dová�ejícího Èlena.
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27.11 Pro rozvojové èlenské zemì, uvedené v odstavci 2 b), které
odstranily vývozní subvence døíve, ne� uplynula lhùta 8 let od data vstupu v
platnost Dohody o WTO a pro ty rozvojové èlenské zemì, které jsou uvedeny v
pøíloze VII, bude èíslo, uvedené v odstavci 10 a) 3%, a ne 2%. Toto ustanovení
platí od data, kdy je toto odstranìní vývozních subvencí oznámeno Výboru a
na tak dlouho, dokud vývozní subvence nejsou oznamující rozvojovou èlenskou
zemí poskytovány. Toto ustanovení vypr�í za 8 let od vstupu v platnost
Dohody o WTO.

27.12 Ustanovení odstavcù 10 a 11 upravují ka�dé zji�tìní subvence
de minimis podle odstavce 3 èlánku 15.

27.13 Ustanovení èásti III se nevztahují na pøímé promíjení dluhù,
subvence na krytí sociálních nákladù v jakékoli podobì, vèetnì upu�tìní od
vládních pøíjmù a jiných pøevodù závazkù, jsou-li tyto subvence poskytovány v
pøímé vazbì na privatizaèní program rozvojové èlenské zemì, pokud tento
program i subvence jsou poskytovány po omezenou dobu a oznámeny Výboru a
pokud tento program nakonec vede k privatizaci pøíslu�ného podniku.

27.14 Výbor provede na �ádost zúèastnìného Èlena pøezkoumání
konkrétního zpùsobu poskytování vývozní subvence rozvojové èlenské zemì,
aby vy�etøil, zda je tento zpùsob v souladu s potøebami jejího rozvoje.

27.15 Výbor provede na �ádost zúèastnìné rozvojové èlenské zemì
pøezkoumání konkrétního vyrovnávacího opatøení, aby vy�etøil, zda je v
souladu s ustanoveními odstavcù 10 a 11, jak se uplatòují na danou rozvojovou
èlenskou zemi.

ÈÁST IX: PØECHODNÁ USTANOVENÍ

Èlánek 28

Existující programy

28.1 Subvenèní programy, které byly zavedeny na území kteréhokoli
Èlena pøed datem, kdy tento Èlen podepsal Dohodu o WTO a které nejsou v
souladu s ustanoveními této Dohody, budou:

a) oznámeny Výboru nejpozdìji 90 dní po datu, kdy pro tohoto Èlena
vstoupí v platnost Dohoda o WTO; a

b) uvedeny do souladu s ustanoveními této Dohody do 3 let od data, kdy pro
tohoto Èlena vstoupí v platnost Dohoda o WTO a do té doby nebudou
podléhat èásti II této Dohody.

28.2 �ádný Èlen neroz�íøí rozsah jakéhokoli takového programu, ani
takový program po jeho uplynutí neobnoví.

Èlánek 29

Pøechod na tr�ní ekonomiku

29.1 Èlenové, kteøí jsou v procesu pøechodu z centrálnì plánované na
tr�ní ekonomiku se svobodným podnikáním, mohou uplatòovat programy a
opatøení, potøebná pro tento pøechod.

29.2 V pøípadì tìchto Èlenù budou subvenèní programy, spadající pod
èlánek 3 a oznámené podle odstavce 3, postupnì zru�eny nebo uvedeny do
souladu s èlánkem 3 v rámci sedmiletého období od data vstupu v platnost
Dohody o WTO. V takovém pøípadì nebude èlánek 4 uplatnìn. Navíc bìhem
tohoto období:
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a) Subvenèní programy, spadající pod odstavec 1 d) èlánku 6, nebudou
napadnutelné podle èlánku 7;

b) Pro jiné napadnutelné subvence se budou uplatòovat ustanovení odstavce
9 èlánku 27.

29.3 Subvenèní programy, spadající pod èlánek 3, budou oznámeny
Výboru co nejdøíve po datu vstupu v platnost Dohody o WTO. Dal�í oznámení
tìchto subvencí mohou být uèinìna do dvou let po datu vstupu v platnost
Dohody o WTO.

29.4 Za výjimeèných okolností mù�e Výbor umo�nit Èlenùm, jich� se
týká odstavec l, odchýlit se od jejich oznámených programù a opatøení a jejich
èasového rozvrhu, pokud jsou takové odchylky pova�ovány za potøebné pro
proces pøechodu.

ÈÁST X: ØE�ENÍ SPORÙ

Èlánek 30

Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou rozpracována a
uplatòována Ujednáním o øe�ení sporù, se budou uplatòovat na konzultace a
øe�ení sporù podle této Dohody, pokud v ní není výslovnì stanoveno jinak.

ÈÁST XI: ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

Èlánek 31

Prozatímní platnost

Ustanovení odstavce 1 èlánku 6 a ustanovení èlánku 8 a èlánku 9 se
budou uplatòovat po dobu 5 let, poèínaje dnem vstupu v platnost Dohody o
WTO. Nejpozdìji 180 dní pøed koncem tohoto období Výbor pøezkoumá
pùsobení tìchto ustanovení s cílem stanovit, zda prodlou�it jejich uplatòování
v souèasné anebo pozmìnìné podobì na dal�í období.

Èlánek 32

Jiná závìreèná ustanovení

32.1 Proti subvencím jiného Èlena nemohou být podniknuta �ádná
urèitá opatøení, kromì tìch, které jsou v souladu s ustanoveními GATT 1994,
vylo�enými v této Dohodì.56/

32.2 K �ádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatnìny
výhrady bez souhlasu ostatních Èlenù.

32.3 S výjimkou odstavce 4 se budou ustanovení této Dohody
uplatòovat na �etøení a na pøezkoumání existujících opatøení, zahájená na
základì �ádostí, které byly pøedlo�eny v den nebo po dni, kdy pro Èlena
vstoupila v platnost Dohoda o WTO.

32.4 Pro úèely odstavce 3 èlánku 21 budou existující vyrovnávací
opatøení pova�ována za ulo�ená nejpozdìji dnem, kterým pro Èlena vstoupila
v platnost Dohoda o WTO, s výjimkou pøípadù, kdy domácí právní øád Èlena,
platný k tomuto datu ji� obsahoval ustanovení obdobné tomu, které je uvedeno
ve zmínìném odstavci.

56/ Tento odstavec nemaÂ braÂnit opatrÏenõÂm podle jinyÂch prÏõÂslusÏnyÂch ustanovenõÂ GATT 1994

tam, kde to bude vhodneÂ.
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32.5 Ka�dý Èlen pøijme v�echna potøebná opatøení obecné nebo
zvlá�tní povahy, aby zajistil nejpozdìji ke dni, kdy pro nìj vstoupí v platnost
Dohoda o WTO, soulad mezi svými právními pøedpisy a správními øízeními a
ustanoveními této Dohody v rozsahu, v jakém mohou být na tohoto Èlena
uplatòována.

32.6 Ka�dý Èlen bude informovat Výbor o jakýchkoli zmìnách v jeho
právním øádu, týkajících se této Dohody a v provádìní tìchto právních
pøedpisù.

32.7 Výbor pøezkoumá ka�doroènì provádìní a pùsobení této Dohody,
pøièem� bude mít na pamìti její cíle. Výbor bude ka�doroènì informovat Radu
pro obchod zbo�ím o vývoji bìhem období, na které se toto pøezkoumání
vztahuje.

32.8 Pøílohy k této Dohodì tvoøí její nedílnou souèást.
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PØÍLOHA I

SEZNAM PØÍKLADÙ VÝVOZNÍCH SUBVENCÍ

a) Vládní poskytování pøímých subvencí firmì nebo výrobnímu odvìtví ve
vazbì na výsledky vývozu.

b) Systémy devizové nabídkové povinnosti nebo jiné podobné praktiky,
které zahrnují pøíplatek pøi vývozu.

c) Vnitøní dopravní a pøepravní poplatky u vývozních dodávek, stanovené
nebo ulo�ené vládou za pøíznivìj�ích podmínek ne� u domácích dodávek.

d) Vládou nebo jejími orgány buï pøímo nebo prostøednictvím vládou
zøízených programù, uskuteèòované dodávky dová�ených èi domácích
výrobkù nebo slu�eb pro u�ití ve výrobì vyvá�eného zbo�í za
pøíznivìj�ích podmínek ne� pøi dodávání obdobných èi pøímo soutì�ících
výrobkù nebo slu�eb k pou�ití ve výrobì zbo�í pro domácí spotøebu,
jestli�e (v pøípadì výrobkù) tyto podmínky jsou pøíznivìj�í ne� ty, které
jsou obchodnì dostupné57/ na svìtových trzích jejich vývozcùm.

e) Plné nebo èásteèné prominutí, úleva nebo odklad pøímých daní58/ s
konkrétní vazbou na vývoz nebo poplatkù na sociální zabezpeèení,
placených nebo splatných prùmyslovými nebo obchodními podniky.59/

57/ VyÂraz ªobchodneÏ dostupneÂª znamenaÂ, zÏe volba mezi domaÂcõÂmi a dovaÂzÏenyÂmi vyÂrobky nenõÂ

omezena a zaÂvisõÂ pouze na komercÏnõÂm posouzenõÂ.

58/ Pro uÂcÏely teÂto Dohody:

VyÂraz ªprÏõÂmeÂ daneÏª znamenaÂ daneÏ z mezd, ziskuÊ, uÂrokuÊ, naÂjemneÂho, licencÏnõÂch

poplatkuÊ a vsÏech jinyÂch forem prÏõÂjmuÊ, jakozÏ i daneÏ z vlastnictvõÂ nemovitostõÂ.

VyÂraz ªdovoznõÂ poplatkyª znamenaÂ cla, celnõÂ a jineÂ fiskaÂlnõÂ poplatky ulozÏeneÂ na

dovozy, ktereÂ nejsou vyjmenovaÂny na jineÂm mõÂsteÏ v teÂto poznaÂmce.

VyÂraz ªneprÏõÂmeÂ daneÏª znamenaÂ daneÏ z prodejuÊ, spotrÏeby, obratu, prÏidaneÂ hodnoty,

koncesõÂ, uÂrÏednõÂch povolenõÂ, prÏevoduÊ, zaÂsob a zarÏõÂzenõÂ, pohranicÏnõÂ daneÏ a vsÏechny

jineÂ daneÏ nezÏ prÏõÂmeÂ daneÏ a dovoznõÂ poplatky.

NeprÏõÂmeÂ daneÏ z ªprÏedchozõÂho stupneÏ zpracovaÂnõÂª jsou daneÏ ulozÏeneÂ na zbozÏõÂ nebo

sluzÏby, pouzÏiteÂ prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo prÏi vyÂrobeÏ zbozÏõÂ.

ªKumulativnõÂª neprÏõÂmeÂ daneÏ jsou mnohostupnÏoveÂ daneÏ uklaÂdaneÂ tam, kde neexistuje

mechanismus pro naÂslednyÂ odpocÏet daneÏ, jestlizÏe zbozÏõÂ nebo sluzÏby podleÂhajõÂcõÂ dani

na jednom stupni vyÂroby jsou pouzÏity v naÂsledneÂm stupni vyÂroby.

ªUÂlevaª danõÂ zahrnuje vraÂcenõÂ nebo snõÂzÏenõÂ danõÂ.

ªUÂleva nebo navraÂcenõÂª zahrnuje plneÂ nebo cÏaÂstecÏneÂ prominutõÂ nebo odlozÏenõÂ

dovoznõÂch poplatkuÊ.

59/ CÏlenoveÂ uznaÂvajõÂ, zÏe odklad se nemusõÂ rovnat vyÂvoznõÂ subvenci tam, kde jsou

naprÏõÂklad vybõÂraÂny prÏimeÏrÏeneÂ poplatky z uÂrokuÊ. CÏlenoveÂ znovu potvrzujõÂ princip, zÏe

ceny za zbozÏõÂ v transakci mezi vyÂvoznõÂmi podniky a zahranicÏnõÂmi kupujõÂcõÂmi, ktereÂ

kontrolujõÂ nebo jsou pod spolecÏnou kontrolou, by pro danÏoveÂ uÂcÏely meÏly byÂt cenami,

ktereÂ jsou uÂcÏtovaÂny mezi vzaÂjemneÏ nezaÂvislyÂmi podniky podnikajõÂcõÂmi za podmõÂnek

volneÂ souteÏzÏe. KazÏdyÂ CÏlen maÂ praÂvo upozornit jineÂho CÏlena na administrativnõÂ cÏi

jineÂ praktiky, ktereÂ mohou byÂt v rozporu s tõÂmto principem a vedou k vyÂznamnyÂm

uÂsporaÂm neprÏõÂmyÂch danõÂ ve vyÂvoznõÂch operacõÂch. Za takovyÂch okolnostõÂ se CÏlenoveÂ

obvykle vynasnazÏõÂ o urovnaÂnõÂ nesrovnalostõÂ s vyuzÏitõÂm existujõÂcõÂch dvoustrannyÂch

smluv o zdaneÏnõÂ nebo jinyÂch prÏõÂslusÏnyÂch mezinaÂrodnõÂch mechanismuÊ, anizÏ by tõÂm byla

dotcÏena praÂva nebo zaÂvazky CÏlenuÊ podle GATT 1994, vcÏetneÏ praÂva na konzultace,

stanoveneÂho prÏedchozõÂ veÏtou.

UÂmyslem odstavce e) nenõÂ omezit CÏlena prÏijõÂmat opatrÏenõÂ k zamezenõÂ dvojõÂmu zdaneÏnõÂ

zahranicÏnõÂho zdroje prÏõÂjmuÊ, dosazÏenyÂch jeho podniky nebo podniky jineÂho CÏlena.
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f) Pøipu�tìní zvlá�tních odpoètù, souvisejících pøímo s vývozem nebo s
exportní výkonností, pøesahujících odpoèty, poskytované v tomto ohledu
výrobì pro domácí spotøebu pøi výpoètu základu, ze kterého se poèítají
pøímé danì.

g) Prominutí nebo úleva u nepøímých daní58/ pøi výrobì a distribuci
vyvá�ených výrobkù nad rámec tìch, které jsou ukládány pøi výrobì a
distribuci obdobných výrobkù, prodávaných pro domácí spotøebu.

h) Prominutí, úleva nebo odklad kumulativních nepøímých daní z
pøedchozího stupnì zpracování58/ na zbo�í nebo slu�by, pou�ité ve výrobì
vyvá�ených výrobkù nad rámec prominutí, úlevy nebo odkladu
obdobných kumulativních nepøímých daní z pøedchozího stupnì
zpracování na zbo�í a slu�by, pou�ité pøi výrobì obdobných výrobkù,
prodávaných pro domácí spotøebu; nepøímé danì z pøedchozího stupnì
zpracování mohou být nicménì prominuty, sní�eny nebo odlo�eny u
vyvá�ených výrobkù i tehdy, kdy nebyly prominuty, sní�eny èi odlo�eny u
obdobných výrobkù, prodávaných pro domácí spotøebu, jestli�e
kumulativní nepøímé danì jsou ukládány na vstupy, které jsou
spotøebovány ve výrobì vyvá�eného výrobku (odpovídající pøimìøenému
odpadu).60/ Tento bod bude vykládán v souladu se Smìrnicemi o spotøebì
vstupù ve výrobním procesu, které jsou obsa�eny v pøíloze II.

i) Úleva nebo zpìtná úhrada dovozních poplatkù58/ nad rámec tìch, které
jsou ukládány na dová�ené vstupy, které jsou spotøebovány ve výrobì
vyvá�eného výrobku (odpovídající pøimìøenému odpadu); ve zvlá�tních
pøípadech v�ak firma mù�e pou�ít mno�ství vstupù z domácího trhu,
které je stejné, pøi té�e kvalitì a povaze jako dová�ené vstupy, které
nahrazuje, aby z toho mohla vzejít výhoda, jsou-li dovozy i odpovídající
vývozy provádìny v rozumném èasovém období, nepøesahujícím dva roky.
Tento bod je nutno vykládat v souladu se Smìrnicemi o spotøebì vstupù
ve výrobním procesu, obsa�enými v pøíloze II a Smìrnicemi pro stanovení
systémù zpìtných úhrad náhradních vstupù jako vývozních subvencí,
obsa�enými v pøíloze III.

j) Vývozní úvìrové záruky nebo poji�tìní, poji�tìní nebo záruky proti
zvý�ení nákladù na vyvá�ené výrobky nebo programy eliminace
kursových rizik, poskytované vládami (nebo zvlá�tními institucemi
kontrolovanými vládami) za zvýhodnìné sazby, které nejsou pøimìøené k
pokrytí dlouhodobých provozních nákladù a ztrát tìchto opatøení.

k) Vývozní úvìry, poskytnuté vládami (nebo zvlá�tními institucemi
kontrolovanými a/nebo øízenými vládami) pøi sazbách ni��ích, ne� jsou
ty, které musí skuteènì platit za takto získané prostøedky (nebo by
musely platit, kdyby si vypùjèily na mezinárodních kapitálových trzích,
aby získaly prostøedky se stejnou dobou splatnosti a jinými úvìrovými
podmínkami a ve stejné mìnì jako vývozní úvìr), nebo jimi provedené
platby za v�echny nebo èást nákladù, vynalo�ených vývozci nebo
finanèními institucemi pro získání úvìrù, pokud jsou pou�ity k
zabezpeèení podstatné výhody v oblasti podmínek vývozních úvìrù.

60/ Odstavec h) se nevztahuje na systeÂmy daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty a namõÂsto nich

uplatneÏnou uÂpravu pohranicÏnõÂch danõÂ. ProbleÂm nadbytecÏnyÂch uÂlev danõÂ z prÏidaneÂ

hodnoty je upraven vyÂhradneÏ v odstavci g).
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Je-li v�ak Èlen stranou mezinárodního závazku, týkajícího se oficiálních
vývozních úvìrù, jeho� stranami je od 1.ledna 1979 nejménì dvanáct
pùvodních Èlenù této Dohody (nebo nástupnického závazku, který byl
pøijat tìmito pùvodními Èleny) nebo uplatòuje-li skuteènì Èlen stanovené
úrokové míry podle ustanovení tohoto závazku, pak vývozní úvìrová
praxe, která je v souladu s tìmito ustanoveními, nebude pova�ována za
vývozní subvenci zakázanou touto Dohodou.

l) Ka�dá jiná úhrada z veøejných prostøedkù, pøedstavující vývozní subvenci
ve smyslu èlánku XVI GATT 1994.

PØÍLOHA II

SMÌRNICE O SPOTØEBÌ VSTUPÙ
VE VÝROBNÍM PROCESU61/

I.

1. Systémy sní�ení nepøímých daní mohou umo�òovat prominutí,
úlevy a odklady kumulativních nepøímých daní z pøedchozího stupnì
zpracování, uvalených na vstupy, které jsou spotøebovány ve výrobì
vyvá�eného výrobku (odpovídající pøimìøenému odpadu). Podobnì systémy
zpìtných úhrad mohou umo�òovat úlevy nebo zpìtné úhrady dovozních
poplatkù, uvalených na vstupy, které jsou spotøebovány ve výrobì vyvá�eného
výrobku (odpovídající pøimìøenému odpadu).

2. Seznam pøíkladù vývozních subvencí v pøíloze I této Dohody
pou�ívá výraz �vstupy, které jsou spotøebovány ve výrobì vyvá�eného
výrobku� v odstavcích h) a i). Podle odstavce h) systémy sní�ení nepøímých
daní mohou pøedstavovat vývozní subvenci, pokud vedou k prominutí, úlevám
nebo odkladùm kumulativních nepøímých daní z pøedchozího stupnì
zpracování nad rámec èástky tìchto daní, skuteènì vybraných za vstupy, které
jsou spotøebovány ve výrobì vyvá�eného výrobku. Podle odstavce i) systémy
zpìtných úhrad mohou pøedstavovat vývozní subvenci, pokud vedou k úlevám
nebo zpìtným úhradám dovozních poplatkù nad rámec tìch, které byly
skuteènì vybrány za vstupy, které jsou spotøebovány ve výrobì vyvá�eného
výrobku. Oba odstavce stanoví, �e ve zji�tìních o spotøebì vstupù ve výrobì
vyvá�eného výrobku musí být zahrnut pøimìøený odpad. Odstavec i) obsahuje
rovnì� ustanovení o náhradì výrobkù tam, kde je to vhodné.

61/ Vstupy spotrÏebovaneÂ ve vyÂrobnõÂm procesu jsou fyzicky vlozÏeneÂ vstupy, energie,

paliva a oleje, pouzÏiteÂ ve vyÂrobnõÂm procesu a katalyzaÂtory, ktereÂ jsou spotrÏebovaÂny

v pruÊbeÏhu jejich pouzÏitõÂ k zõÂskaÂnõÂ vyvaÂzÏeneÂho vyÂrobku.
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II.

Pøi zkoumání, zda vstupy jsou spotøebovány ve výrobì vyvá�eného
výrobku, by v rámci �etøení o vyrovnávacích clech podle této Dohody mìly
úøady, provádìjící �etøení, postupovat takto:

1. V pøípadì podezøení, �e systém sní�ení nepøímých daní nebo
systém zpìtných úhrad zahrnuje subvenci z dùvodu nadbyteèného sní�ení
nebo pøíli�né zpìtné úhrady nepøímých daní nebo dovozních poplatkù u
vstupù, spotøebovaných ve výrobì vyvá�eného výrobku, mìly by úøady
provádìjící �etøení nejprve urèit, zda vláda vyvá�ejícího Èlena má a uplatòuje
systém nebo postupy k prokázání, které vstupy jsou spotøebovávány ve výrobì
vyvá�eného výrobku a v jakém mno�ství. Je-li zji�tìno, �e je takový systém
nebo postup uplatòován, mìly by pak úøady provádìjící �etøení prozkoumat
tento systém nebo postup, aby zjistily, zda je rozumný, úèinný pro zamý�lený
úèel a zalo�ený na v�eobecnì pøijatých obchodních praktikách v zemi vývozu.
Úøady provádìjící �etøení mohou pova�ovat za nutné provést, v souladu s
odstavcem 6 èlánku 12, urèité praktické zkou�ky, aby si ovìøily informace
nebo aby se ubezpeèily, �e je systém nebo postup úèinnì uplatòován.

2. Jestli�e takový systém nebo postup neexistuje nebo není rozumný
nebo je zøízen a pova�ován za rozumný, ale je shledáno, �e není uplatòován
nebo je uplatòován neúèinnì, bude tøeba, aby vyvá�ející Èen provedl, v
souvislosti se zji�tìním, zda do�lo k nadbyteèným platbám, dal�í �etøení,
zalo�ené na skuteèných pøíslu�ných vstupech. Budou-li to úøady provádìjící
�etøení pova�ovat za nutné, mìlo by být provedeno dal�í �etøení podle odstavce
1.

3. Úøady provádìjící �etøení by mìly pova�ovat vstupy za fyzicky
vlo�ené, pokud jsou pou�ity ve výrobním procesu a jsou fyzicky pøítomny ve
vyvá�eném výrobku. Èlenové zaznamenávají, �e vstup nemusí být pøítomen v
koneèném výrobku ve stejné podobì, ve které vstoupil do výrobního procesu.

4. Pøi stanovení mno�ství urèitého vstupu, který je spotøebován ve
výrobì vyvá�eného výrobku, by mìl být brán v úvahu �pøimìøený odpad� a
tento odpad by mìl být pova�ován za spotøebovaný ve výrobním procesu
vyvá�eného výrobku. Výraz �odpad�� se vztahuje na tu èást daného vstupu,
která nemá nezávislou funkci ve výrobním procesu, není spotøebována ve
výrobì vyvá�eného výrobku (z takových pøíèin, jako je neefektivnost) a není
obnovena, pou�ita nebo prodána tímté� výrobcem.

5. Zji�tìní úøadu provádìjícího �etøení, zda uvádìný odpad je
�pøimìøený�, by mìlo brát podle situace v úvahu výrobní proces, prùmìrnou
zku�enost výrobního odvìtví v zemi vývozu a pøípadnì jiné technické faktory.
Úøad provádìjící �etøení by mìl mít na mysli, �e dùle�itou otázkou je, zda
úøady vyvá�ejícího Èlena vypoèítaly rozumnì mno�ství odpadu, má-li být toto
mno�ství zahrnuto do daòového èi celního sní�ení nebo úlevy.
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PØÍLOHA III

SMÌRNICE PRO STANOVENÍ SYSTÉMÙ ZPÌTNÝCH ÚHRAD
NÁHRADNÍCH VSTUPÙ JAKO VÝVOZNÍCH SUBVENCÍ

I.

Systémy zpìtných úhrad mohou umo�nit splacení nebo zpìtnou
úhradu dovozních poplatkù za vstupy, spotøebované ve výrobním procesu
jiného výrobku, jestli�e vývoz tohoto jiného výrobku obsahuje domácí vstupy
se stejnou kvalitou a vlastnostmi jako ty, které nahradily dová�ené vstupy.
Podle odstavce i) Seznamu pøíkladù vývozních subvencí v pøíloze I mohou
systémy zpìtných úhrad náhradních vstupù pøedstavovat vývozní subvenci,
pokud vedou k nadbyteèným zpìtným úhradám dovozních poplatkù,
vybraných pùvodnì za dová�ené vstupy, za nì� je po�adována zpìtná úhrada.

II.

Pøi zkoumání systému zpìtných úhrad náhradních vstupù jako
souèásti �etøení o vyrovnávacích clech podle této Dohody by mìly úøady
provádìjící �etøení postupovat takto:

1. Odstavec i) Seznamu pøíkladù stanoví, �e vstupy z domácího trhu
mohou nahradit dová�ené vstupy ve výrobì výrobku pro vývoz, pokud jsou
tyto vstupy stejné svým mno�stvím a mají stejnou kvalitu a vlastnosti jako
nahrazované dová�ené vstupy. Existence ovìøovacího systému nebo postupu
je dùle�itá, proto�e umo�òuje vládì vyvá�ejícího Èlena zabezpeèit a prokázat,
�e mno�ství vstupù, za nì� je po�adována zpìtná úhrada, nepøesahuje v
jakékoli podobì mno�ství podobného vyvá�eného výrobku a �e neexistuje
zpìtná úhrada dovozních poplatkù nad rámec tìch, které byly pùvodnì
vybrány za dotyèné dovezené vstupy.

2. Existuje-li podezøení, �e systém zpìtných úhrad náhradních vstupù
zahrnuje subvenci, mìly by úøady provádìjící �etøení nejdøíve urèit, zda vláda
vyvá�ejícího Èlena zavedla a uplatòuje ovìøovací systém nebo postup. Je-li
uznáno, �e je takový systém nebo postup uplatòován, úøady provádìjící �etøení
by pak mìly pro�etøit ovìøovací postupy, aby zjistily, zda jsou rozumné, úèinné
pro zamý�lený úèel a zalo�ené na v�eobecnì pøijatých obchodních praktikách v
zemi vývozu. Pokud je uznáno, �e postupy vyhovují tìmto kritériím a �e jsou
úèinnì uplatòovány, nelze pøedpokládat existenci subvence. Úøady provádìjící
�etøení mohou pova�ovat za nutné provést, v souladu s odstavcem 6 èlánku 12,
urèité praktické zkou�ky, aby si ovìøily informace nebo se ujistily, �e ovìøovací
postupy jsou úèinnì uplatòovány.

3. Jestli�e ovìøovací postupy neexistují nebo nejsou rozumné nebo
tyto postupy jsou stanoveny a pova�ovány za rozumné, ale je shledáno, �e
nejsou skuteènì uplatòovány nebo jsou uplatòovány neúèinnì, mù�e jít o
subvenci. V takových pøípadech by mohlo být nutné dal�í zkoumání
vyvá�ejícím Èlenem, opírající se o skuteèné dotèené transakce, aby bylo mo�no
zjistit, zda do�lo k nadbyteèné platbì. Budou-li to úøady provádìjící �etøení
pova�ovat za nutné, mìlo by být provedeno dal�í �etøení v souladu s
odstavcem 2.

4. Existence ustanovení o zpìtných úhradách náhradních vstupù,
podle nìho� mají vývozci mo�nost zvolit si urèité dovozní dodávky, z nich� je
po�adována zpìtná úhrada, by nemìla být sama o sobì pova�ována, �e
zahrnuje subvenci.

5. Nadbyteèná zpìtná platba dovozních poplatkù ve smyslu odstavce
i) je pova�ována za existující, kdy� vlády platily úrok z jakýchkoli penì�ních
prostøedkù, navrácených podle jejich systémù zpìtných úhrad, v rozsahu
skuteènì zaplaceného nebo splatného úroku.
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PØÍLOHA IV

VÝPOÈET CELKOVÉHO SUBVENCOVÁNÍ AD VALOREM
(ODSTAVEC 1 A) ÈLÁNKU 6)62/

1. Výpoèet èástky subvence pro úèely odstavce 1 a) èlánku 6 bude
provádìn na základì nákladù pro poskytující vládu.

2. Kromì pøípadù, uvedených v odstavcích 3 a� 5, bude pøi zji��ování,
zda celková míra subvencování pøesahuje 5% hodnoty výrobku, vypoèítána
hodnota výrobku jako celková hodnota prodejù pøijímající firmy63/ v
posledním dvanáctimìsíèním období, z nìho� jsou dostupné údaje,
pøedcházejícím období, ve kterém je subvence poskytována.64/

3. Je-li subvence vázána na výrobu nebo prodej daného výrobku, bude
hodnota výrobku vypoèítána jako celková hodnota prodejù tohoto výrobku
pøijímající firmou v posledním dvanáctimìsíèním období, z nìho� jsou
dostupné údaje, pøedcházejícím období, ve kterém je subvence poskytována.

4. Jestli�e pøijímající firma teprve zahajuje svou èinnost, vá�ná újma
bude pova�ována za existující, jestli�e celková míra subvencování pøekroèí 15%
celkových investovaných prostøedkù. Pro úèely tohoto odstavce nepøesahuje
poèáteèní období první rok výroby.65/

5. Nachází-li se pøijímající firma v zemi s inflaèní ekonomikou, bude
hodnota výrobku vypoèítána jako celkové prodeje pøijímající firmy (nebo
prodeje pøíslu�ného výrobku, pokud je subvence vázána) v pøedchozím
kalendáøním roce, upravené o míru inflace za dvanáct mìsícù, pøedcházejících
mìsíci, ve kterém má být poskytnuta subvence.

6. Pøi zji��ování celkové míry subvencování v daném roce budou
subvence, poskytnuté podle rùzných programù a rùznými úøady na území
Èlena, seèteny.

7. Subvence, poskytnuté pøed datem vstupu v platnost Dohody o
WTO, jejich� pøínos je urèen do budoucí výroby, budou zahrnuty do celkové
míry subvencování.

8. Subvence, které jsou nenapadnutelné podle pøíslu�ných ustanovení
této Dohody, nebudou zahrnuty do výpoètu èástky subvence pro úèely odstavce
1 a) èlánku 6.

62/ CÏlenoveÂ by meÏli podle potrÏeby usilovat o vzaÂjemneÂ ujednaÂnõÂ ve veÏcech, ktereÂ nejsou

uvedeny v teÂto prÏõÂloze nebo ktereÂ vyzÏadujõÂ dalsÏõÂ vysveÏtlenõÂ pro uÂcÏely odstavce 1 a)

cÏlaÂnku 6.

63/ PrÏijõÂmajõÂcõÂ firmou je firma na uÂzemõÂ subvencujõÂcõÂho CÏlena.

64/ V prÏõÂpadeÏ subvencõÂ vaÂzanyÂch k dani musõÂ byÂt hodnota vyÂrobku vypocÏõÂtaÂna jako celkovaÂ

hodnota prodejuÊ prÏijõÂmajõÂcõÂ firmy ve financÏnõÂm roce, ve ktereÂm bylo opatrÏenõÂ

spojeneÂ s danõÂ provedeno.

65/ PocÏaÂtecÏnõÂ obdobõÂ cÏinnosti zahrnujõÂ prÏõÂpady, kdy byly prÏijaty financÏnõÂ zaÂvazky k

vyÂvoji vyÂrobku nebo vyÂstavbeÏ zarÏõÂzenõÂ pro vyÂrobu vyÂrobkuÊ pozÏõÂvajõÂcõÂch subvenci, i

kdyzÏ vyÂroba jesÏteÏ nezacÏala.



- 316 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995Strana 2662 CÏ aÂstka 51

PØÍLOHA V

POSTUPY PØI SBÌRU INFORMACÍ,
TÝKAJÍCÍCH SE VÁ�NÉ ÚJMY

1. Ka�dý Èlen bude spolupracovat pøi sbìru dùkazù, které mají být
pro�etøeny Výborem nebo jeho pomocnými orgány v øízení podle odstavcù 4 a�
6 èlánku 7. Jakmile byla uplatnìna ustanovení odstavce 4 èlánku 7, oznámí
sporné strany a ka�dá pøíslu�ná tøetí èlenská zemì DSB organizaci,
odpovìdnou za správu tìchto ustanovení na jejím území, jako� i postupy, které
mají být pou�ity v pøípadì �ádostí o informace.

2. V pøípadech, kdy jsou zále�itosti pøedlo�eny DSB podle odstavce 4
èlánku 7, je DSB povinen na �ádost zahájit øízení k získání takových informací
od vlády subvencujícího Èlena, které jsou zapotøebí ke zji�tìní existence a
èástky subvencování, hodnoty celkových prodejù subvencovaných firem, jako�
i informací potøebných k rozboru nepøíznivých úèinkù, zpùsobených
subvencovaným výrobkem.66/ Tento proces mù�e podle potøeby zahrnovat
kladení otázek vládì subvencujícího Èlena a stì�ujícího si Èlena, aby byly
shromá�dìny informace, jako� i objasnìny a upøesnìny informace dostupné
sporným stranám prostøednictvím oznamovacích postupù stanovených v èásti
VII.67/

3. Projeví-li se úèinky na trzích tøetí zemì, mù�e sporná strana
shroma�ïovat informace cestou kladení otázek vládì tøetí èlenské zemì, které
jsou potøebné k provedení rozboru nepøíznivých úèinkù a které nejsou jinak
obvykle dostupné od stì�ujícího si Èlena nebo subvencujícího Èlena. Toto
ustanovení by mìlo být uplatòováno zpùsobem, který nevyvolává nepøimìøené
náklady pro tøetí èlenskou zemi. Zejména se od tohoto Èlena neoèekává
provádìní rozboru trhu nebo cen zvlá�tì k tomuto úèelu. Informace, která má
být poskytnuta, má být ji� k disposici nebo má být tomuto Èlenu snadno
dostupná (napøíklad vìt�ina nedávných statistických údajù, které ji� byly
shromá�dìny pøíslu�nými statistickými slu�bami, ale nebyly je�tì publikovány,
celní údaje o dovozech a deklarovaných hodnotách dotyèného výrobku atd.).
Provádí-li v�ak sporná strana podrobný rozbor trhu na své náklady, úøady
tøetí èlenské zemì budou usnadòovat plnìní úkolu osobì nebo firmì
provádìjící tento rozbor a této osobì nebo firmì bude umo�nìn pøístup ke
v�em informacím, které nejsou vládou obvykle pova�ovány za dùvìrné.

4. DSB urèí zástupce, který bude napomáhat procesu shroma�ïování
informací. Jediným úkolem tohoto zástupce bude zabezpeèovat vèasné
shroma�ïování informací, potøebných k tomu, aby tím bylo usnadnìno
urychlené následné vypracování mnohostranného pøehledu o sporu. Zástupce
mù�e zejména navrhnout zpùsoby nejúèinnìj�ího vy�adování nezbytných
informací a podporovat spolupráci stran.

66/ V prÏõÂpadech, kdy vaÂzÏnaÂ uÂjma musõÂ byÂt prokaÂzaÂna.

67/ Proces shromazÏd'ovaÂnõÂ informacõÂ DSB bude braÂt v uÂvahu potrÏebu chraÂnit informace,

ktereÂ jsou svou povahou duÊveÏrneÂ nebo ktereÂ jsou poskytovaÂny na duÊveÏrneÂm zaÂkladeÏ

kteryÂmkoli CÏlenem uÂcÏastnõÂcõÂm se na tomto procesu.
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5. Proces shroma�ïování informací, vymezený v odstavcích 2 a� 4,
bude ukonèen do 60 dní ode dne, kdy byla zále�itost pøedána DSB podle
odstavce 4 èlánku 7. Informace získané bìhem tohoto procesu budou
pøedlo�eny skupinì odborníkù, ustavené DSB v souladu s ustanoveními èásti
X. Tyto informace by mìly obsahovat mimo jiné údaje o èástce dotyèné
subvence (a tam, kde je to vhodné, hodnotu celkových prodejù subvencovaných
firem), ceny subvencovaného výrobku, ceny nesubvencovaného výrobku, ceny
jiných dodavatelù na trh, zmìny v nabídce subvencovaného výrobku na
dotyèném trhu a zmìny v podílech na trhu. Mìly by rovnì� zahrnovat
vyvracející dùkazy, jako� i dodateèné informace, které skupina odborníkù
pova�uje za významné pøi zpracování závìrù.

6. Nespolupracuje-li subvencující a/nebo tøetí èlenská zemì pøi
shroma�ïování informací, stì�ující si Èlen pøedlo�í svùj pøípad vá�né újmy,
podlo�ený pro nìho dostupnými dùkazy, spolu s fakty a okolnostmi
nespolupráce subvencující a/nebo tøetí èlenské zemì. Jestli�e pro nespolupráci
subvencující a/nebo tøetí èlenské zemì nejsou informace k dispozici, skupina
odborníkù mù�e doplnit spis podle potøeby na základì nejlep�ích informací,
dostupných jinak.

7. Pøi vypracování svého zji�tìní by mìla skupina odborníkù z
pøípadù nespolupráce kterékoli strany, podílející se na procesu shroma�ïování
informací, vyvodit záporné závìry.

8. Pøi zji��ování, zda byly pou�ity nejlep�í dostupné informace nebo
pøi vyvozování záporných závìrù posoudí skupina odborníkù stanovisko
zástupce DSB, jmenovaného podle odstavce 4, k rozumnosti po�adavkù o
informace a k úsilí, vynalo�enému stranami k splnìní tìchto po�adavkù cestou
spolupráce a vèasného reagování.

9. Nic v procesu shroma�ïování informací neomezí mo�nost skupiny
odborníkù získat takové dodateèné informace, které pova�uje za podstatné k
øádnému vyøe�ení sporu a které nebyly patøiènì vy�ádány nebo shromá�dìny
bìhem tohoto procesu. Skupina odborníkù by v�ak obvykle nemìla vy�adovat
dodateèné informace k doplnìní zprávy tam, kde by tyto informace podpoøily
stanovisko jedné strany a neexistence tìchto informací ve zprávì je výsledkem
nerozumné nespolupráce této strany v procesu shroma�ïování informací.
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PØÍLOHA VI

POSTUPY PØI �ETØENÍ NA MÍSTÌ
PODLE ODSTAVCE 6 ÈLÁNKU 12

1. Po zahájení �etøení by úøady vyvá�ejícího Èlena a firmy, o nich� je
známo, �e se jich to týká, mìly být informovány o úmyslu provést �etøení na
místì.

2. Je-li úmyslem v mimoøádných pøípadech zahrnout do skupiny,
provádìjící �etøení, nevládní experty, mìly by být o tom firmy a úøady
vyvá�ejícího Èlena informovány. Nevládní experti by mìli podléhat úèinným
sankcím, pokud nedodr�í dùvìrnou povahu informací.

3. Získání výslovného souhlasu pøíslu�né firmy vyvá�ejícího Èlena
døíve, ne� je termín náv�tìvy definitivnì stanoven, by mìlo být obvyklým
postupem.

4. Jakmile byl získán souhlas pøíslu�ných firem, mìly by úøady,
provádìjící �etøení, oznámit úøadùm vyvá�ejícího Èlena jména a adresy firem,
které mají být nav�tíveny a dohodnutá data.

5. Pøíslu�ným firmám by mìlo být s dostateèným pøedstihem
oznámeno, kdy bude náv�tìva uskuteènìna.

6. Náv�tìvy k vysvìtlení dotazníku by mìly být uskuteènìny pouze na
�ádost vyvá�ející firmy. Tato náv�tìva mù�e být uskuteènìna pouze tehdy,
jestli�e a) úøady dová�ejícího Èlena o tom informovaly zástupce vlády
dotyèného Èlena a b) ti proti náv�tìvì nemají námitky.

7. Vzhledem k tomu, �e hlavním úèelem �etøení na místì je ovìøení
poskytnutých informací nebo získání dal�ích podrobností, mìlo by být
provádìno po obdr�ení odpovìdi na dotazník, pokud firma nesouhlasí s
opaèným postupem a jestli�e vláda vyvá�ejícího Èlena byla informována úøady,
provádìjícími �etøení, o pøedvídané náv�tìvì a nemá proti ní námitky; dále by
mìlo být obvyklým postupem upozornit pøed náv�tìvou dotyèné firmy na
celkovou povahu informací, které budou ovìøovány a na jakoukoli dal�í
informaci, kterou je nutno poskytnout, co� by v�ak nemìlo bránit po�ádat na
místì o dal�í podrobnosti s ohledem na informace získané.

8. �ádosti o informace nebo otázky, které byly polo�eny úøady nebo
firmami vyvá�ejících Èlenù a jsou podstatné pro úspì�né �etøení na místì, by
mìly být zodpovìzeny, kdykoli je to mo�né, je�tì pøed uskuteènìním náv�tìvy.



- 319 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2665

PØÍLOHA VII

ROZVOJOVÉ ÈLENSKÉ ZEMÌ
UVÁDÌNÉ V ODSTAVCI 2 A) ÈLÁNKU 27

Rozvojovými èlenskými zemìmi, na které se nevztahují ustanovení
odstavce 1 a) èlánku 3 na základì odstavce 2 a) èlánku 27, jsou:

a) Nejménì rozvinuté zemì, urèené Organizací spojených národù, které jsou
Èleny WTO.

b) Ka�dá z následujících rozvojových zemí, která je Èlenem WTO, bude
podléhat ustanovením, která se vztahují na jiné rozvojové èlenské zemì
podle odstavce 2 b) èlánku 27, jestli�e roèní hrubý národní produkt na
hlavu dosáhne USD 1.000 roènì68/: Bolívie, Dominikánská republika,
Egypt, Filipíny, Ghana, Guatemala, Guayana, Indie, Indonésie, Kamerun,
Keòa, Kongo, Maroko, Nikaragua, Nigérie, Pakistán, Pobøe�í slonoviny,
Senegal, Srí Lanka a Zimbabwe.

68/ ZahrnutõÂ rozvojovyÂch cÏlenskyÂch zemõÂ do seznamu, uvedeneÂho v odstavci b), je

zalozÏeno na poslednõÂch uÂdajõÂch SveÏtoveÂ banky o hrubeÂm naÂrodnõÂm produktu na hlavu.
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DOHODA O OCHRANNÝCH OPATØENÍCH

Èlenové,

majíce na zøeteli celkový cíl Èlenù zlep�it a posílit mezinárodní
obchodní systém, opírající se o GATT 1994;

uznávajíce potøebu vyjasnit a posílit disciplíny GATT 1994, zejména
jeho èlánku XIX (nouzová opatøení pøi dovozu nìkterých výrobkù) a obnovit
mnohostrannou kontrolu nad ochrannými opatøeními a odstranit opatøení
unikající takové kontrole;

uznávajíce dùle�itost strukturálních úprav a potøeby spí�e zvý�it ne�
omezit soutì� na mezinárodních trzích; a

uznávajíce dále, �e je pro tyto úèely nezbytná v�eobecná dohoda,
vztahující se na v�echny Èleny a zalo�ená na základních zásadách GATT
1994;

dohodli se takto:

Èlánek 1

V�eobecné ustanovení

Tato Dohoda stanoví pravidla pro uplatòování ochranných opatøení,
kterými se rozumí ta opatøení, která jsou umo�nìna èlánkem XIX GATT 1994.

Èlánek 2

Podmínky

1. Èlen1/ mù�e uplatnit na výrobek ochranné opatøení pouze tehdy,
jestli�e tento Èlen v souladu s ní�e uvedenými ustanoveními urèil, �e se tento
výrobek dová�í na jeho území v takových zvý�ených mno�stvích, absolutních
nebo relativních ve vztahu k domácí výrobì a za takových podmínek, �e
zpùsobuje nebo hrozí zpùsobit vá�nou újmu domácímu výrobnímu odvìtví,
které vyrábí obdobné nebo pøímo soutì�ící výrobky.

2. Ochranná opatøení se uplatní na dová�ený výrobek bez zøetele na
jeho zdroj.

1/ CelnõÂ unie muÊzÏe uplatnÏovat ochranneÂ opatrÏenõÂ jako jedinaÂ jednotka nebo jmeÂnem

cÏlenskeÂho staÂtu. UplatnõÂ-li celnõÂ unie ochranneÂ opatrÏenõÂ jako jedinaÂ jednotka,

vsÏechny pozÏadavky na urcÏenõÂ vaÂzÏneÂ uÂjmy nebo jejõÂ hrozby podle teÂto Dohody budou

vychaÂzet z podmõÂnek existujõÂcõÂch v celnõÂ unii jako celku. Je-li ochranneÂ opatrÏenõÂ

uplatneÏno jmeÂnem cÏlenskeÂho staÂtu, vsÏechny pozÏadavky na urcÏenõÂ vaÂzÏneÂ uÂjmy nebo jejõÂ

hrozby budou vychaÂzet z podmõÂnek existujõÂcõÂch v tomto cÏlenskeÂm staÂteÏ a opatrÏenõÂ se

omezõÂ na tento cÏlenskyÂ staÂt. Nic v teÂto DohodeÏ neprÏedurcÏuje vyÂklad vztahu mezi

cÏlaÂnkem XIX a odstavcem 8 cÏlaÂnku XXIV GATT 1994.
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Èlánek 3

�etøení

1. Èlen mù�e uplatnit ochranné opatøení pouze po provedení �etøení
pøíslu�nými úøady tohoto Èlena podle postupù, pøedtím zavedených a
zveøejnìných v souladu s èlánkem X GATT 1994. �etøení zahrne rozumné
veøejné oznámení v�em zúèastnìným stranám a veøejné sly�ení nebo jiné
vhodné prostøedky, jejich� pomocí by mohli dovozci, vývozci a jiné zúèastnìné
strany pøedkládat dùkazy a svá stanoviska, vèetnì pøíle�itosti odpovídat na
podání jiných stran a pøedlo�it svá stanoviska mimo jiné k otázce, zda by bylo
uplatnìní ochranného opatøení ve veøejném zájmu. Pøíslu�né úøady zveøejní
zprávu, vysvìtlující jejich nálezy a zdùvodnìné závìry, dosa�ené ve vztahu ke
v�em podstatným vìcným a právním otázkám.

2. S ka�dou informací, která je svou povahou dùvìrná nebo která je
poskytována na dùvìrném základì, bude, na základì nále�itého zdùvodnìní,
pøíslu�nými úøady jako s takovou nakládáno. Taková informace nebude
zveøejnìna bez svolení strany, která ji poskytla. Strany poskytující dùvìrnou
informaci mohou být po�ádány o dodání nedùvìrného výtahu z ní, nebo pokud
tyto strany uvedou, �e takovou informaci nelze shrnout, o sdìlení dùvodù,
proè nelze výtah poskytnout. Pokud v�ak pøíslu�né úøady shledají, �e �ádost o
dùvìrné nakládání není oprávnìná a jestli�e dotèená strana není ochotna
informaci zveøejnit nebo dát svolení k jejímu zveøejnìní v zobecnìné nebo
shrnuté podobì, nemusí tuto informaci úøady vzít v úvahu, leda�e lze
uspokojivì z vhodných zdrojù prokázat, �e informace je správná.

Èlánek 4

Urèení vá�né újmy a její hrozby

1. Pro úèely této Dohody:

a) výrazem �vá�ná újma� se rozumí významné celkové po�kození situace
domácího výrobního odvìtví;

b) výrazem �hrozba vá�né újmy� se rozumí vá�ná újma, která je zøejmì
bezprostøední v souladu s ustanoveními odstavce 2. Zji�tìní existence
hrozby vá�né újmy bude zalo�eno na faktech a ne na pouhých tvrzeních,
dohadech nebo vzdálených mo�nostech; a

c) pøi urèování újmy nebo její hrozby se výrazem �domácí výrobní odvìtví�
rozumí domácí výrobci, jako celek,obdobných nebo pøímo soutì�ících
výrobkù, kteøí pùsobí na území Èlena, nebo ti výrobci, jejich� spoleèná
výroba obdobných nebo pøímo soutì�ících výrobkù tvoøí vìt�í podíl
celkové domácí výroby tìchto výrobkù.

2. a) Pøi �etøení, vedeném za úèelem urèení, zda zvý�ené dovozy
zpùsobily nebo hrozí zpùsobit vá�nou újmu domácímu
výrobnímu odvìtví podle ustanovení této Dohody, zhodnotí
pøíslu�né úøady v�echny podstatné èinitele objektivní a
mìøitelné povahy, mající vztah k situací tohoto výrobního
odvìtví, zejména pak tempo a rozsah vzrùstu dovozù
pøíslu�ného výrobku v absolutních a relativních údajích, podíl
zvý�ených dovozù na domácím trhu, zmìny v úrovni prodejù,
výrobu, produktivitu, vyu�ití kapacity, zisky a ztráty a
zamìstnanost.
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b) Urèení, uvedené v pododstavci a), se neprovede, pokud �etøení
neproká�e na základì objektivních dùkazù existenci pøíèinné
souvislosti mezi zvý�enými dovozy dotyèného výrobku a vá�nou
újmou nebo její hrozbou. Jestli�e újmu domácímu výrobnímu
odvìtví zpùsobují ve stejné dobì jiní èinitelé ne� zvý�ené
dovozy, taková újma nebude pøisuzována zvý�eným dovozùm.

c) Pøíslu�né úøady, v souladu s ustanoveními èlánku 3,
bezodkladnì zveøejní podrobný rozbor pøípadu, který je
pøe�etøován, jako� i odùvodnìní patøiènosti zkoumaných
èinitelù.

Èlánek 5

Uplatnìní ochranných opatøení

1. Èlen uplatní ochranná opatøení pouze v rozsahu, nutném k
zabránìní nebo nápravì vá�né újmy a k usnadnìní pøizpùsobení se. Pou�ije-li
se mno�stevní omezení, nesní�í takové opatøení mno�ství dovozù pod úroveò
nedávného období, kterým bude prùmìr dovozù v posledních tøech
reprezentativních letech, pro které jsou k dispozici statistiky, pokud nebude
jasnì prokázáno, �e k zabránìní nebo nápravì vá�né újmy je potøebná jiná
úroveò. Èlenové by mìli zvolit opatøení, která se jeví jako nejvhodnìj�í pro
dosa�ení tìchto cílù.

2. a) V pøípadech, ve kterých se rozdìlí kvóta mezi dodavatelské
zemì, mù�e Èlen uplatòující omezení usilovat o dohodu o
rozdìlení podílù na kvótì se v�emi ostatními Èleny, majícími
podstatný zájem na dodávce dotyèného výrobku. V pøípadech,
ve kterých tato metoda není rozumnì proveditelná, dotyèný
Èlen rozdìlí Èlenùm, majícím podstatný zájem na dodávce
výrobku, podíly, vycházející z podílù dodaných tìmito Èleny v
pøedchozím reprezentativním období na celkovém mno�ství
nebo hodnotì dovozù výrobku, pøièem� se bere patøièný zøetel
na jakékoliv zvlá�tní èinitele, které mohly nebo mohou pùsobit
na obchod výrobkem.

b) Èlen se mù�e odchýlit od ustanovení pododstavce a) za
pøedpokladu, �e podle odstavce 3 èlánku 12 probíhají
konzultace pod zá�titou Výboru pro ochranná opatøení
uvedeného v odstavci 1 èlánku 13 a �e bude Výboru jasnì
dolo�eno, �e: (i) dovozy od urèitých Èlenù vzrostly
nepøimìøeným procentem ve vztahu k celkovému vzrùstu
dovozù dotyèného výrobku v reprezentativním období, (ii)
dùvody odchýlení se od ustanovení pododstavce a) jsou
oprávnìné, a (iii) podmínky takového odchýlení jsou
spravedlivé vùèi v�em dodavatelùm dotyèného zbo�í. Trvání
jakéhokoliv takového opatøení nebude prodlou�eno za hranici
poèáteèního období podle odstavce 1 èlánku 7. V pøípadì
hrozby vá�né újmy nebude vý�e zmínìné odchýlení povoleno.



- 323 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2669

Èlánek 6

Prozatímní ochranná opatøení

Za kritických okolností, kde by prodlení zpùsobilo �kodu, kterou by
bylo obtí�né napravit, mù�e Èlen, po pøedbì�ném urèení, �e existuje jasný
dùkaz, �e zvý�ené dovozy zpùsobily nebo hrozí zpùsobit vá�nou újmu,
pøijmout prozatímní ochranné opatøení. Trvání prozatímního opatøení
nepøesáhne 200 dní, bìhem kterých budou splnìna pøíslu�ná ustanovení
èlánkù 2 a� 7 a 12. Taková opatøení by mìla mít formu zvý�ení cel, která je
nutno okam�itì vrátit, jestli�e následující �etøení, zmínìné v odstavci 2 èlánku
4 neurèí, �e zvý�ené dovozy zpùsobily nebo hrozily zpùsobit vá�nou újmu
domácímu výrobnímu odvìtví. Trvání jakýchkoliv takových prozatímních
opatøení se zapoèítá jako èást poèáteèního období a jakéhokoliv prodlou�ení
zmínìného v odstavcích 1, 2 a 3 èlánku 7.

Èlánek 7

Trvání a pøezkoumání ochranných opatøení

1. Èlen uplatní ochranná opatøení pouze po takové období, které mù�e
být potøebné k zabránìní nebo nápravì vá�né újmy a k usnadnìní
pøizpùsobení se. Období nepøesáhne ètyøi roky, leda�e se prodlou�í podle
odstavce 2.

2. Období, uvedené v odstavci 1, mù�e být prodlou�eno za
pøedpokladu, �e pøíslu�né úøady dová�ejícího Èlena v souladu s postupy
stanovenými v èláncích 2, 3, 4 a 5, urèily, �e ochranné opatøení je nadále
potøebným k zabránìní nebo nápravì vá�né újmy a �e je dolo�eno, �e se
výrobní odvìtví pøizpùsobuje a za pøedpokladu, �e jsou dodr�ována pøíslu�ná
ustanovení èlánkù 8 a 12.

3. Celkové období uplatòování ochranného opatøení, vèetnì období
uplatòování jakéhokoliv prozatímního opatøení, období poèáteèního
uplatòování a jakéhokoliv jeho prodlou�ení nepøesáhne 8 let.

4. Aby se usnadnilo pøizpùsobení se za situace, kde oèekávané trvání
ochranného opatøení, oznámeného podle ustanovení odstavce 1 èlánku 12,
pøesáhne 1 rok, bude je Èlen, uplatòující opatøení, postupnì liberalizovat v
pravidelných intervalech v prùbìhu období jeho uplatòování. Jestli�e trvání
opatøení pøesáhne 3 roky, Èlen, uplatòující takové opatøení, pøezkoumá situaci
ne pozdìji, ne� v polovinì délky trvání opatøení a je-li to vhodné, odvolá jej
nebo zvý�í tempo liberalizace. Opatøení prodlou�ené podle odstavce 2 nebude
více omezující, ne� bylo na konci poèáteèního období a mìlo by se pokraèovat v
jeho liberalizaci.

5. �ádné ochranné opatøení se znovu neuplatní na dovoz výrobku,
který byl podroben takovému opatøení, pøijatému po datu vstupu v platnost
Dohody o WTO, po èasové období, které se svou délkou rovná období, bìhem
kterého se takové opatøení pøedtím uplatòovalo za pøedpokladu, �e období
neuplatòování je nejménì 2 roky.

6. Bez ohledu na ustanovení odstavce 5 se mù�e ochranné opatøení,
trvající 180 dní nebo ménì, opìt uplatòovat na dovoz výrobku, jestli�e:

a) uplynul nejménì 1 rok od data zavedení ochranného opatøení na dovoz
tohoto výrobku; a

b) takové ochranné opatøení se neuplatòovalo na stejný výrobek více ne�
dvakrát v pìtiletém období, bezprostøednì pøedcházejícím datu zavedení
opatøení.
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Èlánek 8

Úroveò koncesí a jiných závazkù

1. Èlen, navrhující uplatnit ochranné opatøení nebo usilující o
prodlou�ení ochranného opatøení, se vynasna�í zachovat v podstatì
rovnocennou úroveò koncesí a jiných závazkù, jaká existuje podle GATT 1994
mezi ním a vyvá�ejícími Èleny, kteøí by byli dotèeni takovým opatøením v
souladu s ustanoveními odstavce 3 èlánku 12. Aby dosáhli tohoto cíle, mohou
se zúèastnìní Èlenové dohodnout na jakýchkoliv pøimìøených zpùsobech
obchodního vyrovnání za nepøíznivé úèinky daného opatøení na jejich obchod.

2. Jestli�e se v konzultacích podle odstavce 3 èlánku 12 nedosáhne do
30 dní �ádné dohody, budou moci dotèení vyvá�ející Èlenové, ne pozdìji ne� 90
dní po uplatnìní opatøení suspendovat, po uplynutí 30 dní ode dne, kdy Rada
pro obchod zbo�ím obdr�ela písemné oznámení o takové suspenzi, uplatòování
podstatnì rovnocenných koncesí nebo jiných závazkù podle GATT 1994 na
obchod Èlena, uplatòujícího ochranné opatøení a s touto suspenzí Rada pro
obchod zbo�ím nevysloví nesouhlas.

3. Právo suspenze, zmínìné v odstavci 2, se nevykoná po první 3 roky
úèinnosti ochranného opatøení za pøedpokladu, �e ochranné opatøení bylo
pøijato následkem absolutního zvý�ení dovozù a �e takové opatøení je v
souladu s ustanoveními této Dohody.

Èlánek 9

Rozvojové èlenské zemì

1. Ochranná opatøení se neuplatní na výrobek, pocházející z rozvojové
èlenské zemì, pokud její podíl na dovozech dotyèného výrobku dová�ejícího
Èlena nepøesáhne 3% za pøedpokladu, �e na rozvojové èlenské zemì s men�ím
podílem ne� 3% spoleènì pøipadá ne více ne� 9% celkových dovozù dotyèného
výrobku.2/

2. Rozvojová èlenská zemì bude mít právo roz�íøit období uplatòování
ochranného opatøení na období nejvý�e dvou let nad maximální období,
stanovené v odstavci 3 èlánku 7. Bez ohledu na ustanovení odstavce 5 èlánku
7 bude mít rozvojová èlenská zemì právo opìt uplatnit ochranné opatøení na
dovoz výrobku, který byl podroben takovému opatøení, pøijatému po datu
vstupu v platnost Dohody o WTO, a to po uplynutí období, které se svou
délkou rovná polovinì období, bìhem kterého se takové opatøení pøedtím
uplatòovalo za pøedpokladu, �e období neuplatòování je nejménì 2 roky.

Èlánek 10

Døíve existující opatøení podle èlánku XIX

Èlenové ukonèí v�echna ochranná opatøení, pøijatá v souladu s
èlánkem XIX GATT 1947, která existovala v den vstupu v platnost Dohody o
WTO, ne pozdìji ne� osm let po datu, kdy byla poprvé uplatnìna nebo pìt let
po datu vstupu v platnost Dohody o WTO, a to podle toho, která z tìchto lhùt
uplyne pozdìji.

2/ CÏlen okamzÏiteÏ oznaÂmõÂ VyÂboru pro ochrannaÂ opatrÏenõÂ opatrÏenõÂ prÏijateÂ podle odstavce 1

cÏlaÂnku 9.
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Èlánek 11

Zákaz a odstranìní urèitých opatøení

1. a) Èlen nepøijme nebo nebude usilovat o jakékoliv nouzové
opatøení na dovozy urèitých výrobkù, uvedené v èlánku XIX
GATT 1994, leda�e je takové opatøení v souladu s ustanoveními
tohoto èlánku, uplatòovanými podle této Dohody.

b) Èlen nebude dále usilovat, pøijímat nebo udr�ovat jakákoli
dobrovolná vývozní omezení, ujednání o øízení trhù nebo
jakákoli jiná podobná opatøení v oblasti vývozù nebo
dovozù3/,4/. Tato opatøení zahrnují opatøení, pøijatá
jednotlivým Èlenem, jako� i opatøení podle dohod a ujednání
uzavøených mezi dvìma nebo více Èleny. Jakékoliv takové
opatøení, úèinné v den vstupu v platnost Dohody o WTO, bude
uvedeno do souladu s touto Dohodou nebo postupnì ukonèeno
podle odstavce 2.

c) Tato Dohoda se nevztahuje na opatøení, o která usiluje, která
pøijal nebo udr�uje Èlen na základì jiných ustanovení GATT
1994, ne� je èlánek XIX a na základì Mnohostranných
obchodních dohod, uvedených v Pøíloze 1A jiných, ne� je tato
Dohoda nebo na základì protokolù a dohod nebo ujednání
uzavøených v rámci GATT 1994.

2. Postupné ukonèení opatøení, uvedených v odstavci 1 b), se
uskuteèní podle èasových rozvrhù, které zúèastnìní Èlenové pøedlo�í Výboru
pro ochranná opatøení nejpozdìji 180 dní po datu vstupu v platnost Dohody o
WTO. Tyto èasové rozvrhy umo�ní, aby v�echna opatøení, uvedená v odstavci
1, byla postupnì ukonèena nebo uvedena do souladu s touto Dohodou ve lhùtì,
nepøesahující 4 roky po datu vstupu v platnost Dohody o WTO za podmínky,
�e se pøipou�tí ne více ne� jedno specifické opatøení na dová�ejícího Èlena5/,
které nebude udr�ováno po 31.prosinci 1999. Jakákoliv taková výjimka musí
být vzájemnì dohodnuta mezi pøímo zúèastnìnými Èleny a oznámena Výboru
pro ochranná opatøení k pøezkoumání a pøijetí bìhem 90 dní po vstupu v
platnost Dohody o WTO. Pøíloha této Dohody obsahuje opatøení, o nìm� bylo
dohodnuto, �e spadá pod tuto výjimku.

3. Èlenové nebudou podnìcovat ani podporovat, aby veøejné nebo
soukromé podniky pøijímaly nebo udr�ovaly nevládní opatøení rovnocenná s
opatøeními, uvedenými v odstavci 1.

3/ DovoznõÂ kvoÂtu uplatnÏovanou jako ochranneÂ opatrÏenõÂ v souladu s prÏõÂslusÏnyÂmi

ustanovenõÂmi GATT 1994 a teÂto Dohody muÊzÏe, po vzaÂjemneÂ dohodeÏ, spravovat vyvaÂzÏejõÂcõÂ

CÏlen.

4/ PrÏõÂklady podobnyÂch opatrÏenõÂ zahrnujõÂ zmõÂrneÏnõÂ vyÂvozu, systeÂmy monitorovaÂnõÂ

vyÂvoznõÂch nebo dovoznõÂch cen, dohled nad vyÂvozy nebo dovozy, povinneÂ dovoznõÂ

kartely a libovolneÏ uplatnÏovaneÂ vyÂvoznõÂ a dovoznõÂ licencÏnõÂ rezÏimy, pokud ktereÂkoli

z uvedenyÂch opatrÏenõÂ poskytuje ochranu.

5/ JedinaÂ takovaÂ vyÂjimka, ke ktereÂ je opraÂvneÏno EvropskeÂ spolecÏenstvõÂ, je uvedena v

prÏõÂloze teÂto Dohody.
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Èlánek 12

Oznámení a konzultace

1. Èlen okam�itì oznámí Výboru pro ochranná opatøení:

a) zahájení �etøení, vztahujícího se k vá�né újmì nebo k její hrozbì a
dùvody, které k tomu vedly;

b) zji�tìní vá�né újmy nebo její hrozby, zpùsobené zvý�enými dovozy; a

c) pøijetí rozhodnutí o uplatnìní nebo roz�íøení ochranného opatøení.

2. Pøi zaslání oznámení, uvedených v odstavcích 1 b) a c), poskytne
Èlen, navrhující uplatnit nebo roz�íøit ochranné opatøení, Výboru pro
ochranná opatøení v�echny pøíslu�né informace, které budou zahrnovat
dùkazy o vá�né újmì nebo její hrozbì, zpùsobené zvý�enými dovozy, pøesný
popis dotyèného výrobku a navrhovaného opatøení, navrhované datum
zavedení opatøení, oèekávané trvání opatøení a èasový rozvrh postupné
liberalizace. V pøípadì prodlou�ení opatøení budou dále poskytnuty dùkazy,
�e v pøíslu�ném výrobním odvìtví probíhá proces pøizpùsobování se. Rada pro
obchod zbo�ím nebo Výbor pro ochranná opatøení mohou Èlena, navrhujícího
uplatnit nebo roz�íøit èi prodlou�it opatøení, po�ádat o takové dodateèné
informace, které mohou pova�ovat za potøebné.

3. Èlen, navrhující uplatnit nebo prodlou�it ochranné opatøení,
poskytne pøimìøenou pøíle�itost pro pøedcházející konzultace s tìmi Èleny,
kteøí mají podstatný zájem jako vývozci dotyèného výrobku s cílem mimo jiné
pøezkoumat informace poskytnuté podle odstavce 2, vymìnit si názory na
opatøení a dosáhnout dohody o zpùsobech dosa�ení cíle vytýèeného v odstavci
1 èlánku 8.

4. Èlen uèiní oznámení Výboru pro ochranná opatøení pøed pøijetím
prozatímního ochranného opatøení, zmínìného v èlánku 6. Konzultace budou
zahájeny okam�itì po pøijetí opatøení.

5. Výsledky konzultací, uvedených v tomto èlánku, jako� i výsledky
støednìdobých pøezkoumání, uvedených v odstavci 4 èlánku 7, jakákoliv forma
vyrovnání uvedená v èlánku 8 a navrhované suspenze koncesí a jiných
závazkù, uvedené v odstavci 2 èlánku 8, budou okam�itì oznámeny dotyènými
Èleny Radì pro obchod zbo�ím.

6. Èlenové bezodkladnì oznámí Výboru pro ochranná opatøení své
právní pøedpisy a správní øízení, vztahující se k ochranným opatøením, jako� i
jakékoliv jejich úpravy.

7. Èlenové, udr�ující opatøení, popsaná v èlánku 10 a v odstavci 1
èlánku 11, která existují k datu vstupu v platnost Dohody o WTO, oznámí
taková opatøení Výboru pro ochranná opatøení nejpozdìji 60 dní po datu
vstupu v platnost Dohody o WTO.

8. Kterýkoli Èlen mù�e oznámit Výboru pro ochranná opatøení
v�echny právní pøedpisy a správní øízení a jakákoliv opatøení nebo èinnosti, o
nich� Dohoda pojednává, které nebyly oznámeny jinými Èleny a od nich�
Dohoda vy�aduje, aby taková oznámení uèinili.

9. Kterýkoli Èlen mù�e oznámit Výboru pro ochranná opatøení
jakákoliv nevládní opatøení, uvedená v odstavci 3 èlánku 11.
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10. V�echna oznámení Radì pro obchod zbo�ím, uvedená v této
Dohodì, se obvykle uskuteèní prostøednictvím Výboru pro ochranná opatøení.

11. Ustanovení o oznámení v této Dohodì nepo�adují od kteréhokoli
Èlena, aby zveøejnil dùvìrné informace, jejich� zveøejnìní by bránilo uplatnìní
práva nebo by jinak bylo v rozporu s veøejným zájmem nebo by zpùsobilo újmu
oprávnìným obchodním zájmùm jednotlivých veøejných nebo soukromých
podnikù.

Èlánek 13

Dohled

1. Tímto se, pod pravomocí Výboru pro obchod zbo�ím, zøizuje Výbor
pro ochranná opatøení, který bude otevøen úèasti kteréhokoli Èlena; který o to
projeví pøání. Výbor bude vykonávat následující funkce:

a) sledovat v�eobecné uplatòování této Dohody, podávat o tom ka�doroènì
zprávu Radì pro obchod zbo�ím a èinit doporuèení k jejímu zlep�ení;

b) ovìøovat na �ádost posti�eného Èlena, zda bylo vyhovìno procedurálním
pravidlùm této Dohody v souvislosti s ochranným opatøením a sdìlovat
své nálezy Radì pro obchod zbo�ím;

c) pomáhat Èlenùm, po�ádají-li o to, v jejich konzultacích podle ustanovení
této Dohody;

d) zkoumat opatøení, uvedená v èlánku 10 a v odstavci 1 èlánku 11, sledovat
postupné odstraòování takových opatøení a podat podle potøeby zprávu
Radì pro obchod zbo�ím;

e) zkoumat, na �ádost Èlena, pøijímajícího ochranné opatøení, zda návrhy
na suspenzi koncesí nebo jiných závazkù jsou �v podstatì rovnocenné� a
podat podle potøeby zprávu Radì pro obchod zbo�ím;

f) pøijímat a pøezkoumávat v�echna oznámení podle této Dohody a podat
podle potøeby zprávu Radì pro obchod zbo�ím; a

g) vykonávat jakoukoliv jinou funkci, spojenou s touto Dohodou, kterou
Rada pro obchod zbo�ím mù�e urèit.

2. S cílem pomoci Výboru pøi vykonávání jeho dohlí�ecí funkce
pøipraví Sekretariát ka�doroènì faktologickou zprávu o provádìní Dohody,
opírající se o oznámení a jiné spolehlivé informace, které má k dispozici.

Èlánek 14

Urovnávání sporù

Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994; jak jsou propracována a
uplatòována Ujednáním o øe�ení sporù, se budou vztahovat na konzultace a
øe�ení sporù, vznikajících podle této Dohody.
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PØÍLOHA

VÝJIMKA, UVEDENÁ V ODSTAVCI 2 ÈLÁNKU 11

Dotèení Èlenové Výrobek Ukonèení

EU/Japonsko Osobní automobily, terénní
automobily, lehká u�itková
vozidla, lehké nákladní
automobily (do 5 tun) a
tyto automobily ve zcela
rozebraném stavu (CKD)

31.12.1999
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PØÍLOHA 1B

V�EOBECNÁ DOHODA O OBCHODU SLU�BAMI

ÈÁST I PÙSOBNOST A DEFINICE

Èlánek I Pùsobnost a definice

ÈÁST II V�EOBECNÉ POVINNOSTI A PRAVIDLA

Èlánek II Zacházení podle nejvy��ích výhod
Èlánek III Transparentnost
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Èlánek XIII Vládní zakázky
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Èlánek XIV bis Bezpeènostní výjimky
Èlánek XV Subvence
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Èlánek XVI Pøístup na trh
Èlánek XVII Národní zacházení
Èlánek XVIII Dodateèné závazky

ÈÁST IV POSTUPNÁ LIBERALIZACE

Èlánek XIX Jednání o specifických závazcích
Èlánek XX Listiny specifických závazkù
Èlánek XXI Zmìny listin

ÈÁST V INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Èlánek XXII Konzultace
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Èlánek XXIV Rada pro obchod slu�bami
Èlánek XXV Technická spolupráce
Èlánek XXVI Vztah k jiným mezinárodním organizacím
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ÈÁST IV ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

Èlánek XXVII Odepøení výhod
Èlánek XXVIII Definice
Èlánek XXIX Pøílohy

Pøíloha o zpro�tìní ze závazkù podle èlánku II
Pøíloha o pohybu fyzických osob dodávajících slu�by podle Dohody
Pøíloha o slu�bách v letecké dopravì
Pøíloha o finanèních slu�bách
Druhá pøíloha o finanèních slu�bách
Pøíloha o jednáních o námoøních dopravních slu�bách
Pøíloha o telekomunikacích
Pøíloha o jednáních o základních telekomunikacích
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V�EOBECNÁ DOHODA O OBCHODU SLU�BAMI

Èlenové,

uznávajíce rostoucí význam obchodu slu�bami pro rùst a rozvoj
svìtového hospodáøství;

pøejíce si vytvoøit mnohostranný rámec zásad a pravidel pro obchod
slu�bami s cílem roz�íøit tento obchod za podmínek transparentnosti a
postupné liberalizace a jako prostøedek podpory hospodáøského rùstu v�ech
obchodních partnerù a rozvoje rozvojových zemí;

pøejíce si brzy dosáhnout postupnì vy��ích úrovní liberalizace obchodu
slu�bami prostøednictvím po sobì následujících kol mnohostranných jednání,
zamìøených na podporu zájmù v�ech úèastníkù na vzájemnì výhodném
základì a na zabezpeèení celkové rovnováhy práv a závazkù pøi souèasném
nále�itém respektování cílù národní politiky;

uznávajíce právo Èlenù øídit a zavádìt nové úpravy poskytování
slu�eb na jejich území za úèelem splnìní cílù národní politiky a zvlá�tní
potøebu rozvojových zemí vykonávat toto právo vzhledem k daným
nesoumìrnostem existujícím ve stupni rozvoje právní úpravy slu�eb v rùzných
zemích;

pøejíce si usnadnit vzrùstající úèast rozvojových zemí na obchodu
slu�bami a roz�íøení jejich vývozù slu�eb, vèetnì, mimo jiné, cestou posílení
jejich schopnosti poskytovat slu�by a jejich úèinnost a konkurenceschopnost;

berouce obzvlá�tní zøetel na vá�né potí�e nejménì rozvinutých zemí s
ohledem na jejich specifickou hospodáøskou situaci a jejich potøeby v oblasti
rozvoje, obchodu a financí;

dohodli se takto:

ÈÁST I

PÙSOBNOST A DEFINICE

Èlánek I

Pùsobnost a definice

1. Tato Dohoda se vztahuje na opatøení Èlenù, která pùsobí na
obchod slu�bami.

2. Pro úèely této Dohody se obchodem slu�bami rozumí dodávka
slu�by:

a) z území jednoho Èlena na území kteréhokoli jiného Èlena;

b) na území jednoho Èlena spotøebiteli slu�by kteréhokoli jiného Èlena;

c) dodavatelem slu�by jednoho Èlena prostøednictvím komerèní pøítomnosti
na území kteréhokoli jiného Èlena;

d) dodavatelem slu�by jednoho Èlena prostøednictvím pøítomnosti fyzických
osob Èlena na území kteréhokoli jiného Èlena.
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3. Pro úèely této Dohody:

a) �opatøení uèinìná Èleny� znamenají opatøení, pøijatá:
(i) ústøedními, regionálními nebo místními vládami a správními

úøady; a
(ii) nevládními orgány pøi výkonu pravomocí, postoupených

ústøedními, regionálními nebo místními vládami nebo správními
úøady;

Pøi plnìní svých závazkù podle Dohody pøijme ka�dý Èlen v rámci své
pravomoci taková pøimìøená opatøení, aby zabezpeèil jejich dodr�ování
regionálními a místními vládami a správními úøady a nevládními orgány
na svém území;

b) �slu�by� zahrnují jakoukoliv slu�bu v kterémkoli sektoru kromì slu�eb,
dodávaných pøi výkonu vládní moci;

c) �slu�ba dodávaná pøi výkonu vládní moci� znamená jakoukoliv slu�bu,
která není dodávána ani na komerèním základì, ani v rámci soutì�e s
jedním nebo více dodavateli slu�eb.

ÈÁST II

V�EOBECNÉ POVINNOSTI A PRAVIDLA

Èlánek II

Zacházení podle nejvy��ích výhod

1. Pokud jde o kterékoli opatøení, na které se vztahuje tato Dohoda,
poskytne ka�dý Èlen okam�itì a bezpodmíneènì slu�bám a dodavatelùm
slu�eb kteréhokoli jiného Èlena zacházení ne ménì pøíznivé, ne� které
poskytuje obdobným slu�bám a dodavatelùm slu�eb kterékoli jiné zemì.

2. Èlen mù�e udr�ovat opatøení, nesluèitelné s odstavcem 1 za
pøedpokladu, �e je takové opatøení zapsáno v Pøíloze o zpro�tìní ze závazkù
podle èlánku II a splòuje podmínky, uvedené v této Pøíloze.

3. Ustanovení této Dohody nebudou vykládána tak, aby bránila
kterémukoli Èlenu udìlit nebo poskytnout výhody sousedním zemím k
usnadnìní výmìny slu�eb omezené na pøilehlé pohranièní zóny, pøièem� tyto
slu�by se místnì jak vyrábí, tak spotøebovávají.

Èlánek III

Transparentnost

1. Ka�dý Èlen bezodkladnì zveøejní v�echna obecnì závazná opatøení,
týkající se nebo zamìøená na pùsobení této Dohody s výjimkou naléhavých
situací, kdy tak uèiní nejpozdìji v dobì jejich vstupu v platnost. Zveøejnìny
budou dále mezinárodní dohody, týkající se nebo pùsobící na obchod slu�bami,
kterých je Èlen signatáøem.

2. V pøípadech, kdy zveøejnìní, uvedené v odstavci 1, není
proveditelné, bude tato informace zpøístupnìna jiným zpùsobem.

3. Ka�dý Èlen bude bezodkladnì a alespoò jedenkrát roènì
informovat Radu pro obchod slu�bami o zavedení jakýchkoliv nových právních
pøedpisù nebo správních opatøení nebo jakýchkoliv zmìn existujících právních
pøedpisù nebo správních opatøení, které se významnì dotýkají obchodu
slu�bami, u nich� pøijal specifické závazky podle této Dohody.
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4. Ka�dý Èlen bezodkladnì odpoví na v�echny �ádosti kteréhokoli
jiného Èlena o specifické informace o jakýchkoliv jeho obecnì závazných
opatøeních nebo mezinárodních dohodách ve smyslu odstavce 1. Ka�dý Èlen
té� zøídí jednu nebo více informaèních kanceláøí, které budou na po�ádání
poskytovat specifické informace jiným Èlenùm o v�ech tìchto otázkách, jako� i
o tìch, které podléhají oznamovacím povinnostem v odstavci 3. Tyto
informaèní kanceláøe budou zøízeny v prùbìhu 2 let od data vstupu v platnost
Dohody o zøízení Svìtové obchodní organizace (dále uvádìné jako �Dohoda o
WTO�). Pro jednotlivé rozvojové èlenské zemì je mo�né dohodnout pøimìøenì
pru�né podmínky, pokud jde o lhùty, stanovené pro zøízení tìchto
informaèních kanceláøí. V informaèních kanceláøích nemusí být právní
pøedpisy ulo�eny.

5. Kterýkoli Èlen mù�e oznámit Radì pro obchod slu�bami jakékoliv
opatøení, pøijaté kterýmkoli jiným Èlenem, které se podle jeho úvahy dotýká
pùsobení Dohody.

Èlánek III bis

Zveøejòování dùvìrných informací

�ádné ustanovení této Dohody nevy�aduje od kteréhokoli Èlena, aby
poskytl dùvìrné informace, jejich� zveøejnìní by pøeká�elo uplatòování
zákonù, nebo by jinak bylo v rozporu s veøejným zájmem, nebo by bylo na
újmu oprávnìným obchodním zájmùm jednotlivých veøejných èi soukromých
podnikù.

Èlánek IV

Vzrùstající úèast rozvojových zemí

1. Vzrùstající úèast rozvojových èlenských zemí ve svìtovém obchodì
bude jinými Èleny usnadnìna pomocí sjednaných specifických závazkù podle
èástí III a IV této Dohody, které se vztahují k:

a) posílení jejich schopnosti poskytovat domácí slu�by, jako� i jejich
úèinnosti a konkurenceschopnosti mimo jiné prostøednictvím pøístupu k
technologiím na komerèním základì;

b) zlep�ení jejich pøístupu k distribuèním a informaèním sítím;

c) liberalizaci pøístupu na trh v sektorech a ve zpùsobech dodávky, které
jsou pøedmìtem jejich vývozního zájmu.

2. Vyspìlé èlenské zemì a v mezích mo�ností té� jiní Èlenové zøídí v
prùbìhu 2 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO styèné kanceláøe pro
usnadnìní pøístupu dodavatelù slu�eb z rozvojových èlenských zemí k
informacím, vztahujícím se k jejich pøíslu�ným trhùm, týkajícím se:

a) komerèních a technických aspektù dodávky slu�eb;

b) registrace, uznání a získání profesionální kvalifikace; a

c) dostupnosti technologií slu�eb.

3. Nejménì rozvinutým èlenským zemím bude poskytnuta zvlá�tní
pøednost pøi provádìní odstavcù 1 a 2. Zvlá�tní zøetel bude brán na vá�né
potí�e nejménì rozvinutých zemí, které mají pøi pøijímání sjednaných
specifických závazkù, a to s ohledem na jejich zvlá�tní hospodáøskou situaci a
na jejich potøeby v oblasti rozvoje, obchodu a financí.
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Èlánek V

Hospodáøská integrace

1. Tato Dohoda nebude bránit kterémukoli z jejích Èlenù být stranou
dohody nebo pøistoupit k dohodì, která liberalizuje obchod slu�bami mezi
dvìma nebo více stranami takové dohody za pøedpokladu, �e taková dohoda:

a) má podstatné sektorové krytí1/, a

b) zabezpeèuje neuplatòování nebo odstranìní v podstatì ve�keré
diskriminace ve smyslu èlánku XVII mezi dvìma nebo více stranami v
sektorech pokrytých pododstavcem a), cestou:

(i) odstranìní existujících diskriminaèních opatøení, a/nebo

(ii) zákazu nových opatøení nebo opatøení více diskriminaèních,

buï pøi vstupu takové dohody v platnost nebo na základì pøimìøeného
èasového rozvrhu s výjimkou opatøení,povolených podle èlánkù XI, XII,
XIV a XIV bis.

2. Pøi hodnocení, zda jsou splnìny podmínky podle odstavce 1 b), je
mo�né zvá�it vztah dohody k �ir�ímu procesu hospodáøské integrace nebo
liberalizace obchodu mezi zúèastnìnými zemìmi.

3. a) V pøípadech, kdy rozvojové zemì jsou stranami dohody typu,
uvedeného v odstavci 1, se bude postupovat, pokud jde o
podmínky, stanovené v odstavci l, zejména s ohledem na jeho
pododstavec b), pru�nì v souladu s úrovní rozvoje dotèených
zemí, a to jak celkovì, tak v jednotlivých sektorech a
podsektorech.

b) Bez ohledu na ustanovení odstavce 6 je mo�né, v pøípadì
dohody typu uvedeného v odstavci 1, zahrnující pouze rozvojové
zemì, poskytnout výhodnìj�í zacházení právnickým osobám,
vlastnìným nebo kontrolovaným fyzickými osobami stran
takové dohody.

4. Jakákoliv dohoda, uvedená v odstavci 1, bude urèena k usnadnìní
obchodu mezi stranami dohody a nezvý�í ve vztahu ke kterémukoli Èlenu,
stojícímu mimo dohodu, celkovou úroveò pøeká�ek obchodu slu�bami v
pøíslu�ných sektorech nebo podsektorech ve srovnání s úrovní, uplatòovanou
pøed uzavøením takové dohody.

5. Jestli�e pøi sjednání, roz�íøení nebo pøi jakýchkoliv významných
úpravách jakékoliv dohody podle odstavce 1 Èlen zamý�lí odvolat nebo upravit
specifický závazek zpùsobem nesluèitelným s podmínkami a závazky,
stanovenými v jeho listinì, oznámí takovou úpravu nebo odvolání nejménì 90
dní pøedem a budou uplatnìny postupy, uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 èlánku
XXI.

6. Dodavatel slu�eb jakéhokoliv jiného Èlena, který je .právnickou
osobou, ustavenou podle právních pøedpisù strany dohody, uvedené v odstavci
1, bude oprávnìn k zacházení poskytovanému podle takové dohody za
pøedpokladu, �e se úèastní na podstatných obchodních operacích na území
stran takové dohody.

1/ Tato podmõÂnka se rozumõÂ ve smyslu pocÏtu sektoruÊ, objemu dotcÏeneÂho obchodu a zpuÊsobuÊ

dodaÂvek. Aby se tato podmõÂnka splnila, dohody by nemeÏly umozÏnÏovat prÏedem vyloucÏenõÂ

ktereÂhokoli zpuÊsobu dodaÂvky.
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Èlánek V

Hospodáøská integrace

1. Tato Dohoda nebude bránit kterémukoli z jejích Èlenù být stranou
dohody nebo pøistoupit k dohodì, která liberalizuje obchod slu�bami mezi
dvìma nebo více stranami takové dohody za pøedpokladu, �e taková dohoda:

a) má podstatné sektorové krytí1/, a

b) zabezpeèuje neuplatòování nebo odstranìní v podstatì ve�keré
diskriminace ve smyslu èlánku XVII mezi dvìma nebo více stranami v
sektorech pokrytých pododstavcem a), cestou:

(i) odstranìní existujících diskriminaèních opatøení, a/nebo

(ii) zákazu nových opatøení nebo opatøení více diskriminaèních,

buï pøi vstupu takové dohody v platnost nebo na základì pøimìøeného
èasového rozvrhu s výjimkou opatøení,povolených podle èlánkù XI, XII,
XIV a XIV bis.

2. Pøi hodnocení, zda jsou splnìny podmínky podle odstavce 1 b), je
mo�né zvá�it vztah dohody k �ir�ímu procesu hospodáøské integrace nebo
liberalizace obchodu mezi zúèastnìnými zemìmi.

3. a) V pøípadech, kdy rozvojové zemì jsou stranami dohody typu,
uvedeného v odstavci 1, se bude postupovat, pokud jde o
podmínky, stanovené v odstavci 1, zejména s ohledem na jeho
pododstavec b), pru�nì v souladu s úrovní rozvoje dotèených
zemí, a to jak celkovì, tak v jednotlivých sektorech a
podsektorech.

b) Bez ohledu na ustanovení odstavce 6 je mo�né, v pøípadì
dohody typu uvedeného v odstavci 1, zahrnující pouze rozvojové
zemì, poskytnout výhodnìj�í zacházení právnickým osobám,
vlastnìným nebo kontrolovaným fyzickými osobami stran
takové dohody.

4. Jakákoliv dohoda, uvedená v odstavci 1, bude urèena k usnadnìní
obchodu mezi stranami dohody a nezvý�í ve vztahu ke kterémukoli Èlenu,
stojícímu mimo dohodu, celkovou úroveò pøeká�ek obchodu slu�bami v
pøíslu�ných sektorech nebo podsektorech ve srovnání s úrovní, uplatòovanou
pøed uzavøením takové dohody.

5. Jestli�e pøi sjednání, roz�íøení nebo pøi jakýchkoliv významných
úpravách jakékoliv dohody podle odstavce 1 Èlen zamý�lí odvolat nebo upravit
specifický závazek zpùsobem nesluèitelným s podmínkami a závazky,
stanovenými v jeho listinì, oznámí takovou úpravu nebo odvolání nejménì 90
dní pøedem a budou uplatnìny postupy, uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 èlánku
XXI.

6. Dodavatel slu�eb jakéhokoliv jiného Èlena, který je právnickou
osobou, ustavenou podle právních pøedpisù strany dohody, uvedené v odstavci
1, bude oprávnìn k zacházení poskytovanému podle takové dohody za
pøedpokladu, �e se úèastní na podstatných obchodních operacích na území
stran takové dohody.

1/ Tato podmõÂnka se rozumõÂ ve smyslu pocÏtu sektoruÊ, objemu dotcÏeneÂho obchodu a zpuÊsobuÊ

dodaÂvek. Aby se tato podmõÂnka splnila, dohody by nemeÏly umozÏnÏovat prÏedem vyloucÏenõÂ

ktereÂhokoli zpuÊsobu dodaÂvky.
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7. a) Èlenové, kteøí jsou stranami jakékoliv dohody, uvedené v
odstavci 1, oznámí bezodkladnì jakoukoliv takovou dohodu a
jakékoliv roz�íøení nebo jakoukoliv významnou zmìnu této
dohody Radì pro obchod slu�bami. Rovnì� poskytnou Radì
takové pøíslu�né informace, které od nich mù�e po�adovat.
Rada mù�e ustavit pracovní skupinu, aby pøezkoumala takovou
dohodu nebo roz�íøení nebo zmìnu této dohody a podala zprávu
Radì o její sluèitelnosti s tímto èlánkem.

b) Èlenové, kteøí jsou stranami jakékoliv dohody, uvedené v
odstavci 1, která se provádí na základì èasového rozvrhu,
budou pravidelnì podávat zprávy o jejím provádìní Radì pro
obchod slu�bami. Rada mu�e ustavit pracovní skupinu, aby
takové zprávy pøezkoumala, jestli�e takovou pracovní skupinu
pova�uje za potøebnou.

c) Na základì zpráv pracovních skupin, uvedených v
pododstavcích a) a b), mù�e Rada uèinit stranám doporuèení,
která pova�uje za vhodná.

8. Èlen, který je stranou jakékoliv dohody, uvedené v odstavci 1,
nemù�e po�adovat vyrovnání za obchodní výhody, které mohou plynout z
takové dohody jakémukoliv jinému Èlenu.

Èlánek V bis

Dohody o integraci trhù pracovních sil

Tato Dohoda nebude bránit kterémukoli z jejich Èlenù, aby byl
stranou dohody, vytváøející plnou integraci2/ trhù pracovních sil mezi dvìma
nebo více stranami takové dohody za pøedpokladu, �e taková dohoda:

a) zpro��uje obèany zemí, které jsou strany dohody, po�adavkù, týkajících se
pobytových a pracovních povolení;

b) bude oznámena Radì pro obchod slu�bami.

Èlánek VI

Domácí regulace

1. Ka�dý Èlen v sektorech, ve kterých byly pøijaty specifické závazky,
zabezpeèí, aby se v�echna opatøení obecné pùsobnosti, dotýkající se obchodu
slu�bami, vykonávala rozumným, objektivním a nestranným zpùsobem.

2. a) Ka�dý Èlen bude udr�ovat nebo ustaví, jakmile to bude
proveditelné, soudy nebo soudní, rozhodèí nebo správní øízení,
která umo�ní na �ádost dotèeného dodavatele slu�by provést
bezodkladné pøezkoumání a kde je to odùvodnìné, pøijmout
pøimìøená opatøení k nápravì správních rozhodnutí,
postihujících obchod slu�bami. V pøípadech, kdy tato øízení
nejsou nezávislá na orgánu povìøeném pøijmout pøíslu�né
správní rozhodnutí, Èlen zajistí, aby tato øízení skuteènì
skýtala mo�nost objektivního a nestranného pøezkoumání.

2/ TakovaÂ integrace se vyznacÏuje tõÂm, zÏe daÂvaÂ obcÏanuÊm zuÂcÏastneÏnyÂch stran praÂvo volneÂho

vstupu na trhy pracovnõÂch sil stran a zahrnuje opatrÏenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se platovyÂch

podmõÂnek, jinyÂch podmõÂnek zameÏstnaÂnõÂ a sociaÂlnõÂch vyÂhod.
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b) Ustanovení pododstavce a) nebudou vykládána tak, �e vy�adují
na Èlenu, aby ustavil takové soudy nebo øízení, které by byly
nesluèitelné s jeho ústavní strukturou nebo povahou jeho
právního systému.

3. V pøípadech, kdy se vy�aduje povolení pro dodávku slu�by, na
kterou byl uèinìn specifický závazek, budou pøíslu�né úøady Èlena v rozumné
lhùtì po pøedlo�ení �ádosti, pova�ované za úplnou podle domácího právního
øádu, informovat �adatele o rozhodnutí, týkajícím se �ádosti. Na �ádost
�adatele poskytnou pøíslu�né úøady Èlena bez zbyteèného odkladu informace,
týkající se stavu �ádosti.

4. S cílem zajistit, aby opatøení, vztahující se ke kvalifikaèním
po�adavkùm a øízením, technickým normám a licenèním pøedpisùm,
nevytváøela zbyteèné pøeká�ky obchodu slu�bami, stanoví Rada pro obchod
slu�bami prostøednictvím pøíslu�ných orgánù, které mù�e zalo�it, jakákoliv
potøebná pravidla. Tato pravidla budou usilovat o zaji�tìní toho, aby se
takové po�adavky mimo jiné:

a) opíraly o objektivní a transparentní kritéria, jako je oprávnìnost a
schopnost dodávat slu�bu;

b) nebyly více zatì�ující, ne� je potøebné k zaji�tìní kvality slu�by;

c) nestaly, v pøípadì licenèního øízení, samy omezením dodávky slu�by.

5. a) V sektorech, ve kterých Èlen pøijal specifické závazky do doby
vstupu v platnost pravidel stanovených v tìchto sektorech
podle odstavce 4, Èlen neuplatní licenèní pøedpisy a
kvalifikaèní po�adavky a technické normy, které ru�í nebo
po�kozují tyto specifické závazky zpùsobem, který:
(i) nevyhovuje kritériím, uvedeným v odstavcích 4 a), b)

nebo c); a
(ii) by nemohl být rozumnì oèekáván od Èlena v dobì, kdy v

tìchto sektorech byly uèinìny specifické závazky.

b) Pøi urèování, zda je Èlen ve shodì se závazkem podle odstavce
5 a), bude brán zøetel na mezinárodní normy pøíslu�ných
mezinárodních organizací3/, uplatòované tímto Èlenem.

6. V sektorech, ve kterých jsou pøijaty závazky, týkající se
profesionálních slu�eb, zabezpeèí ka�dý Èlen pøimìøené postupy k ovìøení
oprávnìnosti a schopnosti dodavatelù profesionálních slu�eb kteréhokoli
jiného Èlena.

Èlánek VII

Uznání

1. Pro úèely plného nebo èásteèného plnìní svých norem nebo kritérií
pro udìlení povolení, licencí nebo osvìdèení dodavatelùm slu�eb a za
podmínek po�adavkù odstavce 3, mù�e Èlen uznat získané vzdìlání nebo
zku�enosti, splnìné po�adavky nebo udìlenou licenci nebo osvìdèení v urèité
zemi. Takové uznání, jeho� lze dosáhnout pomocí harmonizace nebo jinak, se
mù�e opírat o dohodu nebo ujednání s dotyènou zemí nebo mù�e být udìleno
samostatnì.

3/ VyÂrazem ªprÏõÂslusÏneÂ mezinaÂrodnõÂ organizaceª se rozumõÂ mezinaÂrodnõÂ instituce, jejichzÏ

cÏlenstvõÂ je otevrÏeneÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm prÏinejmensÏõÂm vsÏech CÏlenuÊ WTO.
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2. Èlen, který je stranou dohody nebo ujednání typu, uvedeného v
odstavci 1, které ji� existuje nebo teprve vznikne, poskytne pøimìøenou
pøíle�itost jiným zúèastnìným Èlenùm jednat o jejich pøístupu k takové
dohodì nebo ujednání nebo s ním jednat o srovnatelnou dohodu nebo
ujednání. V pøípadech, kdy Èlen udìlí uznání samostatnì, poskytne
pøimìøenou pøíle�itost kterémukoli jinému Èlenu prokázat, �e by mìlo být
uznáno vzdìlání, zku�enosti, licence nebo osvìdèení získané nebo po�adavky
splnìné na území tohoto jiného Èlena.

3. Èlen neudìlí uznání zpùsobem, který by vytvoøil prostøedek
diskriminace mezi zemìmi pøi uplatòování jeho norem nebo kritérií pro
udìlování povolení, licencí nebo osvìdèení dodavatelùm slu�eb, nebo skryté
omezení obchodu slu�bami.

4. Ka�dý Èlen:

a) bìhem 12 mìsícù od data, kdy pro nìj Dohoda o WTO nabude úèinnosti,
bude informovat Radu pro obchod slu�bami o existujících opatøeních,
týkajících se uznání a sdìlí, zda se taková opatøení opírají o dohody anebo
ujednání typu, uvedeného v odstavci 1;

b) bude bezodkladnì informovat Radu pro obchod slu�bami s co mo�ná
nejvìt�ím pøedstihem o zahájení jednání o dohodì nebo ujednání typu,
uvedeného v odstavci 1, aby se vytvoøila pøimìøená pøíle�itost pro
kteréhokoli jiného Èlena projevit svùj zájem o úèast na jednáních døíve,
ne� vstoupí do podstatné fáze;

c) bude bezodkladnì informovat Radu pro obchod slu�bami v pøípadì, �e
pøijme nová opatøení o uznání nebo významnì pozmìní existující opatøení
a sdìlí, zda se opatøení opírají o dohodu nebo ujednání typu, uvedeného v
odstavci 1.

5. Kdykoliv je to vhodné, mìlo by se uznání opírat o mnohostrannì
dohodnutá kritéria. Ve vhodných pøípadech budou Èlenové pracovat s
pøíslu�nými mezivládními a nevládními organizacemi na vytvoøení a pøijetí
spoleèných mezinárodních norem a kritérií pro uznání a spoleèných
mezinárodních norem pro výkon pøíslu�ných èinností a profesí, vztahujících se
ke slu�bám.

Èlánek VIII

Monopoly a výhradní dodavatelé slu�eb

1. Ka�dý Èlen zajistí, aby �ádný monopolní dodavatel slu�by na jeho
území nejednal pøi dodávce monopolní slu�by na pøíslu�ném trhu zpùsobem,
nesluèitelným se závazky tohoto Èlena podle èlánku II a specifickými závazky.

2. V pøípadech, kdy monopolní dodavatel Èlena pøímo nebo
prostøednictvím pøidru�ené spoleènosti soutì�í pøi dodávce slu�by mimo
pùsobnost svých monopolních práv a dodávka podléhá specifickým závazkùm
tohoto Èlena, Èlen zajistí, aby tento dodavatel nezneu�il svého monopolního
postavení k jednání na jeho území zpùsobem, nesluèitelným s takovými
závazky.

3. Rada pro obchod slu�bami mù�e na �ádost Èlena, který má dùvod
vìøit, �e monopolní dodavatel slu�by jakéhokoliv jiného Èlena jedná zpùsobem,
nesluèitelným s odstavcem 1 nebo 2, po�ádat Èlena, který zøizuje, podporuje
nebo zmocòuje takového dodavatele, aby poskytl specifické informace, týkající
se pøíslu�ných operací.
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4. Jestli�e po dni vstupu v platnost Dohody o WTO Èlen udìlí
monopolní práva, týkající se dodávky slu�by, která je pokryta specifickými
závazky, uèiní tento Èlen pøíslu�né oznámení Radì pro obchod slu�bami
nejpozdìji 3 mìsíce pøed zamý�leným provádìním udìlených monopolních
práv a pou�ijí se ustanovení odstavcù 2, 3 a 4 èlánku XXI.

5. Ustanovení tohoto èlánku se budou rovnì� uplatòovat na pøípady
výhradních dodavatelù slu�eb v pøípadech, kdy Èlen právnì nebo fakticky a)
zmocní nebo zalo�í malý poèet dodavatelù slu�eb a b) podstatným zpùsobem
brání soutì�i mezi tìmito dodavateli na svém území.

Èlánek IX

Obchodní praktiky

1. Èlenové uznávají, �e urèité obchodní praktiky dodavatelù slu�eb,
jiné ne� ty, na které se vztahuje èlánek VIII, mohou potlaèovat soutì� a tím
omezovat obchod slu�bami.

2. Ka�dý Èlen na �ádost kteréhokoli jiného Èlena zahájí konzultace s
cílem odstranit praktiky, uvedené v odstavci 1. Èlen, jemu� je �ádost urèena, ji
plnì a s pochopením posoudí a bude spolupracovat cestou poskytování veøejnì
pøístupných nedùvìrných informací, podstatných v dané vìci. Èlen, jemu� je
�ádost urèena, rovnì� poskytne �ádajícímu Èlenu jiné dostupné informace za
pøedpokladu, �e to umo�òuje jeho domácí právní øád a �e bude uzavøena
uspokojivá dohoda o ochranì dùvìrného charakteru informací �ádajícím
Èlenem.

Èlánek X

Nouzová ochranná opatøení

1. Uskuteèní se mnohostranná jednání o otázce nouzových
ochranných opatøení, zalo�ených na zásadì nediskriminace. Výsledky tìchto
jednání nabudou úèinnosti ne pozdìji ne� 3 roky po datu vstupu v platnost
Dohody o WTO.

2. V období pøed nabytím úèinnosti výsledkù jednání, uvedených v
odstavci l, mù�e kterýkoli Èlen, nehledì na ustanovení odstavce 1 èlánku XXI,
oznámit Radì pro obchod slu�bami svùj zámìr pozmìnit nebo odvolat
specifický závazek po uplynutí jednoho roku od data, kdy závazek vstoupí v
platnost za pøedpokladu, �e Èlen proká�e Radì pøíèinu, pro kterou zmìna
nebo odvolání nemohou být provedeny po uplynutí tøíletého období, které
umo�òuje odstavec 1 èlánku XXI.

3. Ustanovení odstavce 2 se pøestanou uplatòovat 3 roky po datu
vstupu v platnost Dohody o WTO.

Èlánek XI

Platby a pøevody

1. Èlen nebude uplatòovat omezení mezinárodních pøevodù a plateb u
bì�ných transakcí, vztahujících se k jeho specifickým závazkùm s výjimkou
okolností, uvedených v èlánku XII.

2. �ádná ustanovení této Dohody se nedotknou práv a závazkù èlenù
Mezinárodního mìnového fondu podle Èlánkù Dohody o fondu, vèetnì
pou�ívání devizových opatøení, která jsou v souladu s Èlánky Dohody za
pøedpokladu, �e Èlen neuvalí omezení na jakékoliv kapitálové transakce
zpùsobem, nesluèitelným s jeho specifickými závazky, pokud jde o tyto
transakce kromì omezení podle èl. XII nebo na �ádost Fondu.



- 339 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995Strana 2686 CÏ aÂstka 51

Èlánek XII

Omezení na ochranu platební bilance

1. V pøípadì vá�ných potí�í nebo jejich hrozby v oblasti platební
bilance a vnìj�í finanèní situace mù�e Èlen pøijmout nebo udr�ovat omezení
obchodu slu�bami, u kterého pøevzal specifické závazky, vèetnì omezení
plateb nebo pøevodù u transakcí vztahujících se k takovým závazkùm. Uznává
se, �e zvlá�tní tlaky na platební bilanci Èlena, který se nachází v procesu
hospodáøského rozvoje nebo hospodáøského pøechodu, mohou vy�adovat
pou�ití omezení, aby se mimo jiné zajistilo zachování úrovnì finanèních
rezerv, pøimìøených pro provádìní jeho programu hospodáøského rozvoje nebo
hospodáøského pøechodu.

2. Omezení, uvedená v odstavci 1:

a) nebudou diskriminovat mezi Èleny;

b) budou sluèitelná s Èlánky Dohody o Mezinárodnírn mìnovém fondu;

c) vystøíhají se zbyteèného po�kození obchodních, hospodáøských a
finanèních zájmù jakéhokoliv jiného Èlena;

d) nepøekroèí míru nezbytnou pro zvládnutí okolností, uvedených v odstavci
1;

e) budou doèasná a budou postupnì odstranìna, jakmile se zlep�í situace,
uvedená v odstavci 1.

3. Pøi urèování dopadu takových omezení mohou Èlenové dát
pøednost dodávce slu�eb, které jsou více nezbytnými pro jejich hospodáøské a
rozvojové programy. Taková opatøení v�ak nebudou pøijímána nebo
udr�ována za úèelem ochrany jednotlivého sektoru slu�eb.

4. Jakákoliv omezení, pøijatá nebo udr�ovaná podle odstavce 1 nebo
jakékoliv zmìny v tìchto omezeních, budou okam�itì oznámeny Generální
radì.

5. a) Èlenové, uplatòující ustanovení tohoto èlánku, budou
bezodkladnì konzultovat s Výborem pro omezení, uplatòovaná
z dùvodu platební bilance omezení pøijatá podle tohoto èlánku.

b) Konference ministrù stanoví postupy4/ pro pravidelné
konzultace s cílem umo�nit, aby byla dotyènému Èlenu uèinìna
taková doporuèení, jaká mù�e pova�ovat za vhodná.

c) Tyto konzultace zhodnotí situaci dotyèného Èlena v oblasti
platební bilance a omezení, pøijatá nebo udr�ovaná podle tohoto
èlánku, berouce v úvahu mimo jiné takové èinitele jako jsou:

(i) povaha a rozsah potí�í v oblasti platební bilance a vnìj�í
finanèní situace;

(ii) vnìj�í hospodáøské a obchodní prostøedí konzultujícího
Èlena;

(iii) alternativní opatøení k nápravì, která mohou být
pou�ita.

4// RozumõÂ se, zÏe postupy podle odstavce 5 budou stejneÂ jako postupy podle GATT 1994.
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d) Konzultace se budou zabývat souladem jakýchkoliv omezení s
odstavcem 2, zejména postupným odstraòováním omezení v
souladu s odstavcem 2 e).

e) V tìchto konzultacích budou pøijaty v�echny nálezy o
statistických a jiných skuteènostech, pøedlo�ených
Mezinárodním mìnovým fondem, vztahující se k devizám,
mìnovým rezervám a k platební bilanci, pøièem� závìry se
budou opírat o zhodnocení platební bilance a vnìj�í finanèní
situace konzultujícího Èlena, provedené Fondem.

6. Jestli�e si Èlen, který není èlenem Mezinárodního mìnového fondu,
pøeje pou�ít ustanovení tohoto èlánku, Konference ministrù stanoví postupy
pro pøezkoumání a jakékoliv jiné potøebné postupy.

Èlánek XIII

Vládní zakázky

1. Èlánky II, XVI a XVII se nevztahují na právní pøedpisy, jimi� se
øídí obstarávání slu�eb vládními orgány, nakupovaných pro vládní úèely a
nikoliv pro dal�í obchodní prodeje nebo pro jejich pou�ití v dodávkách slu�eb
pro obchodní prodej.

2. V prùbìhu 2 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO se v
rámci této Dohody uskuteèní mnohostranná jednání o vládních zakázkách ve
slu�bách.

Èlánek XIV

V�eobecné výjimky

Za podmínky, �e se taková opatøení neuplatòují zpùsobem, který by
vytváøel nástroj svévolné nebo neoprávnìné diskriminace mezi zemìmi, kde
pøevládají podobné podmínky nebo skrytého omezení v obchodu slu�bami, nic
v této Dohodì nebude vykládáno tak, aby kterémukoli Èlenu bránilo v pøijetí
nebo provádìní opatøení:

a) potøebných k ochranì veøejné morálky nebo k zachování veøejného
poøádku;5/

b) potøebných k ochranì �ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo rostlin;

c) potøebných k zabezpeèení shody s právními pøedpisy, které nejsou
nesluèitelné s ustanoveními této Dohody, vèetnì tìch, které se týkají:

(i) zabránìní klamavým a podvodným praktikám nebo od�kodòováním
za neplnìní závazkù ze smluv o slu�bách;

(ii) ochrany soukromí jednotlivcù, pokud jde o zpracování a roz�iøování
osobních dat a ochrany dùvìrné povahy záznamù a úètù
jednotlivých osob;

(iii) bezpeènosti;

5/ K vyÂjimce verÏejneÂho porÏaÂdku je mozÏneÂ se odvolat pouze v prÏõÂpadech, kde jeden ze

zaÂkladnõÂch zaÂjmuÊ spolecÏnosti je vystaven skutecÏneÂ a dostatecÏneÏ vaÂzÏneÂ hrozbeÏ.



- 341 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995Strana 2688 CÏ aÂstka 51

d) nesluèitelných s èlánkem XVII za pøedpokladu, �e rozdílnost v zacházení
je zamìøena na zaji�tìní spravedlivého nebo úèinného6/ uvalení nebo
vybírání pøímých daní ve vztahu ke slu�bám nebo dodavatelùm slu�eb
jiných Èlenù;

e) nesluèitelných s èlánkem II za pøedpokladu, �e rozdílnost v zacházení je
výsledkem dohody o zamezení dvojímu zdanìní nebo ustanovení o
zamezení dvojímu zdanìní v jakékoliv jiné mezinárodní dohodì nebo
ujednání, kterým je Èlen vázán.

Èlánek XIV bis

Bezpeènostní výjimky

1. �ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby:

a) vy�adovalo od kteréhokoli Èlena podávat jakoukoliv informaci, její�
zveøejnìní pova�uje za odporující jeho hlavním bezpeènostním zájmùm;
nebo

b) zabraòovalo kterémukoli Èlenu uèinit jakékoliv opatøení, které pova�uje
za potøebné pro ochranu svých hlavních bezpeènostních zájmù:

(i) vztahující se k dodávce slu�eb, která se provádí pøímo nebo
nepøímo za úèelem zásobování vojenských sil;

6/ OpatrÏenõÂ, kteraÂ jsou zameÏrÏena na zajisÏteÏnõÂ spravedliveÂho nebo uÂcÏinneÂho uklaÂdaÂnõÂ

nebo vybõÂraÂnõÂ prÏõÂmyÂch danõÂ, zahrnujõÂ opatrÏenõÂ prÏijõÂmanaÂ CÏlenem podle jeho danÏoveÂho

systeÂmu, kteraÂ:

(i) se vztahujõÂ na dodavatele sluzÏeb - nerezidenty, prÏi uznaÂnõÂ skutecÏnosti, zÏe

danÏovyÂ zaÂvazek nerezidentuÊ je urcÏovaÂn ve vztahu ke zdanitelnyÂm polozÏkaÂm

pochaÂzejõÂcõÂm z uÂzemõÂ CÏlena nebo umõÂsteÏnyÂm na uÂzemõÂ CÏlena; nebo

(ii) se vztahujõÂ na nerezidenty, aby zajistila ulozÏenõÂ nebo vybõÂraÂnõÂ danõÂ na

uÂzemõÂ CÏlena; nebo

(iii) se vztahujõÂ na nerezidenty nebo rezidenty, aby zabraÂnila vyhyÂbaÂnõÂ se nebo

obchaÂzenõÂ danÏoveÂ povinnosti, vcÏetneÏ opatrÏenõÂ o vykonatelnosti; nebo

(iv) se vztahujõÂ na spotrÏebitele sluzÏeb dodanyÂch na uÂzemõÂ nebo z uÂzemõÂ jineÂho

CÏlena, aby se zajistilo ulozÏenõÂ nebo vybõÂraÂnõÂ danõÂ od teÏchto spotrÏebiteluÊ

pochaÂzejõÂcõÂch ze zdrojuÊ na uÂzemõÂ CÏlena; nebo

(v) rozlisÏujõÂ dodavatele sluzÏeb podleÂhajõÂcõÂch zdaneÏnõÂ u celosveÏtoveÏ zdanitelnyÂch

polozÏek od jinyÂch dodavateluÊ sluzÏeb, a to v duÊsledku uznaÂnõÂ rozdõÂlnosti v

povaze danÏoveÂho zaÂkladu mezi nimi; nebo

(vi) stanovõÂ, vymeÏrÏujõÂ nebo rozdeÏlujõÂ prÏõÂjem, zisk, vyÂnos, ztraÂtu, sraÂzÏky nebo

pohledaÂvku fyzickyÂch osob nebo pobocÏek rezidentuÊ, nebo mezi osobami ve

spojenõÂ nebo pobocÏkami stejneÂ osoby, aby se ochraÂnila danÏovaÂ zaÂkladna CÏlena.

DanÏoveÂ vyÂrazy nebo pojmy v pododstavci d) cÏlaÂnku XIV a v teÂto poznaÂmce jsou

stanoveny podle danÏovyÂch definic a pojmuÊ nebo rovnocennyÂch nebo podobnyÂch definic a

pojmuÊ podle domaÂcõÂho praÂvnõÂho rÏaÂdu CÏlena, kteryÂ prÏijõÂmaÂ opatrÏenõÂ.
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(ii) vztahující se ke �tìpným a termonukleárním materiálùm nebo
materiálùm, které slou�í k jejich výrobì;

(iii) které bylo uèinìno v dobì války nebo jiné naléhavé situace v
mezinárodních vztazích; nebo

c) bránilo kterémukoli Èlenu pøijmout jakékoliv opatøení v souladu s jeho
závazky podle Charty Organizace spojených národù o udr�ování
mezinárodního míru a bezpeènosti.

2. Rada pro obchod slu�bami bude v co mo�ná nejvìt�í míøe
informována o opatøeních, pøijatých podle odstavcù 1 b) a c) a o jejich
ukonèení.

Èlánek XV

Subvence

1. Èlenové uznávají, �e za urèitých okolností mohou mít subvence
rozru�ující úèinky na obchod slu�bami. Èlenové zahájí jednání s cílem
vypracovat potøebná mnohostranná pravidla, aby bylo takovým rozru�ujícím
úèinkùm zamezeno.7/ Jednání se budou rovnì� zabývat vhodností øízení o
vyrovnávacích opatøeních. Tato jednání uznají úlohu subvencí ve vztahu k
programùm rozvoje rozvojových zemí a vezmou v úvahu potøeby Èlenù,
zejména rozvojových èlenských zemí, pro uplatnìní pru�nosti v této oblasti.
Èlenové si za úèelem tìchto jednání vymìní informace, týkající se v�ech
subvencí, vztahujících se k obchodu slu�bami, které poskytují svým domácím
dodavatelùm slu�eb.

2. Kterýkoli Èlen, který se domnívá, �e je nepøíznivì dotèen subvencí
jiného Èlena, mù�e o tìchto otázkách po�ádat o konzultace s tímto Èlenem.
Takové �ádosti budou posouzeny s porozumìním.

ÈÁST III

SPECIFICKÉ ZÁVAZKY

Èlánek XVI

Pøístup na trh

1. Pokud jde o pøístup na trh prostøednictvím zpùsobù dodávky,
uvedených v èlánku 1, poskytne ka�dý Èlen slu�bám a dodavatelùm slu�eb
kteréhokoli jiného Èlena zacházení ne ménì výhodné ne� zacházení,
umo�nìné podle závazkù, omezení a podmínek dohodnutých a uvedených v
jeho listinì.8/

2. V sektorech, kde jsou pøevzaty závazky o pøístupu na trh, jsou
opatøení, která Èlen nebude udr�ovat nebo pøijímat buï v rámci regionálního
podrozdìlení nebo v rámci jeho celého území, pokud není v jeho listinì
stanoveno jinak, vymezena jako:

7/ BudoucõÂ pracovnõÂ program urcÏõÂ, jak a v jakeÂm cÏasoveÂm raÂmci se jednaÂnõÂ o

mnohostrannyÂch pravidlech povedou.

8/ JestlizÏe ucÏinõÂ CÏlen zaÂvazek o prÏõÂstupu na trh ve vztahu k dodaÂvce sluzÏby pomocõÂ

zpuÊsobu dodaÂvky uvedeneÂho v odstavci 2 a) cÏlaÂnku I a jestlizÏe pohyb kapitaÂlu prÏes

hranici je podstatnou cÏaÂstõÂ samotneÂ sluzÏby, tento CÏlen je tõÂm zavaÂzaÂn povolit

takovyÂ pohyb kapitaÂlu. JestlizÏe CÏlen ucÏinõÂ zaÂvazek o prÏõÂstupu na trh ve vztahu k

dodaÂvce sluzÏby pomocõÂ zpuÊsobu dodaÂvky zmõÂneÏneÂho v odstavci 2 c) cÏlaÂnku I, je tõÂm

zavaÂzaÂn povolit s tõÂm souvisejõÂcõÂ prÏevody kapitaÂlu na sveÂ uÂzemõÂ.
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a) omezení poètu dodavatelù slu�eb, a� ji� formou èíselných kvót, monopolù,
výhradních dodavatelù slu�eb nebo po�adavkù na zkou�ku ekonomické
potøebnosti;

b) omezení celkové hodnoty transakcí ve slu�bách nebo aktiv ve formì
èíselných kvót nebo po�adavkù na zkou�ku ekonomické potøebnosti;

c) omezení celkového poètu operací ve slu�bách nebo celkového mno�ství
produkce a výkonù ve slu�bách, vyjádøená v urèených èíselných
jednotkách formou kvót nebo po�adavkù na zkou�ku ekonomické
potøebnosti;9/

d) omezení celkového poètu fyzických osob, které mohou být zamìstnány v
urèitém sektoru slu�by nebo které dodavatel slu�by mù�e zamìstnat a
které jsou potøebné pro dodávku specifické slu�by a pøímo se vztahují k
dodávce takové slu�by, ve formì èíselných kvót nebo po�adavkù na
zkou�ku ekonomické potøebnosti;

e) opatøení, která omezují nebo vy�adují specifické typy právního subjektu
nebo spoleèného podnikání, jeho� prostøednictvím mù�e dodavatel slu�by
dodávat slu�bu; a

f) omezení úèasti cizího kapitálu ve formì maximálního omezení dr�by akcií
cizinci nebo celkové hodnoty jednotlivých nebo úhrnných zahranièních
investic, které je vyjádøeno v procentech.

Èlánek XVII

Národní zacházení

1. V sektorech zapsaných v jeho listinì a pøi dodr�ení jakýchkoliv
podmínek a omezení v ní stanovených, poskytne ka�dý Èlen slu�bám a
dodavatelùm slu�eb kteréhokoli jiného Èlena, ve vztahu ke v�em opatøením,
dotýkajícím se dodávky slu�eb, zacházení ne ménì pøíznivé, ne� které
poskytuje svým vlastním obdobným slu�bám a dodavatelùm slu�eb.10/

2. Èlen mù�e splnit po�adavek odstavce 1 udìlením slu�bám a
dodavatelùm slu�eb kteréhokoli jiného Èlena buï formálnì toto�ného nebo
formálnì odli�ného zacházení, ne� které poskytuje svým vlastním obdobným
slu�bám nebo dodavatelùm slu�eb.

3. Formálnì toto�né nebo formálnì odli�né zacházení bude
pova�ováno za ménì výhodné, jestli�e pozmìní podmínky soutì�e ve prospìch
slu�eb nebo dodavatelù slu�eb Èlena ve srovnání s obdobnými slu�bami nebo
dodavateli slu�eb kteréhokoli jiného Èlena.

Èlánek XVIII

Dodateèné závazky

Èlenové mohou sjednat závazky ve vztahu k opatøením, dotýkajícím se
obchodu slu�bami, které nepodléhají zápisu do listiny podle èl. XVI nebo XVII,
vèetnì opatøení, týkajících se kvalifikací, norem nebo licenèních otázek.
Takové závazky budou zapsány do listiny Èlena.

9/ Pododstavec 1 c) nepokryÂvaÂ opatrÏenõÂ CÏlena, kteraÂ omezujõÂ vstupy pro dodaÂvku sluzÏeb.

10/ SpecifickeÂ zaÂvazky prÏevzateÂ podle tohoto cÏlaÂnku nebudou vyklaÂdaÂny tak, zÏe pozÏadujõÂ

na ktereÂmkoli CÏlenu, aby poskytl vyrovnaÂnõÂ za jakeÂkoliv prÏirozeneÂ nevyÂhody v

oblasti konkurenceschopnosti, ktereÂ vyplyÂvajõÂ ze zahranicÏnõÂ povahy prÏõÂslusÏnyÂch

sluzÏeb nebo dodavateluÊ sluzÏeb.
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ÈÁST IV

POSTUPNÁ LIBERALIZACE

Èlánek XIX

Jednání o specifických závazcích

1. V souladu s cíli této Dohody zahájí Èlenové po sobì následující kola
jednání, poèínaje nejpozdìji 5 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO a
potom pravidelnì, s cílem dosáhnout postupnì vy��í úrovnì liberalizace.
Taková jednání budou zamìøena na sní�ení nebo odstranìní nepøíznivých
úèinkù opatøení na obchod slu�bami jako prostøedek zaji�tìní úèinného
pøístupu na trh. Tento proces se uskuteèní s cílem podpoøit zájmy v�ech
úèastníkù na vzájemnì výhodném základì a zabezpeèit celkovou rovnováhu
práv a závazkù.

2. Proces liberalizace se uskuteèní s patøièným zøetelem k cílùm
národní politiky a k úrovni rozvoje jednotlivých Èlenù, a to jak celkovì, tak v
jednotlivých sektorech. Pro jednotlivé rozvojové èlenské zemì se uplatní
pøimìøená pru�nost, a to cestou otevírání z jejich strany ménì sektorù,
liberalizování ménì typù transakcí a postupného roz�iøování pøístupu na trh v
souladu s jejich situací v oblasti rozvoje a pokud poskytnou pøístup na jejich
trhy zahranièním dodavatelùm slu�eb, cestou vazby na takové podmínky
pøístupu, které jsou zamìøeny na dosa�ení cílù, uvedených v èlánku IV.

3. Pro ka�dé kolo budou pro jednání stanoveny smìrnice a postupy.
Pro úèely stanovení takových smìrnic provede Rada pro obchod slu�bami
zhodnocení obchodu slu�bami z hlediska celkových podmínek a na sektorovém
základì s odvoláním na cíle této Dohody, vèetnì tìch, které jsou stanoveny v
odstavci 1 èlánku IV. Smìrnice pro jednání stanoví zpùsoby pøístupu k
liberalizaci, uskuteènìné autonomnì Èleny od ukonèení pøedchozích jednání,
jako� i zpùsoby zvlá�tního zacházení ve vztahu k nejménì rozvinutým
èlenským zemím podle ustanovení odstavce 3 èlánku IV.

4. Proces postupné liberalizace v ka�dém takovém kole bude
podporován dvoustrannými, vícestrannými nebo mnohostrannými jednáními,
zamìøenými na zvý�ení v�eobecné úrovnì specifických závazkù, pøevzatých
Èleny podle této Dohody.

Èlánek XX

Listiny specifických závazkù

1. Ka�dý Èlen uvede v listinì specifické závazky, které pøebírá podle
èásti III této Dohody. U sektorù, u kterých jsou takové závazky pøevzaty,
ka�dá listina stanoví:

a) závazky, omezení a podmínky pøístupu na trh;

b) podmínky a omezení u národního zacházení;

c) závazky, vztahující se k dodateèným závazkùm;

d) èasový rozvrh pro provádìní takových závazkù, kde to bude vhodné; a

e) datum vstupu takových závazkù v platnost.

2. Opatøení nesluèitelná zároveò s èlánkem XVI a s èlánkem XVII
budou zapsána ve sloupci, vztahujícím se k èlánku XVI. V tomto pøípadì se
bude mít za to, �e zápis stanoví té� podmínku nebo omezení k èlánku XVII.
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3. Listiny specifických závazkù budou pøipojeny k této Dohodì a
budou tvoøit její nedílnou souèást.

Èlánek XXI

Zmìna listin

1. a) Èlen (uvádìný v tomto èlánku jako �Èlen provádìjící zmìnu�)
mù�e zmìnit nebo odvolat jakýkoliv závazek ve své listinì
kdykoliv po uplynutí 3 let od data, ke kterému tento závazek
vstoupil v platnost, v souladu s ustanoveními tohoto èlánku.

b) Èlen provádìjící zmìnu oznámí svùj zámìr zmìnit nebo odvolat
závazek podle tohoto èlánku Radì pro obchod slu�bami
nejpozdìji 3 mìsíce pøed zamý�leným datem provedení zmìny
nebo odvolání.

2. a) Na �ádost kteréhokoli Èlena, jeho� výhody podle této Dohody
mohou být dotèeny (uvádìný v tomto èlánku jako �dotèený
Èlen�) navr�enou zmìnou nebo odvoláním, oznámeným podle
odstavce 1 b), zahájí Èlen provádìjící zmìnu jednání s cílem
dosáhnout dohody o jakémkoliv potøebném kompenzaèním
vyrovnání. V takových jednáních a dohodì budou zúèastnìní
Èlenové usilovat o zachování v�eobecné úrovnì vzájemnì
výhodných závazkù ne ménì pøíznivé pro obchod, ne� která je
poskytována v listinách specifických závazkù pøed takovými
jednáními.

b) Kompenzaèní vyrovnání se uskuteèní na základì poskytnutí
nejvy��ích výhod.

3. a) Nedosáhne-li se dohody mezi Èlenem, provádìjícím zmìnu a
jakýmkoliv dotèeným Èlenem pøed koncem období stanoveného
pro jednání, tento dotèený Èlen mù�e postoupit zále�itost
rozhodèímu øízení. Kterýkoli dotèený Èlen, který si pøeje
uplatnit právo, které mù�e mít, pokud jde o kompenzaèní
vyrovnání, se musí rozhodèího øízení zúèastnit.

b) Jestli�e �ádný dotèený Èlen nepo�ádal o rozhodèí øízení, Èlen
provádìjící zmìnu, bude moci provést navr�enou zmìnu nebo
odvolání závazku.

4. a) Èlen, provádìjící zmìnu, nemù�e zmìnit nebo odvolat svùj
závazek do doby, ne� uèinil kompenzaèní vyrovnání v souladu s
nálezy rozhodèího øízení.

b) Jestli�e Èlen, provádìjící zmìnu, provede navr�enou zmìnu
nebo odvolání závazku a nevyhoví nálezùm rozhodèího øízení,
mù�e kterýkoli dotèený Èlen, který se zúèastnil rozhodèího
øízení, zmìnit nebo odvolat v podstatì rovnocenné výhody v
souladu s tìmito nálezy. Ani� by byla dotèena ustanovení
èlánku II, mù�e být taková zmìna nebo odvolání provedena
pouze ve vztahu ke Èlenu, provádìjícímu zmìnu.

5. Rada pro obchod slu�bami stanoví postupy pro opravy nebo zmìny
listin závazkù. Kterýkoli Èlen, který zmìnil nebo odvolal v listinì zachycené
závazky podle tohoto èlánku, pozmìní svou listinu v souladu s takovými
postupy.
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ÈÁST V

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Èlánek XXII

Konzultace

1. Ka�dý Èlen bude s porozumìním zkoumat námitky, které mohou
být pøedneseny kterýmkoli jiným Èlenem v jakékoliv vìci, dotýkající se
pùsobení této Dohody a poskytne pøimìøenou pøíle�itost pro konzultace o
tìchto námitkách. Na takové konzultace se pou�ije Ujednání o øe�ení sporù
(dále uvádìné jako �DSU�*/).

2. Rada pro obchod slu�bami nebo Orgán pro øe�ení sporù mohou na
�ádost Èlena konzultovat s kterýmkoli Èlenem nebo Èleny o jakékoliv
zále�itosti, pro kterou nebylo mo�né nalézt uspokojivé øe�ení prostøednictvím
konzultací podle odstavce 1.

3. Èlen se nemù�e odvolat na èlánek XVII, buï podle tohoto èlánku
nebo podle èlánku XXIII, pokud jde o opatøení jiného Èlena, které spadá do
pùsobnosti mezinárodní dohody mezi nimi, vztahující se k zamezení dvojímu
zdanìní. V pøípadì neshody mezi Èleny v otázce, zda opatøení spadá do
pùsobnosti takové dohody mezi nimi, bude umo�nìno kterémukoli z nich
pøedlo�it tuto zále�itost Radì pro obchod slu�bami.11/ Rada postoupí
zále�itost rozhodèímu øízení. Rozhodnutí rozhodce bude pro Èleny koneèné a
závazné.

Èlánek XXIII

Øe�ení sporù a výkon rozhodnutí

1. Jestli�e by nìkterý Èlen dospìl k názoru, �e kterýkoli jiný Èlen
neplní své povinnosti nebo specifické závazky podle této Dohody, mù�e se, s
cílem dosáhnout vzájemnì uspokojivého øe�ení zále�itosti, dovolat DSU.

2. Jestli�e Orgán pro øe�ení sporù usoudí, �e okolnosti jsou natolik
vá�né, aby odùvodnily takové opatøení, mù�e zmocnit Èlena nebo Èleny, aby
suspendovali uplatòování povinností nebo specifických závazkù v souladu s
èlánkem 22 DSU vùèi kterémukoli jinému Èlenu nebo Èlenùm.

3. Jestli�e nìkterý Èlen usoudí, �e je jakákoliv výhoda, kterou by
mohl rozumnì oèekávat podle specifických závazkù jiného Èlena podle èásti III
této Dohody, zru�ena nebo zmen�ena jako výsledek uplatòování jakéhokoliv
opatøení, které není v rozporu s ustanoveními této Dohody, mù�e se dovolat
DSU. Jestli�e Orgán pro øe�ení sporù urèí, �e opatøení zru�ilo nebo zmen�ilo
takovou výhodu, bude posti�ený Èlen oprávnìn ke vzájemnì uspokojivému
vyrovnání na základì odstavce 2 èlánku XXI, které mù�e zahrnout zmìnu
nebo odvolání opatøení. V pøípadì, �e mezi zúèastnìnými Èleny nelze
dosáhnout dohody, uplatní se èlánek 22 DSU.

*/ Dispute Settlement Understanding.

11/ Pokud jde o dohody o zamezenõÂ dvojõÂmu zdaneÏnõÂ, ktereÂ existujõÂ v dobeÏ vstupu v

platnost Dohody o WTO, lze takovou zaÂlezÏitost prÏedlozÏit RadeÏ pro obchod sluzÏbami

pouze se souhlasem obou stran takoveÂ dohody.
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Èlánek XXIV

Rada pro obchod slu�bami

1. Rada pro obchod slu�bami bude vykonávat takové funkce, které ji
mohou být svìøeny k usnadnìní pùsobení Dohody a podpory jejích cílù. Rada
mù�e zøídit takové pomocné orgány, které pova�uje za vhodné pro úèinné
plnìní svých funkcí.

2. Úèast v Radì a jejích pomocných orgánech bude otevøena
zástupcùm v�ech Èlenù, pokud Rada nerozhodne jinak.

3. Pøedseda Rady bude volen Èleny.

Èlánek XXV

Technická spolupráce

1. Dodavatelé slu�eb Èlenù, kteøí potøebují takovou pomoc, budou mít
pøístup ke slu�bám styèných kanceláøí, zmínìných v odstavci 2 èlánku IV.

2. Technická pomoc rozvojovým zemím bude poskytována na
mnohostranné úrovni Sekretariátem a bude o ní rozhodovat Rada pro obchod
slu�bami.

Èlánek XXVI

Vztahy s jinými mezinárodními organizacemi

Generální rada uèiní vhodná opatøení pro provádìní konzultací a
spolupráci s Organizací spojených národù a odbornými organizacemi systému
OSN, jako� i s jinými mezivládními organizacemi, zabývajícími se slu�bami.

ÈÁST VI

ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

Èlánek XXVII

Odepøení výhod

Èlen mù�e odepøít výhody, plynoucí z této Dohody:

a) dodávce slu�by, jestli�e zjistí, �e slu�ba se dodává z území nebo na území
neèlena nebo Èlena, vùèi kterému Èlen, odepírající výhody, neuplatòuje
Dohodu o WTO; a

b) v pøípadì dodávky námoøní dopravní slu�by, jestli�e zjistí, �e se slu�ba
dodává:

(i) lodí registrovanou podle zákonù neèlena nebo Èlena, vùèi kterému
Èlen, odepírající výhody, neuplatòuje Dohodu o WTO, a

(ii) osobou, která provozuje anebo u�ívá loï jako celek nebo èásteènì,
av�ak která je z neèlenské zemì nebo ze zemì Èlena, vùèi kterému
Èlen, odepírající výhody, neuplatòuje Dohodu o WTO;

c) dodavateli slu�by, který je právnickou osobou, jestli�e zjistí, �e není
dodavatelem slu�by ze zemì jiného Èlena nebo �e je dodavatelem slu�by
ze zemì Èlena, vùèi kterému Èlen, odepírající výhody, neuplatòuje
Dohodu o WTO.
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Èlánek XXVIII

Definice

Pro úèely této Dohody výraz:

a) �opatøení� znamená jakékoliv opatøení Èlena, buï ve formì právního
pøedpisu, pravidla, postupu, rozhodnutí, správního opatøení, nebo v
jakékoliv jiné formì;

b) �dodávka slu�by� zahrnuje výrobu, distribuci, marketing, prodej a dodání
slu�by;

c) �opatøení uèinìná Èleny, dotýkající se obchodu slu�bami� zahrnují
opatøení, týkající se:

(i) nákupu, placení nebo u�ívání slu�by;

(ii) pøístupu ke slu�bám a vyu�ívání slu�eb v souvislosti s jejich
dodávkou, u kterých Èlenové po�adují, aby se v�eobecnì nabízely
veøejnosti;

(iii) pøítomnosti, vèetnì komerèní pøítomnosti, osob Èlena za úèelem
dodávky slu�by na území jiného Èlena;

d) �komerèní pøítomnost� znamená jakýkoliv typ obchodní firmy nebo firmy,
poskytující tzv. profesionální slu�by, vèetnì formy

(i) ustavení, nabytí nebo udr�ování právnické osoby, nebo

(ii) vytvoøení nebo udr�ování poboèky nebo zastupitelské kanceláøe,

na území Èlena za úèelem dodání slu�by;

e) �sektor� slu�by znamená,

(i) ve vazbì na specifický závazek, jeden nebo více nebo v�echny
podsektory dané slu�by, jak je vymezen v listinì Èlena,

(ii) jinak, celý sektor dané slu�by, vèetnì v�ech jeho podsektorù;

f) �slu�ba jiného Èlena� znamená slu�bu, která je dodávána,

(i) z území nebo na území tohoto jiného Èlena, nebo v pøípadì
námoøní dopravy lodí registrovanou podle zákonù tohoto jiného
Èlena, nebo osobou tohoto jiného Èlena, který dodává slu�bu
prostøednictvím provozování lodi a/nebo jejího celkového nebo
èásteèného u�ívání; nebo

(ii) v pøípadì dodávky slu�by prostøednictvím komerèní pøítomnosti
nebo prostøednictvím pøítomnosti fyzických osob, dodavatelem
slu�by tohoto jiného Èlena;
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g) �dodavatel slu�by� znamená jakoukoliv osobu, která slu�bu dodává;12/

h) �monopolní dodavatel slu�by� znamená jakoukoli �veøejnou nebo
soukromou osobu, která je na pøíslu�ném trhu území Èlena zmocnìna
nebo je tímto Èlenem formálnì nebo fakticky zøízena jako jediný
dodavatel dané slu�by;

i) �spotøebitel slu�by� znamená jakoukoliv osobu, která pøijímá nebo u�ívá
slu�bu;

j) �osoba� znamená buï fyzickou osobu nebo právnickou osobu;

k) �fyzická osoba jiného Èlena� znamená fyzickou osobu, která sídlí na
území tohoto jiného Èlena nebo kteréhokoli jiného Èlena a která podle
práva tohoto jiného Èlena:

(i) je státním pøíslu�níkem tohoto jiného Èlena; nebo

(ii) má právo trvalého pobytu u tohoto jiného Èlena, v pøípadì Èlena,
který:

1. nemá státní pøíslu�níky; nebo

2. poskytuje podstatnì stejné zacházení svým stálým rezidentùm
jako svým státním pøíslu�níkùm, pokud jde o opatøení,
dotýkající se obchodu slu�bami, jak bylo oznámeno pøi jeho
pøijetí Dohody o WTO nebo pøi jeho pøístupu k této Dohodì,
pøièem� �ádný Èlen není zavázán poskytnout tìmto stálým
rezidentùm zacházení pøíznivìj�í, ne� by jim bylo poskytnuto
tímto jiným Èlenem. Takové oznámení bude obsahovat uji�tìní
pøevzít, ve vztahu k tìmto stálým rezidentùm, v souladu s jeho
právním øádem, stejnou odpovìdnost, kterou tento jiný Èlen
nese vùèi svým státním pøíslu�níkùm;

l) �právnická osoba� znamená jakýkoliv právní subjekt, patøiènì ustavený
nebo jinak organizovaný podle platného práva, pro ziskové nebo jiné
úèely, v soukromém vlastnictví nebo ve vlastnictví státu, vèetnì jakékoliv
obchodní spoleènosti, úèelových sdru�ení majetku (�trust�), spoleèenství
(�partnership�), spoleèného podnikání, individuálního vlastnictví (�sole
proprietorship�) nebo sdru�ení;

m) �právnická osoba jiného Èlena� znamená právnickou osobu, která je buï:

(i) ustavena nebo jinak organizována podle práva tohoto jiného Èlena
a zabývá se podstatnými komerèními operacemi na území tohoto
Èlena nebo jakéhokoliv jiného Èlena; nebo

(ii) v pøípadì dodávky slu�by prostøednictvím komerèní pøítomnosti,
vlastnìna nebo kontrolována:

12/ V prÏõÂpadech, kdy se sluzÏba nedodaÂvaÂ prÏõÂmo praÂvnickou osobou, ale prostrÏednictvõÂm

jinyÂch forem komercÏnõÂ prÏõÂtomnosti, jako je pobocÏka nebo zastupitelskaÂ kancelaÂrÏ,

bude nicmeÂneÏ dodavateli sluzÏby (t.j. praÂvnickeÂ osobeÏ) z duÊvodu takoveÂ prÏõÂtomnosti

udeÏleno zachaÂzenõÂ, poskytovaneÂ dodavateluÊm sluzÏby podle Dohody. TakoveÂ zachaÂzenõÂ

se rozsÏõÂrÏõÂ na prÏõÂtomnost, jejõÂmzÏ prostrÏednictvõÂm se dodaÂvaÂ sluzÏba a nemusõÂ byÂt

rozsÏõÂrÏeno na jakeÂkoliv jineÂ cÏaÂsti dodavatele umõÂsteÏneÂ mimo uÂzemõÂ, kde se sluzÏba

dodaÂvaÂ.
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1. fyzickými osobami tohoto Èlena; nebo

2. právnickými osobami tohoto jiného Èlena, uvedenými v
pododstavci (i);

n) právnická osoba je:

(i) �vlastnìna� osobami Èlena, jestli�e více ne� 50% jejího základního
jmìní je u�iteènì vlastnìno osobami tohoto Èlena;

(ii) �kontrolována� osobami Èlena, jestli�e takové osoby mají právo
jmenovat vìt�inu jejích øeditelù nebo jinak ze zákona øídit její
èinnost;

(iii) �spojena� s jinou osobou, jestli�e kontroluje tuto jinou osobu nebo je
jí kontrolována nebo jestli�e právnická osoba a jiná osoba jsou
kontrolovány stejnou osobou.

o) výraz �pøímé danì� zahrnuje v�echny danì z celkových pøíjmù, z
celkového kapitálu nebo z prvkù pøíjmu nebo kapitálu, vèetnì daní z
výnosù, z pøevodu vlastnictví, danì z nemovitostí, dìdictví a darù a danì
z celkových èástek mezd nebo platù placených podniky, jako� i danì ze
zvý�ení hodnoty kapitálu.

Èlánek XXIX

Pøílohy

Pøílohy k této Dohodì jsou její nedílnou souèástí.
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PØÍLOHA O ZPRO�TÌNÍ ZE ZÁVAZKÙ PODLE ÈLÁNKU II

Pùsobnost

1. Tato pøíloha stanoví podmínky, za kterých je Èlen pøi vstupu této
Dohody v platnost zpro�tìn svých závazkù podle odstavce 1 èlánku II.

2. O jakýchkoliv nových zpro�tìních, o které bude po�ádáno po datu
vstupu v platnost Dohody o WTO, se bude jednat podle odstavce 3 èlánku IX
uvedené Dohody.

Pøezkoumání

3. Rada pro obchod slu�bami pøezkoumá v�echna zpro�tìní udìlená
na období del�í ne� 5 let. První takové pøezkoumání se uskuteèní nejpozdìji 5
let po vstupu v platnost Dohody o WTO.

4. Rada pro obchod slu�bami pøi pøezkoumání:

a) vy�etøí, zda stále je�tì existují podmínky, které vyvolaly potøebu
zpro�tìní; a

b) stanoví datum jakéhokoliv dal�ího pøezkoumání.

Ukonèení

5. Zpro�tìní Èlena z jeho závazkù podle odstavce 1 èlánku II Dohody
ve vztahu k urèitému opatøení skonèí k datu, stanovenému ve zpro�tìní.

6. Tato zpro�tìní by nemìla zásadnì pøesáhnout období 10 let. V
ka�dém pøípadì budou pøedmìtem jednání v následujících kolech o liberalizaci
obchodu.

7. Pøi ukonèení období pro zpro�tìní oznámí Èlen Radì pro obchod
slu�bami, �e nesluèitelné opatøení bylo uvedeno do souladu s odstavcem 1
èlánku II Dohody.

Seznamy zpro�tìní ze závazkù podle èlánku II

(Dohodnuté seznamy zpro�tìní ze závazkù podle odstavce 2 èlánku II budou
zde pøilo�eny k výtisku Dohody o WTO).
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PØÍLOHA O POHYBU FYZICKÝCH OSOB,
DODÁVAJÍCÍCH SLU�BY PODLE DOHODY

1. Tato pøíloha se vztahuje na opatøení, dotýkající se fyzických osob,
které jsou dodavateli slu�by Èlena a na fyzické osoby Èlena, které zamìstnává
dodavatel slu�by Èlena k dodávce slu�by.

2. Dohoda se nevztahuje na opatøení, dotýkající se fyzických osob,
usilujících o pøístup na trh pracovních sil Èlena ani na opatøení, týkající se
obèanství, sídla nebo zamìstnání na trvalém základì.

3. V souladu s èástmi III a IV Dohody mohou Èlenové sjednat
specifické závazky, vztahující se k pohybu v�ech kategorií fyzických osob,
dodávajících slu�by podle Dohody. Fyzickým osobám, na nì� se specifické
závazky vztahují, bude dovoleno dodávat slu�by v souladu s podmínkami
tohoto závazku.

4. Dohoda nebrání Èlenu, aby uplatòoval opatøení za úèelem regulace
vstupu fyzických osob nebo jejich doèasného pobytu na jeho území, vèetnì
opatøení, potøebných pro ochranu celistvosti jeho hranic a aby zajistil
spoøádaný pohyb fyzických osob pøes jeho hranice za pøedpokladu, �e se tato
opatøení neuplatòují takovým zpùsobem, který ru�í nebo zmen�uje výhody,
vznikající kterémukoli Èlenu podle podmínek specifického závazku.1/

1/ SamotnaÂ skutecÏnost, zÏe se vyzÏaduje visum pro fyzickeÂ osoby urcÏityÂch CÏlenuÊ a nikoliv

pro fyzickeÂ osoby jinyÂch CÏlenuÊ, se nebude povazÏovat za rusÏenõÂ nebo zmensÏenõÂ vyÂhod

podle specifickyÂch zaÂvazkuÊ.
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PØÍLOHA O SLU�BÁCH V LETECKÉ DOPRAVÌ

1. Tato pøíloha se vztahuje na v listinách zapsaná nebo nezapsaná
opatøení, dotýkající se obchodu leteckými dopravními slu�bami a obchodu
pomocnými slu�bami. Potvrzuje se, �e jakýkoliv specifický závazek nebo
povinnost, pøevzatá podle této Dohody, nesní�í nebo neovlivní závazky Èlena
podle dvoustranných nebo mnohostranných dohod, platných k datu vstupu v
platnost Dohody o WTO.

2. Dohoda, vèetnì jejích postupù pro øe�ení sporù, se nevztahuje na
opatøení, dotýkající se:

a) dopravních práv, jakkoliv udìlených; nebo

b) slu�eb, pøímo se vztahujících k výkonu dopravních práv,

s výjimkou, uvedenou v odstavci 3 této pøílohy.

3. Dohoda se vztahuje na opatøení, týkající se:

a) slu�eb v oblasti oprav a údr�by letadel;

b) prodeje leteckých dopravních slu�eb nebo obchodování s nimi;

c) slu�eb v oblasti poèítaèového rezervaèního systému (CRS).

4. Postupy pro øe�ení sporù, uvedené v Dohodì, mohou být pou�ity
pouze v pøípadech, kdy zúèastnìní Èlenové pøevzali povinnosti nebo specifické
závazky a kdy byly vyèerpány postupy pro øe�ení sporù, obsa�ené ve
dvoustranných a jiných mnohostranných dohodách nebo ujednáních.

5. Rada pro obchod slu�bami pravidelnì a nejménì ka�dých pìt let
pøezkoumá vývoj v sektoru letecké dopravy a pùsobení této pøílohy s cílem
zvá�it dal�í mo�né uplatòování Dohody v tomto sektoru.

6. Definice:

a) Výraz �slu�by v oblasti oprav a údr�by letadel� znamená takové èinnosti,
které jsou provádìny na letadle nebo jeho èásti v dobì, kdy je sta�eno z
provozu a nezahrnují tzv. bì�nou údr�bu.

b) Výraz �prodej leteckých dopravních slu�eb a obchodování s nimi�
znamená mo�nost pro dotyèného leteckého dopravce prodávat a nabízet
volnì jeho letecké dopravní slu�by, vèetnì v�ech aspektù obchodování,
jako je prùzkum trhu, inzerce a distribuce. Tyto èinnosti nezahrnují
tvorbu cen leteckých dopravních slu�eb ani pøíslu�ných podmínek;

c) Výraz �slu�by v oblasti poèítaèového rezervaèního systému (CRS)�
znamená slu�by, poskytované prostøednictvím poèítaèových systémù,
které obsahují informace o letových øádech leteckých dopravcù,
dostupnosti míst, tarifech a pravidlech tarifù, jejich� pomocí lze provést
rezervaci nebo vystavit letenky.

d) Výraz �dopravní práva� znamená právo poskytovat pravidelné a
nepravidelné slu�by a/nebo takto pøepravovat cestující, náklad a po�tu za
odmìnu nebo pronajímat z území Èlena, na území Èlena nebo pøes území
Èlena, vèetnì míst, která mají být obslou�ena, tratí, které mají být
provozovány, typù pøepravy, které mají být uskuteènìny, kapacity, která
má být poskytnuta, tarifù, které mají být úètovány a jejich podmínek a
kritérií pro oznaèení leteckých linek, vèetnì takových kritérií, jako je
poèet, vlastnictví a kontrola.
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PØÍLOHA O FINANÈNÍCH SLU�BÁCH

1. Pùsobnost a definice

a) Tato pøíloha se vztahuje na opatøení, týkající se poskytování finanèních
slu�eb. Dodávka finanèní slu�by v této pøíloze znamená dodávku slu�by
tak, jak je vymezena v odstavci 2 èlánku I Dohody.

b) Pro úèely odstavce 3 b) èlánku I Dohody výraz �slu�by dodávané pøi
výkonu vládní pravomoci� znamená následující:

(i) èinnosti, øízené ústøední bankou nebo mìnovým úøadem nebo
jakýmkoliv jiným veøejnìprávním subjektem pøi provádìní mìnové
nebo kurzovní politiky;

(ii) èinnosti, které tvoøí èást zákonem stanoveného systému sociálního
zabezpeèení nebo systému veøejného dùchodového zabezpeèení; a

(iii) jiné èinnosti, øízené veøejnìprávním subjektem na úèet nebo se
zárukou vlády nebo pøi pou�ití finanèních zdrojù vlády.

c) Pro úèely odstavce 3 b) èlánku I Dohody, jestli�e Èlen dovolí, aby
jakákoliv z èinností, zmínìných v pododstavcích b) (ii) nebo b) (iii) tohoto
odstavce, byla provádìna jeho dodavateli finanèních slu�eb v soutì�i s
veøejnìprávním subjektem nebo dodavatelem finanèních slu�eb, výraz
�slu�by� takové èinnosti zahrne.

d) Pododstavec 3 c) èlánku I Dohody se nevztahuje na slu�by, které upravuje
tato pøíloha.

2. Domácí regulace

a) Nehledì na jakákoliv jiná ustanovení Dohody, nebude Èlenu bránìno, aby
pøijímal opatøení z dùvodu obezøetnosti, vèetnì opatøení na ochranu
investorù, vkladatelù, dr�itelù pojistek nebo na ochranu osob, vùèi
kterým má dodavatel finanèních slu�eb svìøeneckou povinnost, nebo aby
zajistil celistvost a stabilitu finanèního systému. V pøípadech, kdy taková
opatøení nejsou v souladu s ustanoveními Dohody, nebudou Èlenem
pou�ity jako prostøedek k obcházení jeho závazkù nebo povinností podle
Dohody.

b) �ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby se na Èlenu
po�adovalo zveøejnìní informací, vztahujících se k zále�itostem a úètùm
jednotlivých zákazníkù nebo jakýchkoliv dùvìrných nebo majetkových
informací, které jsou v dr�ení veøejnìprávních subjektù.

3. Uznání

a) Èlen mù�e uznat opatøení, uplatòovaná z dùvodu obezøetnosti jakékoliv
jiné zemì pøi urèování toho, jak se opatøení Èlena, vztahující se k
finanèním slu�bám, budou uplatòovat. Takové uznání, jeho� se mù�e
dosáhnout pomocí harmonizace nebo jinak, se mù�e opírat o dohodu nebo
ujednání se zúèastnìnou zemí nebo mù�e být udìleno autonomnì.
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b) Èlen, který je stranou takové dohody nebo ujednání, uvedeného v
pododstavci a), a� ji� budoucího nebo existujícího, poskytne pøimìøenou
pøíle�itost jiným zúèastnìným Èlenùm jednat o jejich pøístupu k takovým
dohodám nebo ujednáním, nebo jednat s ním o srovnatelné dohodì nebo
ujednání za okolností, za kterých by existovala rovnocenná regulace a
následné provádìní takové regulace a je-li to vhodné, o postupech,
týkajících se výmìny informací mezi stranami dohody nebo ujednání. V
pøípadech, kdy Èlen udìlí uznání autonomnì, poskytne pøimìøenou
pøíle�itost kterémukoli jinému Èlenu, aby prokázal, �e takové okolnosti
existují.

c) V pøípadech, kdy Èlen zamý�lí udìlit uznání opatøením, uplatòovaným z
dùvodu obezøetnosti kterékoli jiné zemì, odstavec 4 b) èlánku VII Dohody
se nepou�ije.

4. Øe�ení sporù

Skupiny odborníkù pro otázky obezøetnosti a jiné finanèní otázky
budou mít potøebné odborné znalosti, týkající se dané finanèní slu�by, která je
pøedmìtem sporu.

5. Definice

Pro úèely této pøílohy:

a) Finanèní slu�bou je jakákoliv slu�ba finanèní povahy, nabízená
dodavatelem finanèní slu�by Èlena. Finanèní slu�by zahrnují v�echny
poji��ovací a k poji�tìní se vztahující slu�by a v�echny bankovní a jiné
finanèní slu�by (s výjimkou poji�tìní). Finanèní slu�by zahrnují
následující èinnosti:

Poji��ovací a slu�by vztahující se k poji�tìní

(i) Pøímé poji�tìní (vèetnì spolupoji�tìní):

(A) �ivotní
(B) jiné ne� �ivotní

(ii) Zaji�tìní a zpìtný odstup;

(iii) Zprostøedkování poji�tìní, jako je makléøství a zastoupení;

(iv) Pomocné poji��ovatelské slu�by, jako jsou slu�by poradenské,
pojistné statistiky, ocenìní rizik a øe�ení pojistných nárokù.

Bankovní a jiné finanèní slu�by (s výjimkou poji�tìní)

(v) Pøijímání vkladù a jiných splatných zdrojù od veøejnosti;

(vi) Pùjèky v�ech druhù, vèetnì spotøebitelského úvìru, hypotéèních
úvìrù, factoringu a financování komerèních transakcí;

(vii) Finanèní leasing;

(viii) V�echny slu�by, týkající se plateb a penì�ních pøevodù, vèetnì
kreditních karet, cestovních �ekù a bankovních smìnek;

(ix) Záruky a závazky;
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(x) Obchodování na vlastní úèet nebo na úèet zákazníkù, buï na
burze, na volném trhu za hotové, nebo jinak, s:

(A) nástroji penì�ního trhu (vèetnì �ekù, smìnek, vkladových
certifikátù);

(B) devizami;
(C) odvozenými produkty, vèetnì napøíklad termínovaných a

opèních obchodù;
(D) nástroji smìnných kurzù a úrokových sazeb, vèetnì operací,

jako jsou výmìnné obchody (swapy) a dohody o termínových
kurzech;

(E) pøevoditelnými cennými papíry;
(F) jinými obchodovatelnými nástroji a finanèními aktivy,

vèetnì drahých kovù ve slitcích.

(xi) Úèast na vydávání v�ech druhù cenných papírù, vèetnì jejich
upisování a umis�ování jako zástupce (buï veøejnì nebo soukromì)
a poskytnutí slu�eb, vztahujících se k takovému vydávání;

(xii) Penì�ní makléøství;

(xiii) Správa aktiv, jako je správa hotovosti nebo portfolia, v�echny
formy kolektivní správy investic, správa penzijních fondù,
ukládání do úschovy a svìøenecké slu�by;

(xiv) Platební a clearingové slu�by, týkající se finanèních aktiv, vèetnì
cenných papírù, odvozených produktù a jiných obchodovatelných
nástrojù;

(xv) Poskytování a pøevod finanèních informací a zpracování
finanèních dat, jako� i programových vybavení dodavateli jiných
finanèních slu�eb;

(xvi) Poradenské, zprostøedkovatelské a jiné pomocné finanèní slu�by
ve vztahu ke v�em èinnostem, uvedeným v pododstavcích (v) a�
(xv), vèetnì úvìrových referencí a rozborù, výzkumu a poradenství
v oblasti investic a portfolia, poradenství v oblasti akvizic a
podnikové restrukturalizace a strategie.

b) Dodavatel finanèní slu�by znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou
osobu Èlena, která si pøeje dodat nebo dodává finanèní slu�by, výraz
�dodavatel finanèní slu�by� v�ak nezahrnuje veøejnì právní subjekt.

c) Výraz �veøejnìprávní subjekt� znamená:

(i) vládu, ústøední banku nebo mìnový úøad Èlena nebo subjekt,
vlastnìný nebo kontrolovaný Èlenem, který se hlavnì zabývá
výkonem vládních funkcí nebo èinností pro vládní úèely;
nezahrnuje v�ak subjekt, zabývající se hlavnì dodáváním
finanèních slu�eb za komerèních podmínek; nebo

(ii) soukromý subjekt, provádìjící funkce obvykle provádìné ústøední
bankou nebo mìnovým úøadem, pokud vykonává tyto funkce.
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DRUHÁ PØÍLOHA O FINANÈNÍCH SLU�BÁCH

1. Bez ohledu na èlánek II Dohody a odstavce 1 a 2 Pøílohy o
zpro�tìní ze závazkù podle èlánku II, mù�e Èlen bìhem období 60 dní,
poèínajícího ètyømi mìsíci po datu vstupu v platnost Dohody o WTO, zapsat do
této pøílohy opatøení, vztahující se k finanèním slu�bám, které jsou
nesluèitelná s odstavcem 1 èlánku II Dohody.

2. Bez ohledu na èlánek XXI Dohody, mù�e Èlen bìhem období 60 dní,
poèínajícího ètyømi mìsíci po datu vstupu v platnost Dohody o WTO, zlep�it,
zmìnit nebo odvolat v�echny nebo èást specifických závazkù o finanèních
slu�bách zapsaných v jeho listinì.

3. Rada pro obchod slu�bami stanoví jakékoliv postupy, potøebné pro
uplatnìní odstavcù 1 a 2.
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PØÍLOHA O JEDNÁNÍCH O NÁMOØNÍCH DOPRAVNÍCH SLU�BÁCH

1. Èlánek II a Pøíloha o zpro�tìní ze závazkù podle èlánku II, vèetnì
závazku zapsat do pøílohy jakékoliv opatøení, nesluèitelné se zacházením podle
nejvy��ích výhod, které Èlen bude udr�ovat, vstoupí v platnost pro
mezinárodní námoøní dopravu, pomocné slu�by a pøístup k pøístavním
zaøízením a jejich pou�ívání:

a) k datu provádìní, které bude urèeno podle odstavce 4 Ministerského
rozhodnutí o jednáních o námoøních dopravních slu�bách, nebo

b) pokud by jednání neuspìla, k datu závìreèné zprávy Negociaèní skupiny
o námoøních dopravních slu�bách, stanovenému v tomto rozhodnutí.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na �ádný specifický závazek o námoøních
dopravních slu�bách, který je zapsán v listinì Èlena.

3. Od uzavøení jednání, uvedených v odstavci 1, a pøed datem
provádìní mù�e Èlen, bez ohledu na ustanovení èlánku XXI, zlep�it, zmìnit
nebo odvolat v�echny nebo èást svých specifických závazkù v tomto sektoru,
ani� by nabídl vyrovnání.
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PØÍLOHA O TELEKOMUNIKACÍCH

1. Cíle

Uznávajíce specifické rysy sektoru telekomunikaèních slu�eb a
zejména jeho dvojí úlohu jako výrazného sektoru hospodáøské èinnosti a jako
základního dopravního prostøedku pro jiné hospodáøské èinnosti, se Èlenové
dohodli na následující pøíloze s cílem propracovat ustanovení Dohody pokud
jde o opatøení, týkající se pøístupu k veøejným telekomunikaèním dopravním
sítím a slu�bám a jejich pou�ívání. V souladu s tím obsahuje tato pøíloha
poznámky a dodateèná ustanovení k Dohodì.

2. Pùsobnost

a) Tato pøíloha se vztahuje na v�echna opatøení Èlena, která se dotýkají
pøístupu k veøejným telekomunikaèním dopravním sítím a slu�bám k a
jejich pou�ívání.1/

b) Tato pøíloha se nevztahuje na opatøení, dotýkající se �íøení rozhlasových
nebo televizních programù prostøednictvím kabelù nebo vysílacích
radiových nebo televizních stanic.

c) �ádné ustanovení v této Dohodì nebude vykládáno tak, �e by:

(i) vy�adovalo na Èlenu, aby povolil dodavateli slu�by kteréhokoli
jiného Èlena, zøídit, vybudovat, získat, pronajmout, provozovat
nebo dodávat telekomunikaèní dopravní sítì nebo slu�by jiné, ne�
umo�òuje jeho listina; nebo

(ii) vy�adovalo na Èlenu (nebo vy�adovalo na Èlenu, aby zavázal
dodavatele slu�by, podléhajícího jeho pravomoci) zøizovat, budovat,
získávat, pronajímat, provozovat nebo dodávat telekomunikaèní
dopravní sítì nebo slu�by, které se v�eobecnì nenabízejí veøejnosti.

3. Definice

Pro úèely této pøílohy:

a) Výraz �telekomunikace� znamená vysílání a pøíjem signálù pomocí
jakýchkoliv elektromagnetických prostøedkù.

b) Výraz �veøejná telekomunikaèní dopravní slu�ba� znamená jakoukoliv
telekomunikaèní dopravní slu�bu, u ní� Èlen výslovnì nebo fakticky
vy�aduje, aby se v�eobecnì nabízela veøejnosti. Takové slu�by mohou
mimo jiné zahrnovat telegraf, telefon, telex a pøenos dat typicky
zahrnující pøenos v reálném èase zákazníkem dodaných informací mezi
dvìma nebo více body bez jakékoliv koncové zmìny ve formì nebo v
obsahu informace zákazníka.

c) Výraz �veøejná telekomunikaèní dopravní sí�� znamená veøejnou
telekomunikaèní infrastrukturu, která dovoluje telekomunikace mezi
dvìma nebo více stanovenými koncovými body sítì.

1/ RozumõÂ se, zÏe tento pododstavec bude vyklaÂdaÂn tak, zÏe kazÏdyÂ CÏlen zajistõÂ, aby se

zaÂvazky teÂto prÏõÂlohy uplatnÏovaly vuÊcÏi dodavateluÊm verÏejnyÂch telekomunikacÏnõÂch

dopravnõÂch sõÂtõÂ a sluzÏeb pomocõÂ jakyÂchkoliv potrÏebnyÂch opatrÏenõÂ.
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d) Výraz �vnitropodnikové spoje� znamená telekomunikace, prostøednictvím
kterých spoleènost komunikuje v rámci spoleènosti nebo se svými
dceøinnými spoleènostmi a poboèkami anebo mezi nimi navzájem a za
podmínky, �e to domácí právní øád Èlena dovoluje, rovnì� s pøidru�enými
spoleènostmi. Za tím úèelem budou za �dceøinné spoleènosti�, �poboèky�,
pøípadnì �pøidru�ené spoleènosti� pova�ovány ty, které budou odpovídat
vymezení ka�dým Èlenem. Z �vnitropodnikových komunikací� jsou z této
pøílohy vylouèeny komerèní nebo nekomerèní slu�by, které se dodávají
spoleènostem, které nejsou svázány s dceøinnými spoleènostmi,
poboèkami nebo pøidru�enými spoleènostmi nebo které se nabízejí
zákazníkùm nebo mo�ným zákazníkùm.

e) Jakékoliv odvolání na odstavec nebo pododstavec této pøílohy zahrnuje
v�echna jeho podrozdìlení.

4. Transparentnost

Pøi uplatòování èlánku III Dohody zajistí ka�dý Èlen, aby pøíslu�né
informace o podmínkách, týkajících se pøístupu k veøejným telekomunikaèním
dopravním sítím a slu�bám a jejich pou�ívání, byly veøejnì dostupné vèetnì:
tarifù a jiných podmínek slu�by; specifikací technických rozhraní tìchto sítí a
slu�eb; informací o orgánech odpovìdných za pøípravu a pøijetí norem,
dotýkajících se takového pøístupu a vyu�ívání; podmínek, vztahujících se na
pøipojení terminálu nebo jiného zaøízení; a oznamování, registrace nebo
licenèních po�adavkù, pokud existují.

5. Pøístup k veøejným telekomunikaèním dopravním sítím a slu�bám a k
jejich pou�ívání

a) Ka�dý Èlen zajistí, aby kterémukoli dodavateli slu�by kteréhokoli jiného
Èlena byl poskytnut pøístup k veøejným telekomunikaèním dopravním
sítím a slu�bám a bylo mu umo�nìno jejich pou�ívání za pøimìøených a
nediskriminaèních podmínek s cílem zajistit dodávky slu�by zahrnuté v
jeho listinì. Tento závazek bude uplatòován mimo jiné prostøednictvím
pododstavcù b) a� f).2/

b) Ka�dý Èlen zajistí, aby dodavatelé slu�by kteréhokoli jiného Èlena mìli
pøístup k jakýmkoliv veøejným telekomunikaèním dopravním sítím nebo
slu�bám a jejich pou�ívání, nabízeným v rámci hranic nebo pøes hranice
tohoto Èlena, vèetnì soukromých pronajatých okruhù a za tím úèelem
zajistí, pokud pododstavce e) a f) nestanoví jinak, aby takovým
dodavatelùm bylo povoleno:

(i) zakoupit nebo najmout a pøipojit koncové nebo jiné zaøízení, které
je spojeno se sítí a které je potøebné k poskytnutí slu�eb dodavatele;

(ii) vzájemnì propojit soukromé pronajaté nebo vlastnìné okruhy s
veøejnými telekomunikaèními dopravními sítìmi a slu�bami nebo s
okruhy pronajmutými nebo vlastnìnými jiným dodavatelem slu�by;
a

2/ RozumõÂ se, zÏe vyÂraz ªnediskriminacÏnõÂª se tyÂkaÂ zachaÂzenõÂ podle nejvysÏsÏõÂch vyÂhod a

naÂrodnõÂho zachaÂzenõÂ, jak jsou vymezeny v DohodeÏ a zÏe teÂzÏ odraÂzÏõÂ sektoroveÏ

specifickyÂ zpuÊsob uzÏõÂvaÂnõÂ vyÂrazu, kteryÂ znamenaÂ ªzaÂvazky a podmõÂnky ne meÂneÏ

prÏõÂzniveÂ nezÏ ty, ktereÂ byly udeÏleny ktereÂmukoli jineÂmu uzÏivateli obdobnyÂch

verÏejnyÂch telekomunikacÏnõÂch dopravnõÂch sõÂtõÂ nebo sluzÏeb za podobnyÂch okolnostõÂª.
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(iii) pou�ívat provozní protokoly podle volby dodavatele slu�by pøi
dodávce jakékoliv slu�by jiné, ne� je potøebná k zaji�tìní
dostupnosti telekomunikaèních dopravních sítí a slu�eb �iroké
veøejnosti.

c) Ka�dý Èlen zajistí, aby dodavatelé slu�by kteréhokoli jiného Èlena mohli
pou�ívat veøejné telekomunikaèní dopravní sítì a slu�by pro pøenos
informací v rámci hranic a pøes nì, vèetnì pro vnitropodnikové
komunikace takových dodavatelù slu�by a pro pøístup k informacím,
obsa�eným v databázích nebo jinak uchovávaných ve strojovì èitelné
formì na území kteréhokoli Èlena. Jakákoliv nová nebo pozmìnìná
opatøení Èlena, která se významnì dotýkají takového u�ívání, budou
oznámena a budou podléhat konzultacím v souladu s pøíslu�nými
ustanoveními Dohody.

d) Bez ohledu na ustanovení pøedchozího odstavce, mù�e Èlen pøijmout
taková opatøení, která jsou potøebná k zabezpeèení bezpeènosti a
dùvìrnosti zpráv za podmínky, �e se taková opatøení neuplatòují
zpùsobem, který by vytváøel prostøedek svévolné nebo neodùvodnìné
diskriminace nebo skrytého omezení obchodu slu�bami.

e) Ka�dý Èlen zajistí, aby ve vztahu k pøístupu k veøejným
telekomunikaèním dopravním sítím a slu�bám a k jejich pou�ívání nebyla
kladena �ádná jiná podmínka, ne� je potøebná, aby:

(i) zabezpeèila odpovìdnost dodavatelù veøejných telekomunikaèních
dopravních sítí a slu�eb v oblasti veøejných slu�eb, zejména pak
jejich schopnost uèinit jejich sítì nebo slu�by v�eobecnì
pøístupnými veøejnosti;

(ii) chránila technickou celistvost veøejných telekomunikaèních
dopravních sítí nebo slu�eb; nebo

(iii) zajistila, aby dodavatelé slu�eb kteréhokoli jiného Èlena nedodávali
slu�by, pokud jim to nebylo povoleno podle závazkù v listinì Èlena.

f) Za pøedpokladu, �e vyhoví kritériím, uvedeným v pododstavci e), mohou
podmínky pro pøístup k veøejným telekomunikaèním dopravním slu�bám
a pro jejich pou�ívání zahrnout:

(i) omezení dal�ího prodeje nebo spoleèného pou�ívání takových
slu�eb;

(ii) po�adavek pou�ívat pøesnì stanovená technická rozhraní, vèetnì
protokolù o nich pro propojení s takovými sítìmi a slu�bami;

(iii) po�adavky, kde to bude potøebné, na vnitøní provozuschopnost
takových slu�eb a na podporu dosa�ení cílù, stanovených v odstavci
7 a);

(iv) typové schvalování koncových a jiných zaøízení, pøipojovaných k
síti a technické po�adavky, vztahující se k pøipojení takového
zaøízení k tìmto sítím;

(v) omezení, vztahující se na vzájemné propojení soukromých
pronajmutých nebo vlastnìných okruhù s takovými sítìmi nebo
slu�bami nebo s okruhy pronajmutými nebo vlastnìnými jiným
dodavatelem slu�by; nebo

(vi) oznamování, registraci a licenèní øízení.
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g) Bez ohledu na pøedchozí odstavce tohoto oddílu, mù�e rozvojová èlenská
zemì podle její úrovnì rozvoje klást rozumné podmínky pøístupu k
veøejným telekomunikaèním dopravním sítím a slu�bám a jejich
pou�ívání, které jsou potøebné k posílení její domácí telekomunikaèní
infrastruktury a kapacity slu�eb a ke zvý�ení její úèasti v mezinárodním
obchodì telekomunikaèními slu�bami. Takové podmínky budou pøesnì
vymezeny v listinì Èlena.

6. Technická spolupráce

a) Èlenové uznávají, �e úèinná a zdokonalená telekomunikaèní
infrastruktura v jednotlivých zemích, zejména v rozvojových zemích, je
podstatnou pro roz�íøení jejich obchodu slu�bami. Za tím úèelem Èlenové
schvalují a podporují v co nej�ir�ím mo�ném rozsahu úèast rozvinutých a
rozvojových zemí a jejich dodavatelù veøejných telekomunikaèních
dopravních sítí a slu�eb a jiných subjektù v rozvojových programech
mezinárodních a regionálních organizací, vèetnì Mezinárodní
telekomunikaèní unie, Rozvojového programu Organizace spojených
národù a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj.

b) Èlenové budou podnìcovat a podporovat spolupráci v oblasti
telekomunikací mezi rozvojovými zemìmi na mezinárodní, regionální a
subregionální úrovni.

c) Ve spolupráci s pøíslu�nými mezinárodními organizacemi uèiní Èlenové,
kde to bude mo�né, rozvojovým zemím dostupnými informace o
telekomunikaèních slu�bách a vývoji v telekomunikacích a o
informaèních technologiích, aby napomohli posílení jejich domácího
sektoru telekomunikaèních slu�eb.

d) Èlenové budou brát zvlá�tní zøetel na mo�nosti podporovat, ve prospìch
nejménì rozvinutých zemí, zahranièní dodavatele telekomunikaèních
slu�eb, aby pomáhali pøi pøevodu technologie, výcviku a jiných
èinnostech, které podporují rozvoj jejich telekomunikaèní infrastruktury
a roz�íøení jejich obchodu telekomunikaèními slu�bami.

7. Vztahy k mezinárodním organizacím a dohodám

a) Èlenové uznávají dùle�itost mezinárodních norem pro globální
sluèitelnost a vzájemnou provozuschopnost telekomunikaèních sítí a
slu�eb a zavazují se podporovat tyto normy prostøednictvím èinnosti
pøíslu�ných mezinárodních orgánù, vèetnì Mezinárodní telekomunikaèní
unie a Mezinárodní organizace pro normalizaci.

b) Èlenové uznávají úlohu, kterou hrají mezivládní a nevládní organizace a
dohody pøi zabezpeèování úèinného provozování domácích a globálních
telekomunikaèních slu�eb a zejména úlohu Mezinárodní telekomunikaèní
unie. Èlenové uèiní v pøípadì potøeby pøíslu�ná opatøení pro uskuteènìní
konzultací s takovými organizacemi o otázkách, vyplývajících z provádìní
této pøílohy.
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PØÍLOHA O JEDNÁNÍCH O ZÁKLADNÍCH TELEKOMUNIKACÍCH

1. Èlánek II a Pøíloha o zpro�tìní ze závazkù podle èlánku II, vèetnì
závazku zapsat do Pøílohy jakékoliv opatøení, nesluèitelné se zacházením
podle nejvy��ích výhod, které Èlen bude udr�ovat, vstoupí v platnost pro
základní telekomunikace:

a) k datu provádìní, které bude urèeno podle odstavce 5 Ministerského
rozhodnutí o jednáních o základních telekomunikacích; nebo,

b) pokud by jednání neuspìla, k datu závìreèné zprávy Negociaèní skupiny
o základních telekomunikacích, stanovenému v tomto rozhodnutí.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na �ádný specifický závazek o základních
telekomunikacích, který je zapsán v listinì Èlena.
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PØÍLOHA 1C

DOHODA O OBCHODNÍCH ASPEKTECH PRÁV
K DU�EVNÍMU VLASTNICTVÍ

ÈÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY

ÈÁST II NORMY, TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI, ROZSAHU A U�ITÍ
PRÁV K DU�EVNÍMU VLASTNICTVÍ

1. Autorské právo a práva pøíbuzná
2. Ochranné známky
3. Zemìpisná oznaèení
4. Prùmyslové vzory
5. Patenty
6. Topografie (Layout�Designs) integrovaných obvodù
7. Ochrana nezveøejnìných informací
8. Kontrola protikonkurenèních praktik ve smluvních licencích

ÈÁST III PROSTØEDKY K DODR�OVÁNÍ PRÁV
K DU�EVNÍMU VLASTNICTVÍ

1. V�eobecné povinnosti
2. Obèanskoprávní a správní øízení a nápravná opatøení
3. Prozatímní opatøení
4. Zvlá�tní pøedpisy, týkající se opatøení na hranicích
5. Trestní øízení

ÈÁST IV ZÍSKÁNÍ A UDR�OVÁNÍ PRÁV
K DU�EVNÍMU VLASTNICTVÍ
A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ØÍZENÍ INTER�PARTES

ÈÁST V PØEDCHÁZENÍ A ØE�ENÍ SPORÙ

ÈÁST VI PØECHODNÁ USTANOVENÍ

ÈÁST VII INSTITUCIONÁLNÍ A ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
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DOHODA O OBCHODNÍCH ASPEKTECH PRÁV
K DU�EVNÍMU VLASTNICTVÍ

Èlenové,

pøejíce si zmen�it deformace a pøeká�ky mezinárodního obchodu a
berouce v úvahu nutnost podporovat úèinnou a pøimìøenou ochranu práv k
du�evnímu vlastnictví a zajistit, aby opatøení a postupy k dodr�ování práv k
du�evnímu vlastnictví se samy o sobì nestaly pøeká�kami oprávnìného
obchodu;

uznávajíce za tím úèelem potøebu nových pravidel a podmínek,
týkajících se:

a) pou�itelnosti základních zásad GATT 1994 a pøíslu�ných mezinárodních
dohod nebo konvencí o du�evním vlastnictví;

b) zaji�tìní pøimìøených norem a zásad, vztahujících se na dostupnost,
rozsah a u�ití práv k du�evnímu vlastnictví souvisejících s obchodem;

c) zaji�tìní úèinných a vhodných prostøedkù pro uplatòování práv k
du�evnímu vlastnictví, souvisejících s obchodem, s pøihlédnutím k
rozdílùm v národních právních øádech;

d) zaji�tìní úèinných a urychlených postupù pro mnohostranná pøedcházení
a øe�ení sporù mezi vládami; a

e) pøechodných opatøení, usilujících o plnou úèast na výsledcích jednání;

uznávajíce potøebu mnohostranného rámce zásad, pravidel a pøedpisù,
zabývajících se mezinárodním obchodem padìlaným zbo�ím;

uznávajíce, �e práva k du�evnímu vlastnictví jsou práva soukromá;

uznávajíce zásadní cíle veøejné politiky národních systémù ochrany
du�evního vlastnictví, vèetnì rozvojových a technických cílù;

uznávajíce také zvlá�tní potøeby nejménì rozvinutých èlenských zemí,
pokud jde o nejvy��í mo�nou pru�nost pøi vnitøním provádìní právních
pøedpisù tak, aby jim bylo umo�nìno vytváøet zdravou a �ivotaschopnou
technickou základnu;

zdùrazòujíce význam zmíròování napìtí dosa�ením posílení závazkù k
øe�ení sporù, týkajících se otázek obchodních aspektù du�evního vlastnictví
prostøednictvím mnohostranných postupù;

pøejíce si vytvoøit vzájemnì se podporující vztah mezi WTO a
Svìtovou organizací du�evního vlastnictví (dále uvádìné jako �WIPO�*/), jako�
i jinými pøíslu�nými mezinárodními organizacemi;

dohodli se takto:

*/ World Intellectual Property Organization.



- 366 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2713

ÈÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Èlánek 1

Povaha a rozsah povinností

1. Èlenové uvedou v úèinnost ustanovení této Dohody. Èlenové
mohou, nemají v�ak povinnost, zavést v domácím právním øádu rozsáhlej�í
ochranu, ne� jakou vy�aduje tato Dohoda za pøedpokladu, �e takováto ochrana
není v rozporu s ustanoveními této Dohody. Èlenové mohou urèit vhodný
zpùsob, jak uplatòovat ustanovení této Dohody v rámci svého vlastního
právního systému a praxe.

2. Pro úèely této Dohody se výraz �du�evní vlastnictví� vztahuje na
v�echny kategorie du�evního vlastnictví, které jsou pøedmìtem oddílù 1 a� 7
èásti II.

3. Èlenové poskytnou zacházení podle této Dohody obèanùm ostatních
Èlenù1/. Pokud jde o pøíslu�né právo k du�evnímu vlastnictví, budou za
obèany ostatních Èlenù pova�ovány fyzické a právnické osoby, které by
odpovídaly kritériím zpùsobilosti pro ochranu podle Paøí�ské úmluvy (1967),
Bernské úmluvy (1971), Øímské úmluvy a Smlouvy o du�evním vlastnictví v
oboru integrovaných obvodù, jako kdyby v�ichni Èlenové WTO byli èleny
tìchto úmluv.2/ Ka�dý Èlen vyu�ívající mo�ností, uvedených v odstavci 3
èlánku 5 nebo odstavce 2 èlánku 6 Øímské úmluvy, uèiní oznámení podle
tìchto ustanovení Radì pro obchodní aspekty práv k du�evnímu vlastnictví
(dále uvádìné jako �Rada pro TRIPS�*/).

Èlánek 2

Úmluvy o du�evním vlastnictví

1. Pokud jde o èásti II, III a IV této Dohody, budou Èlenové dodr�ovat
èlánky 1 a� 12 a 19 Paøí�ské úmluvy (1967).

2. �ádné ustanovení èástí I a� IV této Dohody se nedotkne povinností,
které mohou mít vzájemnì Èlenové na základì Paøí�ské úmluvy, Bernské
úmluvy, Øímské úmluvy a Smlouvy o du�evním vlastnictví v oboru
integrovaných obvodù.

1/ UvaÂdõÂ-li se v teÂto DohodeÏ vyÂraz ªobcÏaneÂª, povazÏujõÂ se za neÏ v prÏõÂpadeÏ samostatneÂho

celnõÂho uÂzemõÂ CÏlena WTO osoby fyzickeÂ a praÂvnickeÂ, ktereÂ majõÂ bydlisÏteÏ nebo ktereÂ

majõÂ skutecÏneÂ a uÂcÏinneÂ pruÊmysloveÂ nebo obchodnõÂ sõÂdlo na tomto celnõÂm uÂzemõÂ.

2/ V teÂto DohodeÏ se ªParÏõÂzÏskou uÂmluvouª rozumõÂ k ParÏõÂzÏskaÂ uÂmluva na ochranu

pruÊmysloveÂho vlastnictvõÂ; ªParÏõÂzÏskou uÂmluvou (1967)ª se rozumõÂ StockholmskyÂ akt

teÂto uÂmluvy ze dne 14.cÏervence 1967. ªBernskou uÂmluvouª se rozumõÂ BernskaÂ uÂmluva

na ochranu deÏl literaÂrnõÂch a umeÏleckyÂch; ªBernskou uÂmluvou (1971)ª se rozumõÂ

ParÏõÂzÏskyÂ akt teÂto uÂmluvy ze dne 24. cÏervence 1971. ªRÏõÂmskou uÂmluvouª se rozumõÂ

RÏõÂmskaÂ uÂmluva o ochraneÏ vyÂkonnyÂch umeÏlcuÊ, vyÂrobcuÊ zvukovyÂch zaÂznamuÊ a rozhlasovyÂch

organizacõÂ, prÏijataÂ v RÏõÂmeÏ dne 26.rÏõÂjna 1961. ªSmlouvou o dusÏevnõÂm vlastnictvõÂ v

oboru integrovanyÂch obvoduÊª (Smlouva IPIC) se rozumõÂ Smlouva o dusÏevnõÂm vlastnictvõÂ

v oboru integrovanyÂch obvoduÊ, prÏijataÂ ve Washingtonu dne 26.kveÏtna 1989. ªDohodou

o WTOª se rozumõÂ Dohoda o zrÏõÂzenõÂ WTO.

*/ Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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Èlánek 3

Národní zacházení

1. Ka�dý Èlen poskytne obèanùm ostatních Èlenù zacházení neménì
pøíznivé, ne� jaké poskytuje svým vlastním obèanùm, týkající se ochrany3/
du�evního vlastnictví s výjimkami ji� poskytnutými v Paøí�ské úmluvì (1967),
Bernské úmluvì (1971), Øímské úmluvì a Smlouvì o du�evním vlastnictví v
oboru integrovaných obvodù. Pokud jde o výkonné umìlce, výrobce zvukových
záznamù a rozhlasové organizace, vztahuje se tato povinnost pouze k právùm,
poskytnutým podle této Dohody. Kterýkoli Èlen, který vyu�ije mo�ností,
poskytnutých v èlánku 6 Bernské úmluvy (1971) nebo v odstavci 1 b) èlánku
16 Øímské úmluvy, uèiní oznámení podle tìchto ustanovení Radì pro TRIPS.

2. Èlenové mohou vyu�ít výjimek povolených podle odstavce 1 ve
vztahu k soudním a správním øízením, vèetnì výbìru sídla nebo jmenování
zástupce v rámci pravomoci Èlena pouze v pøípadech, kdy jsou tyto výjimky
nezbytné pro zaji�tìní shody s právními pøedpisy, které nejsou nesluèitelné s
ustanoveními této Dohody a kdy takové postupy nejsou uplatòovány
zpùsobem, zakládajícím skryté omezení obchodu.

Èlánek 4

Zacházení podle nejvy��ích výhod

Pokud jde o ochranu du�evního vlastnictví, bude jakákoli výhoda,
pøednost, výsada nebo osvobození pøiznaná Èlenem obèanùm kterékoli jiné
zemì, pøiznána ihned a bezpodmíneènì obèanùm v�ech ostatních Èlenù. Z
této povinnosti jsou zpro�tìny jakékoli Èlenem pøiznané výhody, pøednosti,
výsady nebo osvobození:

a) vyplývající z mezinárodních dohod o právní pomoci nebo výkonu práva
obecné povahy a neomezující se zvlá�tì na ochranu du�evního vlastnictví;

b) poskytnuté v souladu s ustanoveními Bernské úmluvy (1971) nebo
Øímské úmluvy, které opravòují, aby poskytnuté zacházení bylo
zále�itostí nikoli národního zacházení, nýbr� zacházení poskytnutého v
jiné zemi;

c) týkající se práv výkonných umìlcù, výrobcù zvukových záznamù a
provozovaného rozhlasového a televizního vysílání, která nejsou
poskytnuta touto Dohodou;

d) vyplývající z mezinárodních dohod, vztahujících se k ochranì du�evního
vlastnictví, které vstoupily v platnost pøed vstupem v platnost Dohody o
WTO za pøedpokladu, �e takové dohody budou oznámeny Radì pro
TRIPS a nepøedstavují svévolnou nebo neoprávnìnou diskriminaci vùèi
obèanùm ostatních Èlenù.

3/ Pro uÂcÏely cÏlaÂnku 3 a 4 teÂto Dohody bude ªochranaª zahrnovat skutecÏnosti, vztahujõÂcõÂ

se k dostupnosti, nabyÂvaÂnõÂ, rozsahu, udrzÏovaÂnõÂ a dodrzÏovaÂnõÂ praÂv k dusÏevnõÂmu

vlastnictvõÂ, jakozÏ i takoveÂ skutecÏnosti, ktereÂ se vztahujõÂ k vyuzÏõÂvaÂnõÂ praÂv k

dusÏevnõÂmu vlastnictvõÂ vyÂslovneÏ uvedenyÂch v teÂto DohodeÏ.
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Èlánek 5

Mnohostranné dohody o získání nebo udr�ování ochrany

Povinnosti podle èlánkù 3 a 4 se neuplatòují na postupy podle
mnohostranných dohod, uzavøených pod zá�titou WIPO, vztahující se k
získávání nebo udr�ování práv k du�evnímu vlastnictví.

Èlánek 6

Vyèerpání práva

Pro úèely øe�ení sporù v rámci této Dohody, s výhradou ustanovení
èlánkù 3 a 4, nebude nic v této Dohodì pou�ito k jednání o otázce vyèerpání
práv k du�evnímu vlastnictví.

Èlánek 7

Cíle

Ochrana a dodr�ování práv k du�evnímu vlastnictví by mìly pøispìt k
podpoøe technických inovací a k pøevodu a roz�iøování technologie, ke
vzájemným výhodám výrobcù a u�ivatelù technických znalostí zpùsobem,
pøispívajícím k sociálnímu a ekonomickému blahobytu a k rovnováze práv a
povinností.

Èlánek 8

Zásady

1. Èlenové mohou pøi pøípravì nebo zmìnách národních právních
pøedpisù pøijímat opatøení nezbytná k ochranì veøejného zdraví a vý�ivy a
podporovat veøejný zájem v oblastech �ivotního významu svého sociálnì
ekonomického a technického vývoje za pøedpokladu, �e taková opatøení jsou v
souladu s ustanoveními této Dohody.

2. Za pøedpokladu, �e budou v souladu s ustanoveními této Dohody,
mohou být nezbytná ta pøimìøená opatøení, která zamezí zneu�ití práv k
du�evnímu vlastnictví ze strany majitelù práv nebo uchylování se k praktikám,
které nevhodnì omezují obchod nebo nepøíznivì ovlivòují mezinárodní pøevod
technologie.

ÈÁST II

NORMY, TÝKAJÍCÍ SE DOSTUPNOSTI, ROZSAHU
A U�ITÍ PRÁV K DU�EVNÍMU VLASTNICTVÍ

ODDÍL 1: AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA PØÍBUZNÁ

Èlánek 9

Vztah k Bernské úmluvì

1. Èlenové se pøizpùsobí èlánkùm 1 a� 21 Bernské úmluvy (1971) a
pøíloze k ní. Èlenové v�ak nebudou mít práva nebo povinnosti podle této
Dohody, pokud jde o práva udìlená podle èlánku 6 bis uvedené Úmluvy nebo
práva z nìho odvozená.

2. Autorskoprávní ochrana nebude poskytnuta my�lenkám,
postupùm, výrobním metodám nebo matematickým pojmùm jako takovým,
nýbr� jejich vyjádøení.
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Èlánek 10

Poèítaèové programy a sestavování údajù

1. Poèítaèové programy, a� ji� ve zdrojovém nebo strojovém kódu,
budou chránìny jako literární díla podle Bernské úmluvy (1971).

2. Sestavování údajù nebo jiných materiálù, a� schopné zpracování
poèítaèem nebo v jiné formì, které buï z dùvodu výbìru nebo uspoøádání jejich
obsahu pøedstavují du�evní výtvor, bude chránìno jako takové. Tato ochrana,
která nebude roz�íøena na samotné údaje nebo materiály, nebude na újmu
jakéhokoli autorského práva, spoèívajícího v samotných údajích nebo
materiálech.

Èlánek 11

Práva pronajímání

Èlenové poskytnou, alespoò pokud jde o poèítaèové programy a
kinematografická díla, autorùm a jejich právním nástupcùm práva povolit
nebo zakázat komerèní pronajímání pro veøejnost originálù nebo kopií jejich
autorských dìl. Èlen bude z této povinnosti vyòat v pøípadì
kinematografických dìl, leda�e by takové pronajímání vedlo k rozsáhlému
kopírování takových dìl, co� záva�nì po�kozuje výluèné právo reprodukce
udìlené u tohoto Èlena oprávnìným autorùm nebo jejich právním nástupcùm.
Pokud jde o poèítaèové programy, tato povinnost se nevztahuje na
pronajímání, kde samotný program není podstatným pøedmìtem pronajímání.

Èlánek 12

Doba ochrany

Kdykoli je doba ochrany díla jiného, ne� je fotografické dílo nebo dílo
u�itého umìní, poèítána na jiném základì, ne� je �ivot fyzické osoby, nebude
tato doba krat�í ne� 50 let od konce kalendáøního roku oprávnìného
uveøejnìní díla a pokud chybí takové oprávnìné uveøejnìní v prùbìhu 50 let
od vytvoøení díla, 50 let od konce kalendáøního roku vytvoøení díla.

Èlánek 13

Omezení a výjimky

Èlenové omezí omezení a výjimky z výluèných práv na urèité zvlá�tní
pøípady, které nejsou v rozporu s normálním vyu�íváním díla a neodùvodnìnì
nepo�kozují oprávnìné zájmy majitele práva.

Èlánek 14

Ochrana výkonných umìlcù, výrobcù zvukových záznamù
a rozhlasových a televizních organizací

1. Výkonní umìlci budou mít, pokud jde o zhotovení záznamu jejich
výkonù na zvukový záznam, mo�nost zabránit následujícím jednáním, jestli�e
k nim do�lo bez jejich souhlasu: zhotovení záznamu jejich nezaznamenaného
výkonu a reprodukce takového zachycení. Výkonní umìlci budou mít rovnì�
mo�nost zabránit následujícím jednáním, jestli�e k nim do�lo bez jejich
souhlasu: bezdrátovému vysílání a veøejnému pøedvádìní jejich výkonù.

2. Výrobci zvukových záznamù budou po�ívat práva povolit nebo
zakázat pøímou nebo nepøímou reprodukci jejich zvukových záznamù.
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3. Rozhlasové a televizní organizace budou mít právo zakázat
následující jednání, jestli�e k nim do�lo bez jejich souhlasu: záznam,
reprodukce záznamu a opakované vysílání bezdrátovými prostøedky
rozhlasového vysílání, jako� i pøená�ení jejich televizního vysílání pro
veøejnost. Pokud Èlenové nepøiznají taková práva rozhlasovým a televizním
organizacím, poskytnou majitelùm autorských práv, pokud jde o takové
vysílání, mo�nost zabránit takovým jednáním, s výhradou ustanovení Bernské
úmluvy (1971).

4. Ustanovení èlánku 11, týkající se poèítaèových programù, se budou
vztahovat mutatis mutandis na výrobce zvukových záznamù a na jakékoli jiné
majitele práv ke zvukovým záznamùm, jak jsou stanovena právem Èlena.
Jestli�e bude 15.dubna 1994 u Èlena platit systém spravedlivého odmìòování
majitelù práv, týkající se pronajímání zvukových záznamù, mù�e Èlen takový
systém zachovat za pøedpokladu, �e pronajímání zvukových záznamù ke
komerèním úèelùm nezpùsobuje záva�né naru�ení výluèných reprodukèních
práv majitelù práv.

5. Doba ochrany podle této Dohody bude pro výkonné umìlce a
výrobce zvukových záznamù trvat nejménì do konce období 50 let poèítáných
od konce kalendáøního roku, v nìm� byl poøízen záznam nebo se uskuteènil
výkon. Doba ochrany udìlená podle odstavce 3 bude trvat nejménì 20 let od
konce kalendáøního roku, v nìm� se uskuteènilo rozhlasové vysílání.

6. Kterýkoli Èlen mù�e, ve vztahu k právùm udìleným podle odstavcù
1, 2 a 3, stanovit podmínky, omezení, výjimky nebo výhrady v rozsahu
povoleném Øímskou úmluvou. Ustanovení Èlánku 18 Bernské úmluvy (1971)
se v�ak budou mutatis mutandis rovnì� vztahovat na práva výkonných
umìlcù a výrobcù zvukových záznamù ke zvukovým záznamùm.

ODDÍL 2: OCHRANNÉ ZNÁMKY

Èlánek 15

Pøedmìt ochrany

1. Jakékoli oznaèení nebo jakákoli kombinace oznaèení, zpùsobilá
odli�it výrobky nebo slu�by jednoho podniku od výrobkù nebo slu�eb jiných
podnikù, budou schopna tvoøit ochrannou známku. Taková oznaèení, zvlá�tì
pak slova, vèetnì osobních jmen, písmen, èíslovek, obrazových prvkù a
kombinací barev, jako� i jakákoli kombinace tìchto oznaèení budou zpùsobilé
být zapsány jako ochranná známka. Tam, kde oznaèení nejsou schopna
podstatnì rozli�it pøíslu�né výrobky nebo slu�by, mohou Èlenové podmínit
zápisnou zpùsobilost rozli�ovací schopností získanou u�íváním. Jako
podmínku pro zápis mohou Èlenové po�adovat, aby oznaèení byla
rozeznatelná zrakem.

2. Odstavec 1 nebude pojímán tak, aby zabraòoval Èlenùm odmítnutí
zápisu ochranné známky na základì jiných dùvodù za pøedpokladu, �e se
neodchylují od ustanovení Paøí�ské úmluvy (1967).

3. Èlenové mohou zápisnou zpùsobilost uèinit závislou na u�ívání.
Skuteèné u�ívání známky v�ak nebude podmínkou pro podání pøihlá�ky k
zápisu. Pøihlá�ka nebude zamítnuta výluènì z toho dùvodu, �e se zamý�lené
u�ívaní neuskuteènilo pøed uplynutím lhùty tøí let ode dne podání pøihlá�ky.

4. Povaha zbo�í nebo slu�eb, pro které se má ochranná známka
pou�ívat, nebude v �ádném pøípadì pøedstavovat pøeká�ku pro zápis ochranné
známky.
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5. Èlenové zveøejní ka�dou ochrannou známku buï pøed provedením
zápisu nebo bezprostøednì po nìm a poskytnou pøimìøenou mo�nost pro
podání �ádosti o výmaz zápisu. Kromì toho mohou Èlenové poskytnout
mo�nost podat proti zápisu známky odpor.

Èlánek 16

Udìlená práva

1. Majitel zapsané ochranné známky bude mít výluèné právo zabránit
v�em tøetím stranám, které nemají souhlas majitele, aby pøi obchodní èinnosti
u�ívaly shodná nebo podobná oznaèení pro zbo�í nebo slu�by, které jsou stejné
nebo podobné tìm, pro které byla zapsána ochranná známka, jestli�e by
takové u�ívání mìlo za následek pravdìpodobnost zámìny. V pøípadì u�ívání
shodného oznaèení pro shodné zbo�í nebo slu�by se bude pravdìpodobnost
zámìny pøedpokládat. Vý�e uvedená práva nebudou na úkor existujícím
døívìj�ím právùm, ani nebudou mít vliv na mo�nost Èlenù poskytovat práva
na základì u�ívání.

2. Èlánek 6 bis Paøí�ské úmluvy (1967) se pou�ije mutatis mutandis
na slu�by. Pøi urèování, zda je ochranná známka v�eobecnì známá, bude Èlen
brát zøetel na to, zda je ochranná známka známa v pøíslu�ném okruhu
veøejnosti, vèetnì známosti u dotyèného Èlena, získané jako dùsledek
propagace této ochranné známky.

3. Èlánek 6 bis Paøí�ské úmluvy (1967) se pou�ije mutatis mutandis
na zbo�í a slu�by, které nejsou podobné tìm pro které byla ochranná známka
zapsána za pøedpokladu, �e u�ívání této ochranné známky ve vztahu k tomuto
zbo�í nebo slu�bám by ukazovalo na vztah mezi tímto zbo�ím nebo slu�bami a
majitelem zapsané ochranné známky a za pøedpokladu, �e zájmy majitele
zapsané ochranné známky by pravdìpodobnì takovým u�íváním byly
po�kozeny.

Èlánek 17

Výjimky

Èlenové mohou poskytovat omezené výjimky z práv udìlených
ochranné známce, jako je správné u�ití popisných výrazù za pøedpokladu, �e
takové výjimky budou brát zøetel na oprávnìné zájmy majitele ochranné
známky a tøetích stran.

Èlánek 18

Doba ochrany

První zápis a ka�dá obnova zápisu ochranné známky bude provedena
na období ne krat�í ne� sedm let. Zápis ochranné známky bude obnovitelný
neomezenì.

Èlánek 19

Povinnost u�ívání

1. Jestli�e se pro udr�ení zápisu vy�aduje u�ívání, mù�e být zápis
vymazán pouze pro neu�ívání po nepøeru�ené období nejménì tøí let, pokud
majitel ochranné známky neproká�e dobré dùvody, opírající se o existenci
pøeká�ek pro takové u�ívání. Okolnosti vzniklé nezávisle na vùli majitele
ochranné známky, které zakládají pøeká�ku pro u�ívání ochranné známky,
jako je dovozní omezení nebo jiné podmínky státù, vztahující se na zbo�í a
slu�by chránìné ochrannou známkou, budou uznány jako dobré dùvody pro
neu�ívání.
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2. Jestli�e se tak dìje se souhlasem majitele, bude u�ívání ochranné
známky jinou osobou uznáno jako u�ívání ochranné známky pro úèely udr�ení
zápisu.

Èlánek 20

Jiné po�adavky

U�ívání ochranné známky pøi obchodní èinnosti nebude neodùvodnìnì
zatì�ováno zvlá�tními po�adavky, jako je u�ívání s jinou ochrannou známkou,
u�ívání zvlá�tním zpùsobem nebo u�ívání zpùsobem, který by byl na újmu
schopnosti rozli�it zbo�í a slu�by jednoho podniku od zbo�í a slu�eb jiných
podnikù. To nevyluèuje po�adavek, pøedepisující u�ívání ochranné známky,
která identifikuje podnik vyrábìjící zbo�í nebo poskytující slu�by, spoleènì,
av�ak bez vzájemné vazby s ochrannou známkou, odli�ující specifické zbo�í
nebo slu�by tohoto podniku.

Èlánek 21

Licence a pøevod

Èlenové mohou stanovit podmínky pro poskytnutí licence a pøevod
ochranných známek s tím, �e se rozumí, �e nucené licence na ochranné
známky nebudou povoleny a �e majitel zapsané ochranné známky bude mít
právo pøevodu ochranné známky, ani� by nezbytnì do�lo k pøevodu pøedmìtu
èinnosti, k nìmu� ochranná známka nále�í.

ODDÍL 3: ZEMÌPISNÁ OZNAÈENÍ

Èlánek 22

Ochrana zemìpisných oznaèení

1. Pro úèely této Dohody jsou zemìpisná oznaèení oznaèeními, která
urèují zbo�í jako zbo�í, pocházející z území Èlena, nebo oblasti, nebo místa
tohoto území, jestli�e lze danou jakost, povìst nebo jiné charakteristické znaky
zbo�í pøipsat v podstatì jeho zemìpisnému pùvodu.

2. Pokud jde o zemìpisná oznaèení, Èlenové zajistí zainteresovaným
stranám právní prostøedky, které by zabránily:

a) u�ívání jakýchkoli zpùsobù oznaèení nebo prezentace zbo�í, které uvádí
nebo naznaèuje, �e dotyèné zbo�í pochází z jiné zemìpisné oblasti, ne� je
skuteèné místo pùvodu zpùsobem, který, pokud jde o zemìpisný pùvod
zbo�í, uvádí veøejnost v omyl;

b) jakékoli u�ívání, které pøedstavuje akt nekalé soutì�e ve smyslu èlánku
10 bis Paøí�ské úmluvy (1967).

3. Èlen z moci úøední, pokud to dovoluje jeho právo, nebo na �ádost
dotèené strany odmítne nebo zru�í zápis ochranné známky, která obsahuje
nebo sestává ze zemìpisného oznaèení, pro zbo�í, které nepochází z
oznaèeného území, jestli�e u�ívání oznaèení v ochranné známce pro toto zbo�í
u tohoto Èlena je takové povahy, �e by uvedlo v omyl veøejnost z hlediska
pravého místa pùvodu.

4. Ochrana podle odstavce 1, 2 a 3 se bude vztahovat na zemìpisné
oznaèení, které, aèkoli je doslova pravdivé, pokud jde o území, oblast nebo
místo, ze kterého zbo�í pochází, nepravdivì vzbuzuje u veøejnosti pøedstavu,
�e zbo�í pochází z jiného území.
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Èlánek 23

Dodateèná ochrana pro zemìpisná oznaèení pro vína a lihoviny

1. Ka�dý Èlen zajistí dotèeným stranám právní prostøedky, aby
zabránil u�ívání zemìpisného oznaèení, identifikujícího vína, pro vína, která
nepocházejí z místa uvedeného v dotyèném zemìpisném oznaèení nebo
identifikujícího lihoviny, pro lihoviny, které nepocházejí z místa uvedeného v
pøíslu�ném zemìpisném oznaèení i v pøípadech, kdy je skuteèný pùvod zbo�í
uveden, nebo zemìpisné oznaèení je uvedeno v pøekladu nebo je doprovázeno
výrazy jako �druh�, �typ�, �styl�, �napodobenina� nebo podobnými4/.

2. Zápis ochranné známky pro vína, která obsahuje nebo sestává ze
zemìpisného oznaèení, identifikujícího vína nebo pro lihoviny, která obsahuje
nebo sestává ze zemìpisného oznaèení, identifikujícího lihoviny, bude
zamítnut nebo jeho platnost zru�ena, a to z moci úøední, pokud to dovoluje
právo Èlena nebo na �ádost dotèené strany, ve vztahu k tìm vínùm nebo
lihovinám, které nemají tento pùvod.

3. V pøípadì stejnì znìjících zemìpisných oznaèení pro vína bude, s
výhradou ustanovení odstavce 4 èlánku 22, poskytnuta ochrana ka�dému
oznaèení. Ka�dý Èlen stanoví praktické podmínky, na základì kterých bude
dotyèné stejnì znìjící zemìpisné oznaèení odli�eno od jiných a bude brát v
úvahu potøebu, aby bylo zaji�tìno spravedlivé zacházení zúèastnìným
výrobcùm a dále aby nebyli spotøebitelé uvedeni v omyl.

4. Aby byla usnadnìna ochrana zemìpisných oznaèení pro vína,
budou v Radì pro TRIPS uskuteènìna jednání, týkající se vytvoøení
mnohostranného systému oznamování a zápisù zemìpisných oznaèení pro
vína, zpùsobilých pro ochranu u Èlenù, kteøí se systému úèastní.

Èlánek 24

Mezinárodní jednání; Výjimky

1. Èlenové souhlasí, �e vstoupí v jednání s cílem zvý�it ochranu
jednotlivých zemìpisných oznaèení podle èlánku 23. Èlenové nebudou
vyu�ívat ustanovení odstavcù 4 a� 8, aby odmítli vést jednání nebo uzavírat
dvoustranné nebo mnohostranné dohody. V souvislosti s takovými jednáními
budou Èlenové ochotni zva�ovat dal�í uplatnitelnost tìchto ustanovení na
jednotlivá zemìpisná oznaèení, jejich� u�ívání bylo pøedmìtem takových
jednání.

2. Rada pro TRIPS pøezkoumá uplatòování ustanovení tohoto oddílu;
první takové pøezkoumání se uskuteèní v prùbìhu dvou let od vstupu v
platnost Dohody o WTO. Jakákoli zále�itost, mající vliv na dodr�ování
povinností podle tìchto ustanovení, mù�e být pøednesena Radì, která na
�ádost Èlena bude konzultovat s kterýmkoli Èlenem nebo Èleny v souvislosti s
takovou zále�itostí, u ní� nebylo mo�né najít uspokojivé øe�ení
prostøednictvím dvoustranných nebo vícestranných konzultací mezi dotèenými
Èleny. Rada podnikne takové kroky, je� mohou být dohodnuty k usnadnìní
pùsobení a podpory cílù tohoto oddílu.

3. Pøi uplatòování tohoto oddílu nesní�í Èlen ochranu zemìpisných
oznaèení, která u tohoto Èlena byla v platnosti bezprostøednì pøede dnem
vstupu v platnost Dohody o WTO.

4/ Bez ohledu na prvnõÂ veÏtu cÏlaÂnku 42, mohou CÏlenoveÂ, pokud jde o tyto povinnosti,

podniknout namõÂsto toho kroky pro jejich splneÏnõÂ prostrÏednictvõÂm spraÂvnõÂch

opatrÏenõÂ.
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4. Nic v tomto oddílu nebude vy�adovat, aby Èlen zabránil dal�ímu a
podobnému u�ívání urèitého zemìpisného oznaèení jiného Èlena, oznaèujícího
vína nebo lihoviny, v souvislosti se zbo�ím nebo slu�bami dodávanými
kterýmkoli jeho obèanem nebo osobou, mající v nìm sídlo, která u�ívala
zemìpisné oznaèení trvalým zpùsobem v souvislosti se stejným nebo
pøíbuzným zbo�ím nebo slu�bami na území tohoto Èlena buï a) po dobu
alespoò 10 let pøed 15.dubnem 1994, nebo b) v dobré víøe pøed tímto datem.

5. Pokud byla ochranná známka pøihlá�ena nebo zapsána v dobré
víøe, nebo pokud byla práva k ochranné známce získána u�íváním v dobré víøe
buï:

a) pøed datem uplatòování tìchto ustanovení u tohoto Èlena, jak je
stanoveno v èásti VI; nebo

b) pøedtím, ne� je zemìpisné oznaèení chránìno ve své zemi pùvodu,

nebudou opatøení, pøijatá k uplatòování tohoto oddílu, na úkor zápisné
zpùsobilosti nebo platnosti zápisu ochranné známky nebo právu na u�ívání
ochranné známky na základì toho, �e je tato ochranná známka shodná nebo
podobná zemìpisnému oznaèení.

6. Nic v tomto oddílu nebude vy�adovat, aby Èlen uplatòoval její
ustanovení na zemìpisná oznaèení kteréhokoli jiného Èlena u zbo�í a slu�eb, u
nich� je pøíslu�né oznaèení shodné s výrazem obvyklým v bì�né øeèi jako
bì�né jméno tohoto zbo�í nebo slu�eb na území tohoto Èlena. Nic v tomto
oddílu nebude vy�adovat, aby Èlen uplatòoval jeho ustanovení na zemìpisná
oznaèení kteréhokoli jiného Èlena, týkající se výrobkù z vinné révy, u nich� je
pøíslu�né zemìpisné oznaèení shodné s bì�ným jménem odrùdy hroznù, která
roste na území tohoto Èlena k datu vstupu v platnost Dohody o WTO.

7. Èlen mù�e stanovit, �e jakákoli �ádost, uèinìná v rámci tohoto
oddílu v souvislosti s u�íváním nebo zápisem ochranné známky, musí být
podána bìhem pìti let poté, co se zneu�ívání chránìného oznaèení stalo u
tohoto Èlena obecnì známé, nebo po datu zápisu ochranné známky u tohoto
Èlena za pøedpokladu, �e ochranná známka byla k tomuto datu uveøejnìna,
jestli�e je toto datum døívìj�í ne� datum, kterým se zneu�ívání u takového
Èlena stalo obecnì známým za pøedpokladu, �e zemìpisné oznaèení není
u�íváno nebo zapsáno ve zlém úmyslu.

8. Ustanovení tohoto oddílu nebudou nijak na úkor právu kterékoli
osoby u�ívat v prùbìhu obchodní èinnosti své jméno nebo jméno svého
pøedchùdce v obchodní èinnosti kromì pøípadu, kdy je takové jméno u�íváno
zpùsobem, který uvádí veøejnost v omyl.

9. Podle této Dohody nevznikne povinnost chránit zemìpisná
oznaèení, která nejsou chránìna, nebo jejich� ochrana skonèí v zemi jejich
pùvodu, nebo která v této zemi upadla v zapomenutí.

ODDÍL 4: PRÙMYSLOVÉ VZORY

Èlánek 25

Podmínky ochrany

1. Èlenové poskytnou ochranu nezávisle vytvoøeným prùmyslovým
vzorùm, které jsou nové a pùvodní. Èlenové mohou stanovit, �e vzory nejsou
nové nebo pùvodní, jestli�e se podstatnì neodli�ují od známých vzorù nebo
kombinací známých znakù vzorù. Èlenové mohou stanovit, �e se taková
ochrana nebude vztahovat na vzory, urèované v podstatì technickými nebo
funkèními úvahami.
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2. Ka�dý Èlen zabezpeèí, aby po�adavky na zaji�tìní ochrany
textilních vzorù, zvlá�tì pokud jde o náklady, zkou�ky nebo zveøejnìní,
nezhor�ily nepøimìøenì mo�nost po�adovat a získat takovou ochranu.
Èlenové mohou splnit tuto povinnost prostøednictvím právní úpravy o
prùmyslových vzorech nebo o autorských právech.

Èlánek 26

Ochrana

1. Majitel chránìného prùmyslového vzoru bude mít právo zabránit
tøetím stranám, které nemají jeho souhlas, aby vyrábìly, prodávaly nebo
dová�ely výrobky, které zahrnují nebo obsahují vzor, který je napodobeninou
nebo v podstatì napodobeninou chránìného vzoru, jestli�e se taková jednání
uskuteèòují pro komerèní úèely.

2. Èlenové mohou poskytovat omezené výjimky z ochrany
prùmyslových vzorù za pøedpokladu, �e takové výjimky nebudou nepøimìøené
v rozporu s bì�ným vyu�íváním chránìných prùmyslových vzorù a �e nebudou
nepøimìøenì na úkor oprávnìným zájmùm majitele chránìného vzoru s tím, �e
bude brán zøetel na oprávnìné zájmy tøetích stran.

3. Doba platnosti mo�né ochrany bude èinit nejménì 10 let.

ODDÍL 5: PATENTY

Èlánek 27

Patentovatelný pøedmìt

1. S výhradou ustanovení odstavcù 2 a 3 mohou být udìleny patenty
na jakékoli vynálezy bez ohledu na to, zda jde o výrobky nebo výrobní postupy
ve v�ech technických oblastech, za pøedpokladu, �e jsou nové, obsahují tvùrèí
èinnost a jsou prùmyslovì vyu�itelné5/. S výhradou odstavce 4 èlánku 65,
odstavce 8 èlánku 70 a odstavce 3 tohoto èlánku budou patenty dostupné a
patentová práva vyu�itelná bez diskriminace, pokud jde o místo vynálezu,
oblast techniky a skuteènost, zda jde o výrobky dovezené nebo místnì
vyrobené.

2. Èlenové mohou vylouèit z patentovatelnosti vynálezy, u nich� je na
jejich území ochrana pøed komerèním vyu�itím nezbytná k ochranì veøejného
poøádku nebo morálky, vèetnì ochrany �ivota nebo zdraví lidí, zvíøat nebo
rostlin, nebo k zabránìní vá�nému zasa�ení �ivotního prostøedí za
pøedpokladu, �e taková výluka se nedìje pouze proto, �e vyu�ití je zakázáno
jejich právem.

3. Èlenové mohou rovnì� vylouèit z patentovatelnosti:

a) diagnostické, léèebné a chirurgické metody léèení lidí a zvíøat;

b) rostliny nebo zvíøata, jiná ne� mikroorganismy a v podstatì biologické
postupy pro pìstování rostlin a zvíøat jinými ne� nebiologickými a
mikrobiologickými postupy. Èlenové v�ak poskytnou ochranu odrùd
rostlin buï prostøednictvím patentù nebo úèinným systémem svého
druhu, nebo jejich kombinací. Ustanovení tohoto pododstavce bude
opìtnì pøezkoumáno ètyøi roky po datu vstupu v platnost Dohody o
WTO.

5/ Pro uÂcÏely tohoto cÏlaÂnku muÊzÏe CÏlen povazÏovat vyÂrazy ªzahrnujõÂ tvuÊrcÏõÂ cÏinnostª a

ªpruÊmysloveÏ vyuzÏitelneÂª za souznacÏneÂ s vyÂrazy ªnikoli jasnyÂª a ªuzÏitecÏnyÂª.
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Èlánek 28

Udìlená práva

1. Patent bude poskytovat svému majiteli tato výluèná práva:

a) v pøípadì, kdy je pøedmìtem patentu výrobek, zabránit tøetím stranám,
které nemají jeho souhlas, v tìchto jednáních: vyrábìt, u�ívat, nabízet k
prodeji, prodávat nebo dová�et6/ pro tyto úèely tento výrobek;

b) v pøípadì, kdy je pøedmìtem patentu výrobní postup, zabránit tøetím
stranám, které nemají jeho souhlas, v pou�ívání tohoto postupu a v tìchto
jednáních: u�ívat, nabízet k prodeji, prodávat nebo dová�et pro tyto úèely
pøinejmen�ím výrobek získaný pøímo tímto postupem.

2. Majitelé patentu budou mít rovnì� právo postoupit nebo pøevést
sukcesí patent a uzavírat licenèní smlouvy.

Èlánek 29

Podmínky pro pøihla�ovatele patentù

1. Èlenové budou po�adovat, aby pøihla�ovatel patentu objasnil
vynález zpùsobem dostateènì jasným a úplným, aby vynález mohl provést
odborník a mohou po�adovat, aby pøihla�ovatel uvedl nejlep�í zpùsob
provedení vynálezu tak, jak je znám vynálezci ke dni podání pøihlá�ky nebo
tam, kde se uplatòuje priorita, ke dni priority pøihlá�ky.

2. Èlenové mohou po�adovat, aby pøihla�ovatel patentu poskytl
informaci o pøíslu�ných zahranièních pøihlá�kách, které pøedlo�il a o
patentech, které byly v zahranièí udìleny.

Èlánek 30

Výjimky z udìlených práv

Èlenové mohou poskytovat výjimky z výluèných práv udìlených
patentem za pøedpokladu, �e takové výjimky nebudou nepøimìøenì v rozporu
s bì�ným vyu�íváním patentu a �e nebudou nepøimìøenì na úkor oprávnìných
zájmù majitele patentu s tím, �e bude brán zøetel na oprávnìné zájmy tøetích
stran.

Èlánek 31

Jiné u�ití bez souhlasu majitele práva

Jestli�e právo Èlena povoluje jiné u�ití7/ pøedmìtu patentu bez
souhlasu majitele práva, vèetnì u�ití vládou nebo tøetími stranami na základì
souhlasu vlády, budou respektována tato ustanovení:

a) souhlas k takovému u�ití bude udìlen na základì okolností jednotlivého
pøípadu;

6/ Toto praÂvo, stejneÂ jako ostatnõÂ praÂva, poskytnutaÂ na zaÂkladeÏ teÂto Dohody,

vztahujõÂcõÂ se k uzÏitõÂ, prodeji, dovozu nebo jineÂ distribuci zbozÏõÂ, podleÂhaÂ

ustanovenõÂm cÏlaÂnku 6.

7/ ªJineÂ uzÏitõÂª se vztahuje k uzÏitõÂ jineÂmu, nezÏ ktereÂ je povoleno v cÏlaÂnku 30.
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b) takové u�ití mù�e být povoleno pouze, pokud navrhovaný u�ivatel pøed
takovým u�itím usiloval o získání souhlasu od majitele práva za
pøimìøených obchodních podmínek a toto úsilí skonèilo v pøimìøené dobì
bez úspìchu. Èlen mù�e upustit od tohoto po�adavku v pøípadì
národního výjimeèného stavu nebo jiných mimoøádnì naléhavých
okolností nebo v pøípadì veøejného nekomerèního u�ití. Za situace
národního výjimeèného stavu nebo jiných mimoøádnì naléhavých
okolností v�ak bude majitel práva uvìdomìn co nejdøíve, jakmile to bude
rozumnì uskuteènitelné. Jestli�e v pøípadì veøejného nekomerèního u�ití
vláda nebo smluvní strana, ani� uskuteènily patentový prùzkum, vìdí
nebo mají prokazatelné dùvody vìdìt, �e platný patent je nebo bude u�it
vládou nebo pro vládu, bude majitel patentu informován okam�itì;

c) rozsah a trvání takového u�ití budou omezeny na úèel, pro který byl
udìlen souhlas a v pøípadì polovodièové technologie bude udìlen pouze
pro veøejné nekomerèní u�ití nebo pro zabránìní praxi, o které bylo v
soudním nebo správním øízení rozhodnuto, �e je protikonkurenèní;

d) takové u�ití bude nevýluèné;

e) takové u�ití bude nepøevoditelné, s výjimkou té èásti podniku nebo
zákazníkù, kteøí toto u�ití vyu�ívají;

f) k jakémukoli takovému u�ití bude dán souhlas pøevá�nì pro dodávky na
domácí trh Èlena, který k takovému u�ití dá souhlas;

g) souhlas s takovým u�itím bude vypovìditelný s výhradou pøimìøené
ochrany oprávnìných zájmù osob, které souhlas získaly, jestli�e a pokud
okolnosti, které k tomu vedly, pøestaly existovat a zøejmì se nebudou
opakovat. Pøíslu�ný orgán bude mít na základì zdùvodnìné �ádosti
právo pøezkoumat trvání tìchto okolností;

h) majiteli práva bude zaplacena pøimìøená náhrada podle okolností
ka�dého pøípadu, s pøihlédnutím k ekonomické hodnotì souhlasu;

i) právoplatnost jakéhokoli rozhodnutí, vztahujícího se k souhlasu k
takovému u�ití, bude podléhat soudnímu pøezkoumání nebo jinému
nezávislému pøezkoumání odli�ným vy��ím orgánem tohoto Èlena;

j) jakékoli rozhodnutí, vztahující se k náhradì, poskytnuté v pøípadì
takového u�ití, bude podléhat soudnímu pøezkoumání nebo jinému
nezávislému pøezkoumání odli�ným vy��ím orgánem tohoto Èlena;

k) Èlenové nemají povinnost uplatòovat podmínky, stanovené v
pododstavcích b) a f), jestli�e takové u�ití je povoleno proto, aby bylo
zabránìno praxi, o které bylo v soudním nebo správním øízení
rozhodnuto, �e je protikonkurenèní. Nutnost napravit protikonkurenèní
praxi mù�e být v tìchto pøípadech vzata v úvahu pøi rozhodnutí o vý�i
náhrady. Pøíslu�né orgány budou mít právo odmítnout ukonèení
souhlasu, jestli�e a pokud se podmínky, které vedly k takovému souhlasu,
mohou opakovat;

l) pokud bude dán souhlas s takovým u�itím, které umo�ní vyu�ití patentu
(�druhý patent�), který nemù�e být vyu�it bez poru�ení jiného patentu
(�první patent�), budou platit tyto dal�í podmínky:

(i) vynález, na který je uplatòován nárok ve druhém patentu,
pøedstavuje dùle�itý technický pokrok znaèného ekonomického
významu ve vztahu k vynálezu, na který je uplatòován nárok v
prvním patentu;
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(ii) majitel prvního patentu bude mít právo na køí�ovou licenci za
pøimìøených podmínek k vyu�ití vynálezu, na který je uplatòován
nárok ve druhém patentu; a

(iii) souhlas k u�ití prvního patentu nebude pøevoditelný, vyjma s
pøevodem druhého patentu.

Èlánek 32

Zru�ení/odnìtí

Jakékoli rozhodnutí o zru�ení nebo odnìtí patentu bude moci být
pøezkoumáno soudem.

Èlánek 33

Doba ochrany

Doba poskytnuté ochrany neskonèí pøed uplynutím období 20 let od
data pøihlá�ky.8/

Èlánek 34

Patenty na výrobní postup: dùkazní bøemeno

1. Pro úèely obèanskoprávního øízení, týkajícího se poru�ování práv
majitele, uvedených v odstavci 1 b) èlánku 28, budou mít soudní orgány, je-li
pøedmìtem patentu postup získání výrobku, pravomoc naøídit �alovanému,
aby prokázal, �e postup získání shodného výrobku je rozdílný od
patentovaného postupu. Z toho dùvodu Èlenové stanoví, �e v pøípadì alespoò
jedné z následujících okolností bude jakýkoli shodný výrobek, který je vyrábìn
bez souhlasu majitele patentu, pova�ován, pokud neexistuje dùkaz opaku, za
získaný patentovaným postupem:

a) jestli�e výrobek, získaný patentovaným postupem, je nový;

b) jestli�e je podstatná pravdìpodobnost, �e shodný výrobek byl vyroben
výrobním postupem a �e majitel patentu nemohl pøes pøimìøené úsilí
urèit skuteènì u�itý výrobní postup.

2. Kterýkoli Èlen bude moci stanovit, �e dùkazní bøemeno, uvedené v
odstavci 1, bude spoèívat na domnìlém poru�ovateli pouze, jestli�e bude
splnìna podmínka uvedená v pododstavci a), nebo pouze, jestli�e bude splnìna
podmínka uvedená v pododstavci b).

3. Pøi pøedlo�ení dùkazu opaku bude brán zøetel na oprávnìné zájmy
�alovaného pøi ochranì jeho výrobních a obchodních tajemství.

8/ RozumõÂ se, zÏe ti CÏlenoveÂ, u nichzÏ nenõÂ zaveden systeÂm puÊvodnõÂho udeÏlenõÂ, mohou

povolit, aby se doba ochrany pocÏõÂtala od data prÏihlaÂsÏky v systeÂmu puÊvodnõÂho

udeÏlenõÂ.



- 379 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995Strana 2726 CÏ aÂstka 51

ODDÍL 6: TOPOGRAFIE (LAYOUT-DESIGNS)
INTEGROVANÝCH OBVODÙ

Èlánek 35

Vztah ke Smlouvì IPIC

Èlenové souhlasí, �e upraví ochranu topografií integrovaných obvodù
(dále uvádìných jako �topografie�) v souladu s èlánky 2 a� 7 (mimo odstavec 3
èlánku 6), s èlánkem 12 a odstavcem 3 èlánku 16 Smlouvy o du�evním
vlastnictví v oboru integrovaných obvodù a dále dodr�í následující ustanovení.

Èlánek 36

Rozsah ochrany

S výhradou ustanovení odstavce 1 èlánku 37 budou Èlenové pova�ovat
za nezákonná následující jednání, jsou-li uskuteèòována bez povolení majitele
práva:9/ dovoz, prodej, nebo jinou distribuci pro komerèní úèely chránìné
topografie, integrovaného obvodu, v nìm� je chránìná topografie zahrnuta
nebo výrobku zahrnujícího integrovaný obvod pouze tehdy, pokud i nadále
obsahuje nezákonnì reprodukované topografie.

Èlánek 37

Jednání nevy�adující souhlas majitele práva

Bez ohledu na ustanovení èlánku 36, nebude �ádný Èlen pokládat za
nezákonné uskuteèòování jakýchkoli jednání, uvedených v tomto èlánku ve
vztahu k integrovanému obvodu, který zahrnuje nezákonnì reprodukovanou
topografii nebo k jakémukoli pøedmìtu, obsahujícímu takový integrovaný
obvod, pokud osoba uskuteèòující nebo pøikazující taková jednání, pøi získání
integrovaného obvodu nebo pøedmìtu obsahujícího takový integrovaný obvod,
nevìdìla nebo nemìla dobrý dùvod vìdìt, �e zahrnoval nezákonnì
reprodukovanou topografii. Èlenové stanoví, �e poté, kdy taková osoba
obdr�ela dostateèné oznámení, �e je topografie nezákonnì reprodukována,
mù�e tato osoba uskuteènit jakýkoli krok, týkající se pohotového zbo�í nebo
zbo�í objednaného pøed touto dobou, ale bude povinna zaplatit majiteli práva
èástku, odpovídající pøimìøenému licenènímu poplatku, jaký by byl placen pøi
svobodnì sjednané licenci na takovou topografii.

2. Podmínky, uvedené v pododstavcích a) a� k) èlánku 31, se budou
uplatòovat mutatis mutandis v pøípadì jakékoli nedobrovolné licence na
topografii nebo její u�ití vládou nebo pro vládu bez souhlasu majitele práva.

Èlánek 38

Doba ochrany

1. Tam, kde Èlenové vy�adují zápis jako podmínku ochrany, neskonèí
doba ochrany topografie pøed uplynutím 10 let od data podání pøihlá�ky k
zápisu nebo od prvního komerèního vyu�ití uskuteènìného kdekoli na svìtì.

9/ VyÂraz ªmajitel praÂvaª v tomto oddõÂlu bude vyklaÂdaÂn tak, zÏe maÂ stejnyÂ vyÂznam jako

vyÂraz ªmajitel praÂvaª ve SmlouveÏ IPIC.
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2. Tam, kde Èlenové nevy�adují zápis jako podmínku ochrany, budou
topografie chránìny po dobu ne krat�í ne� 10 let od data prvního komerèního
vyu�ití uskuteènìného kdekoli na svìtì.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavcù 1 a 2, mohou Èlenové stanovit,
�e ochrana zanikne 15 let po vytvoøení topografie.

ODDÍL 7: OCHRANA NEZVEØEJNÌNÝCH INFORMACÍ

Èlánek 39

1. Pøi zaji��ování úèinné ochrany proti nekalé soutì�i tak, jak je
stanoveno v èlánku 10 bis Paøí�ské úmluvy (1967), budou Èlenové chránit
nezveøejnìné informace v souladu s odstavcem 2 a údaje pøedkládané vládám a
státním orgánùm v souladu s odstavcem 3.

2. Fyzické a právnické osoby budou mít mo�nost zabránit, aby
informace, které mají právoplatnì ve své moci, byly zveøejnìny, sdìleny tøetím
osobám nebo získány nebo u�ity tøetími osobami bez jejich souhlasu
zpùsobem, který je v rozporu s èestnou komerèní praxí10/, pokud takové
informace:

a) jsou tajné v tom smyslu, �e nejsou jako celek nebo jako pøesná sestava a
souhrn jejich èástí obecnì známy nebo bì�nì pøístupné osobám v kruzích,
které se bì�nì dotyèným druhem informací zabývají;

b) mají komerèní hodnotu proto, �e jsou tajné; a

c) osoby, které je mají právoplatnì ve své moci, podnikly za daných
okolností pøimìøené kroky, aby je udr�ely v tajnosti.

3. Èlenové, kteøí budou po�adovat jako podmínku pro souhlas s
obchodováním s farmaceutickými nebo zemìdìlskými chemickými výrobky,
které vyu�ívají nové chemické látky, pøedlo�ení nezveøejnìných výsledkù
zkou�ek nebo jiných údajù, jejich� vznik vy�aduje znaèné úsilí, budou chránit
tyto údaje proti nepoctivému komerènímu u�ití. Vedle toho budou Èlenové
chránit tyto údaje proti zveøejnìní, leda�e by to bylo nezbytné pro ochranu
veøejnosti, nebo pokud jsou podniknuty kroky, které zaji��ují, �e údaje jsou
chránìny proti nepoctivému komerènímu u�ití.

ODDÍL 8: KONTROLA PROTIKONKURENÈNÍCH PRAKTIK
VE SMLUVNÍCH LICENCÍCH

Èlánek 40

1. Èlenové se shodli na tom, �e nìkteré licenèní praktiky nebo
podmínky, vztahující se k právùm du�evního vlastnictví, které omezují soutì�,
mají nepøíznivé úèinky na obchod a mohou být pøeká�kou pøevodu a
roz�iøování technologií.

10/ Pro uÂcÏely tohoto ustanovenõÂ ªzpuÊsob, kteryÂ je v rozporu s cÏestnou komercÏnõÂ praxõÂª,

bude znamenat prÏinejmensÏõÂm praktiky jako porusÏenõÂ kontraktu, porusÏenõÂ duÊveÏry a

navaÂdeÏnõÂ k porusÏenõÂ a zahrnuje zõÂskaÂnõÂ nezverÏejneÏnyÂch informacõÂ trÏetõÂmi stranami,

ktereÂ veÏdeÏly nebo se dopustily hrubeÂ nedbalosti, kdyzÏ opomenuly se dozveÏdeÏt, zÏe

takoveÂ praktiky zahrnujõÂ jejich zõÂskaÂnõÂ.
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2. Nic v této Dohodì nebude bránit Èlenùm, aby ve svém právním
øádu nestanovili licenèní praktiky nebo podmínky, které mohou ve zvlá�tních
pøípadech pøedstavovat zneu�ití práv k du�evnímu vlastnictví, je� má
nepøíznivý úèinek na soutì� na pøíslu�ném trhu. Jak je stanoveno shora, Èlen
mù�e, v souladu s jinými ustanoveními této Dohody a s ohledem na své
pøíslu�né právní pøedpisy, pøijmout pøimìøená opatøení k zabránìní nebo
kontrole takových praktik, které mohou zahrnovat napøíklad výluèné
podmínky zpìtného pøevodu, podmínky zabraòující vznesení námitek proti
platnosti a vynucené souhrnné licence.

3. Ka�dý Èlen uskuteèní na �ádost konzultace s kterýmkoli jiným
Èlenem, který má dùvody se domnívat, �e majitel práva k du�evnímu
vlastnictví, který je obèanem Èlena, který byl po�ádán o konzultace, nebo v
nìm má sídlo, podniká praktiky, které poru�ují právní pøedpisy Èlena, který
pøedlo�il �ádost v zále�itosti, na kterou se vztahuje tento oddíl a který
po�aduje, aby bylo zaji�tìno dodr�ování tìchto právních pøedpisù, ani� by bylo
dotèeno jakékoli jednání, které by mohl kterýkoli Èlen uskuteènit v souladu s
právem a svou plnou volností pøijmout koneèné rozhodnutí. Èlen, kterému
byla podána �ádost, ji hluboce a s porozumìním pøezkoumá a zajistí
odpovídající mo�nosti pro konzultace s po�adujícím Èlenem a bude
spolupracovat poskytováním veøejnì dostupných nedùvìrných informací,
podstatných v pøedmìtné zále�itosti a jiných informací, které má Èlen k
dispozici, s výhradou domácího práva a uzavøení vzájemnì uspokojivých
dohod, týkajících se ochrany jejich dùvìrné povahy ze strany po�adujícího
Èlena.

4. Èlenu, proti jeho� obèanùm nebo osobám, majícím v nìm sídlo, je
jiným Èlenem vedeno øízení, týkající se údajného poru�ování právních
pøedpisù tohoto jiného Èlena, vztahujících se k pøedmìtu tohoto oddílu, bude
na �ádost tímto jiným Èlenem poskytnuta mo�nost konzultací na základì
stejných podmínek, jaké se stanoví v odstavci 3.

ÈÁST III

PROSTØEDKY K DODR�OVÁNÍ PRÁV
K DU�EVNÍMU VLASTNICTVÍ

ODDÍL 1: V�EOBECNÉ POVINNOSTI

Èlánek 41

1. Èlenové zajistí, aby jejich právní øád zahrnoval øízení k dodr�ování
práv, uvedená v této èásti zpùsobem, umo�òujícím úèinné kroky vùèi
jakémukoli poru�ování práv k du�evnímu vlastnictví, upravených touto
Dohodou, vèetnì urychlených opatøení k nápravì, která by zabránila
poru�ování a opatøení, která mají odrazující úèinek vùèi dal�ímu poru�ování.
Tato øízení budou uplatòována zpùsobem, který vylouèí vytváøení pøeká�ek
proti oprávnìnému obchodu a poskytne ochranu proti jejich zneu�ití.

2. Øízení, týkající se dodr�ování práv k du�evnímu vlastnictví, budou
spravedlivá a nestranná. Nebudou nadmìrnì slo�itá nebo nákladná, nebo
nebudou obsahovat nerozumné lhùty, ani nebudou mít za následek
bezdùvodná zdr�ení.

3. Rozhodnutí ve vìci budou pøednostnì v písemné formì a budou
odùvodnìná. Budou bez nepøimìøeného zdr�ení dána k dispozici alespoò
stranám zúèastnìným v øízení. Rozhodnutí ve vìci budou zalo�ena výhradnì
na dùkazech, k nim� byla stranám nabídnuta mo�nost sly�ení.
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4. Strany v øízení budou mít mo�nost �ádat, aby byla soudním
orgánem pøezkoumána koneèná správní rozhodnutí a, s výhradou právních
pøedpisù Èlena o pøíslu�nosti jeho orgánù, týkajících se dùle�itosti pøípadu,
pøinejmen�ím právní aspekty poèáteèních soudních rozhodnutí ve vìci.
Nebude v�ak ulo�ena povinnost poskytnout mo�nost pøezkoumání pøi
osvobozujícím rozsudku v trestních pøípadech.

5. Rozumí se, �e tato èást nevytváøí �ádnou povinnost ustavit soudní
systém pro dodr�ování práv k du�evnímu vlastnictví odli�ný od systému
uplatòování právních pøedpisù obecnì a neovlivòuje to oprávnìní Èlenù
uplatòovat své právní pøedpisy obecnì. Nic v této èásti nepøedstavuje
jakoukoli povinnost, vztahující se k rozdìlení zdrojù na prostøedky pro
dodr�ování práv k du�evnímu vlastnictví a prostøedky pro uplatòování
právních pøedpisù obecnì.

ODDÍL 2: OBÈANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ØÍZENÍ
A NÁPRAVNÁ OPATØENÍ

Èlánek 42

Spravedlivá a nestranná øízení

Èlenové umo�ní, aby majitelé práv11/ mìli k dispozici obèanskoprávní
soudní øízení, týkající se dodr�ování jakéhokoli práva k du�evnímu vlastnictví
upraveného touto Dohodou. Odpùrce bude mít právo na vèasné písemné
oznámení, které bude obsahovat dostatek údajù, vèetnì základních
skuteèností, týkajících se nárokù. Strany budou mít mo�nost být zastoupeny
nezávislým právním zástupcem a øízení nebude ukládat nadmìrnì tí�ivé
po�adavky, týkající se povinné osobní úèasti. V�echny strany takového øízení
budou mít øádné právo zdùvodnit své nároky a pøedlo�it v�echny pøíslu�né
dùkazy. Øízení umo�ní, aby dùvìrné informace byly vymezeny a chránìny,
pokud by to nebylo v rozporu s existujícími ústavními pøedpisy.

Èlánek 43

Dùkazy

1. Jestli�e strana pøedlo�ila pøimìøenì dostupné dùkazy dostaèující,
aby mohla zdùvodnit své nároky a uvedla dùkazy, vztahující se k opodstatnìní
svých nárokù, které se nacházejí pod kontrolou protistrany, budou mít soudní
orgány pravomoc naøídit, aby tento dùkaz byl protistranou pøedlo�en s
výjimkou, kdy ve zvlá�tních pøípadech existují podmínky, zaji��ující ochranu
dùvìrných informací.

2. V pøípadech, kdy strana v øízení úmyslnì a bez øádného dùvodu
odmítne pøístup, nebo jinak neposkytne nezbytné informace bìhem pøimìøené
lhùty, nebo významnì naru�uje øízení, týkající se dodr�ování práv, mù�e Èlen
poskytnout soudním orgánùm pravomoc, aby provedly pøedbì�né a koneèné
kladné nebo záporné rozhodnutí na základì jim pøedlo�ených informací,
vèetnì stí�nosti nebo tvrzení pøednesených stranou, která je nepøíznivì
posti�ena odmítnutím pøístupu k informacím za pøedpokladu, �e bude stranám
poskytnuta pøíle�itost, aby byly sly�eny o tvrzeních nebo dùkazech.

11/ Pro uÂcÏely teÂto cÏaÂsti vyÂraz ªmajiteleÂ praÂvª zahrnuje federace a asociace, ktereÂ majõÂ

pravomoc vymaÂhat tato praÂva.
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Èlánek 44

Soudní zákazy

1. Soudní orgány budou mít pravomoc naøídit stranì, aby upustila od
poru�ování, s cílem mimo jiné zabránit propu�tìní dová�eného zbo�í, které
zahrnuje poru�ení práv k du�evnímu vlastnictví, do obchodní sítì v jejich
pravomoci ihned po proclení takového zbo�í. Èlenové nejsou povinni udìlit
takovou pravomoc v souvislosti s chránìným pøedmìtem získaným nebo
objednaným nìjakou osobou pøed tím, ne� se dozvìdìla nebo mìla dostateèné
dùvody vìdìt, �e obchodování takovým pøedmìtem by s sebou neslo
poru�ování práv k du�evnímu vlastnictví.

2. Bez ohledu na ostatní ustanovení této èásti a za pøedpokladu, �e
ustanovení èásti II, upravující výslovnì u�ití práva vládami nebo tøetími
stranami se souhlasem vlády, bez souhlasu majitele práva, byla splnìna,
mohou Èlenové omezit opatøení proti takovému u�ití na zaplacení náhrady
podle pododstavce h) èlánku 31. V ostatních pøípadech budou pou�ita
opatøení podle této èásti nebo tam, kde taková opatøení jsou nesluèitelná s
právem Èlena, bude mo�no vyu�ít zji��ovací rozsudek a pøimìøenou náhradu.

Èlánek 45

Náhrada �kody

1. Soudní orgány budou mít pravomoc naøídit poru�ovateli, aby
nahradil majiteli práv �kodu, kterou majitel práva utrpìl v dùsledku poru�ení
svých práv k du�evnímu vlastnictví poru�itelem, jen� vìdomì nebo s
dostateènými dùvody vìdìt, se dopustil poru�ení.

2. Soudní orgány budou mít rovnì� pravomoc naøídit poru�ovateli,
aby zaplatil majiteli práva výdaje, je� mohou zahrnovat i pøíslu�ný honoráø
právního zástupce. V odùvodnìných pøípadech mohou Èlenové povìøit soudní
orgány, aby naøídily vymáhání ziskù a/nebo zaplacení pøedem stanovených
náhrad �kod, i kdy� se poru�itel dopustil poru�ení nevìdomky nebo bez
dostateèného dùvodu vìdìt.

Èlánek 46

Jiná nápravná opatøení

Aby byl vytvoøen úèinný odstra�ující prostøedek proti poru�ování,
budou mít soudní orgány pravomoc naøídit, aby zbo�í, je� shledaly jako
naru�ující, bylo bez jakékoli náhrady odstranìno z obchodní sítì takovým
zpùsobem, aby se pøede�lo jakémukoli po�kození majitele práva nebo, pokud
by to nebylo v rozporu se stávajícími ústavními pøedpisy, bylo znièeno. Soudní
orgány budou mít rovnì� pravomoc naøídit, aby materiál a nástroje, je� byly
vyu�ívány pøevá�nì k vytvoøení poru�ujícího zbo�í; byly bez jakékoli náhrady
odstranìny z obchodní sítì takovým zpùsobem, aby se na nejmen�í míru
omezilo riziko dal�ího poru�ování. Pøi zva�ování tìchto �ádostí bude brán
zøetel na nutnost pøimìøenosti mezi záva�ností poru�ení a naøízeným
opatøením k nápravì, jako� i na zájmy tøetích stran. Pokud se týká zbo�í s
padìlanou ochrannou známkou, nepostaèí, a� na výjimeèné pøípady,
nezákonnì pøipevnìnou ochrannou známku odstranit pouze proto, aby zbo�í
mohlo být uvolnìno do obchodní sítì.



- 384 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2731

Èlánek 47

Právo na informace

Èlenové mohou stanovit, �e soudní orgány mají pravomoc naøídit
poru�ovateli, aby oznámil majiteli práva toto�nost tøetích osob, zapojených do
výroby a distribuce poru�ujícího zbo�í nebo slu�eb a jejich distribuèní sí�,
pokud by to nebylo v nepomìru k záva�nosti poru�ení.

Èlánek 48

Od�kodnìní �alovaného

1. Soudní orgány budou mít pravomoc naøídit stranì, na jeji� �ádost
byla pøijata opatøení a je� zneu�ila øízení k dodr�ování práv, aby poskytla
stranì, které bylo nesprávnì ulo�eno konat nebo nekonat, pøimìøenou
náhradu za �kodu, kterou utrpìl takovým zneu�itím. Soudní orgány budou
mít rovnì� pravomoc naøídit �adateli, aby zaplatil �alovanému výdaje, je�
mohou zahrnovat i pøíslu�ný honoráø právního zástupce.

2. Pokud jde o provádìní jakéhokoli zákona, vztahujícího se na
ochranu nebo dodr�ování práv k du�evnímu vlastnictví, Èlenové zbaví veøejné
orgány a úøedníky odpovìdnosti za pøíslu�ná nápravná opatøení pouze tehdy,
kdy� v rámci provádìní takových zákonù mìli úmysl jednat v dobré víøe.

Èlánek 49

Správní øízení

V rozsahu, v jakém lze naøídit jakékoliv obèanskoprávní nápravné
opatøení jako výsledek správního øízení ve vìci, budou tato øízení odpovídat
zásadám v podstatì se rovnajícím zásadám, uvedeným v tomto oddílu.

ODDÍL 3: PROZATÍMNÍ OPATØENÍ

Èlánek 50

1. Soudní orgány budou mít pravomoc naøídit okam�itá a úèinná
opatøení za úèelem:

a) zabránit, aby nedo�lo k poru�ení jakéhokoliv práva k du�evnímu
vlastnictví a zvlá�tì zabránit propu�tìní zbo�í, vèetnì dovezeného zbo�í
ihned po proclení, do obchodní sítì podléhající jejich pravomoci;

b) zajistit pøíslu�ný dùkaz o údajném poru�ení.

2. Soudní orgány budou mít pravomoc, bude-li to na místì, pøijmout
prozatímní opatøení bez sly�ení druhé strany, zvlá�tì kdy� by jakýkoliv odklad
pravdìpodobnì zpùsobil nenapravitelné po�kození majiteli práva, nebo kdy�
hrozí prokazatelné nebezpeèí, �e dùkaz bude znièen.

3. Soudní orgány budou mít pravomoc vyzvat �adatele, aby pøedlo�il
jakékoli pøimìøenì dostupné dùkazy, které by jim mohly získat dostateènou
míru jistoty, �e �adatel je majitelem práv a �e majitelovo právo je poru�ováno,
nebo �e takové poru�ení bezprostøednì hrozí a naøídit �adateli, aby poskytl
záruku nebo odpovídající jistotu, je� by postaèila na ochranu odpùrce a
zabránila zneu�ití.
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4. Kde byla pøijata prozatímní opatøení bez sly�ení druhé strany,
budou dotèené strany vyrozumìny bezodkladnì, nejpozdìji po provedení
opatøení. Pøezkoumání, vèetnì práva na sly�ení, se bude konat na �ádost
odpùrce, aby bylo mo�no za pøimìøenou dobu po oznámení opatøení
rozhodnout, zda tato opatøení budou pozmìnìna, zru�ena nebo potvrzena.

5. Od �adatele lze po�adovat pøedlo�ení dal�ích informací, je� bude
orgán, který bude provádìt prozatímní opatøení, potøebovat k urèení
toto�nosti pøíslu�ného zbo�í.

6. Ani� by tím bylo dotèeno ustanovení odstavce 4, budou prozatímní
opatøení, provedená na základì odstavcù 1 a 2, na �ádost odpùrce zru�ena
nebo pozbydou jinak úèinnosti, jestli�e øízení vedoucí k rozhodnutí ve vìci
nebudou zahájena v pøimìøené lhùtì, která má být stanovena soudním
orgánem naøizujícím tato opatøení tam, kde to právo Èlena dovoluje nebo,
jestli�e k takovému stanovení lhùty nedo�lo, nejpozdìji do 20 pracovních èi 31
kalendáøních dní podle toho, která doba je del�í.

7. V pøípadech, kdy jsou prozatímní opatøení zru�ena nebo pozbyla
platnosti vzhledem k jednání nebo opomenutí ze strany �adatele, nebo kdy se
následnì zjistí, �e k poru�ení nebo hrozbì poru�ení práva k du�evnímu
vlastnictví nedo�lo, budou mít soudní orgány pravomoc naøídit na �ádost
odpùrce �adateli, aby odpùrci poskytl pøimìøenou náhradu za jakoukoliv
�kodu, zpùsobenou tìmito opatøeními.

8. V rozsahu, v jakém lze naøídit jakékoliv prozatímní opatøení jako
výsledek správního øízení, budou tato øízení odpovídat zásadám v podstatì se
rovnajícím zásadám uvedeným v tomto oddílu.

ODDÍL 4: ZVLÁ�TNÍ PØEDPISY, TÝKAJÍCÍ SE
OPATØENÍ NA HRANICÍCH12/

Èlánek 51

Pøeru�ení øízení o propu�tìní celními orgány

V souladu s ní�e uvedenými ustanoveními Èlenové upraví øízení13/,
umo�òující majiteli práva, který má oprávnìné dùvody k podezøení, �e mù�e
dojít k dovozu zbo�í oznaèeného padìlanou ochrannou známkou nebo zbo�í
poru�ujícího autorská práva14/, podat u pøíslu�ných správních èi soudních

12/ V prÏõÂpadech, kdy CÏlen v podstateÏ zrusÏil vesÏkerou kontrolu pohybu zbozÏõÂ prÏes sveÂ

hranice s jinyÂm CÏlenem, s nõÂmzÏ tvorÏõÂ cÏaÂst celnõÂ unie, nebude povinen uplatnÏovat na

hranici ustanovenõÂ tohoto oddõÂlu.

13/ RozumõÂ se, zÏe takto nebude nutneÂ postupovat u dovozuÊ zbozÏõÂ dodaneÂho na trh v jineÂ

zemi majitelem praÂva nebo s jeho souhlasem nebo u zbozÏõÂ v tranzitu.

14/ Pro uÂcÏely teÂto Dohody:

a) vyÂrazem ªzbozÏõÂ oznacÏeneÂ padeÏlanou ochrannou znaÂmkouª se rozumõÂ jakeÂkoli

zbozÏõÂ, vcÏetneÏ obalu, nesoucõÂ bez opraÂvneÏnõÂ ochrannou znaÂmku, kteraÂ je totozÏnaÂ

s ochrannou znaÂmkou praÂvoplatneÏ zapsanou pro takoveÂ zbozÏõÂ, nebo kteraÂ svyÂmi

podstatnyÂmi prvky nemuÊzÏe byÂt odlisÏena od takoveÂ ochranneÂ znaÂmky a kteraÂ tak

porusÏuje praÂva majitele dotycÏneÂ ochranneÂ znaÂmky podle praÂva dovaÂzÏejõÂcõÂ zemeÏ;

b) vyÂrazem ªzbozÏõÂ porusÏujõÂcõÂ autorskaÂ praÂvaª se rozumõÂ jakeÂkoli zbozÏõÂ, ktereÂ je

kopiõÂ porÏõÂzenou bez souhlasu praÂvoplatneÂho majitele nebo majitelem praÂva

rÏaÂdneÏ zplnomocneÏneÂ osoby v zemi vyÂroby a jezÏ je prÏõÂmo cÏi neprÏõÂmo porÏõÂzeno z

vyÂrobku, jestlizÏe by porÏõÂzenõÂ kopie mohlo prÏedstavovat porusÏenõÂ autorskeÂho

praÂva nebo prÏõÂbuzneÂho praÂva podle praÂva dovaÂzÏejõÂcõÂ zemeÏ.
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orgánù písemnou �ádost, aby celní úøady pøeru�ily øízení o propu�tìní tohoto
zbo�í do volného obìhu. Èlenové mohou umo�nit, aby taková �ádost byla
podána v souvislosti se zbo�ím, u nìho� se jedná o jiné poru�ení práv k
du�evnímu vlastnictví za pøedpokladu, �e jsou splnìny po�adavky tohoto
oddílu. Èlenové mohou rovnì� upravit pøíslu�né øízení, na jeho� základì by
celní orgány pøeru�ily øízení o propu�tìní poru�ujícího zbo�í urèeného pro
vývoz z jejich území.

Èlánek 52

�ádost

Od kteréhokoli majitele práva, který zahajuje øízení podle èlánku 51
bude po�adováno, aby poskytl pøíslu�ným orgánùm dostateèné dùkazy, �e
podle práva zemì dovozu do�lo patrnì k poru�ení jeho práv k du�evnímu
vlastnictví a aby poskytl dostateènì podrobný popis zbo�í tak, aby je celní
orgány mohly ihned rozpoznat. Pøíslu�né orgány budou v pøimìøené dobì
�adatele informovat, zda pøijaly jejich �ádost a pokud o tom pøíslu�né orgány
rozhodly, o dobì, po kterou budou celní orgány podnikat opatøení.

Èlánek 53

Záruka nebo odpovídající jistota

1. Pøíslu�né orgány budou mít právo po�adovat, aby �adatel slo�il
záruku nebo odpovídající jistotu v rozsahu dostateèném pro ochranu odpùrce a
pøíslu�ných orgánù a která zamezí zneu�ití. Tato záruka nebo odpovídající
jistota nebude nepøimìøenì bránit vyu�ití tìchto øízení.

2. V pøípadech, kdy v dùsledku �ádosti, pøedlo�ené podle tohoto
oddílu, celní orgány pøeru�ily øízení o propu�tìní zbo�í, v nìm� jsou zahrnuty
prùmyslové vzory, patenty, topografie integrovaných obvodù nebo
nezveøejnìné informace, do volného obìhu na základì rozhodnutí jiného ne�
soudního orgánu nebo jiného nezávislého orgánu a doba uvedená v èlánku 55
uplynula, ani� pøíslu�ný øádnì oprávnìný orgán poskytl prozatímní opatøení a
za pøedpokladu, �e v�echny ostatní podmínky pro dovoz byly splnìny, bude
mít majitel, dovozce nebo pøíjemce tohoto zbo�í právo na jeho propu�tìní po
slo�ení jistoty ve vý�i dostateèné, aby chránila majitele práva proti jakémukoli
poru�ení jeho práva. Placení takové jistoty nebude na úkor jakémukoli jinému
nápravnému opatøení, které mù�e majitel práva obdr�et s tím, �e se rozumí, �e
jistota bude uvolnìna, jestli�e majitel práva v pøimìøené dobì nevyu�ije své
právo podat �alobu.

Èlánek 54

Oznámení a pøeru�ení øízení

Dovozci a �adateli bude bezodkladnì oznámeno, �e øízení o uvolnìní
zbo�í bylo podle èlánku 51 pøeru�eno.

Èlánek 55

Délka pøeru�ení øízení

Jestli�e celní orgány neobdr�í nejpozdìji do 10 pracovních dní poté, co
bylo �adateli pøedáno oznámení o pøeru�ení øízení zprávu, �e bylo zahájeno
øízení vedoucí k rozhodnutí ve vìci jinou stranou ne� odpùrcem, nebo �e øádnì
zplnomocnìný orgán pøijal prozatímní opatøení, prodlu�ující pøeru�ení øízení o
propu�tìní zbo�í, bude zbo�í propu�tìno za pøedpokladu, �e v�echny ostatní
podmínky pro dovoz èi vývoz byly splnìny; v odùvodnìných pøípadech mù�e být
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tato lhùta prodlou�ena o dal�ích 10 pracovních dní. Jestli�e bylo zahájeno
øízení vedoucí k rozhodnutí ve vìci, uskuteèní se na �ádost odpùrce
pøezkoumání zahrnující právo být sly�en s tím, aby bylo v pøimìøené dobì
rozhodnuto, zda zmínìná opatøení budou zmìnìna, zru�ena èi potvrzena. Bez
ohledu na to, co je uvedeno shora, v pøípadì, kdy bude pøeru�eno øízení o
uvolnìní zbo�í nebo pøeru�ení øízení bude pokraèovat podle prozatímního
opatøení soudu, budou se uplatòovat ustanovení odstavce 6 èlánku 50.

Èlánek 56

Od�kodnìní dovozce a majitele zbo�í

Pøíslu�né orgány jsou oprávnìny naøídit �adateli, aby zaplatil dovozci,
pøíjemci a majiteli zbo�í patøiènou náhradu za �kodu jim zpùsobenou
neoprávnìným zadr�ením zbo�í nebo zadr�ením zbo�í propu�tìného podle
èlánku 55.

Èlánek 57

Právo inspekce a informace

Ani� by to bylo na úkor ochrany dùvìrných informací, poskytnou
Èlenové pøíslu�ným orgánùm právo dát majiteli práva dostateènou pøíle�itost,
aby dal jakékoli zbo�í, které je zadr�eno celními orgány, podrobit inspekci
smìøující k opodstatnìní jeho nárokù. Pøíslu�né orgány budou mít rovnì�
právo poskytnout dovozci rovnocennou pøíle�itost k inspekci jakéhokoli
takového zbo�í. V pøípadech, kdy bylo uèinìno pozitivní rozhodnutí ve vìci,
mohou Èlenové poskytnout pøíslu�ným orgánùm právo, aby informovaly
majitele práva o jménech a adresách odesílatele, dovozce a pøíjemce a o
mno�ství daného zbo�í.

Èlánek 58

Opatøení z moci úøední

Jestli�e Èlenové po�adují, aby pøíslu�né orgány jednaly z vlastní
iniciativy a pøeru�ily øízení o propu�tìní zbo�í, o nìm� získaly pøedbì�né
dùkazy, �e poru�uje právo k du�evnímu vlastnictví:

a) mohou pøíslu�né orgány kdykoli po�adovat od majitele práva jakoukoli
informaci, která jim mù�e pomoci pøi výkonu tìchto práv;

b) budou dovozce a majitel práva okam�itì informováni o pøeru�ení øízení.
Jestli�e dovozce podal u pøíslu�ných orgánù odvolání proti pøeru�ení
øízení, bude odvolání podléhat mutatis mutandis podmínkám, uvedeným
v èlánku 55;

c) Èlenové zbaví státní orgány a úøedníky odpovìdnosti za pøíslu�ná
nápravná opatøení, pokud jsou tato opatøení uèinìna nebo zamý�lena v
dobré víøe.

Èlánek 59

Nápravná opatøení

Ani� by to bylo na úkor ostatním právùm jednat, je� má majitel práva
a s výhradou práva odpùrce �ádat o pøezkoumání soudními orgány, budou mít
pøíslu�né orgány pravomoc naøídit znièení nebo likvidaci poru�ujícího zbo�í v
souladu se zásadami, uvedenými v èlánku 46. Pokud jde o zbo�í s padìlanou
ochrannou známkou, úøady nepovolí reexport poru�ujícího zbo�í v
nezmìnìném stavu ani jeho podrobení odli�nému celnímu øízení, leda�e by k
tomu vedly výjimeèné okolnosti.
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Èlánek 60

Opomenutelné (de minimis) dovozy

Èlenové mohou upustit od uplatnìní shora uvedených ustanovení u
malého mno�ství zbo�í neobchodní povahy, nacházejícího se v osobním
zavazadle cestujícího nebo zasílaného v malých zásilkách.

ODDÍL 5: TRESTNÍ ØÍZENÍ

Èlánek 61

Èlenové zajistí, aby pøinejmen�ím v pøípadech úmyslného padìlání
ochranné známky nebo poru�ení autorského práva v komerèním mìøítku bylo
zavedeno trestní øízení a tresty. Nápravná opatøení budou zahrnovat trest
odnìtí svobody a/nebo penì�ité pokuty dostateènì vysoké, aby pùsobily jako
odstra�ující prostøedek, odpovídající úrovni trestù za trestné èiny, odpovídající
záva�nosti. Ve vhodných pøípadech budou mo�ná nápravná opatøení
zahrnovat rovnì� zabavení, konfiskaci a znièení poru�ujícího zbo�í a
jakéhokoliv materiálu a nástrojù, vyu�ívaných pøevá�nì k páchání trestného
èinu. Èlenové mohou zajistit, aby bylo zavedeno trestní øízení a tresty i v
jiných pøípadech poru�ení práv k du�evnímu vlastnictví, zvlá�tì tìch, které
jsou spáchány úmyslnì a v komerèním mìøítku.

ÈÁST IV

ZÍSKÁNÍ A UDR�OVÁNÍ PRÁV K DU�EVNÍMU VLASTNICTVÍ
A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ØÍZENÍ INTER PARTES

Èlánek 62

1. Jako podmínku k získání a udr�ování práv k du�evnímu vlastnictví
podle ustanovení oddílù 2 a� 6 èásti II mohou Èlenové po�adovat, aby byla
dodr�ována rozumná øízení a formality. Tato øízení a formality budou
sluèitelné s ustanoveními této Dohody.

2. V pøípadech, kdy je získání práva k du�evnímu vlastnictví
podmínìno právem, které je udìleno nebo zapsáno, Èlenové zajistí, aby øízení,
týkající se udìlování nebo zápisu, pokud jsou splnìny základní podmínky pro
získání práva, umo�nilo udìlení nebo zápis práva v pøimìøené lhùtì, aby se
pøede�lo bezdùvodnému zkrácení doby ochrany.

3. Èlánek 4 Paøí�ské úmluvy (1967) se bude vztahovat mutatis
mutandis na známky pro slu�by.

4. Øízení o získání a udr�ování práv k du�evnímu vlastnictví a v
pøípadech, kdy právo Èlena pamatuje na takové øízení, správní øízení o
zru�ení a øízení inter partes, týkající se napøíklad odporu, zru�ení a výmazu, se
budou øídit obecnými zásadami, uvedenými v odstavcích 2 a 3 èlánku 41.

5. Koneèná správní rozhodnutí v kterémkoli øízení, zmínìném v
odstavci 4, budou podléhat pøezkoumání soudním nebo quasi soudním
orgánem. Nebude v�ak zalo�ena povinnost poskytnout mo�nost takto
pøezkoumat rozhodnutí v pøípadech neúspì�ného odporu nebo správního
zru�ení za pøedpokladu, �e dùvody pro takové øízení se mohou stát pøedmìtem
øízení o neplatnosti.
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ÈÁST V

PØEDCHÁZENÍ A ØE�ENÍ SPORÙ

Èlánek 63

Transparentnost

1. Obecnì závazné právní pøedpisy a koneèná soudní a správní
rozhodnutí, je� se stala Èlenem vykonatelná a upravující otázky, které jsou
pøedmìtem této Dohody (dostupnost, rozsah, nabývání, dodr�ování práv a
pøedcházení zneu�ití práv k du�evnímu vlastnictví) budou zveøejnìny nebo,
není-li to mo�né, budou veøejnì pøístupné v národním jazyce takovým
zpùsobem, který umo�ní vládám a majitelùm práv se s nimi seznámit.
Uveøejnìny budou rovnì� platné dohody, týkající se otázek, které jsou
pøedmìtem této Dohody, uzavøené mezi vládou èi nìkterou vládní organizací
Èlena a vládou èi vládní organizací jiného Èlena.

2. Èlenové oznámí právní pøedpisy, uvedené v odstavci 1, Radì pro
TRIPS, aby tak pomohli Radì pøi pøezkoumání pùsobení této Dohody. Rada
se pokusí sní�it na nejmen�í míru zatì�ování Èlenù pøi plnìní této povinnosti
a mù�e se rozhodnout zru�it povinnost oznamovat tyto právní pøedpisy pøímo
Radì, pokud konzultace s WIPO o zøízení spoleèného registru, obsahujícího
v�echny tyto právní pøedpisy, probìhnou úspì�nì. Rada rovnì� v této
souvislosti zvá�í potøebné kroky, týkající se oznamování v souladu se závazky
ulo�enými touto Dohodou, které vyplývají z ustanovení èlánku 6 ter Paøí�ské
úmluvy (1967).

3. Ka�dý Èlen bude pøipraven na písemnou �ádost jiného Èlena podat
takové informace, které jsou uvedeny v odstavci 1. Má-li nìkterý Èlen dùvod
se domnívat, �e se urèitá soudní nebo správní rozhodnutí nebo dvoustranná
dohoda v oblasti práv k du�evnímu vlastnictví dotýká jeho práva podle
Dohody, mù�e rovnì� písemnì po�ádat o pøístup k takovým urèitým soudním
nebo správním rozhodnutím èi dvoustranným dohodám nebo o nich být v
dostateèné míøe podrobnì informován.

4. �ádné ustanovení odstavcù 1, 2 a 3 nebude vy�adovat, aby Èlen
sdìlil dùvìrné informace, které by bránily dodr�ování práva, èi byly jinak v
rozporu s veøejným zájmem, nebo by byly na úkor oprávnìným obchodním
zájmùm urèitých veøejných èi soukromých podnikù.

Èlánek 64

Øe�ení sporù

1. Ustanovení èlánkù XXII a XXIII GATT 1994, jak jsou propracována
a uplatòována Ujednáním o pravidlech a øízení pøi øe�ení sporù, se budou
uplatòovat na konzultace a øe�ení sporù podle této Dohody, pokud není v této
Dohodì výslovnì stanoveno jinak.

2. Odstavce 1 b) a 1 c) èlánku XXIII GATT 1994 se nebudou
uplatòovat na øe�ení sporù podle této Dohody po dobu pìti let od data vstupu
v platnost Dohody o WTO.

3. V prùbìhu období, uvedeného v odstavci 2, posoudí Rada pro
TRIPS rozsah a formy stí�ností typù, uvedených v odstavcích 1 b) a 1 c)
èlánku XXIII GATT 1994, podaných podle této Dohody a pøedlo�í svá
doporuèení Konferenci ministrù ke schválení. Jakékoli rozhodnutí
Konference ministrù, schvalující taková doporuèení nebo prodlou�ení období,
uvedeného v odstavci 2, se uskuteèní pouze cestou konsensu a schválená
doporuèení nabudou úèinnosti pro v�echny Èleny bez dal�ího formálního
schvalovacího procesu.
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ÈÁST VI

PØECHODNÁ USTANOVENÍ

Èlánek 65

Pøechodná ustanovení

1. S výhradou ustanovení odstavcù 2, 3 a 4 nebude �ádný Èlen
povinen uplatòovat ustanovení této Dohody pøed uplynutím obecného období
jednoho roku od data vstupu v platnost Dohody o WTO.

2. Rozvojová èlenská zemì má právo odlo�it o dal�í ètyøi roky datum
uplatòování ustanovení této Dohody, uvedené v odstavci 1, kromì èlánkù 3, 4
a 5.

3. Kterýkoli jiný Èlen, který prochází procesem pøechodu z centrálnì
plánované na tr�ní ekonomiku svobodného podnikání a uskuteèòuje
strukturální reformu svého systému du�evního vlastnictví a èelí zvlá�tním
problémùm pøi pøípravì a zavádìní právních pøedpisù o du�evním vlastnictví,
mù�e rovnì� vyu�ít dobu odkladu, uvedenou v odstavci 2.

4. V rozsahu, v nìm� je rozvojová èlenská zemì podle této Dohody
povinna roz�íøit patentovou ochranu výrobkù na oblasti technologie, které
nepodléhaly na jejím území ochranì k obecnému datu uplatòování této
Dohody pro tohoto Èlena, jak stanoví odstavec 2, mù�e odlo�it uplatòování
ustanovení týkající se patentù na výrobky podle oddílu 5 èásti II na tyto
oblasti technologie na období dal�ích pìti let.

5. Èlen, který vyu�ije pøechodného období podle odstavcù 1, 2, 3 nebo
4 zajistí, aby se jakékoli zmìny v jeho právních pøedpisech a praktikách,
uskuteènìné v tomto období, neodchylovaly od ustanovení této Dohody.

Èlánek 66

Nejménì rozvinuté èlenské zemì

1. Vzhledem k zvlá�tním potøebám a po�adavkùm nejménì
rozvinutých èlenských zemí, k jejich hospodáøským, finanèním a
administrativním obtí�ím a k potøebì pru�nosti pøi vytváøení �ivotaschopné
technické základny, nebudou tito Èlenové uplatòovat ustanovení této Dohody
s výjimkou èlánkù 3, 4 a 5 po dobu 10 let od data uplatòování, které stanoví
odstavec 1 èlánku 65. Rada pro TRIPS na základì nále�itì zdùvodnìné
�ádosti tuto lhùtu nejménì rozvinuté èlenské zemi prodlou�í.

2. Rozvinuté èlenské zemì budou povzbuzovat podniky a instituce na
svých územích s cílem podnìcovat a podporovat pøevod technologie do
nejménì rozvinutých èlenských zemí a tak jim pomáhat vybudovat zdravou a
�ivotaschopnou technickou základnu.

Èlánek 67

Technická spolupráce

Aby bylo usnadnìno uplatòování této Dohody, poskytnou rozvinuté
èlenské zemì na �ádost a na základì vzájemnì dohodnutých podmínek
rozvojovým a nejménì rozvinutým èlenským zemím finanèní a technickou
spolupráci. Tato spolupráce bude zahrnovat pomoc pøi vypracování právních
pøedpisù o ochranì a dodr�ování práv k du�evnímu vlastnictví a o pøedcházení
jejich zneu�ívání a podporu pøi zakládání èi posilování domácích úøadù a
orgánù pøíslu�ných pro tyto zále�itosti, vèetnì odborného výcviku pracovníkù.
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ÈÁST VII

INSTITUCIONÁLNÍ A ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

Èlánek 68

Rada pro obchodní aspekty práv k du�evnímu vlastnictví

Rada pro TRIPS bude sledovat pùsobení této Dohody a zvlá�tì plnìní
z ní vyplývajících závazkù Èleny a poskytne jim mo�nost konzultovat otázky
obchodních aspektù práv k du�evnímu vlastnictví. Bude vykonávat ty dal�í
pravomoce, kterými jí Èlenové povìøí a bude zejména poskytovat pomoc, o ní�
ji po�ádají v souvislosti s øízením pøi øe�ení sporù. Pøi výkonu svých funkcí
mù�e Rada pro TRIPS konzultovat jakékoli zdroje a vy�adovat od nich
informace, které uzná za vhodné. Po konzultaci s WIPO bude Rada v prùbìhu
jednoho roku od svého prvního zasedání usilovat o vytvoøení pøíslu�ných
ujednání o spolupráci s orgány této organizace.

Èlánek 69

Mezinárodní spolupráce

Èlenové se dohodli, �e budou vzájemnì spolupracovat s cílem odstranit
z mezinárodního obchodu zbo�í, poru�ující práva k du�evnímu vlastnictví. K
tomuto úèelu ve své státní správì ustaví a oznámí kontaktní místa a budou
pøipraveni k výmìnì informací o obchodu zbo�ím, naru�ujícím práva. Budou
zejména podporovat výmìnu informací a spolupráci mezi celními úøady v
oblasti obchodu zbo�ím s padìlanými známkami a poru�enými autorskými
právy.

Èlánek 70

Ochrana existujících pøedmìtù

1. Touto Dohodou nevznikají povinnosti, pokud jde o jednání, která se
stala pøed datem uplatòování Dohody pro daného Èlena.

2. Pokud není v této Dohodì stanoveno jinak, vznikají podle této
Dohody povinnosti, vztahující se ke v�em pøedmìtùm, které existují k datu
jejího uplatòování pro daného Èlena a které jsou chránìny u tohoto Èlena v
uvedený den, nebo které odpovídají nebo následnì budou odpovídat kritériím
pro ochranu podle podmínek této Dohody. V pøípadì tohoto odstavce a
odstavcù 3 a 4 budou povinnosti z autorských práv, týkající se existujících dìl,
urèovány výhradnì èlánkem 18 Bernské úmluvy (1971) a povinnosti, týkající
se práv výrobcù zvukových záznamù a výkonných umìlcù k existujícím
zvukovým záznamùm, budou urèovány výhradnì podle èlánku 18 Bernské
úmluvy (1971) tak, jak se uplatòuje podle odstavce 6 èlánku 14 této Dohody.

3. Nevznikne povinnost obnovit ochranu pøedmìtu, který se v den
uplatòování této Dohody pro tohoto Èlena stal veøejným vlastnictvím.

4. Pokud jde o jakákoli jednání, vztahující se k urèitým pøedmìtùm,
které zahrnují chránìné pøedmìty, poru�ujícím práva z hlediska právních
pøedpisù v souladu s touto Dohodou a která byla zahájena nebo ve vztahu ke
kterým byla vynalo�ena podstatná investice pøede dnem pøijetí Dohody o
WTO tímto Èlenem, mù�e kterýkoli Èlen stanovit omezení nápravných
opatøení ve prospìch majitele práva, pokud jde o pokraèování tìchto jednání
po dni uplatòování této Dohody pro tohoto Èlena. V tìchto pøípadech v�ak
Èlen alespoò zajistí zaplacení odpovídající náhrady.
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5. Èlen nebude mít povinnost uplatòovat ustanovení èlánku 11 a
odstavce 4 èlánku 14 ve vztahu k originálùm nebo kopiím, zakoupeným pøede
dnem, kdy pro tohoto Èlena zapoène uplatòování této Dohody.

6. Od Èlenù se nebude vy�adovat, aby uplatòovali èlánek 31 nebo
ustanovení odstavce 1 èlánku 27, podle nich� budou patentová práva
vyu�itelná bez diskriminace z hlediska oblasti techniky, na u�ití práva bez
souhlasu majitele, pokud byl souhlas pro takové u�ití poskytnut vládou pøed
datem, kdy se tato Dohoda stala známou.

7. V pøípadì práv k du�evnímu vlastnictví, jejich� ochrana je
podmínìna zápisem, bude dovoleno, aby �ádosti o ochranu, jejich� pøihlá�ky
jsou projednávány v den uplatòování této Dohody pro daného Èlena, bylo
mo�no upravit tak, aby mohla být po�adována jakákoli zvý�ená ochrana podle
ustanovení této Dohody. Takové úpravy nebudou zahrnovat nové skuteènosti.

8. V pøípadech, kdy Èlen neposkytuje k datu vstupu v platnost
Dohody o WTO patentovou ochranu pro farmaceutické výrobky a zemìdìlské
chemické výrobky, odpovídající jeho povinnostem podle èlánku 27, Èlen:

a) bez ohledu na ustanovení èásti VI zajistí, aby k datu vstupu v platnost
Dohody o WTO bylo mo�no podávat pøihlá�ky patentu na takové
vynálezy;

b) bude uplatòovat na tyto pøihlá�ky ode dne uplatòování této Dohody
po�adavky na patentovatelnost tak, jak jsou stanoveny v této Dohodì,
jako kdyby tyto po�adavky byly uplatòovány v den podání pøihlá�ky u
tohoto Èlena nebo v pøípadì priority, která je po�adována, ke dni priority
pøihlá�ky; a

c) poskytne patentovou ochranu v souladu s touto Dohodou od udìlení
patentu a na zbytek doby platnosti patentu, poèítáno ode dne podání
pøihlá�ky v souladu s èlánkem 33 této Dohody, pro ty z tìchto pøihlá�ek,
které odpovídají po�adavkùm na ochranu, uvedeným v pododstavci b).

9. V pøípadech, kdy je u Èlena pøedmìtem pøihlá�ky patentu v
souladu s odstavcem 8 a) výrobek, budou, bez ohledu na ustanovení èásti VI,
poskytnuta výluèná obchodní práva na dobu pìti let po získání souhlasu k
obchodování u tohoto Èlena nebo do doby, kdy bude patent na výrobek u
tohoto Èlena udìlen nebo zamítnut podle toho, které období je krat�í za
pøedpokladu, �e po vstupu v platnost Dohody o WTO byla podána pøihlá�ka
patentu a patent byl na tento výrobek u jiného Èlena udìlen a byl získán
souhlas k obchodování u takového jiného Èlena.

Èlánek 71

Pøezkoumání a dodatky

1. Rada pro TRIPS pøezkoumá uplatòování této Dohody po uplynutí
pøechodného období, uvedeného v odstavci 2 èlánku 65. Se zøetelem na
zku�enosti, získané pøi jejím uplatòování, je Rada pøezkoumá dva roky po
tomto datu a dále pak ve stejných èasových obdobích. Rada mù�e rovnì�
pøistoupit k pøezkoumání ve svìtle jakéhokoliv záva�ného nového vývoje, jen�
by mohl odùvodnit zmìnu této Dohody nebo dodatek k ní.

2. Dodatky, slou�ící pouze úèelu pozvednout na vy��í úroveò ochranu
dosa�ených a platných práv k du�evnímu vlastnictví v jiných mnohostranných
dohodách, pøijatých v�emi Èleny WTO, mohou být postoupeny Konferenci
ministrù k pøijetí opatøení v souladu s odstavcem 6 èlánku X Dohody o WTO
na základì konsensu schváleného návrhu Rady pro TRIPS.
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Èlánek 72

Výhrady

K �ádnému ustanovení této Dohody nemohou být uplatnìny výhrady
bez souhlasu ostatních Èlenù.

Èlánek 73

Bezpeènostní výjimky

�ádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby:

a) vy�adovalo od kteréhokoli Èlena podávat jakoukoli informaci, její�
zveøejnìní pova�uje za odporující jeho hlavním bezpeènostním zájmùm;
nebo

b) zabraòovalo kterémukoli Èlenu uèinit jakékoli opatøení, které pova�uje
za potøebné pro ochranu svých hlavních bezpeènostních zájmù;

(i) vztahující se ke �tìpným materiálùm nebo materiálùm, které slou�í
k jejich výrobì;

(ii) vztahující se k obchodu zbranìmi, municí a váleènými zaøízeními a
k jakémukoli obchodu jiným zbo�ím a materiály, provozovanému
pøímo nebo nepøímo pro úèely zásobování vojenského zaøízení;

(iii) které bylo uèinìno v dobì války nebo jiné naléhavé situace v
mezinárodních vztazích; nebo

c) bránilo kterémukoli Èlenu pøijmout jakékoliv opatøení v souladu s jeho
závazky podle Charty Organizace spojených národù o dodr�ování
mezinárodního míru a bezpeènosti.
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PØÍLOHA 2

UJEDNÁNÍ O PRAVIDLECH A ØÍZENÍ
PØI ØE�ENÍ SPORÙ

Èlenové se dohodli takto:

Èlánek 1

Uplatòování a jeho rozsah

1. Pravidla a øízení podle tohoto Ujednání se pou�ijí na spory
pøedlo�ené na základì ustanovení, týkajících se konzultací a ustanovení o
øe�ení sporù podle dohod, uvedených v dodatku 1 k tomuto Ujednání (dále v
tomto Ujednání uvádìných jako �uvedené dohody�). Pravidla a øízení podle
tohoto Ujednání se budou uplatòovat té� na konzultace a øe�ení sporù mezi
Èleny, týkající se jejich práv a závazkù podle ustanovení Dohody o zøízení
Svìtové obchodní organizace (dále v tomto Ujednání uvádìné jako �Dohoda o
WTO�) a tohoto Ujednání posuzovaných samostatnì nebo spoleènì s jinou
uvedenou dohodou.

2. Pravidla a øízení podle tohoto Ujednání se pou�ijí, pokud nestanoví
jinak zvlá�tní nebo dodatková pravidla a øízení pro øe�ení sporù, obsa�ená v
uvedených dohodách, která jsou uvedena v dodatku 2 k tomuto Ujednání. V
rozsahu tohoto rozdílu mezi pravidly a øízeními podle tohoto Ujednání a
zvlá�tními a dodatkovými pravidly a øízeními, uvedenými v dodatku 2, budou
pou�ita zvlá�tní nebo dodatková pravidla. Dojde-li ve sporech, zahrnujících
pravidla a øízení podle více ne� jedné uvedené dohody, ke konfliktu mezi
zvlá�tními nebo dodatkovými pravidly a øízeními podle dohod, které jsou
pøedmìtem zkoumání a sporné strany se nemohou dohodnout na pravidlech a
øízení ve lhùtì 20 dní od vytvoøení skupiny odborníkù, pøedseda Orgánu pro
øe�ení sporù, uvedeného v odstavci 1 èlánku 2 (dále v tomto Ujednání
uvedeném jako �DSB�*/), urèí po konzultaci se spornými stranami ve lhùtì 10
dní od pøedlo�ení �ádosti nìkterého Èlena pravidla a øízení, která budou
pou�ita. Pøedseda se pøitom bude øídit zásadou, podle ní� by zvlá�tní nebo
dodatková pravidla a øízení mìla být pou�ita tehdy, je-li to mo�né a pravidla a
øízení stanovená tímto Ujednáním by mìla být pou�ita v míøe nezbytné pro
zabránìní konfliktu.

Èlánek 2

Orgán pro provádìní dohody

1. Tímto se zøizuje Orgán pro øe�ení sporù, který bude provádìt tato
pravidla a øízení a, pokud není stanoveno jinak v uvedených dohodách,
konzultace a øe�ení sporù podle uvedených dohod. DSB proto bude moci
ustavit skupiny odborníkù, pøijímat zprávy skupin odborníkù a Odvolacího
orgánu, zaji��ovat dohled nad provádìním rozhodnutí a doporuèení a
schvalovat suspensi koncesí a jiných závazkù podle uvedených dohod. Pokud
jde o spory, vyplývající z uvedené dohody, kterou je Vícestranná obchodní
dohoda, výraz �Èlen� pou�itý v tomto Ujednání bude zahrnovat pouze ty
Èleny, kteøí jsou stranami pøíslu�né Vícestranné obchodní dohody. Jestli�e
DSB postupuje podle ustanovení o øe�ení sporù Vícestranné obchodní dohody,
jen ti Èlenové, kteøí jsou stranami této dohody, se mohou zúèastnit na
pøijímání rozhodnutí nebo opatøení pøijatých DSB, pokud jde o tento spor.

*/ Dispute Settlement Body.
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2. DSB bude informovat pøíslu�né Rady a Výbory WTO o vývoji ve
sporech, týkajících se ustanovení pøíslu�ných uvedených dohod.

3. DSB se bude scházet tak èasto, jak to bude nezbytné pro
uskuteèòování jeho funkcí ve lhùtách stanovených tímto Ujednáním.

4. V pøípadì, �e pravidla a øízení podle tohoto Ujednání pøedpokládají,
�e DSB pøijme rozhodnutí, uèiní tak cestou konsensu1/.

Èlánek 3

Obecná ustanovení

1. Èlenové potvrzují svou oddanost principùm øe�ení sporù,
uplatòovaným dosud v souladu s èlánky XXII a XXIII GATT 1947 a pravidlùm
a øízením, jak jsou dále rozpracována a modifikována v tomto Ujednání.

2. Systém øe�ení sporù WTO je zásadním elementem pro zaji�tìní
bezpeènosti a transparentnosti mnohostranného obchodního systému.
Èlenové uznávají, �e poslou�í ochranì práv a závazkù, vyplývajících pro Èleny
z uvedených dohod a vyjasnìní existujících ustanovení tìchto dohod v souladu
se zvykovými pravidly výkladu mezinárodního práva veøejného. Doporuèení a
rozhodnutí DSB nemohou roz�íøit nebo zmen�it práva a závazky pøedvídané
uvedenými dohodami.

3. Rychlé øe�ení jakékoli situace, za ní� se Èlen domnívá, �e výhoda,
vyplývající pro nìj pøímo nebo nepøímo z uvedených dohod, je zmen�ena
opatøeními pøijatými jiným Èlenem, je podstatné pro fungování WTO a pro
udr�ení spravedlivé rovnováhy mezi právy a povinnostmi Èlenù.

4. Doporuèení nebo rozhodnutí pøijatá DSB budou vedena úsilím o
dosa�ení uspokojivého øe�ení vìci v souladu s právy a povinnostmi,
vyplývajícími z tohoto Ujednání a uvedených dohod.

5. V�echna øe�ení, pøijatá k otázkám formálnì nastoleným podle
ustanovení uvedených dohod, týkajících se konzultací a øe�ení sporù, vèetnì
rozhodnutí rozhodèího øízení, budou v souladu s tìmito dohodami a nebudou
ru�it nebo zmen�ovat výhody, vyplývající z tìchto dohod pro jakéhokoli Èlena,
ani nenaru�í uskuteèòování jakéhokoli cíle tìchto dohod.

6. Vzájemnì dohodnutá øe�ení otázek formálnì nastolených podle
ustanovení uvedených dohod, týkajících se konzultací a øe�ení sporù, budou
oznámena DSB a pøíslu�ným Radám a Výborùm, pøed kterými mohou v�ichni
Èlenové vznést v této vìci jakoukoli otázku.

7. Pøed podáním odvolání Èlen pøezkoumá, zda opatøení podle tìchto
øízení bude úèelné. Cílem mechanismu øe�ení sporù je zajistit uspokojivé
øe�ení sporu. Pøednost je dávána takovému øe�ení, které je pro sporné strany
spoleènì pøijatelné a které je v souladu s uvedenými dohodami. V pøípadì, �e
nedojde k spoleènì pøijatelnému øe�ení, je prvním cílem mechanismu øe�ení
sporù obvykle zajistit, aby byla dotèená opatøení odstranìna, jestli�e jsou
shledána nesluèitelnými s ustanoveními jakékoli uvedené dohody. K
vyrovnáním lze pøikroèit pouze tehdy, jestli�e je okam�ité odstranìní opatøení
neuskuteènitelné a pouze jako k doèasnému opatøení na
dobu, dokud nebude opatøení, které je nesluèitelné s uvedenou dohodou,

1/ RozhodnutõÂ DSB se povazÏuje za ucÏineÏnaÂ cestou konsensu v otaÂzce, kteraÂ mu byla

prÏedlozÏena k posouzenõÂ tehdy, jestlizÏe zÏaÂdnyÂ CÏlen, kteryÂ se uÂcÏastnõÂ zasedaÂnõÂ, na

neÏmzÏ rozhodnutõÂ bylo prÏijato, formaÂlneÏ neodporuje navrzÏeneÂmu rozhodnutõÂ.
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odstranìno. Posledním prostøedkem, který toto Ujednání poskytuje Èlenùm
pou�ívajícím øízení pøi øe�ení sporù, je mo�nost suspendovat uplatnìní koncesí
nebo jiných závazkù podle uvedených dohod na nediskriminaèním základì,
pokud jde o jiné Èleny a za pøedpokladu, �e k tomu DSB dá souhlas.

8. V pøípadì, �e do�lo k poru�ení závazku podle uvedené dohody, má
se pøedbì�nì za to, �e toto opatøení zakládá zru�ení nebo zmen�ení výhody.
To znamená, �e se obvykle pøedpokládá, �e poru�ení pravidel má nepøíznivý
úèinek na jiné Èleny - strany takové uvedené dohody a v takových pøípadech je
tedy na Èlenech, proti kterým byla stí�nost vznesena, prokázat opak.

9. Ustanovení tohoto Ujednání se nedotýkají práv Èlenù �ádat
oficiální výklad ustanovení uvedené dohody cestou pøijetí rozhodnutí podle
Dohody o WTO nebo uvedené dohody, kterou je Vícestranná obchodní dohoda.

10. Rozumí se, �e �ádost o smírèí øízení nebo pou�ití øízení pro øe�ení
sporù by nemìla být zamý�lena ani pova�ována za nepøátelský akt a �e,
vznikne-li spor, v�ichni Èlenové se takového øízení poctivì zúèastní se snahou
vyøe�it tento spor. Rozumí se dále, �e �aloba a následná �aloba, týkající se jiné
vìci, by nemìly být spojovány.

11. Toto Ujednání se pou�ije pouze v pøípadech nových �ádostí o
konzultace, pøedlo�ených podle ustanovení uvedených dohod v den nebo po
dni vstupu v platnost Dohody o WTO. Pokud jde o spory, v nich� byla �ádost
o konzultace podána podle GATT 1947 nebo podle jiné dohody, pøedcházející
uvedenou dohodu pøed datem vstupu v platnost Dohody o WTO, zùstanou
uplatòována2/ pøíslu�ná pravidla a øízení, která platí bezprostøednì pøed
datem vstupu v platnost Dohody o WTO.

12. Bez ohledu na ustanovení odstavce 11, jestli�e je �aloba, opírající
se o nìkterou z uvedených dohod, podána rozvojovou èlenskou zemí proti
rozvinuté èlenské zemi, �alující strana bude mít právo dovolávat se, na místo
ustanovení obsa�ených v èláncích 4, 5, 6 a 12 tohoto Ujednání, odpovídajících
ustanovení Rozhodnutí z 5.dubna 1966 (BISD 14S/18), leda�e skupina
odborníkù usoudí, �e lhùta uvedená v odstavci 7 tohoto Rozhodnutí je
nedostaèující pro pøedlo�ení zprávy a v dohodì se �alující stranou bude moci
být tato lhùta prodlou�ena. Pokud by byly rozdíly mezi pravidly a øízeními v
èláncích 4, 5, 6 a 12 a odpovídajícími pravidly a øízeními Rozhodnutí, druhé
jmenované budou rozhodné.

Èlánek 4

Konzultace

1. Èlenové potvrzují své rozhodnutí posilovat a zlep�ovat úèinnost
øízení pøi konzultacích pou�itých Èleny.

2. Ka�dý Èlen se zavazuje posuzovat s porozumìním v�echny
pøipomínky, které mu budou zaslány kterýmkoli jiným Èlenem v souvislosti s
opatøeními, dotýkajícími se pùsobení jakékoli uvedené dohody, pøijatými na
jeho území a zabezpeèit pøimìøené mo�nosti ke konzultacím o tìchto
pøipomínkách3/.

2/ Tento odstavec se pouzÏije rovneÏzÏ na spory, kde zpraÂva skupiny odbornõÂkuÊ nebyla

prÏijata nebo zcela uplatneÏna.

3/ V prÏõÂpadeÏ, zÏe ustanovenõÂ jakeÂkoli jineÂ uvedeneÂ dohody tyÂkajõÂcõÂ se opatrÏenõÂ

prÏijatyÂch vlaÂdami nebo oblastnõÂmi nebo mõÂstnõÂmi orgaÂny na uÂzemõÂ CÏlena, jsou

rozdõÂlnaÂ od ustanovenõÂ tohoto odstavce, ustanovenõÂ teÂto uvedeneÂ dohody budou

rozhodnaÂ.
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3. Pokud je pøedlo�ena �ádost o konzultaci na základì uvedené
dohody, Èlen, jemu� je �ádost adresována, na ni odpoví, pokud není dohodnuto
jinak, ve lhùtì 10 dní od obdr�ení �ádosti a poctivì zahájí konzultace ve lhùtì,
která nepøekroèí 30 dní ode dne obdr�ení �ádosti s cílem dosáhnout vzájemnì
uspokojivého øe�ení. Jestli�e Èlen neodpoví ve lhùtì 10 dní po datu obdr�ení
�ádosti nebo nezahájí konzultace ve lhùtì nepøekraèující 30 dní nebo ve lhùtì
jinak vzájemnì dohodnuté, po datu obdr�ení �ádosti, pak Èlen, který �ádal o
zahájení konzultací, bude moci pøímo �ádat o ustavení skupiny odborníkù.

4. V�echny �ádosti o konzultace budou oznámeny DSB a pøíslu�ným
Radám a Výborùm Èlenem, který o konzultace �ádá. Ka�dá �ádost o
konzultace bude pøedlo�ena v písemné formì a bude obsahovat odùvodnìní
�ádosti, vèetnì uvedení opatøení, která se navrhují a právní zdùvodnìní
�aloby.

5. V prùbìhu konzultací, uskuteèòovaných v souladu s ustanoveními
uvedené dohody a pøedtím, ne� budou pøijata dal�í opatøení podle tohoto
Ujednání, by se Èlenové mìli sna�it dosáhnout uspokojivého øe�ení zále�itosti.

6. Konzultace budou dùvìrné a nebudou na újmu práv, kterých by
ka�dý Èlen mohl vyu�ít v dal�ím pøípadném pokraèování procesu.

7. Jestli�e konzultace nevedou k vyøe�ení sporu v prùbìhu 60 dní po
dni obdr�ení �ádosti o konzultace, mù�e �alující strana po�ádat o ustavení
skupiny odborníkù. Tuto �ádost mù�e pøedlo�it ve lhùtì 60 dní, jestli�e
strany, které se zúèastnily konzultací, dojdou spoleènì k závìru, �e konzultace
nedokázaly spor vyøe�it.

8. V naléhavých pøípadech, vèetnì pøípadù, kdy jde o zkazitelné zbo�í,
zahájí Èlenové konzultace ve lhùtì, nepøesahující 10 dní od data obdr�ení
�ádosti. Jestli�e na konzultacích není dosa�eno øe�ení sporu do 20 dní po datu
obdr�ení �ádosti, mù�e �alující strana �ádat o ustavení skupiny odborníkù.

9. V naléhavých pøípadech, vèetnì pøípadù, kdy jde o zkazitelné zbo�í,
vyvinou sporné strany, skupiny odborníkù nebo Odvolací orgán ve�keré úsilí k
urychlení procesu v nejvìt�í mo�né míøe.

10. V prùbìhu konzultací by Èlenové mìli vìnovat zvlá�tní pozornost
problémùm a zájmùm rozvojových èlenských zemí.

11. V�dy, kdy se Èlen jiný ne� Èlenové, úèastnící se konzultací,
domnívá, �e má podstatný obchodní zájem v konzultacích vedených podle
odstavce 1 èlánku XXII GATT 1994, odstavce 1 èlánku XXII GATS nebo podle
odpovídajících ustanovení jiných uvedených smluv,4/ bude moci informovat

4/ OdpovõÂdajõÂcõÂ ustanovenõÂ uvedenyÂch smluv, tyÂkajõÂcõÂ se konzultacõÂ, jsou tato: Dohoda

o zemeÏdeÏlstvõÂ, cÏlaÂnek 19; Dohoda o uplatnÏovaÂnõÂ sanitaÂrnõÂch a fytosanitaÂrnõÂch

opatrÏenõÂ, odstavec 1 cÏlaÂnku 11; Dohoda o textilu a osÏacenõÂ, odstavec 4 cÏlaÂnku 8;

Dohoda o technickyÂch prÏekaÂzÏkaÂch obchodu, odstavec 1 cÏlaÂnku 14; Dohoda o obchodnõÂch

aspektech investicÏnõÂch opatrÏenõÂ, cÏlaÂnek 8; Dohoda o provaÂdeÏnõÂ cÏlaÂnku VI GATT 1994,

odstavec 2 cÏlaÂnku 17; Dohoda o provaÂdeÏnõÂ cÏlaÂnku VII GATT 1994, odstavec 2 cÏlaÂnku

19; Dohoda o kontrole prÏed odeslaÂnõÂm, cÏlaÂnek 7; Dohoda o pravidlech puÊvodu zbozÏõÂ,

cÏlaÂnek 7; Dohoda o dovoznõÂm licencÏnõÂm rÏõÂzenõÂ, cÏlaÂnek 6; Dohoda o subvencõÂch a

vyrovnaÂvacõÂch opatrÏenõÂch, cÏlaÂnek 30; Dohoda o ochrannyÂch opatrÏenõÂch, cÏlaÂnek 14;

Dohoda o obchodnõÂch aspektech praÂv k dusÏevnõÂmu vlastnictvõÂ, cÏlaÂnek 64.1; a

odpovõÂdajõÂcõÂ ustanovenõÂ võÂcestrannyÂch obchodnõÂch dohod, tyÂkajõÂcõÂ se konzultacõÂ tak,

jak jsou urcÏena prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny kazÏdeÂ dohody a oznaÂmena DSB.
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tyto Èleny, jako� i DSB ve lhùtì 10 dní po datu pøedání �ádosti o konzultace
podle zmínìného èlánku, o svém pøání být pøijat za úèastníka konzultací.
Tomuto Èlenu bude umo�nìno stát se úèastníkem konzultací za pøedpokladu,
�e Èlenové, jim� je �ádost o konzultace adresována, uznají existenci
podstatného zájmu. V takovém pøípadì o tom budou informovat DSB. Pokud
�ádost o úèast na konzultacích nebyla pøijata, �ádající Èlen bude moci �ádat o
zahájení konzultací podle odstavce 1 èlánku XXII nebo odstavce 1 èlánku
XXIII GATT 1994, odstavce 1 èlánku XXII nebo odstavce 1 èlánku XXIII
GATS nebo odpovídajících ustanovení jiných uvedených dohod.

Èlánek 5

Dobré slu�by, smírèí øízení a zprostøedkování

1. Dobré slu�by, smírèí øízení a zprostøedkování jsou postupy, které je
mo�no pøijmout dobrovolnì, jestli�e se tak sporné strany dohodnou.

2. Postupy zahrnující dobré slu�by, smírèí øízení a zprostøedkování a
zejména stanoviska pøijatá spornými stranami v prùbìhu tìchto procesù,
budou dùvìrná a nebudou na újmu práv, kterých by kterákoli ze stran mohla
vyu�ít v pøípadném pokraèování podle tìchto postupù.

3. Dobré slu�by, smírèí øízení nebo zprostøedkování mohou být
�ádány kdykoli jednou ze sporných stran. Tyto postupy budou moci zapoèít
kdykoli a mohou být kdykoli ukonèeny. Jestli�e byly dobré slu�by, smírèí
øízení nebo zprostøedkování ukonèeny, �alující strana mù�e �ádat o ustavení
skupiny odborníkù.

4. Jestli�e budou postupy v rámci dobrých slu�eb, smírèího øízení
nebo zprostøedkování zahájeny do 60 dní po datu obdr�ení �ádosti o
konzultace, musí �alující strana vyèkat uplynutí lhùty 60 dní po datu obdr�ení
�ádosti o konzultace, ne� po�ádá o ustavení skupiny odborníkù. �alující
strana mù�e �ádat o ustavení skupiny odborníkù v prùbìhu �edesátidenní
lhùty, jestli�e sporné strany spoleènì usoudí, �e dobré slu�by, smírèí øízení
nebo zprostøedkování nemohou vyøe�it spor.

5. Jestli�e se tak sporné strany dohodnou, postupy v rámci dobrých
slu�eb, smírèího øízení a zprostøedkování mohou pokraèovat i pøesto, �e
probíhá øízení pøed skupinou odborníkù.

6. Generální øeditel mù�e, jednajíc z moci úøední, nabídnout dobré
slu�by, smírèí øízení nebo zprostøedkování s cílem pomoci Èlenùm vyøe�it
spor.

Èlánek 6

Ustavení skupin odborníkù

1. Jestli�e o to �alující strana po�ádá, bude skupina odborníkù
ustavena nejpozdìji na zasedání DSB následujícím poté, kdy se �ádost poprvé
objevila jako bod programu DSB, leda�e by na tomto zasedání DSB rozhodl
cestou konsensu, �e skupina odborníkù ustavena nebude5/.

5/ JestlizÏe o to zÏalujõÂcõÂ strana pozÏaÂdaÂ, zasedaÂnõÂ DSB bude za tõÂmto uÂcÏelem svolaÂno do

15 dnõÂ od prÏedlozÏenõÂ zÏaÂdosti za podmõÂnky, zÏe zasedaÂnõÂ bude oznaÂmeno nejpozdeÏji 10

dnõÂ prÏedem.
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2. �ádost o ustavení skupiny odborníkù bude uèinìna písemnì. Bude
obsahovat údaj, zda se uskuteènily konzultace, specifická opatøení, která by
mìla být pøijata a struèný pøehled právních dùvodù �aloby postaèující k
jasnému uvedení problému. V pøípadì, �e �ádající strana po�ádá o ustavení
skupiny odborníkù s jinými ne� obvyklými zmocnìními, bude její písemná
�ádost obsahovat navrhované zvlá�tní zmocnìní.

Èlánek 7

Zmocnìní skupin odborníkù

1. Skupiny odborníkù budou mít, pokud se sporné strany nedohodnou
jinak ve lhùtì 20 dní od jejího ustavení, následující zmocnìní:

�Pøezkoumat, ve svìtle pøíslu�ných ustanovení (jméno dohody/dohod
citované/ných stranami sporu), otázku pøedlo�enou DSB (jméno
strany) v dokumentu ....... a uèinit nález tak, aby pomohl DSB vydat
doporuèení nebo rozhodnutí podle této/tìchto dohod/dohody.�

2. Skupiny odborníkù pøezkoumají pøíslu�ná ustanovení uvedené
dohody nebo dohod citovaných stranami sporu.

3. Je-li ustavena skupina odborníkù, mù�e DSB povìøit svého
pøedsedu, aby formuloval, po konzultaci se spornými stranami, zmocnìní
skupiny odborníkù s výhradou ustanovení odstavce 1. Takto vymezené
zmocnìní bude sdìleno v�em Èlenùm. Je-li pøijato zmocnìní jiné ne� typové,
mù�e kterýkoli Èlen polo�it v této souvislosti DSB jakoukoli otázku.

Èlánek 8

Slo�ení skupin odborníkù

1. Skupiny odborníkù budou slo�eny z velmi kvalifikovaných osob bez
ohledu na to, mají-li vztah k vládním orgánùm èi nikoli, vèetnì osob, které
byly èleny skupiny odborníkù nebo pøedlo�ily pøípad skupinì odborníkù, které
byly zástupci Èlena nebo smluvní strany GATT 1947 nebo byly zástupci v Radì
nebo Výboru uvedené dohody nebo dohody, která ji pøedcházela nebo které
pùsobily v Sekretariátu, které vyuèovaly mezinárodní právo nebo mezinárodní
obchodní politiku nebo publikovaly v této oblasti nebo které byly vy��ími
úøedníky odpovìdnými za obchodní politiku Èlena.

2. Èlenové skupin odborníkù by mìli být vybráni tak, aby bylo mo�no
zajistit jejich nezávislost a zabezpeèit úèast osob dostateènì rozlièného pùvodu
a vzdìlání a �irokého spektra zku�eností.

3. Obèané Èlenù, jejich� vlády6/ jsou spornými stranami nebo tøetí
stranou, jak je vymezena v odstavci 2 èlánku 10, se neúèastní jednání skupiny
odborníkù o tomto sporu, leda�e by se sporné strany dohodly jinak.

4. S cílem napomoci pøi výbìru èlenù skupiny odborníkù povede
Sekretariát indikativní seznam osob, které mají nebo nemají vztah k vládním
orgánùm a jsou kvalifikovány podle odstavce 1, z nich� mohou být èlenové
skupin odborníkù vybráni podle potøeby. Tento indikativní seznam bude
zahrnovat pøehled èlenù skupin odborníkù bez vztahu k vládì, který byl
sestaven dne 30.listopadu 1984 (BISD 31S/9) a dal�í seznamy, indikativní a

6/ JestlizÏe je spornou stranou celnõÂ unie nebo spolecÏnyÂ trh, budou se tato ustanovenõÂ

uplatnÏovat na obcÏany vsÏech cÏlenskyÂch zemõÂ celnõÂ unie nebo spolecÏneÂho trhu.
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jiné, sestavené na základì jakékoli z uvedených dohod a jména osob,
uvedených na tìchto seznamech v dobì vstupu v platnost Dohody o WTO.
Èlenové mohou pravidelnì navrhovat jména osob, majících nebo nemajících
vztah k vládì, které mohou být zaøazeny do indikativního seznamu, s
uvedením potøebných informací o jejich znalostech mezinárodního obchodu a
sektorù nebo otázek, souvisejících s uvedenými dohodami a tato jména budou
pøipojena k seznamu, jakmile k tomu DSB dá souhlas. U ka�dé osoby, zapsané
do seznamu, bude uvedena specifická oblast jejích zku�eností nebo schopností
v sektorech nebo otázkách, souvisejících s uvedenými dohodami.

5. Skupina odborníkù bude slo�ena ze tøí èlenù, pokud se sporné
strany nedohodnou ve lhùtì 10 dní od jejího ustavení, �e se skupina odborníkù
bude skládat z pìti èlenù. Èlenové budou bezodkladnì informováni o slo�ení
skupiny odborníkù.

6. Sekretariát navrhne sporným stranám osoby urèené za èleny
skupiny odborníkù. Sporné strany mohou s tímto návrhem nesouhlasit pouze
ze záva�ných dùvodù.

7. Jestli�e nebylo dosa�eno dohody o èlenech skupiny odborníkù ve
lhùtì 20 dní od data jejího ustavení, urèí Generální øeditel na �ádost nìkteré
strany, po konzultaci s pøedsedou DSB a pøedsedou pøíslu�né Rady nebo
Výboru, slo�ení skupiny odborníkù jmenováním jejích èlenù, které Generální
øeditel pova�uje za nejvhodnìj�í, v souladu se v�emi pøíslu�nými zvlá�tními
nebo dodatkovými pravidly nebo øízeními, stanovenými v uvedené dohodì
nebo uvedených dohodách, které jsou pøedmìtem sporu a poté, co konzultoval
sporné strany. Pøedseda DSB bude informovat Èleny o slo�ení takto
vytvoøené skupiny odborníkù nejpozdìji 10 dní ode dne, kdy obdr�el takovou
�ádost.

8. Jako�to obecné pravidlo platí závazek Èlenù, �e umo�ní svým
úøedníkùm pùsobit jako èlenové skupin odborníkù.

9. Èlenové skupin odborníkù v nich budou pùsobit osobnì a nikoli
jako zástupci vlády ani jako zástupci jakékoli organizace. Èlenové jim proto
jako soukromým osobám nebudou dávat pokyny, ani se je nebudou sna�it
ovlivòovat, pokud jde o zále�itosti, jimi� se skupina odborníkù zabývá.

10. Dojde-li ke sporu mezi rozvojovou èlenskou zemí a rozvinutou
èlenskou zemí, èlenem skupiny odborníkù bude, pokud o to rozvojová èlenská
zemì po�ádá, i osoba z rozvojové èlenské zemì.

11. Výlohy èlenù skupiny odborníkù, vèetnì cestovních nákladù a
odluèného, budou hrazeny z rozpoètu WTO v souladu s kritérii, která budou
pøijata Generální radou na základì doporuèení Výboru pro rozpoèet, finance a
správu.

Èlánek 9

Postup pøi vícestranných �alobách

1. Jestli�e o ustavení skupiny odborníkù v té�e vìci �ádá více ne�
jeden Èlen, mù�e být k pøezkoumání tìchto �alob ustavena pouze jediná
skupina odborníkù, berouce v úvahu práva v�ech dotèených Èlenù. Jediná
skupina odborníkù k projednání takových �alob bude ustavena, kdykoli to
bude mo�né.
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2. Jediná skupina odborníkù bude zkoumat zále�itost a pøedkládat
své nálezy DSB tak, aby nebyla nijak dotèena ta práva sporných stran, která
by mìly, kdyby jejich pøíslu�né �aloby zkoumaly samostatné skupiny
odborníkù. Jestli�e o to jedna ze sporných stran po�ádá, pøedlo�í skupina
odborníkù samostatnou zprávu o pøíslu�ném sporu. Písemná oznámení ka�dé
ze �alujících stran budou dána k dispozici ostatním �alujícím stranám a ka�dá
bude mít právo být pøítomna, jestli�e jedna z ostatních �alujících stran
pøedkládá skupinì odborníkù svá stanoviska.

3. Je-li ustaveno k øe�ení �alob o té�e vìci více skupin odborníkù,
bude, jako èlenové skupiny odborníkù, pùsobit co nejvìt�í poèet tých� osob v
ka�dé ze samostatných skupin odborníkù a poøad zasedání skupin odborníkù v
tìchto sporech bude koordinován.

Èlánek 10

Tøetí strany

1. V prùbìhu øízení pøed skupinou odborníkù budou plnì brány v
úvahu zájmy sporných stran a zájmy jiných Èlenù podle uvedených dohod,
jich� se spor týká.

2. Kterýkoli Èlen, který má podstatný zájem na vìci projednávané ve
skupinì odborníkù a který oznámil svùj zájem DSB (dále v tomto Ujednání
uvádìný jako �tøetí strana�) bude mít mo�nost vypovídat pøed skupinou
odborníkù a pøedkládat jí písemná stanoviska. Tato stanoviska budou zároveò
pøedávána sporným stranám a budou brána v úvahu ve zprávì skupiny
odborníkù.

3. Tøetí strany budou mít právo obdr�et stanoviska sporných stran
pro první zasedání skupiny odborníkù.

4. Jestli�e se tøetí strana domnívá, �e opatøení, o nich� se jedná ve
skupinì odborníkù, ru�í nebo zmen�ují výhody, vyplývající pro ni z uvedené
dohody, mù�e tento Èlen zahájit obvyklé øízení pøi øe�ení sporù podle tohoto
Ujednání. Tento spor bude, pokud to jen bude mo�né, pøedlo�en pùvodní
skupinì odborníkù.

Èlánek 11

Funkce skupin odborníkù

Funkcí skupin odborníkù je pomoci DSB pøi plnìní povinností,
vyplývajících z tohoto Ujednání a uvedených dohod. V této souvislosti by mìla
skupina odborníkù objektivnì posoudit pøedmìtné otázky, vèetnì objektivního
posouzení faktù pøípadu, pou�itelnosti pøíslu�ných ustanovení uvedených
dohod a sluèitelnosti faktù s tìmito ustanoveními a formulovat ty jiné nálezy,
které napomohou DSB pøi tvorbì doporuèení nebo rozhodnutí v souladu s
uvedenými dohodami. Skupina odborníkù bude pravidelnì konzultovat
sporné strany a poskytne jim pøimìøené mo�nosti pro pøijetí vzájemnì
uspokojivého øe�ení.

Èlánek 12

Øízení pøed skupinami odborníkù

1. Skupiny odborníkù budou postupovat podle pøipojených pracovních
postupù, uvedených v dodatku 3, pokud skupina odborníkù nerozhodne po
konzultaci se spornými stranami jinak.



- 402 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2749

2. Øízení pøed skupinami odborníkù by mìlo být natolik pru�né, aby
zajistilo vysokou úroveò zpráv skupin odborníkù a neodùvodnìnì
neprodlu�ovalo délku øízení.

3. Po konzultaci se spornými stranami èlenové skupiny odborníkù
urèí, jakmile to bude uskuteènitelné a v�dy, kdy to bude mo�né, ve lhùtì
jednoho týdne od data, kdy bylo dohodnuto slo�ení skupiny odborníkù a její
zmocnìní, èasový rozvrh øízení, majíce pøitom na zøeteli ustanovení odstavce 9
èlánku 4, pokud to pøichází v úvahu.

4. Pøi sestavování èasového rozvrhu øízení poskytne skupina
odborníkù dostatek èasu sporným stranám, aby pøipravily svá stanoviska.

5. Skupiny odborníkù by mìly stanovit pøesnou lhùtu pro pøedání
písemných stanovisek stran a strany by ji mìly respektovat.

6. Ka�dá sporná strana ulo�í svá písemná stanoviska v Sekretariátu
tak, aby je bylo mo�no okam�itì pøedat skupinì odborníkù a dal�í sporné
stranì nebo stranám. �alující strana pøedlo�í své první stanovisko døíve ne�
strana odporující, leda�e by skupina odborníkù pøi stanovení èasového
rozvrhu, uvedeného v odstavci 3 a po konzultaci se spornými stranami
rozhodla, �e by strany mìly pøedlo�it svá první stanoviska souèasnì. Jestli�e
se pøedpokládá, �e první stanoviska budou ulo�ena postupnì, skupina
odborníkù stanoví pevnou lhùtu pro obdr�ení stanoviska odporující strany.
V�echna následující písemná stanoviska budou pøedávána souèasnì.

7. Jestli�e se sporným stranám nepodaøí dosáhnout vzájemnì
uspokojivého øe�ení, pøedlo�í skupina odborníkù své nálezy v písemné formì
DSB. V tìchto pøípadech bude zpráva skupiny odborníkù obsahovat nálezy ve
vìci, pou�itelnost pøíslu�ných ustanovení a základní odùvodnìní uèinìných
nálezù a doporuèení. Pokud bylo øe�ení sporu mezi spornými stranami
nalezeno, zpráva skupiny odborníkù se omezí na krátké popsání pøípadu a
konstataci, �e øe�ení bylo dosa�eno.

8. S cílem dosáhnout úèinnìj�ího øízení, lhùta, v ní� skupina
odborníkù provede svá �etøení od data, kdy bylo dohodnuto slo�ení skupiny
odborníkù a její zmocnìní do dne, kdy bude závìreèná zpráva pøedlo�ena
sporným stranám, zásadnì nepøekroèí délku 6 mìsícù. V naléhavých
pøípadech, vèetnì pøípadù, kdy jde o zkazitelné zbo�í, se skupina odborníkù
vynasna�í pøedlo�it svoji zprávu sporným stranám ve lhùtì 3 mìsícù.

9. Jestli�e skupina odborníkù usoudí, �e nemù�e vypracovat svou
zprávu ve lhùtì 6 mìsícù nebo v naléhavých pøípadech ve lhùtì 3 mìsícù, podá
písemnou zprávu DSB o dùvodech odkladu a uvede, v jaké lhùtì pøedpokládá,
�e bude moci svou zprávu pøedlo�it. Lhùta od ustavení skupiny odborníkù do
pøedlo�ení zprávy Èlenùm nesmí v �ádném pøípadì pøekroèit 9 mìsícù.

10. V souvislosti s konzultacemi o opatøeních, pøijatých rozvojovou
èlenskou zemí, se mohou strany dohodnout o prodlou�ení lhùt, uvedených v
odstavcích 7 a 8 èlánku 4. Jestli�e se po uplynutí uvedené lhùty strany, které
se zúèastnily na konzultacích, nemohou dohodnout na tom, zda byly tyto
konzultace uzavøeny, rozhodne pøedseda DSB po konzultaci se stranami, zda
má být tato lhùta prodlou�ena a jestli�e ano, na jak dlouho. Skupina
odborníkù dále, pøi zkoumání �aloby proti rozvojové èlenské zemi, poskytne
dostatek èasu rozvojové èlenské zemi k pøípravì a pøedlo�ení jejích argumentù.
Ustanovení odstavce 1 èlánku 20 a odstavce 4 èlánku 21 nejsou dotèena
�ádným opatøením, uèinìným podle tohoto odstavce.
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11. Jestli�e je jedna nebo více stran rozvojovou èlenskou zemí, zpráva
skupiny odborníkù výslovnì uvede zpùsob, jak byla vzata v úvahu pøíslu�ná
ustanovení o rozdílném a výhodnìj�ím zacházení s rozvojovými èlenskými
zemìmi, které jsou smluvními stranami uvedených dohod a kterých se
rozvojová èlenská zemì dovolávala v prùbìhu øízení o øe�ení sporu.

12. Skupina odborníkù mù�e kdykoli pøeru�it svou práci na �ádost
jedné sporné strany na dobu, která nepøekroèí 12 mìsícù. V pøípadì takového
pøeru�ení budou lhùty uvedené v odstavcích 8 a 9 tohoto èlánku, v odstavci 1
èlánku 20 a v odstavci 4 èlánku 21 prodlou�eny o délku, rovnající se dobì
pøeru�ení prací. Jestli�e byly práce skupiny odborníkù pøeru�eny na dobu
del�í ne� 12 mìsícù, pravomoci pro ustavení skupiny odborníkù propadnou.

Èlánek 13

Právo po�adovat informace

1. Ka�dá skupina odborníkù bude mít právo po�adovat informace a
technické rady od kterékoli fyzické osoby nebo organizace, kterou pova�uje za
vhodnou. Pøedtím v�ak, ne� skupina odborníkù po�ádá o takovou informaci
nebo radu jakoukoli fyzickou osobu nebo organizaci v pravomoci Èlena, bude o
tom orgány tohoto Èlena informovat. Èlen by mìl odpovìdìt bezodkladnì a
úplnì na v�echny �ádosti o informace pøedlo�ené skupinou odborníkù, které
skupina odborníkù pova�uje za nezbytné a patøièné. Dùvìrné informace
nebudou zveøejnìny bez formálního zmocnìní fyzické osoby, organizace nebo
orgánu Èlena, který je poskytl.

2. Skupiny odborníkù mohou po�adovat informace od jakéhokoli
zdroje, který pova�ují za vhodný a konzultovat experty s cílem získat jejich
názor na nìkterý aspekt zále�itosti. Pokud jde o vìcnou otázku vìdecké nebo
jiné technické povahy, vznesenou jednou ze sporných stran, skupiny
odborníkù mohou vy�ádat písemnou poradní zprávu od konzultaèní skupiny
expertù. Pravidla ustavení takové skupiny a její øízení jsou stanoveny v
dodatku 4.

Èlánek 14

Utajení

1. Jednání skupin odborníkù budou dùvìrná.

2. Zprávy skupin odborníkù budou zpracovávány bez pøítomnosti
sporných stran, s ohledem na poskytnuté informace a uèinìná prohlá�ení.

3. Názory jednotlivých èlenù skupiny odborníkù, vyjádøené v její
zprávì, budou anonymní.

Èlánek 15

Fáze prozatímního pøezkoumání

1. Po pøezkoumání písemných a ústních sdìlení a argumentù,
obsahujících námitky, sdìlí skupina odborníkù stranám popisné (faktické a
argumentaèní) èásti svého návrhu zprávy. Strany sdìlí své písemné
pøipomínky ve lhùtì stanovené skupinou odborníkù.

2. Po uplynutí lhùty stanovené pro obdr�ení pøipomínek sporných
stran pøedlo�í skupina odborníkù stranám prozatímní zprávu, zahrnující jak
popisnou, tak i konstataèní èást a závìry. V prùbìhu lhùty, stanovené
skupinou odborníkù, jí mù�e strana pøedlo�it písemnou �ádost, aby
pøezkoumala urèitý aspekt své prozatímní zprávy pøedtím, ne� Èlenùm roze�le
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závìreènou zprávu. Na �ádost strany svolá skupina odborníkù dal�í zasedání
se stranami k pøezkoumání otázek uvedených v písemných pøipomínkách.
Pokud nebyly v prùbìhu stanovené lhùty obdr�eny pøipomínky od �ádné
strany, bude prozatímní zpráva pova�ována za zprávu závìreènou a rozeslána
bezodkladnì Èlenùm.

3. Nálezy závìreèné zprávy skupiny odborníkù budou zahrnovat i
argumenty vznesené v prùbìhu fáze prozatímního pøezkoumání. Fáze
prozatímního pøezkoumání se uskuteèní ve lhùtì stanovené v odstavci 8
èlánku 12.

Èlánek 16

Pøijetí zprávy skupiny odborníkù

1. S cílem poskytnout dostatek èasu Èlenùm k posouzení zpráv skupin
odborníkù, budou zprávy pøezkoumávány DSB z hlediska jejich pøijetí a� po
uplynutí 20 dní od jejich zaslání Èlenùm.

2. Èlenové, mající pøipomínky ke zprávì skupiny odborníkù, pøedají
písemnì dùvody pro jejich uplatnìní tak, aby je bylo mo�no rozeslat nejménì
10 dní pøed zasedáním DSB, na nìm� bude zpráva skupiny odborníkù
pøezkoumávána.

3. Sporné strany budou mít právo plnì se úèastnit na posuzování
zprávy skupiny odborníkù DSB a jejich názory budou nále�itì
zaznamenávány.

4. Ve lhùtì 60 dní od data rozeslání zprávy skupiny odborníkù
Èlenùm bude zpráva pøijata na zasedání DSB7/, leda�e by jedna ze sporných
stran formálnì oznámila DSB své rozhodnutí se odvolat nebo �e by DSB
cestou konsensu rozhodl, �e zprávu nepøijme. Jestli�e strana oznámila své
rozhodnutí odvolat se, nebude zpráva skupiny odborníkù z hlediska jejího
pøijetí DSB pøezkoumávána, dokud nebude uzavøeno odvolací øízení. Toto
øízení o pøijetí se nedotýká práva Èlenù vyjádøit jejich názor na zprávu
skupiny odborníkù.

Èlánek 17

Pøezkoumání odvolání

Stálý odvolací orgán

1. DSB zøídí stálý Odvolací orgán. Odvolací orgán bude zkoumat
odvolání v pøípadech øe�ených skupinami odborníkù. Bude slo�en ze sedmi
osob, tøi z nich se budou zabývat ka�dým jednotlivým pøípadem. Osoby
pùsobící v Odvolacím orgánu budou pracovat na rotaèním principu. Tato
rotace bude urèena v pracovním øádu Odvolacího orgánu.

2. DSB urèí osoby, které budou pùsobit v Odvolacím orgánu po dobu
ètyø let, pøièem� ka�dý mù�e být urèen znovu jednou. Jmenování tøí osob ze
sedmi, urèených bezprostøednì po vstupu v platnost Dohody o WTO, v�ak
vypr�í po uplynutí 2 let. Jakmile se místa uprázdní, budou znovu obsazena.
Osoba urèená k nahrazení osoby, její� jmenování dosud nevypr�elo, zaujme
místo na zbývající dobu jmenování svého pøedchùdce.

7/ JestlizÏe se v pruÊbeÏhu teÂto lhuÊty zasedaÂnõÂ DSB neprÏedpoklaÂdaÂ v dobeÏ, kteraÂ by

umozÏnila naplneÏnõÂ ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 4 cÏlaÂnku 16, DSB takoveÂ zasedaÂnõÂ za tõÂm

uÂcÏelem uskutecÏnõÂ.
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3. Odvolací orgán bude slo�en z osob, jejich� autorita je uznávána,
které prokázaly své znalosti práva, mezinárodního obchodu a otázek,
týkajících se uvedených dohod obecnì. Tyto osoby nebudou mít jakýkoli vztah
k �ádné vládì. Slo�ení Odvolacího orgánu bude v zásadì pøedstavovat slo�ení
DSB. V�echny osoby pùsobící v Odvolacím orgánu budou k dosa�ení kdykoli a
v krátké lhùtì a budou se prùbì�nì informovat o èinnostech WTO, pokud jde o
øe�ení sporù a dal�ích pøíslu�ných aktivitách. Nebudou se zúèastòovat pøi
posuzování jakéhokoli sporu, který by mohl zpùsobit pøímý nebo nepøímý
konflikt zájmù.

4. Proti zprávì skupiny odborníkù se mohou odvolat pouze sporné
strany, nikoli strany tøetí. Tøetí strany, které oznámily DSB, �e mají
podstatný zájem ve vìci podle odstavce 2 èlánku 10, mohou pøedlo�it svá
písemná stanoviska Odvolacímu orgánu a mít mo�nost být jím sly�eny.

5. Obecnì platí, �e délka projednávání nepøekroèí dobu 60 dní ode
dne, kdy sporná strana formálnì sdìlí svoje rozhodnutí se odvolat do dne, kdy
Odvolací orgán roze�le své rozhodnutí. Odvolací orgán vezme pøi stanovování
svého programu v úvahu ustanovení odstavce 9 èlánku 4, pokud je to
praktické. Jestli�e Odvolací orgán usoudí, �e nebude moci vydat svou zprávu
ve lhùtì 60 dní, podá písemnou zprávu DSB o dùvodech odkladu a uvede, v
jaké lhùtì pøedpokládá, �e bude moci svou zprávu pøedlo�it. V �ádném
pøípadì v�ak projednávání nepøekroèí lhùtu 90 dní.

6. Odvolání se omezí na právní otázky obsa�ené ve zprávì skupiny
odborníkù a její právní výklad.

7. Odvolací orgán obdr�í administrativní a právní podporu, jí� bude
mít zapotøebí.

8. Výlohy osob, pùsobících v Odvolacím orgánu, vèetnì cestovních
nákladù a odluèného, budou hrazeny z rozpoètu WTO v souladu s kritérii,
která budou pøijata Generální radou na základì doporuèení Výboru pro
rozpoèet, finance a správu.

Øízení o odvolání

9. Odvolací orgán, po konzultaci s pøedsedou DSB a Generálním
øeditelem, zpracuje pracovní postupy, které budou sdìleny Èlenùm pro
informaci.

10. Øízení pøed Odvolacím orgánem budou dùvìrná. Zprávy
Odvolacího orgánu budou zpracovávány bez pøítomnosti sporných stran, s
ohledem na poskytnuté informace a uèinìná prohlá�ení.

11. Názory osob, pùsobících v Odvolacím orgánu, vyjádøené v jeho
zprávì budou anonymní.

12. Odvolací orgán pøezkoumá v prùbìhu odvolacího øízení ka�dou
otázku, nastolenou v souladu s ustanovením odstavce 6.

13. Odvolací orgán mù�e potvrdit, zmìnit nebo zamítnout nálezy a
právní závìry skupiny odborníkù.
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Pøijetí zprávy o odvolání

14. Zpráva Odvolacího orgánu bude pøijata DSB a bezpodmíneènì
schválena spornými stranami, leda�e by DSB cestou konsensu rozhodl zprávu
Odvolacího orgánu neschválit v prùbìhu 30 dní poté, co byla rozeslána
Èlenùm.8/ Tento schvalovací proces se nedotýká práv Èlenù vyjádøit své
názory na zprávu Odvolacího orgánu.

Èlánek 18

Styky se skupinou odborníkù nebo odvolacím orgánem

1. Jednání ex parte se skupinou odborníkù nebo s Odvolacím
orgánem, týkající se otázek projednávaných skupinou odborníkù nebo
Odvolacím orgánem, se nepøipou�tí.

2. Písemná sdìlení skupinì odborníkù nebo Odvolacímu orgánu
budou pova�ována za dùvìrná, ale budou dána k dispozici sporným stranám.
�ádné ustanovení tohoto Ujednání nebrání sporné stranì, aby svá vlastní
stanoviska zveøejnila. Èlenové budou s informacemi, pøedlo�enými jiným
Èlenem skupinì odborníkù nebo odvolacímu orgánu, zacházet jako s
dùvìrnými, pokud je tento Èlen za dùvìrné oznaèí. Sporná strana rovnì�
poskytne, jestli�e o to Èlen po�ádá, nedùvìrný výtah z informací, obsa�ených v
jeho stanoviscích, který bude moci být zveøejnìn.

Èlánek 19

Doporuèení skupiny odborníkù a Odvolacího orgánu

1. V pøípadì, �e skupina odborníkù nebo Odvolací orgán dospìje k
závìru, �e opatøení je nesluèitelné s uvedenou dohodou, doporuèí, aby je
dotèený Èlen9/ uvedl do souladu s takovou dohodou.10/ V doporuèení, které
skupina odborníkù nebo Odvolací orgán uèiní, mù�e navíc navrhnout zpùsob,
jakým by dotèený Èlen takové doporuèení mohl provést.

2. V souladu s ustanovením odstavce 2 èlánku 3 nemohou skupina
odborníkù nebo Odvolací orgán ve svých nálezech a doporuèeních roz�íøit nebo
omezit práva nebo závazky, vyplývající z uvedených dohod.

Èlánek 20

Lhùty pro rozhodnutí DSB

Pokud se sporné strany nedohodnou jinak, nepøekroèí zásadnì lhùta
od data, kdy DSB ustaví skupinu odborníkù do data, kdy DSB pøezkoumá
zprávu skupiny odborníkù nebo Odvolacího orgánu z hlediska jejího pøijetí 9
mìsícù, jestli�e proti zprávì skupiny odborníkù nebylo vzneseno odvolání nebo
12 mìsícù, jestli�e odvolání vzneseno bylo. Pokud skupina odborníkù nebo
Odvolací orgán rozhodne podle odstavce 9 èlánku 12 nebo odstavce 5 èlánku
17 o prodlou�ení lhùty pro vydání zprávy, dodateèná lhùta bude pøipoètena ke
shora uvedeným lhùtám.

8/ JestlizÏe se v pruÊbeÏhu teÂto lhuÊty zasedaÂnõÂ DSB neprÏedpoklaÂdaÂ, DSB takoveÂ zasedaÂnõÂ za

tõÂm uÂcÏelem uskutecÏnõÂ.

9/ ªDotcÏenyÂm CÏlenemª je spornaÂ strana, vuÊcÏi ktereÂ je doporucÏenõÂ skupiny odbornõÂkuÊ nebo

OdvolacõÂho orgaÂnu namõÂrÏeno.

10/ Pokud jde o doporucÏenõÂ v prÏõÂpadech, kdy nedosÏlo k porusÏenõÂ GATT 1994 nebo jineÂ

uvedeneÂ dohody, uplatnõÂ se cÏlaÂnek 26.
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Èlánek 21

Dohled nad provádìním doporuèení nebo rozhodnutí

1. Pro zabezpeèení úèinného øe�ení sporù v zájmu v�ech Èlenù je
podstatné bezodkladné provádìní doporuèení nebo rozhodnutí DSB.

2. Zvlá�tní pozornost by mìla být vìnována otázkám, které se
dotýkají zájmù rozvojových èlenských zemí, pokud jde o opatøení, která jsou
pøedmìtem øízení o øe�ení sporù.

3. Na zasedání DSB, které se uskuteèní ve lhùtì 30 dní11/ od data
pøijetí zprávy skupiny odborníkù nebo Odvolacího orgánu, bude dotèený Èlen
informovat DSB o svých úmyslech, pokud jde o zabezpeèení jeho doporuèení
nebo rozhodnutí. Jestli�e není vìcnì mo�né, aby ihned postupoval v souladu s
doporuèeními a rozhodnutími, bude dotèenému Èlenu poskytnuta rozumná
lhùta, aby tak uèinil. Rozumnou lhùtou se bude rozumìt:

a) lhùta, navr�ená dotèeným Èlenem za pøedpokladu, �e bude schválena
DSB; nebo, pokud takové schválení nebude vydáno,

b) lhùta, vzájemnì dohodnutá spornými stranami v rozmezí 45 dní,
následujících po dni pøijetí doporuèení nebo rozhodnutí; nebo pokud
takové dohody nebude dosa�eno,

c) lhùta, urèená závazným rozhodèím øízením v rozmezí 90 dní,
následujících po dni pøijetí doporuèení nebo rozhodnutí12/. V rozhodèím
øízení se bude rozhodce13/ øídit zásadou, �e rozumná lhùta pro provedení
doporuèení skupiny odborníkù nebo Odvolacího orgánu nepøekroèí 15
mìsícù od data pøijetí zprávy skupiny odborníkù nebo zprávy Odvolacího
orgánu. Tato doba mù�e nicménì být del�í nebo krat�í, v závislosti na
daných okolnostech.

4. S výjimkou pøípadù, kdy skupina odborníkù nebo Odvolací orgán
prodlou�í podle odstavce 9 èlánku 12 nebo odstavce 5 èlánku 17 lhùtu pro
pøedlo�ení jejich zprávy, nepøekroèí lhùta od data ustavení skupiny odborníkù
DSB do data urèení rozumné lhùty 15 mìsícù, leda�e se sporné strany
dohodnou jinak. Jestli�e skupina odborníkù nebo Odvolací orgán pøikroèí k
prodlou�ení lhùty pro vypracování zprávy, bude dodateèná lhùta pøipoètena k
patnáctimìsíèní lhùtì; pokud se sporné strany nedohodnou, �e existují
výjimeèné okolnosti, celková lhùta nepøekroèí 18 mìsícù.

5. V pøípadì, �e do�lo k neshodì v otázce, zda opatøení, pøijatá s cílem
být v souladu s doporuèením a rozhodnutím, existují nebo jsou sluèitelná s
uvedenou dohodou, bude se takový spor øídit podle tìchto pravidel o øe�ení
sporù s postoupením vìci pùvodní skupinì odborníkù v�dy, kdy to bude
mo�né. Skupina odborníkù roze�le svou zprávu ve lhùtì 90 dní od data, kdy
mu byla vìc postoupena. Jestli�e skupina odborníkù usoudí, �e nebude moci
vydat svou zprávu v této lhùtì, podá písemnou zrpávu DSB o dùvodech
odkladu a uvede, v jaké lhùtì pøedpokládá, �e bude moci svou zprávu
pøedlo�it.

11/ JestlizÏe se v pruÊbeÏhu teÂto lhuÊty zasedaÂnõÂ DSB neprÏedpoklaÂdaÂ, DSB takoveÂ zasedaÂnõÂ za

tõÂm uÂcÏelem uskutecÏnõÂ.

12/ JestlizÏe strany nedojdou k dohodeÏ o rozhodci ve lhuÊteÏ 10 dnõÂ poteÂ, co veÏc byla

prÏedlozÏena rozhodcÏõÂmu rÏõÂzenõÂ, GeneraÂlnõÂ rÏeditel po konzultaci se stranami, ve lhuÊteÏ

10 dnõÂ rozhodce urcÏõÂ.

13/ VyÂraz ªrozhodceª muÊzÏe byÂt vyklaÂdaÂn i jako osoba i jako skupina.
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6. DSB bude dohlí�et na provádìní pøijatých doporuèení nebo
rozhodnutí. Kterýkoli Èlen mù�e kdykoli po pøijetí doporuèení nebo
rozhodnutí nastolit u DSB otázku jejich provádìní. Pokud DSB nerozhodne
jinak, bude zále�itost provedení doporuèení nebo rozhodnutí zaøazena na
program zasedání DSB po 6 mìsících, následujících po datu stanovení
rozumné lhùty podle odstavce 3 a zùstane na programu DSB, dokud tato
zále�itost nebude vyøe�ena. Nejpozdìji 10 dní pøed ka�dým takovým
zasedáním DSB pøedlo�í dotèený Èlen DSB písemnou zprávu o situaci, jak
pokroèil pøi provádìní doporuèení nebo rozhodnutí.

7. Jedná-li se o zále�itost pøedlo�enou rozvojovou èlenskou zemí, DSB
zvá�í, jaké dal�í opatøení, odpovídající okolnostem, by mohlo být pøijato.

8. DSB v pøípadì, �e jde o �alobu podanou rozvojovou èlenskou zemí,
vezme pøi zkoumání otázky, která opatøení by mohla být k pøijetí
nejvhodnìj�í, v úvahu nejen oblast obchodu, na ní� se pøedmìtná opatøení
vztahují, ale i jejich dùsledky na hospodáøství dotèené rozvojové èlenské zemì.

Èlánek 22

Vyrovnání a suspenze koncesí

1. Vyrovnání a suspenze koncesí nebo jiných závazkù jsou doèasnými
opatøeními, která je mo�no pou�ít v pøípadì, �e doporuèení nebo rozhodnutí
nejsou provádìna v rozumné lhùtì. Ani vyrovnání, ani suspenze koncesí nebo
jiných závazkù nejsou nicménì �ádoucí pro øádné provádìní doporuèení,
smìøujícího k uvedení opatøení do souladu s uvedenými dohodami. Vyrovnání
je dobrovolné a, je-li tak dohodnuto, bude v souladu s uvedenými dohodami.

2. Jestli�e dotèený Èlen neuvede opatøení, pova�ované za nesluèitelné
s uvedenou dohodou, do souladu s touto dohodou nebo nedodr�uje jinak
doporuèení a rozhodnutí v rozumné lhùtì, urèené podle odstavce 3 èlánku 21,
zahájí tento Èlen, je-li o to po�ádán a nejpozdìji pøi uplynutí rozumné lhùty,
jednání s kteroukoli stranou, která je dotèena øízením o øe�ení sporù s cílem
dosáhnout vzájemnì pøijatelného vyrovnání. Jestli�e nebylo uspokojivé
vyrovnání dohodnuto do 20 dní po datu uplynutí rozumné lhùty, mù�e
kterákoli strana dotèená øízením o øe�ení sporu po�ádat o povolení DSB
suspendovat poskytování koncesí nebo jiných závazkù podle uvedených dohod
dotèenému Èlenovi.

3. Pøi posuzování, kterou koncesi nebo jiný závazek suspendovat, se
bude �alující strana øídit následujícími principy a postupy:

a) zásadnì platí, �e �alující strana by se mìla nejprve sna�it suspendovat
koncese nebo jiné závazky, týkající se stejného sektoru/ù, ve kterých
skupina odborníkù nebo Odvolací orgán shledal poru�ení nebo jiné
zru�ení nebo zmen�ení výhod;

b) jestli�e tato strana usoudí, �e není praktické nebo úèinné suspendovat
koncese nebo jiné závazky v tomté� sektoru (sektorech), bude se sna�it
suspendovat koncese nebo jiné závazky v jiných sektorech podle té�e
dohody;

c) jestli�e tato strana usoudí, �e není praktické nebo úèinné suspendovat
koncese nebo jiné závazky v jiných sektorech podle té�e dohody a �e
okolnosti jsou dostateènì záva�né, mù�e se sna�it suspendovat koncese
nebo jiné závazky podle jiné uvedené dohody;
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d) pøi provádìní uvedených principù tato strana vezme v úvahu:

(i) obchod v sektoru nebo podle dohody, na základì které skupina
odborníkù nebo Odvolací orgán shledal poru�ení nebo jiné zru�ení
nebo zmen�ení výhod a dùle�itost tohoto obchodu pro tuto stranu;

(ii) �ir�í ekonomické elementy, vztahující se ke zru�ení nebo zmen�ení
výhod a obecnìj�í ekonomické souvislosti suspenze koncese nebo
jiných závazkù;

e) jestli�e se taková strana rozhodne po�ádat o souhlas se suspenzí koncesí
nebo jiných závazkù podle pododstavcù b) nebo c), uvede pro to ve své
�ádosti dùvody. Souèasnì s pøedáním �ádosti DSB bude �ádost sdìlena i
pøíslu�ným Radám a dále, v pøípadì �ádosti podle pododstavce b),
pøíslu�ným sektorovým orgánùm;

f) pro úèely tohoto odstavce se výrazem �sektor� rozumí:

(i) pokud jde o zbo�í, ve�keré zbo�í;

(ii) pokud jde o slu�by, základní sektory tak, jak jsou popsány v
platném Klasifikaèním seznamu sektorù slu�eb, který zahrnuje
tento sektor;14/

(iii) pokud jde o obchodní aspekty práv k du�evnímu vlastnictví, ka�dá
z kategorií du�evního vlastnictví uvedená v oddílu 1 nebo oddílu 2
nebo oddílu 3 nebo oddílu 4 nebo oddílu 5 nebo oddílu 6 nebo oddílu
7 èásti II nebo závazky, vyplývající z èásti III nebo z èásti IV
Dohody o TRIPS;

g) pro úèely tohoto odstavce se výrazem �dohoda� rozumí:

(i) pokud jde o zbo�í, dohody uvedené v pøíloze 1A Dohody o WTO,
brané jako celek, jako� i Vícestranné obchodní dohody, pokud jsou
dotèené sporné strany stranami tìchto dohod;

(ii) pokud jde o slu�by, GATS;

(iii) pokud jde o práva k du�evnímu vlastnictví, Dohoda o TRIPS.

4. Úroveò suspenze koncesí nebo jiných závazkù, povolené DSB, bude
úmìrná úrovni zru�ení nebo zmen�ení výhod.

5. DSB neschválí suspenzi koncesí nebo jiných závazkù, jestli�e
uvedená dohoda takovou suspenzi zakazuje.

6. Jestli�e dojde k situaci, uvedené v odstavci 2, poskytne DSB na
�ádost povolení suspendovat koncese nebo jiné závazky ve lhùtì 30 dní od
uplynutí rozumné lhùty, leda�e DSB cestou konsensu rozhodne odmítnout
takovou �ádost. Jestli�e v�ak dotèený Èlen má námitky k úrovni navr�ené
suspenze nebo namítá, �e principy a postupy uvedené v odstavci 3 nebyly
dodr�eny v pøípadech, kdy �alující strana �ádala povolení k suspenzi koncesí
nebo jiných závazkù podle odstavce 3 b) nebo c), bude zále�itost pøedlo�ena
rozhodèímu øízení. Toto rozhodèí øízení bude zabezpeèeno pùvodní skupinou
odborníkù, pokud jsou èlenové dosa�itelní nebo rozhodcem15/ urèeným
Generálním øeditelem a bude ukonèena ve lhùtì �edesáti dní poèínající dnem
uplynutí rozumné lhùty. Koncese a jiné závazky nebudou v prùbìhu
rozhodèího øízení suspendovány.

14/ Seznam, kteryÂ je v dokumentu MTN.GNS/W/120, rozeznaÂvaÂ jedenaÂct sektoruÊ.

15/ VyÂraz ªrozhodceª muÊzÏe byÂt vyklaÂdaÂn i jako osoba i jako skupina.
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7. Rozhodce16/, postupující na základì odstavce 6, nebude zkoumat
povahu koncesí nebo jiných závazkù, které mají být suspendovány ale urèí, zda
je úroveò takové suspense úmìrná úrovni zru�ení nebo zmen�ení výhod.
Rozhodce bude moci rovnì� urèit, zda je navr�ená suspenze koncesí nebo
jiných závazkù povolena na základì uvedené dohody. Jestli�e v�ak zále�itost,
pøedlo�ená rozhodèímu øízení, zahrnuje tvrzení, �e principy a postupy,
uvedené v odstavci 3, nebyly dodr�eny, rozhodce toto tvrzení pøezkoumá. V
pøípadì, �e rozhodce urèí, �e tyto principy a postupy nebyly dodr�eny, �alující
strana je provede podle odstavce 3. Strany pøijmou rozhodnutí rozhodce jako
koneèné a dotèené strany nebudou usilovat o druhé rozhodèí øízení. DSB bude
bezodkladnì zpraven o tomto rozhodnutí a na �ádost poskytne souhlas se
suspenzí koncesí nebo jiných závazkù v pøípadì, �e je �ádost sluèitelná s
rozhodnutím rozhodce, leda�e by DSB cestou konsensu rozhodl o zamítnutí
�ádosti.

8. Suspenze koncesí nebo jiných závazkù bude doèasná a nebude
uplatòována déle ne� bude opatøení, které bylo shledáno nesluèitelným s
uvedenou dohodou, odstranìno nebo ne� Èlen, který musí provést doporuèení
nebo rozhodnutí, nalezl øe�ení, pokud jde o zru�ení nebo zmen�ení výhod nebo
ne� bude dosa�eno vzájemnì uspokojivého øe�ení. V souladu s odstavcem 6
èlánku 21 bude DSB nadále dohlí�et na provádìní pøijatých doporuèení nebo
rozhodnutí, vèetnì tìch pøípadù, kdy bylo pøikroèeno k vyrovnání nebo byly
suspendovány koncese nebo závazky, ale doporuèení uvést opatøení do souladu
s uvedenými dohodami nebyla provedena.

9. Ustanovení o øe�ení sporù uvedených dohod je mo�no se dovolat v
souvislosti s opatøeními, dotýkajícími se jejich dodr�ování vládami nebo
regionálními nebo místními orgány na území Èlena. Jestli�e DSB zjistí, �e
ustanovení uvedené dohody nebyla dodr�ena, odpovìdný Èlen pøijme v�echna
rozumná opatøení, která má v moci k zaji�tìní jejich dodr�ování. Ustanovení
uvedených dohod a tohoto Ujednání, týkající se vyrovnání a suspenze koncesí
nebo jiných závazkù, se pou�ije v pøípadì, kdy nebylo mo�no zabezpeèit
pøíslu�né dodr�ování.17/

Èlánek 23

Posílení mnohostranného systému

1. Jestli�e Èlenové usilují o získání náhrady v pøípadì poru�ení
závazkù nebo zru�ení nebo zmen�ení výhod, vyplývajících z uvedených dohod
nebo v pøípadì pøeká�ky v uskuteèòování jakéhokoli cíle tìchto dohod, budou
postupovat v souladu s pravidly a øízením podle tohoto Ujednání.

2. V takových pøípadech Èlenové:

a) neurèí, �e do�lo k poru�ení, zpùsobujícímu, �e výhody byly zru�eny nebo
zmen�eny nebo �e uskuteèòování cílù uvedených dohod bylo poru�eno,
leda prostøednictvím øe�ení sporù v souladu s pravidly a øízením podle
tohoto Ujednání a uèiní jakékoli takové urèení s ohledem na nález
obsa�ený ve zprávì skupiny odborníkù nebo Odvolacího orgánu pøijaté
DSB nebo v rozhodnutí v rozhodèím øízení, pøijatém podle tohoto
Ujednání;

16/ VyÂraz ªrozhodceª muÊzÏe byÂt vyklaÂdaÂn i jako osoba i jako skupina nebo cÏlen puÊvodnõÂ

skupiny odbornõÂkuÊ, pokud puÊsobõÂ jako rozhodce.

17/ V prÏõÂpadeÏ, zÏe ustanovenõÂ jakeÂkoli uvedeneÂ dohody, tyÂkajõÂcõÂ se opatrÏenõÂ prÏijatyÂch

vlaÂdami nebo regionaÂlnõÂmi nebo mõÂstnõÂmi orgaÂny na uÂzemõÂ CÏlena, jsou rozdõÂlnaÂ od

ustanovenõÂ tohoto odstavce, ustanovenõÂ teÂto uvedeneÂ dohody budou rozhodnaÂ.
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b) budou postupovat v souladu s postupy, uvedenými v èlánku 21, s cílem
urèit dotèenému Èlenovi rozumnou lhùtu pro provedení doporuèení a
rozhodnutí; a

c) budou postupovat v souladu s postupy, uvedenými v èlánku 22, s cílem
urèit úroveò suspenze koncesí a jiných závazkù a obdr�et souhlas DSB v
souladu s tìmito postupy pøed suspenzí koncesí nebo jiných závazkù,
vyplývajících z uvedených dohod jako dùsledek toho, �e dotèený Èlen
neprovedl doporuèení nebo rozhodnutí v rozumné lhùtì.

Èlánek 24

Zvlá�tní postupy, týkající se nejménì rozvinutých èlenských zemí

1. V kterékoli fázi posuzování pøíèin sporu a øízení o øe�ení sporu,
týkajícího se nejménì rozvinuté èlenské zemì, bude zvlá�tní pozornost
vìnována zvlá�tní situaci nejménì rozvinutých èlenských zemí. Z tohoto
hlediska budou Èlenové postupovat umírnìnì pøi nastolování otázek podle
tìchto øízení, které se týkají nejménì rozvinuté èlenské zemì. Jestli�e v
dùsledku opatøení pøijatého nejménì rozvinutou èlenskou zemí do�lo k zru�ení
nebo zmen�ení výhod, budou �alující strany postupovat umírnìnì pøi
po�adování vyrovnání nebo souhlasu se suspenzí uplatòování koncesí nebo
jiných závazkù podle tìchto postupù.

2. V pøípadech øe�ení sporù; týkajících se nejménì rozvinutých
èlenských zemí, kdy v prùbìhu konzultací nebylo nalezeno �ádné uspokojivé
øe�ení, nabídne Generální øeditel nebo pøedseda DSB na �ádost nejménì
rozvinuté èlenské zemì své dobré slu�by, smírèí øízení nebo zprostøedkování s
cílem pomoci stranám vyøe�it spor je�tì pøedtím, ne� je po�ádáno o ustavení
skupiny odborníkù. Generální øeditel nebo pøedseda DSB mohou pøi
poskytování takové pomoci konzultovat jakýkoli zdroj, který budou pova�ovat
za potøebný.

Èlánek 25

Rozhodèí øízení

1. Rychlé rozhodèí øízení v rámci WTO jako alternativní prostøedek
øe�ení sporù mù�e usnadnit urovnání nìkterých sporù, týkajících se zále�itostí
jasnì vymezených obìma stranami.

2. Pokud toto Ujednání nestanoví jinak, je rozhodèí øízení mo�né v
pøípadì, �e se na tom vzájemnì strany dohodnou a dojednají postup, podle
nìho� se bude øídit. Dohoda o rozhodèím øízení bude oznámena v�em Èlenùm
dostateènì pøedem pøed skuteèným zahájením rozhodèího øízení.

3. Jiní Èlenové se mohou stát stranami rozhodèího øízení pouze po
dohodì se stranami, které se o rozhodèím øízení dohodly. Strany v øízení se
dohodnou, �e se rozhodnutí podøídí. Rozhodnutí budou oznámena DSB a
Radì nebo Výboru ka�dé pøíslu�né dohody, u ní� Èlen mù�e nastolit otázku k
ní se vá�ící.

4. Èlánky 21 a 22 tohoto Ujednání se pou�ijí mutatis mutandis na
rozhodnutí rozhodèího øízení.
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Èlánek 26

Neporu�ení

1. �aloby typu popsaného v odstavci 1 b) èlánku XXIII GATT 1994 v
pøípadì neporu�ení dohody

Pokud jsou na uvedenou dohodu uplatnitelná ustanovení odstavce 1 b)
èlánku XXIII GATT 1994, mù�e skupina odborníkù nebo Odvolací orgán
uèinit rozhodnutí nebo doporuèení pouze v pøípadì, kdy sporná strana usoudí,
�e výhoda, vyplývající pro ni pøímo nebo nepøímo z pøíslu�né uvedené dohody,
byla zru�ena nebo zmen�ena nebo �e dosa�ení nìkterého z cílù takové dohody
bylo poru�eno jako dùsledek toho, �e Èlen pou�il opatøení, které je èi není v
rozporu s ustanoveními této dohody. V pøípadì a pokud tato strana usoudí a
skupina odborníkù nebo Odvolací orgán urèí, �e se pøípad týká opatøení, které
není v rozporu s ustanoveními uvedené dohody, na nì� je ustanovení odstavce
1 b) èlánku XXIII GATT 1994 uplatnitelné, øízení stanovené v tomto Ujednání
se pou�ijí s následujícími výjimkami:

a) �alující strana pøedlo�í podrobné odùvodnìní na podporu jakékoli �aloby,
týkající se opatøení, které není v rozporu s pøíslu�nou uvedenou dohodou;

b) v pøípadì, �e bylo zji�tìno, �e opatøení ru�í nebo zmen�uje výhody,
vyplývající z uvedené dohody nebo poru�uje dosa�ení cílù takové dohody,
ani� by byla poru�ena, neexistuje povinnost zru�it toto opatøení. V
takových pøípadech v�ak skupina odborníkù nebo Odvolací orgán
doporuèí dotèenému Èlenu provést vzájemnì uspokojivou úpravu;

c) bez ohledu na ustanovení èlánku 21, bude moci rozhodèí øízení podle
odstavce 3 èlánku 21, na �ádost jedné ze stran, zahrnovat i urèení úrovnì
výhod, které byly zru�eny nebo zmen�eny a mù�e rovnì� navrhnout
zpùsoby a prostøedky dosa�ení vzájemnì uspokojivé úpravy; takové
návrhy nebudou pro sporné strany závazné;

d) bez ohledu na ustanovení odstavce 1 èlánku 22, bude moci být vyrovnání
souèástí vzájemnì uspokojivé úpravy, která definitivnì vyøe�í spor.

2. �aloby typu popsaného v odstavci 1 c) èlánku XXIII GATT 1994

Pokud jsou na uvedenou dohodu uplatnitelná ustanovení odstavce 1 c)
èlánku XXIII GATT 1994, mù�e skupina odborníkù uèinit rozhodnutí nebo
doporuèení pouze v pøípadì, kdy strana usoudí, �e výhoda, vyplývající pro ni
pøímo nebo nepøímo z pøíslu�né uvedené dohody, byla zru�ena nebo zmen�ena
nebo �e dosa�ení nìkterého z cílù takové dohody bylo poru�eno jako dùsledek
existence situace jiné ne� takové, na jaké jsou uplatnitelné odstavce 1 a) a 1 b)
èlánku XIII GATT 1994. V pøípadì a pokud tato strana usoudí a skupina
odborníkù urèí, �e jde o zále�itost podle tohoto odstavce, postupy, uvedené v
tomto Ujednání, se budou uplatòovat pouze po tu fázi øízení a vèetnì této fáze,
ke které byla zpráva skupiny odborníkù zaslána Èlenùm. Pravidla a øízení
pro øe�ení sporù, obsa�ená v Rozhodnutí ze dne 12.dubna 1989 (BISD
36S/61-67), se budou uplatòovat na zprávu z hlediska zkoumání jejího pøijetí a
na dohled a provádìní doporuèení a rozhodnutí. Zároveò se pou�ijí následující
ustanovení:

a) �alující strana pøedlo�í podrobné zdùvodnìní na podporu v�ech
argumentù, pou�itých v souvislosti s otázkami nastolenými podle tohoto
odstavce;
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b) jestli�e v zále�itostech, týkajících se otázek nastolených podle tohoto
odstavce, skupina odborníkù shledá, �e zále�itost zasahuje do otázek
øe�ení sporù jiných ne� podle tohoto odstavce, ode�le skupina odborníkù
DSB zprávu o tìchto otázkách a samostatnou zprávu o otázkách,
týkajících se tohoto odstavce.

Èlánek 27

Odpovìdnost sekretariátu

1. Sekretariát bude povìøen napomáhat skupinám odborníkù, zvlá�tì
pokud jde o právní, historické a procedurální aspekty projednávaných otázek a
poskytovat administrativní a technické slu�by.

2. Na �ádost Èlena mu Sekretariát poskytne pomoc v pøípadì øe�ení
sporu, ale bude patrnì rovnì� nezbytné, pokud jde o øe�ení sporù, poskytovat
dodateènou právní pomoc a poradenství rozvojovým èlenským zemím. Za tím
úèelem Sekretariát dá rozvojovým èlenským zemím, pokud o to po�ádají, k
dispozici kvalifikovaného právního experta z útvaru technické spolupráce
WTO. Tento expert pomù�e rozvojové èlenské zemi tak, aby byla zabezpeèena
nestrannost Sekretariátu.

3. Sekretariát bude organizovat speciální výukové stá�e pro Èleny,
kteøí o to projeví zájem, týkající se tìchto øízení a praktického øe�ení sporù
tak, aby to expertùm Èlenù umo�nilo být lépe informováni o tìchto otázkách.
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DODATEK 1

DOHODY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TOTO UJEDNÁNÍ

A) Dohoda o zøízení Svìtové obchodní organizace

B) Mnohostranné obchodní dohody

Pøíloha 1A: Mnohostranná dohoda o obchodu zbo�ím
Pøíloha 1B: V�eobecná dohoda o obchodu slu�bami
Pøíloha 1C: Dohoda o obchodních aspektech práv k du�evnímu vlastnictví

Pøíloha 2: Ujednání o pravidlech a øízení pøi øe�ení sporù

C) Vícestranné obchodní dohody

Pøíloha 4: Dohoda o obchodu civilními letadly
Dohoda o vládních zakázkách
Mezinárodní dohoda o obchodu mléènými výrobky
Mezinárodní dohoda o obchodu hovìzím masem

Uplatnitelnost tohoto Ujednání na Vícestranné obchodní dohody bude
záviset na tom, zda signatáøské zemì ka�dé z dohod pøijmou rozhodnutí o
podmínkách uplatnìní Ujednání na tyto dohody, vèetnì v�ech zvlá�tních nebo
dodatkových pravidel a øízení, uvedených v dodatku 2 tak, jak bylo oznámeno
Orgánu pro øe�ení sporù.
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DODATEK 2

ZVLÁ�TNÍ A DODATKOVÁ PRAVIDLA A ØÍZENÍ, OBSA�ENÁ
V UVEDENÝCH DOHODÁCH

Dohoda Pravidla a øízení

Dohoda o uplatòování sanitárních
a fytosanitárních opatøení 11.2

Dohoda o textilu a o�acení 2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4,
5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 a�
8.12

Dohoda o technických pøeká�kách obchodu 14.2 a� 14.4, Pøíloha 2

Dohoda o provádìní èl. VI GATT 1994 17.4 a� 17.7

Dohoda o provádìní èl. VII GATT 1994 19.3 a� 19.5, Pøíloha
II.2(f), 3, 9, 21

Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatøeních 4.2 a� 4.12, 6.6, 7.2 a�
7.10, 8.5, poznámka 35,
24.4, 27.7, Pøíloha V

V�eobecná dohoda o obchodu slu�bami XXII:3, XXIII:3
Pøíloha o finanèních slu�bách 4
Pøíloha o leteckých dopravních slu�bách 4

Rozhodnutí o nìkterých postupech pøi øe�ení
sporù z V�eobecné dohody o obchodu slu�bami 1 a� 5

Seznam pravidel a øízení v tomto dodatku zahrnuje ustanovení, kde
pouze èást je v této souvislosti pøípadná.

Jakákoli zvlá�tní nebo dodatková pravidla a øízení ve Vícestranných
obchodních dohodách budou urèena pøíslu�nými orgány pro ka�dou dohodu
tak, jak byla oznámena Orgánu pro øe�ení sporù.
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DODATEK 3

PRACOVNÍ POSTUPY

1. Pøi své práci bude skupina odborníkù postupovat podle pøíslu�ných
ustanovení tohoto Ujednání. Dále bude pou�ívat následující pracovní postupy.

2. Skupina odborníkù se bude scházet na uzavøeném zasedání.
Sporné strany a jiné dotèené strany se schùzí zúèastní pouze, jestli�e je
skupina odborníkù pozve.

3. Usnesení skupiny odborníkù a dokumenty mu pøedlo�ené zùstávají
dùvìrné. �ádné ustanovení tohoto Ujednání nebrání sporné stranì, aby svá
vlastní stanoviska zveøejnila. Èlenové budou s informacemi pøedlo�enými
jimým Èlenem skupinì odborníkù zacházet jako s dùvìrnými, pokud je tento
Èlen za dùvìrné oznaèí. Jestli�e sporná strana pøedlo�í skupinì odborníkù
dùvìrnou verzi písemného stanoviska, zpracuje zároveò, pokud o to Èlen
po�ádá, nedùvìrný výtah informací, obsa�ených v jeho stanoviscích, který
bude moci být zveøejnìn.

4. Pøed prvním vìci se týkajícím zasedáním skupiny odborníkù se
stranami, pøedlo�í sporné strany skupinì odborníkù písemná vysvìtlení, v
nich� uvedou fakta pøípadu a pøíslu�né argumenty.

5. Na svém prvním, vìci se týkajícím zasedání se stranami, po�ádá
skupina odborníkù stranu, která podala �alobu, aby pøípad uvedla. Poté, stále
na tomté� zasedání, bude strana, proti které �aloba smìøuje, po�ádána, aby
sdìlila svùj názor.

6. V�echny tøetí strany, které oznámí DSB svùj zájem ve vìci, budou
písemnì pøizvány, aby sdìlily své názory v prùbìhu prvního, vìci se týkajícího
zasedání skupiny odborníkù v èásti, která tomu bude vìnována. V prùbìhu
této èásti tohoto zasedání se budou moci zúèastnit v�echny tyto tøetí strany.

7. Formální námitky budou uplatnìny v prùbìhu druhého, vìci se
týkajícího zasedání skupiny odborníkù. �alovaná strana bude mít právo
ujmout se slova pøed stranou �alující. Pøed tímto zasedáním pøedlo�í strany
skupinì odborníkù své námitky písemnì.

8. Skupina odborníkù mù�e kdykoli polo�it otázky stranám a po�ádat
je, aby daly vysvìtlení buï v prùbìhu zasedání se stranami nebo písemnì.

9. Sporné strany a v�echny tøetí strany, pøizvané sdìlit svùj názor v
souladu s èlánkem 10, dají k dispozici skupinì odborníkù písemnou verzi svých
ústních stanovisek.

10. V zájmu zabezpeèit plnou transparentnost, budou stanoviska,
námitky a prohlá�ení uvedená v odstavcích 5 a� 9 èinìna za pøítomnosti stran.
Písemná vyjádøení ka�dé strany, vèetnì pøipomínek k popisné èásti zprávy a
odpovìdi na otázky polo�ené skupinou odborníkù, budou navíc dány k
dispozici druhé stranì nebo stranám.

11. Jakákoli dodateèná øízení skupiny odborníkù jsou pøípustná.
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12. Navr�ený program práce skupiny odborníkù:

a) Obdr�ení prvních písemných stanovisek stran:

1) �alující strana: 3 - 6 týdnù

2) �alovaná strana: 2 - 3 týdny

b) Datum, hodina a místo prvního, vìci se týkajícího
zasedání se stranami, jednání s tøetími stranami: 1 - 2 týdny

c) Obdr�ení písemných námitek stran: 2 - 3 týdny

d) Datum, hodina a místo druhého, vìci se týkajícího
zasedání se stranami: 1 - 2 týdny

e) Vydání popisné èásti zprávy stranám: 2 - 4 týdny

f) Obdr�ení pøipomínek stran k popisné èásti zprávy: 2 týdny

g) Vydání prozatímní zprávy, vèetnì nálezu a
závìrù stranám: 2 - 4 týdny

h) Koneèná lhùta pro strany k pøedlo�ení návrhu
k pøezkoumání èásti(í) zprávy: 1 týden

i) Lhùta pro pøezkoumání zprávy skupinou odborníkù vèetnì
pøípadné dodateèné schùzky se stranami: 2 týdny

j) Vydání závìreèné zprávy sporným stranám: 2 týdny

k) Rozeslání závìreèné zprávy Èlenùm: 3 týdny

Tento program mù�e být mìnìn v pøípadì nepøedvídaného vývoje.
Dodateèná zasedání stran budou organizována v pøípadì potøeby.
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DODATEK 4

KONZULTAÈNÍ SKUPINY EXPERTÙ

Následující pravidla a øízení se budou uplatòovat na konzultaèní
skupiny expertù, které jsou zøízeny v souladu s ustanoveními odstavce 2
èlánku 13.

1. Konzultaèní skupiny expertù jsou podøízeny skupinì odborníkù.
Jejich zmocnìní a podrobné pracovní postupy budou stanoveny skupinou
odborníkù, které podají zprávu.

2. Úèast v konzultaèních skupinách expertù bude omezena na osoby
odbornì zdatné a zku�ené v pøíslu�né oblasti.

3. Obèané sporných stran nebudou èleny konzultaèní skupiny expertù
bez vzájemné dohody sporných stran, leda�e na základì výjimeèných okolností
skupina odborníkù usoudí, �e potøebu specializované vìdecké expertizy nelze
uspokojit jinak. Vládní úøedníci sporných stran nebudou v konzultaèních
skupinách expertù pùsobit. Èlenové konzultaèních skupin expertù v nich
budou pùsobit osobnì a nikoli jako zástupci vlády ani jako zástupci jakékoli
organizace. Vlády nebo organizace jim proto nebudou dávat pokyny pokud jde
o zále�itosti, jimi� se konzultaèní skupina expertù zabývá.

4. Konzultaèní skupiny expertù mohou konzultovat a vy�adovat
informace a technické rady od jakéhokoli zdroje, který pova�ují za vhodný.
Døíve, ne� si konzultaèní skupina expertù takové informace nebo rady od
zdroje, který je v pravomoci Èlena, vy�ádá, bude vládu tohoto Èlena
informovat. Kterýkoli Èlen odpoví bezodkladnì a úplnì na jakoukoli �ádost
konzultaèní skupiny expertù o takovou informaci, kterou konzultaèní skupina
expertù pova�uje za potøebnou a pøimìøenou.

5. Sporné strany budou mít pøístup ke v�em pøíslu�ným informacím,
poskytnutým konzultaèní skupinì expertù, pokud nemají dùvìrnou povahu.
Dùvìrné informace, poskytnuté konzultaèní skupinì expertù, nebudou
zveøejnìny bez formálního souhlasu vlády, organizace nebo osoby, která
informace poskytla. V pøípadì, �e tyto informace byly konzultaèní skupinou
expertù po�adovány, ale zveøejnìní tìchto informací nebylo konzultaèní
skupinì expertù povoleno, bude vládou, organizací nebo osobou, která je
poskytla, zpracován jejich nedùvìrný výtah.

6. Konzultaèní skupina expertù pøedlo�í sporným stranám návrh
zprávy s cílem získat jejich pøipomínky a vzít je v úvahu, pokud to bude
pøimìøené, v závìreèné zprávì, která bude pøedána, jakmile bude pøedlo�ena
skupinì odborníkù, sporným stranám. Závìreèná zpráva konzultaèní skupiny
expertù má pouze povahu poradní.
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PØÍLOHA 3

MECHANISMUS PØEZKOUMÁVÁNÍ OBCHODNÍ POLITIKY

Èlenové se dohodli takto:

A. Cíle

(i) Úèelem Mechanismu pøezkoumávání obchodní politiky (dále
uvádìného jako �TPRM�*/) je pøispìt k tomu, aby v�ichni Èlenové více
dodr�ovali pravidla, øád a závazky pøijaté v Mnohostranných obchodních
dohodách, popøípadì ve Vícestranných obchodních dohodách a tak usnadnit
pùsobení mnohostranného obchodního systému, umo�òujíce vy��í
transparentnost a porozumìní obchodní politice a obchodním praktikám
Èlenù. Mechanismus pøezkoumávání tak umo�òuje pravidelné kolektivní
zvá�ení a zhodnocení celého spektra obchodní politiky a obchodních praktik
jednotlivých Èlenù a jejich dopad na pùsobení mnohostranného obchodního
systému. Není v�ak zamý�len, aby slou�il jako základ pro dodr�ování
specifických závazkù, vyplývajících z dohod nebo pro postupy pøi øe�ení sporù
nebo aby Èlenùm ukládal nové závazky v oblasti obchodní politiky.

(ii) Posouzení obchodní politiky podle mechanismu pøezkoumávání se
provádí v pøíslu�ném rozsahu v souvislosti s �ir�ími ekonomickými a
rozvojovými potøebami, politikou a cíli dotyèného Èlena, jako� i v souvislosti s
jeho vnìj�ím prostøedím. Funkcí mechanismu pøezkoumávání je v�ak zjistit
dopady obchodní politiky a obchodních praktik Èlena na mnohostranný
obchodní systém.

B. Domácí transparentnost

Èlenové uznávají význam domácí transparentnosti rozhodnutí vlády v
obchodnì politických otázkách jak pro ekonomiky Èlenù; tak pro
mnohostranný obchodní systém a souhlasí s podnìcováním a podporou vìt�í
transparentnosti uvnitø jejich vlastních systémù uznávajíce, �e se
uskuteèòování domácí transparentnosti musí dít na dobrovolném základì,
pøièem� v úvahu je nutno brát právní a politický systém ka�dého Èlena.

C. Postupy pro pøezkoumávání

(i) Pro pøezkoumávání obchodní politiky se tímto zøizuje Orgán pro
pøezkoumávání obchodní politiky (dále uvádìný jako �TPRB�**/).

(ii) Obchodní politika a obchodní praktiky v�ech Èlenù budou
podrobeny pravidelnému pøezkoumávání. Rozhodujícím faktorem pro
rozhodování o frekvenci pøezkoumávání bude vliv jednotlivých Èlenù na
pùsobení mnohostranného obchodního systému, urèený jejich podílem na
svìtovém obchodu za uplynulé reprezentativní období. První ètyøi takto
urèené obchodní subjekty (Evropská spoleèenství poèítaje jako jeden) budou
podrobeny pøezkoumávání ka�dé dva roky. Dal�ích 16 bude pøezkoumáváno
ka�dé ètyøi roky. Ostatní Èlenové budou podrobeni pøezkoumání ka�dých �est
let, s výjimkou nejménì rozvinutých èlenských zemí, pro které mù�e být
stanoveno del�í èasové období. Rozumí se, �e pøezkoumávání subjektù, které
mají spoleènou zahranièní obchodní politiku, týkající se více ne� jednoho

*/ Trade Policy Review Mechanism.

**/ Trade Policy Review Body.
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Èlena, bude zahrnovat v�echny slo�ky obchodní politiky, mající dopad na
obchod, vèetnì související obchodní politiky a praktik jednotlivých Èlenù.
Výjimeènì, v pøípadì zmìn v obchodní politice nebo praktikách Èlena, které
mohou mít významný dopad na jeho obchodní partnery, mù�e TPRB po
konzultaci po�ádat dotyèného Èlena, aby pøedlo�il døíve svùj nový pøehled.

(iii) Jednání na zasedáních TPRB se budou øídit cíli, stanovenými v
odstavci A. Tato jednání se budou soustøeïovat na Èlenovu obchodní politiku
a praktiky, které jsou pøedmìtem hodnocení podle mechanismu
pøezkoumávání.

(iv) TPRB sestaví základní plán pro provádìní pøezkoumávání. Mù�e
rovnì� projednávat a brát v úvahu aktualizované zprávy od Èlenù. TPRB
bude po konzultaci se Èleny, jich� se to pøímo týká, sestavovat program
pøezkoumávání pro ka�dý rok. Po konzultaci s Èlenem nebo Èleny, kteøí
budou podrobeni pøezkoumání, mù�e pøedseda vybrat mluvèí, kteøí za svoji
osobu uvedou projednávání v rámci TPRB.

(v) TPRB bude opírat svoji práci o následující dokumentaci:

a) kompletní zprávu tak, jak je uvedeno v odstavci D,
pøedlo�enou Èlenem nebo Èleny, kteøí jsou podrobeni
pøezkoumání;

b) zprávu, koncipovanou Sekretariátem na jeho vlastní
zodpovìdnost, zalo�enou na informacích, které má k dispozici
a na dal�ích informacích, poskytnutých dotyèným Èlenem
nebo Èleny. Sekretariát by mìl usilovat o to, aby od
dotyèného Èlena nebo Èlenù získal objasnìní jejich obchodní
politiky a praktik.

(vi) Zprávy Èlenù, kteøí jsou podrobeni pøezkoumávání a zpráva
Sekretariátu spolu s protokolem z pøíslu�ného jednání TPRB, budou po
provedeném pøezkoumání neprodlenì publikovány.

(vii) Tyto dokumenty budou postoupeny Konferenci ministrù, která je
vezme na vìdomí.

D. Podávání zpráv

S cílem dosáhnout co nejvy��ího stupnì transparentnosti bude ka�dý
Èlen pravidelnì pøedkládat TPRB zprávy. Úplné zprávy budou obsahovat
popis obchodní politiky a praktik, uplatòovaných dotyèným Èlenem nebo
Èleny podle dohodnutého vzoru, schváleného TPRB. Tento vzor se bude
zpoèátku opírat o Vzor pro zprávy zemí, stanovený Rozhodnutím z
19.èervence 1989 (BISD 36S/406-409) doplnìný podle potøeby tak, aby obsah
zpráv zahrnoval v�echny aspekty obchodní politiky, pokryté Mnohostrannými
obchodními dohodami podle Pøílohy 1, popøípadì Vícestrannými obchodními
dohodami. Podle zku�eností mù�e TPRB tento vzor upravit. Pokud dojde v
dobì mezi pøezkoumáními v jejich obchodní politice k významným zmìnám,
podají o tom Èlenové struènou zprávu; na základì dohodnutého vzoru budou
ka�doroènì poskytovány nejnovìj�í statistické informace. Zvlá�tní pozornost
bude vìnována potí�ím nejménì rozvinutých èlenských zemí pøi sestavování
zpráv. Sekretariát poskytne na �ádost rozvojovým èlenským zemím a zejména
nejménì rozvinutým èlenským zemím technickou pomoc. Informace, obsa�ené
ve zprávách, by mìly být v co nejvìt�í míøe koordinovány s oznámeními,
uèinìnými podle ustanovení Mnohostranných obchodních dohod, popøípadì
Vícestranných obchodních dohod.
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E. Vztah k ustanovením GATT 1994 a GATS o platební bilanci

Èlenové uznávají potøebu co nejvíce sní�it bøímì vlád, které se musí
podrobit úplným konzultacím pøi uplatòování ustanovení o platební bilanci
GATT 1994 nebo GATS. Za tímto úèelem pøedseda TPRB, po konzultaci s
dotyèným Èlenem nebo Èleny a s pøedsedou Výboru pro omezení, uplatòovaná
z dùvodu platební bilance, vypracuje administrativní ujednání tak, aby byl
obvyklý rytmus pøezkoumávání obchodní politiky harmonizován s èasovým
rozvrhem pro konzultace o platební bilanci bez toho, �e bude docházet k
odkladu pøezkoumávání obchodní politiky o více ne� 12 mìsícù.

F. Vyhodnocení mechanismu

TPRB provede vyhodnocení pùsobení TPRM nejpozdìji do pìti let po
vstupu v platnost Dohody o WTO. Výsledky hodnocení budou pøedlo�eny
Konferenci ministrù. Ta mù�e následnì provést vyhodnocení TPRM v
intervalech, které urèí, nebo jak bude Konferencí ministrù po�adováno.

G. Pøehled vývoje v mezinárodním obchodním prostøedí

TPRB bude rovnì� ka�dý rok zkoumat vývoj v mezinárodním
obchodním prostøedí, který má vliv na mnohostranný obchodní systém.
Zkoumání se bude opírat o výroèní zprávu Generálního øeditele o hlavních
èinnostech WTO osvìtlující významné otázky, ovlivòující obchodní systém.
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PØÍLOHA 4

VÍCESTRANNÉ OBCHODNÍ DOHODY*/

DOHODA O OBCHODU CIVILNÍMI LETADLY

Dohoda o obchodu civilními letadly, sjednaná v �enevì dne 12.dubna
1979 (BISD 26S/162) ve znìní zmìn, úprav nebo dodatkù.

DOHODA O VLÁDNÍCH ZAKÁZKÁCH

Dohoda o vládních zakázkách, sjednaná v Marrake�i dne 15.dubna
1994.

MEZINÁRODNÍ DOHODA O OBCHODU MLÉÈNÝMI VÝROBKY

Mezinárodní dohoda o obchodu mléènými výrobky, sjednaná v
Marrake�i dne 15.dubna 1994.

MEZINÁRODNÍ DOHODA O OBCHODU HOVÌZÍM MASEM

Mezinárodní dohoda o obchodu hovìzím masem, sjednaná v Marrake�i
dne 15.dubna 1994.

*/ Tyto dohody podleÂhajõÂ samostatneÂmu procesu prÏijetõÂ. CÏeskaÂ republika se dne

15.dubna 1994 nestala jejich signataÂrÏem.



- 423 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995Strana 2770 CÏ aÂstka 51

ROZHODNUTÍ O OPATØENÍCH VE PROSPÌCH
NEJMÉNÌ ROZVINUTÝCH ZEMÍ

Ministøi,

uznávajíce kritickou situaci nejménì rozvinutých zemí a potøebu
zabezpeèit jejich efektivní úèast ve svìtovém obchodním systému a k pøijetí
opatøení ke zlep�ení jejich obchodních pøíle�itostí;

uznávajíce specifické potøeby nejménì rozvinutých zemí v oblasti
pøístupu na trh, kde pokraèující preferenèní pøístup zùstává hlavním
prostøedkem pro zlep�ení jejich obchodních pøíle�itostí;

znovu potvrzujíce svùj závazek plnit bezezbytku ustanovení, týkající se
nejménì rozvinutých zemí, obsa�ených v odstavcích 2 d), 6 a 8 Rozhodnutí z
28.listopadu 1979 o rozdílném a výhodnìj�ím zacházení, reciprocitì a plnìj�í
úèasti rozvojových zemí;

majíce na zøeteli závazky úèastníkù, jak je stanoveno v oddíle B (vii)
èásti I Deklarace z Punta del Este;

1. Rozhodli, �e pokud ji� není stanoveno v nástrojích sjednaných v
prùbìhu Uruguayského kola a bez ohledu na to, zda tyto nástroje pøijaly,
budou nejménì rozvinuté zemì tak dlouho, dokud zùstanou v této kategorii,
plníce v�eobecná pravidla uvedená v døíve zmínìných nástrojích, pouze �ádány
pøijmout závazky a koncese v rozsahu, který je v souladu s jejich vlastním
rozvojem, finanèními a obchodními potøebami nebo jejich administrativními a
institucionálními schopnostmi. Nejménì rozvinutým zemím bude poskytnuta
dodateèná lhùta jednoho roku, poèínající 15.dubna 1994 k pøedlo�ení jejich
listin koncesí a závazkù, jak je po�adováno v èlánku XI Dohody o zøízení
Svìtové obchodní organizace.

2. Se dohodli, �e:

(i) Urychlené uplatòování v�ech zvlá�tních a rozdílných opatøení,
pøijatých ve prospìch nejménì rozvinutých zemí, vèetnì tìch, je�
byla pøijata v souvislosti s Uruguayským kolem, bude
zabezpeèeno mimo jiné prostøednictvím pravidelných
pøezkoumání.

(ii) V mo�né míøe mohou být koncese na celní a necelní opatøení
sjednaná v Uruguayském kole na výrobky vývozního zájmu
nejménì rozvinutých zemí plnìny autonomnì, pøedem a
bezodkladnì. Bude zva�ováno dal�í vylep�ení V�eobecného
systému preferencí a jiných schémat na výrobky zvlá�tního
vývozního zájmu nejménì rozvinutých zemí.

(iii) Pravidla, stanovená v rùzných dohodách a nástrojích a
pøechodná ustanovení, sjednaná v rámci Uruguayského kola by
mìla být pro nejménì rozvinuté zemì uplatnìna pru�ným a
podpùrným zpùsobem. S tímto cílem budou s porozumìním
posuzovány specifické a odùvodnìné obavy vznesené nejménì
rozvinutými zemìmi na pøíslu�ných Radách a Výborech.

(iv) Pøi uplatòování opatøení ke zmírnìní úèinkù dovozu a jiných
opatøení, uvedených v odstavci 3 c) èlánku XXXVII GATT 1947
a v odpovídajících ustanovení GATT 1994 bude zvlá�tní
pozornost vìnována vývozním zájmùm nejménì rozvinutých
zemí.
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(v) Nejménì rozvinutým zemím bude poskytnuta podstatnì zvý�ená
technická pomoc k rozvoji, posílení a diversifikaci jejich výroby a
vývozních základen, vèetnì slu�eb, jako� i k podpoøe obchodu s
cílem umo�nit jim dosáhnout co nejvìt�ího u�itku z
liberalizovaného pøístupu na trhy.

3. Souhlasí s pøezkoumáváním specifických potøeb nejménì
rozvinutých zemí a s pokraèováním v úsilí o pøijetí pozitivních opatøení, která
usnadní roz�íøení obchodních pøíle�itostí ve prospìch tìchto zemí.

DEKLARACE K PØÍNOSU SVÌTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE
K DOSA�ENÍ VÌT�Í PROPOJENOSTI

VE VYTVÁØENÍ GLOBÁLNÍ EKONOMICKÉ POLITIKY

1. Ministøi uznávají, �e globalizace svìtové ekonomiky vedla k trvale
rostoucí vzájemné závislosti mezi ekonomickými politikami uskuteèòovanými
jednotlivými zemìmi, vèetnì vzájemné závislosti mezi strukturálními,
makroekonomickými, obchodními, finanèními a rozvojovými aspekty
vytváøené ekonomické politiky. Úkol dosáhnout souladu mezi tìmito
politikami se týká v prvé øadì vlád na národní úrovni, ale jejich mezinárodní
propojení je dùle�itý a hodnotný prvek ve zvy�ování efektivnosti tìchto politik
na národní úrovni. Dohody dosa�ené v Uruguayském kole ukazují, �e v�echny
zúèastnìné vlády uznávají, �e liberální obchodní politiky mohou pøispìt ke
zdravému rùstu a rozvoji jejich vlastních ekonomik a svìtové ekonomiky jako
celku.

2. Úspì�ná spolupráce v ka�dé oblasti ekonomické politiky pøispívá k
pokroku v jiných oblastech. Vìt�í stabilita devizového kursu, zalo�ená na
pravidelnìj�í podpoøe ekonomických a finanèních podmínek, by mìla pøispívat
k roz�íøení obchodu, trvalého rùstu a rozvoje a k úpravì vnìj�ích nerovnováh.
Je tøeba rovnì� zajistit odpovídající a èasovaný pøíliv zvýhodnìných i
nezvýhodnìných finanèních zdrojù a zdrojù urèených do skuteèných investic
do rozvojových zemí a zvý�it úsilí s cílem vyøe�it problémy zadlu�enosti a
napomáhat tak zabezpeèení ekonomického rùstu a rozvoje. Liberalizace
obchodu tvoøí stále dùle�itìj�í slo�ku úspìchu regulaèních programù
nastoupených mnohými zemìmi, èasto zahrnujících výrazné pøechodné
sociální výdaje. V této souvislosti si ministøi v�ímají úlohy Svìtové banky a
Mezinárodního mìnového fondu pøi podpoøe pøizpùsobení se liberalizaci
obchodu, vèetnì podpory zcela potraviny dová�ejícím rozvojovým zemím, je� se
potýkají s krátkodobými cenovými náklady, vznikajícími ze zemìdìlských
obchodních reforem.

3. Pozitivní výsledek Uruguayského kola je hlavním pøínosem k více
propojeným a vzájemnì se doplòujícím mezinárodním ekonomickým
politikám. Závìry Uruguayského kola zabezpeèují roz�íøení pøístupu na trhy
ve prospìch v�ech zemí, stejnì jako rámec posílených mnohostranných
obchodních disciplín. Rovnì� zaruèují, �e obchodní politika bude
uskuteèòována transparentnìj�ím zpùsobem a s vìdomím vìt�ího u�itku z
otevøeného obchodního ovzdu�í pro domácí soutì�ivost. Posílený
mnohostranný obchodní systém, vyplývající z Uruguayského kola, je schopen
poskytnout zlep�enou základnu pro liberalizaci, pøispìt k efektivnìj�ímu
dohledu a k zabezpeèení pøísného dodr�ování mnohostrannì sjednaných
pravidel a disciplín. Tato zlep�ení znamenají, �e obchodní politika mù�e hrát
v budoucnu podstatnìj�í úlohu v zabezpeèování propojenosti pøi vytváøení
globální ekonomické politiky.

4. Ministøi ov�em uznávají, �e tì�kosti, jejich� pùvod le�í mimo
obchod, nemohou být napraveny prostøednictvím opatøení pøijatých pouze v
oblasti obchodu. To zdùrazòuje dùle�itost úsilí ke zlep�ení jiných prvkù pøi
vytváøení globální ekonomické politiky k doplnìní úèinného provádìní
výsledkù, dosa�ených v Uruguayském kole.
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5. Propojení mezi rùznými aspekty ekonomické politiky vy�aduje, aby
mezinárodní instituce odpovìdné za ka�dou z tìchto oblastí, sledovaly
soudr�né a vzájemnì se podporující politiky. WTO by mìla proto prosazovat a
rozvíjet spolupráci s mezinárodními organizacemi odpovìdnými za mìnové a
finanèní zále�itosti pøi respektování pravomoci, pøedpisù o utajení a nezbytné
autonomie rozhodovacího procesu ka�dé instituce a pøi zamezení ukládání
vzájemné podmínìnosti a dodateèných podmínek na vlády. Ministøi dále
vyzývají Generálního øeditele WTO, aby spolu s Výkonným øeditelem
Mezinárodního mìnového fondu a Prezidentem Svìtové banky pøezkoumal
dùsledky odpovìdnosti WTO za spolupráci s Bretton Woodskými institucemi,
stejnì jako mo�né formy této spolupráce za úèelem dosa�ení vìt�í propojenosti
pøi vytváøení globální ekonomické politiky.

ROZHODNUTÍ O OZNAMOVACÍCH POSTUPECH

Ministøi se rozhodli doporuèit Ministerské konferenci pøijetí
rozhodnutí ke zlep�ení a pøezkoumání ní�e stanovených oznamovacích
postupù.

Èlenové,

pøejíce si zlep�it pùsobení oznamovacích postupù podle Dohody o
zøízení Svìtové obchodní organizace (dále uvádìné jako �Dohoda o WTO�) a
tím pøispìt k transparentnosti obchodních politik Èlenù a k efektivnosti
dohlí�ecích opatøení pøijatých za tímto úèelem;

pøipomínajíce si závazky v oblasti zveøejòování a oznamování,
vyplývající z Dohody o WTO, vèetnì závazkù, vyplývajících na základì
protokolù o pøístupu, výjimek a jiných dohod, k nim� Èlenové pøistoupili;

se dohodli takto:

I. V�eobecná oznamovací povinnost

Èlenové potvrzují svùj závazek dodr�ovat závazky v oblasti
zveøejòování a oznamování, vyplývající z Mnohostranných obchodních dohod,
pøípadnì z Vícestranných obchodních dohod.

Èlenové si pøipomínají své závazky, uvedené v Ujednání o
oznamování, konzultaci, øe�ení sporù a dohledu, pøijaté dne 28.listopadu 1979
(BISD 26S/210). S ohledem na tento jejich závazek oznamovat v nejvìt�í
mo�né míøe jimi pøijatá obchodní opatøení, ovlivòující pùsobení GATT 1994,
pøièem� samotné oznámení nebude pøedurèovat názor na soulad tìchto
opatøení anebo jejich vztah k právùm a povinnostem podle Mnohostranných
obchodních dohod, pøípadnì Vícestranných obchodních dohod, se Èlenové
dohodli, �e se budou øídit, jestli�e to bude vhodné, pøilo�eným seznamem
opatøení. Èlenové se proto dohodli, �e zavedení nebo zmìna tìchto opatøení
podléhá ustanovením o oznamování podle Dohody z roku 1979.

II. Ústøední rejstøík oznámení

Bude zøízen ústøední rejstøík oznámení, za který bude odpovídat
Sekretariát. Zatímco Èlenové budou postupovat podle existujících
oznamovacích postupù, Sekretariát zabezpeèí, aby ústøední rejstøík
zaznamenal takové prvky informace, poskytnuté o opatøení pøíslu�ným
Èlenem, jakými jsou dùvod, obchodní rozsah a ustanovení, podle kterého bylo
opatøení oznámeno. Ústøední rejstøík bude zahrnovat sledování vazeb mezi
svými záznamy o oznámeních Èlena a povinnostmi.
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Ústøední rejstøík bude ka�doroènì informovat ka�dého Èlena o
pravidelných oznamovacích povinnostech, k nim� bude vyjádøení Èlena
oèekáváno v prùbìhu následujícího roku.

Ústøední rejstøík upozorní jednotlivé Èleny na nesplnìné pravidelné
oznamovací povinnosti.

Informace zaznamenané v ústøedním rejstøíku, týkající se jednotlivých
oznámení, budou poskytnuty na po�ádání kterémukoli Èlenu, jen� je oprávnìn
tato oznámení obdr�et.

III. Pøezkoumání oznamovacích povinností a postupù

Rada pro obchod zbo�ím uskuteèní pøezkoumání oznamovacích
povinností a postupù podle Dohod v Pøíloze 1A Dohody o WTO. Pøezkoumání
bude uskuteènìno pracovní skupinou, její� èlenství bude otevøeno pro v�echny
Èleny. Skupina bude ustavena ihned po datu vstupu v platnost Dohody o
WTO.

Pracovní skupina bude mít tato zmocnìní:

- uskuteèòovat dùkladné pøezkoumání v�ech existujících
oznamovacích povinností Èlenù uvedených v Dohodách v Pøíloze
1A Dohody o WTO s cílem zjednodu�it, normalizovat a
konsolidovat v co nejvìt�í mo�né míøe tyto povinnosti, jako� i
zlep�it jejich plnìní, majíce na zøeteli obecný cíl zlep�it
transparentnost obchodních politik Èlenù a úèinnost dohlí�ecích
opatøení pøijatých za tímto úèelem a dále majíce na zøeteli mo�nou
potøebu nìkterých rozvojových èlenských zemí získat pomoc pøi
plnìní jejich oznamovacích povinností;

- pøedlo�it doporuèení Radì pro obchod zbo�ím nejpozdìji dva roky
po vstupu v platnost Dohody o WTO.
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PØÍLOHA

SEZNAM1/ PØÍKLADÙ OPATØENÍ, PODLÉHAJÍCÍCH OZNÁMENÍ

Cla (vèetnì rozsahu a úrovnì vázání, ustanovení, týkajících se V�eobecného
systému preferencí, sazeb uplatòovaných vùèi èlenùm oblastí volného
obchodu/celních unií, jiných preferencí)

Celní kvóty a pøirá�ky

Mno�stevní omezení, vèetnì dobrovolných vývozních omezení a ujednání o
øízení trhù ovlivòujících dovozy

Jiná netarifní opatøení jako licence a smí�ená opatøení, variabilní dávky

Celní hodnocení

Pravidla pùvodu zbo�í

Vládní zakázky

Technické pøeká�ky

Ochranná opatøení

Antidumpingová opatøení

Vyrovnávací opatøení

Vývozní danì

Vývozní subvence, osvobození od daní a výhodné financování vývozu

Svobodná celní pásma, vèetnì výroby pod celní uzávìrou

Vývozní omezení, vèetnì dobrovolných vývozních omezení a ujednání o øízení
trhù

Jiná vládní pomoc, vèetnì subvencí, osvobození od daní

Úloha státních obchodních podnikù

Devizová kontrola dovozu a vývozu

Vládou pøikázaný výmìnný obchod

Jakákoli jiná opatøení, na nì� se vztahují Mnohostranné obchodní dohody v
Pøíloze 1A k Dohodì o WTO

1/ Tento seznam nemeÏnõÂ existujõÂcõÂ ustanovenõÂ o oznamovaÂnõÂ uvedenaÂ v MnohostrannyÂch

obchodnõÂch dohodaÂch v PrÏõÂloze 1A Dohody o WTO, prÏõÂpadneÏ ve VõÂcestrannyÂch obchodnõÂch

dohodaÂch v PrÏõÂloze 4 Dohody o WTO.
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DEKLARACE O VZTAZÍCH SVÌTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE
S MEZINÁRODNÍM MÌNOVÝM FONDEM

Ministøi,

berouce na vìdomí úzké vztahy mezi SMLUVNÍMI STRANAMI GATT
1947 a Mezinárodním mìnovým fondem a ustanoveními GATT 1947
upravujícími tyto vztahy, zejména èlánek XV GATT 1947;

uznávajíce pøání úèastníkù zalo�it vztahy Svìtové obchodní
organizace s Mezinárodním mìnovým fondem, pokud jde o oblasti, na nì� se
vztahují Mnohostranné obchodní dohody v pøíloze 1A Dohody o WTO, na
ustanoveních, která upravovala vztahy SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947 s
Mezinárodním mìnovým fondem.;

Tímto znovu potvrzují, �e pokud není v Závìreèném aktu stanoveno
jinak, budou vztahy Svìtové obchodní organizace s Mezinárodním mìnovým
fondem, pokud jde o oblasti, na nì� se vztahují Mnohostranné obchodní
dohody v pøíloze 1A Dohody o WTO, zalo�eny na ustanoveních, která
upravovala vztahy SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947 s Mezinárodním
mìnovým fondem.

ROZHODNUTÍ K OPATØENÍM, TÝKAJÍCÍM SE MO�NÝCH
NEGATIVNÍCH VLIVÙ REFORMNÍHO PROGRAMU

NA NEJMÉNÌ ROZVINUTÉ ZEMÌ A ZCELA
POTRAVINY DOVÁ�EJÍCÍ ROZVOJOVÉ ZEMÌ

1. Ministøi uznávají, �e postupné plnìní výsledkù Uruguayského kola
jako celku bude vytváøet vìt�í pøíle�itosti pro rozvoj obchodu a ekonomický
rùst k prospìchu v�ech úèastníkù.

2. Ministøi uznávají, �e bìhem reformních programù, smìøujících k
vìt�í liberalizaci obchodu v zemìdìlství, mohou nejménì rozvinuté a zcela
potraviny dová�ející rozvojové zemì zaznamenat negativní dùsledky, pokud
jde o dostupnost odpovídajících dodávek základních potravin z vnìj�ích zdrojù
v rozumných lhùtách a podmínkách, vèetnì krátkodobých tì�kostí ve
financování normální úrovnì obchodních dovozù základních potravin.

3. Ministøi proto souhlasí se zøízením vhodného mechanismu k
zabezpeèení toho, aby plnìní výsledkù Uruguayského kola v obchodu se
zemìdìlskými výrobky neovlivnilo negativnì dosa�itelnost potravinové pomoci
na úrovni, která je dostateèná k pokraèování v poskytování pomoci pro
zaji��ování potravinových potøeb rozvojových zemí, zejména nejménì
rozvinutých a zcela potraviny dová�ejících rozvojových zemí. Za tímto úèelem
se ministøi dohodli:

(i) pøezkoumávat úrovnì potravinové pomoci, pravidelnì stanovené
Výborem pro potravinovou pomoc podle Úmluvy o potravinové pomoci
1986 a navazovat jednání na vhodném fóru ke stanovení takové úrovnì
závazkù k potravinové pomoci, která je dostateèná k pokrytí
oprávnìných potøeb rozvojových zemi bìhem reformního programu;

(ii) pøijmout smìrnice k zabezpeèení toho, aby byl zvý�ený podíl základních
potravin nejménì rozvinutým zemím a zcela potraviny dová�ejícím
rozvojovým zemím poskytován zcela ve formì daru a/nebo za pøimìøenì
výhodných podmínek v souladu s èlánkem IV Úmluvy o potravinové
pomoci 1986;
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(iii) plnì zvá�it, v souvislosti se svými programy pomoci, �ádosti o
poskytnutí technické a finanèní pomoci nejménì rozvinutým zemím a
zcela potraviny dová�ejícím rozvojovým zemím ke zlep�ení jejich
zemìdìlské produktivity a infrastruktury.

4. Ministøi se dále dohodli zabezpeèit, aby jakákoli dohoda, týkající se
úvìrù na vývoz zemìdìlských výrobkù, obsahovala pøíslu�ná ustanovení o
rozdílném zacházení ve prospìch nejménì rozvinutých a zcela potraviny
dová�ejících rozvojových zemí.

5. Ministøi uznávají, �e jako dùsledek Uruguayského kola mohou jisté
rozvojové zemì zaznamenat krátkodobé potí�e ve financování obvyklé úrovnì
obchodních dovozù a �e tìmto zemím mù�e být umo�nìno èerpat zdroje
mezinárodních finanèních institucí na základì existujících mechanismù nebo
mohou být tyto mechanismy vytvoøeny v souladu s regulaèními programy s
cílem èelit tìmto finanèním tì�kostem. V této souvislosti Ministøi berou na
vìdomí odstavec 37 zprávy Generálního øeditele SMLUVNÍCH STRAN GATT
1947 o jeho konzultacích s Výkonným øeditelem Mezinárodního mìnového
fondu a Prezidentem Svìtové banky (MTN.GNG/NGl4/W/35).

6. Ustanovení tohoto Rozhodnutí budou pøedmìtem pravidelného
pøezkoumání Konferencí ministrù a dùsledky provádìní tohoto Rozhodnutí
budou v pøípadì potøeby sledovány Výborem pro zemìdìlství.

ROZHODNUTÍ O OZNÁMENÍ PRVÉHO ZAÈLENÌNÍ
PODLE ÈLÁNKU 2.6 DOHODY O TEXTILU A O�ACENÍ

Ministøi se dohodli, �e úèastníci, udr�ující omezení, na která se
vztahuje odstavec 1 èlánku 2 Dohody o textilu a o�acení, oznámí v�echny
podrobnosti o opatøeních pøijatých podle odstavce 6 èlánku 2 této Dohody
Sekretariátu GATT nejpozdìji 1.øíjna 1994. Sekretariát GATT urychlenì
roze�le tato oznámení ostatním úèastníkùm pro informaci. Tato oznámení
budou dána k dispozici Orgánu pro kontrolu nad textilem, a� bude ustaven,
pro úèely, uvedené v odstavci 21 èlánku 2 Dohody o textilu a o�acení.

ROZHODNUTÍ O NAVRHOVANÉM UJEDNÁNÍ
O INFORMAÈNÍM SYSTÉMU NOREM WTO�ISO

Ministøi rozhodli doporuèit, aby Sekretariát Svìtové obchodní
organizace (WTO) s Mezinárodní normalizaèní organizací (ISO) dosáhly
vzájemné dohody o zalo�ení informaèního systému, podle kterého:

1. èlenové ISONET budou Informaènímu støedisku ISO/IEC v �enevì
zasílat oznámení, uvedená v odstavcích C a J Kodexu správné praxe pro
pøípravu, pøijímání a uplatòování norem podle Pøílohy 3 k Dohodì o
technických pøeká�kách obchodu, zpùsobem tam uvedeným;

2. v pracovních programech podle odstavce J budou pou�ívány
následující (abecední) èíselné klasifikaèní systémy:

a) klasifikaèní systém norem, který by normalizaèním orgánùm umo�nil
pøidìlit ka�dé normì, zmínìné v pracovním programu (abecední) èíselné
oznaèení pøedmìtné zále�itosti;
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b) stupòovitý kódový systém; který by normalizaèním orgánùm umo�nil
pøidìlit ka�dé normì, zmínìné v pracovním programu, (abecední) èíselné
oznaèení stadia vývoje normy; z tohoto dùvodu by mìlo být rozli�ováno
alespoò pìt vývojových etap: 1) etapa, ve které bylo pøijato rozhodnutí o
vývoji normy, av�ak technické práce dosud nebyly zapoèaty; 2) etapa, ve
které zapoèaly technické práce, av�ak lhùta pro pøedlo�ení pøipomínek
dosud nezaèala bì�et; 3) etapa, ve které zaèala bì�et lhùta pro pøedlo�ení
pøipomínek, av�ak dosud neuplynula; 4) etapa, ve které uplynula lhùta
pro pøedlo�ení pøipomínek, av�ak norma dosud nebyla pøijata; 5) etapa,
ve které byla norma pøijata;

c) identifikaèní systém, zahrnující v�echny mezinárodní normy, který by
umo�nil normalizaèním orgánùm pøidìlit ka�dé normì, zmínìné v
pracovním programu, (abecední) èíselné oznaèení mezinárodní
normy/norem pou�ité za základ;

3. Informaèní støedisko ISO/IEC bude Sekretariátu doruèovat ihned
výtisky v�ech oznámení, uvedených v odstavci C Kodexu správné praxe;

4. Informaèní støedisko ISO/IEC bude pravidelnì publikovat
informace, které obdr�elo v oznámeních, uèinìných podle odstavcù C a J
Kodexu správné praxe; tato publikace, za kterou mù�e být po�adován
pøimìøený poplatek, bude dostupná èlenùm ISONET a prostøednictvím
Sekretariátu Èlenùm WTO.

ROZHODNUTÍ O POSOUZENÍ PUBLIKACE
INFORMAÈNÍHO STØEDISKA ISO/IEC

Ministøi rozhodli, �e Výbor pro technické pøeká�ky obchodu v souladu
s odstavcem 1 èlánku 13 Dohody o technických pøeká�kách obchodu, uvedené
v Pøíloze 1A Dohody o WTO, podle nìho� je ustaven, bude, ani� by byla
dotèena ustanovení o konzultacích a øe�ení sporù, nejménì jedenkrát za rok
pøezkoumávat publikaci Informaèního støediska ISO/IEC o informacích, které
obdr�elo podle Kodexu správné praxe pro pøípravu, pøijímání a uplatòování
norem, uvedeného v Pøíloze 3 k této Dohodì, s cílem poskytnout Èlenùm
pøíle�itost projednat jakékoliv zále�itosti, vztahující se k pùsobení tohoto
Kodexu.

Aby se toto projednávání usnadnilo, poskytne Sekretariát Èlenùm
seznam v�ech normalizaèních orgánù, které Kodex pøijaly, jako� i seznam tìch
normalizaèních orgánù, které od pøedchozího pøezkoumání Kodex pøijaly nebo
od nìj odstoupily.

Sekretariát dále Èlenùm bezodkladnì roze�le výtisky oznámení,
obdr�ených od Informaèního støediska ISO/IEC.

ROZHODNUTÍ PROTI OBCHÁZENÍ

Ministøi,

berouce na vìdomí, �e aèkoli problém obcházení antidumpingových
opatøení pøedstavoval èást jednání, která pøedcházela Dohodì o provádìní
èlánku VI GATT 1994, vyjednavaèi nebyli sto se dohodnout na specifickém
textu,

pamìtlivi, �e je �ádoucí uplatòování jednotných pravidel v této oblasti
co nejdøíve,

rozhodli se postoupit tuto zále�itost Výboru pro otázky antidumpingu,
ustavenému podle zmínìné Dohody, k vyøe�ení.
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ROZHODNUTÍ O PØEZKOUMÁNÍ ÈLÁNKU 17.6
DOHODY O PROVÁDÌNÍ ÈLÁNKU VI

V�EOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODU 1994

Ministøi se dohodli takto:

Zpùsob pøezkoumávání uvedený v odstavci 6 èlánku 17 Dohody o
provádìní èlánku VI GATT 1994 bude po 3 letech provìøen s cílem posoudit
otázku, zda je zpùsobilý pro v�eobecné uplatòování.

DEKLARACE ØE�ENÍ SPORÙ PODLE DOHODY
O PROVÁDÌNÍ ÈLÁNKU VI V�EOBECNÉ DOHODY

O CLECH A OBCHODU 1994 NEBO ÈÁSTI V DOHODY
O SUBVENCÍCH A VYROVNÁVACÍCH OPATØENÍCH

Ministøi uznávají, pokud jde o øe�ení sporù podle Dohody o provádìní
èlánku VI GATT 1994 nebo èásti V Dohody o subvencích a vyrovnávacích
opatøeních, potøebu sladìnosti øe�ení sporù, vyplývajících z antidumpingových
a vyrovnávacích opatøení.

DEKLARACE, TÝKAJÍCÍ SE PØÍPADU, KDY MÁ CELNÍ SPRÁVA
DÙVODY POCHYBOVAT O PRAVDIVOSTI NEBO PØESNOSTI

PROHLA�OVANÉ HODNOTY

Ministøi vyzývají Výbor pro celní hodnocení zøízený podle Dohody o
provádìní èlánku VII GATT 1994, aby pøijal následující rozhodnutí:

Výbor pro celní hodnocení,

potvrzujíc, �e pøevodní hodnota podle Dohody o provádìní èlánku VII
GATT 1994 (dále uvádìné jako �Dohoda�), je prvoøadým základem pro
urèování celní hodnoty;

uznávajíc, �e se celní správa mù�e zabývat pøípady, kdy má dùvody
pochybovat o pravdivosti nebo pøesnosti informací nebo listin pøedlo�ených
obchodníky na podporu prohla�ované hodnoty;

zdùrazòujíc, �e by celní správa, pokud tak èiní, nemìla zpùsobit újmu
oprávnìným obchodním zájmùm obchodníkù;

berouc v úvahu èlánek 17 Dohody, odstavec 6 pøílohy III Dohody a
pøíslu�ná rozhodnutí Technického výboru pro celní hodnocení;

rozhodl takto:

1. Je-li pøedlo�eno prohlá�ení a celní správa má dùvody pochybovat o
pravdivosti nebo pøesnosti informací nebo listin, pøedlo�ených na podporu
tohoto prohlá�ení, mù�e celní správa po�adovat na dovozci, aby pøedlo�il
doplòující odùvodnìní, vèetnì listin nebo jiných dùkazù, osvìdèujících, �e
prohla�ovaná hodnota odpovídá celkové èástce skuteènì placené nebo která
má být zaplacena za dovezené zbo�í, upravené podle ustanovení èlánku 8.
Jestli�e poté, co obdr�ela tato doplòující odùvodnìní, nebo neobdr�ela
odpovìï, má celní správa stále dùvodné pochybnosti o pravdivosti nebo
pøesnosti prohla�ované hodnoty, bude moci, s pøihlédnutím k ustanovením
èlánku 11, mít za to, �e celní hodnota nemù�e být urèena podle ustanovení
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èlánku 1. Celní správa døíve, ne� pøijme koneèné rozhodnutí, sdìlí dovozci, a
po�ádá-li o to, uèiní tak písemnou formou, dùvody, které ji vedou k
pochybnostem o pravdivosti nebo pøesnosti pøedlo�ených informací nebo listin
a poskytne dovozci rozumnou mo�nost jí odpovìdìt. Bylo-li pøijato koneèné
rozhodnutí, celní správa o nìm písemnì uvìdomí dovozce a uvede dùvody,
které ji k tomu vedly.

2. Pøi uplatòování této Dohody je pro Èlena zcela na místì pomoci
jinému Èlenu za vzájemnì sjednaných podmínek.

ROZHODNUTÍ O TEXTECH, TÝKAJÍCÍCH SE MINIMÁLNÍCH HODNOT
A DOVOZU VÝHRADNÍMI ZÁSTUPCI, VÝHRADNÍMI DISTRIBUTORY

A VÝHRADNÍMI ZPROSTØEDKOVATELI

Ministøi rozhodli pøedlo�it Výboru pro celní hodnocení zøízenému
podle Dohody o provádìní èlánku VII GATT 1994 k pøijetí následující texty:

I.

V pøípadech, kdy rozvojové èlenské zemì uèiní výhradu na zachování
úøednì stanovených minimálních hodnot za podmínek odstavce 2 pøílohy III a
proká�í, �e tak èiní plným právem, Výbor s porozumìním pøezkoumá �ádost o
výhradu, která mu bude za tímto úèelem pøedlo�ena.

Bude-li výhrada pøijata, ustanovení a podmínky uvedené v odstavci 2
pøílohy III, plnì pøihlédnou k rozvojovým, finanèním a obchodním potøebám
dotèené rozvojové zemì.

II.

1. Jistý poèet rozvojových zemí vyjádøil obavu, �e mohou vzniknout
problémy s hodnocením dovozù, uskuteèòovaných výhradními zástupci,
výhradními distributory a výhradními zprostøedkovateli. Na základì odstavce
1 èlánku 20 mohou rozvojové èlenské zemì odlo�it uplatòování ustanovení
této Dohody na dobu nepøesahující pìt let. V této souvislosti rozvojové èlenské
zemì, které pou�ijí tohoto ustanovení, budou moci vyu�ít této lhùty k
pøíslu�ným studiím a pøijmout v�echna opatøení nezbytná k usnadnìní jejího
uplatòování.

2. Vzhledem k tomu Výbor doporuèuje, aby Rada pro celní spolupráci
pomohla rozvojovým èlenským zemím, podle ustanovení pøílohy II, vypracovat
a uskuteènit studie v oblastech, o nich� bude zji�tìno, �e mohou èinit
problémy, vèetnì tìch, které se vztahují k dovozùm uskuteèòovaným
výhradními zástupci, výhradními distributory a výhradními zprostøedkovateli.

ROZHODNUTÍ O INSTITUCIONÁLNÍCH UJEDNÁNÍCH
K V�EOBECNÉ DOHODÌ O OBCHODU SLU�BAMI

Ministøi rozhodli doporuèit, aby Rada pro obchod slu�bami pøijala na
svém prvním zasedání ní�e uvedené rozhodnutí o pomocných orgánech.

Rada pro obchod slu�bami,

jednajíc v souladu s èlánkem XXIV s cílem usnadnit pùsobení a
podpoøit cíle V�eobecné dohody o obchodu slu�bami,
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rozhodla takto:

1. Kterýkoli pomocný orgán, který Rada mù�e zøídit, bude podávat
Radì zprávu ka�doroènì nebo èastìji, pokud to bude potøebné. Ka�dý takový
orgán si stanoví vlastní jednací øád a mù�e zøídit, pokud to bude vhodné, své
vlastní pomocné orgány.

2. Kterýkoli sektorový výbor bude vykonávat povinnosti, které mu
byly svìøeny Radou a poskytne Èlenùm pøíle�itost konzultovat jakoukoli
otázku, týkající se obchodu slu�bami v daném sektoru a pùsobení sektorové
pøílohy, ke které se mù�e vztahovat. Takové povinnosti zahrnou:

a) provádìt stálé pøezkoumávání a dohled nad uplatòováním Dohody ve
vztahu k danému sektoru;

b) zpracovávat návrhy nebo doporuèení pro posouzení Radou v souvislosti s
jakoukoliv zále�itostí, vztahující se k obchodu v daném sektoru;

c) existuje-li pøíloha, vztahující se k sektoru, posuzovat návrhy na zmìny
této sektorové pøílohy a podávat pøíslu�ná doporuèení Radì;

d) poskytovat prostor pro technické diskuse, provádìt studie o opatøeních
Èlenù a zkoumat jakoukoli jinou technickou otázku, dotýkající se
obchodu slu�bami v daném sektoru;

e) poskytovat technickou pomoc rozvojovým èlenským zemím a rozvojovým
zemím, jednajícím o pøístupu k Dohodì o zøízení Svìtové obchodní
organizace, pokud jde o uplatòování závazkù nebo v jiných zále�itostech,
dotýkajících se obchodu slu�bami v daném sektoru; a

f) spolupracovat s jakýmikoliv jinými pomocnými orgány, zøízenými podle
V�eobecné dohody o obchodu slu�bami nebo jakýmikoliv mezinárodními
organizacemi pùsobícími v jakémkoliv daném sektoru.

3. Tímto je zøízen Výbor pro obchod finanèními slu�bami, který bude
mít povinnosti uvedené v odstavci 2.

ROZHODNUTÍ O NÌKTERÝCH POSTUPECH PØI ØE�ENÍ SPORÙ
Z V�EOBECNÉ DOHODY O OBCHODU SLU�BAMI

Ministøi rozhodli doporuèit, aby Rada pro obchod slu�bami pøijala na
svém prvním zasedání ní�e uvedené rozhodnutí.

Rada pro obchod slu�bami,

berouc v úvahu specifickou povahu povinností a specifických závazkù,
vyplývajících z Dohody o obchodu slu�bami, pokud jde o øe�ení sporù podle
èlánkù XXII a XXIII,

rozhodla takto:

1. Bude zøízen seznam èlenù skupin odborníkù, který bude pomùckou
pøi jejich výbìru.

2. Za tím úèelem mohou Èlenové navrhnout jména jednotlivcù,
majících kvalifikaci uvedenou v odstavci 3 s tím, aby byli zahrnuti do seznamu
a poskytnou jejich �ivotopis s pøehledem jejich kvalifikací, vèetnì, je-li to
vhodné, uvedení odborných znalostí v pøíslu�ném sektoru.
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3. Skupiny odborníkù budou slo�eny z velmi kvalifikovaných osob bez
ohledu na to, mají-li vztah k vládním orgánùm èi nikoli, které mají zku�enosti
v otázkách, vztahujících se ke V�eobecné dohodì o obchodu slu�bami a/nebo k
obchodu slu�bami, vèetnì souvisejících otázek regulace. Èlenové skupin
odborníkù v nich budou pùsobit jako soukromé osoby a nikoli jako zástupci
vlády nebo organizace.

4. Skupiny odborníkù pro spory, týkající se sektorových zále�itostí,
budou mít potøebné odborné znalosti, nezbytné pro specifické sektory slu�eb,
kterých se spor týká.

5. Sekretariát povede seznam èlenù a vypracuje po konzultaci s
pøedsedou Rady postupy pro jeho vedení.

ROZHODNUTÍ O OBCHODU SLU�BAMI
A �IVOTNÍM PROSTØEDÍ

Ministøi rozhodli doporuèit, aby Rada pro obchod slu�bami pøijala na
svém prvním zasedání ní�e uvedené rozhodnutí.

Rada pro obchod slu�bami,

uznávajíc, �e opatøení potøebná pro ochranu �ivotního prostøedí
mohou být v rozporu s ustanoveními Dohody; a

berouc na vìdomí skuteènost, �e jeliko� se opatøení potøebná k
ochranì �ivotního prostøedí vyznaèují tím, �e mají za cíl ochranu �ivota nebo
zdraví lidí, zvíøat a rostlin, není jasné, zda existuje potøeba uèinit pro tuto
ochranu více, ne� je obsa�eno v odstavci b) èlánku XIV;

rozhodla takto:

1. Pro urèení, zda se, s ohledem na taková opatøení, jeví potøebnou
jakákoliv zmìna èlánku XIV Dohody, Výbor pro obchod a �ivotní prostøedí se
�ádá, aby pøezkoumal vztah mezi obchodem slu�bami a �ivotním prostøedím,
vèetnì otázky trvalého rozvoje a podal o tom zprávu s doporuèeními, pokud k
nim dospìje. Výbor rovnì� pøezkoumá význam mezivládních dohod o
�ivotním prostøedí a jejich vztah k Dohodì.

2. Výbor podá zprávu o výsledcích své práce prvnímu zasedání
Konference ministrù konanému ka�dé 2 roky, po vstupu v platnost Dohody o
zøízení Svìtové obchodní organizace.

ROZHODNUTÍ O JEDNÁNÍCH O POHYBU FYZICKÝCH OSOB

Ministøi,

berouce na vìdomí závazky, vyplývající z jednání Uruguayského kola o
pohybu fyzických osob za úèelem dodávání slu�eb;

dbalí cílù V�eobecné dohody o obchodu slu�bami, vèetnì vzrùstající
úèasti rozvojových zemí v obchodu slu�bami a roz�íøení jejich vývozù slu�eb;

uznávajíce dùle�itost dosa�ení vy��ích úrovní závazkù o pohybu
fyzických osob s cílem umo�nit rovnováhu výhod podle V�eobecné dohody o
obchodu slu�bami;
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rozhodli takto:

1. Jednání o dal�í liberalizaci pohybu fyzických osob za úèelem
dodávání slu�eb budou pokraèovat po ukonèení Uruguayského kola s cílem
umo�nit, aby úèastníci dosáhli vy��ích úrovní závazkù podle V�eobecné
dohody o obchodu slu�bami.

2. Zøizuje se Negociaèní skupina o pohybu fyzických osob, která
jednání uskuteèní. Skupina si stanoví svùj vlastní jednací øád a bude
pravidelnì podávat zprávy Radì pro obchod slu�bami.

3. Negociaèní skupina uskuteèní své první negociaèní zasedání
nejpozdìji 16.kvìtna 1994. Ukonèí tato jednání a vypracuje závìreènou zprávu
nejpozdìji 6 mìsícù po vstupu v platnost Dohody o zøízení Svìtové obchodní
organizace.

4. Závazky, vyplývající z tìchto jednání, budou zapsány v listinách
specifických závazkù Èlenù.

ROZHODNUTÍ O FINANÈNÍCH SLU�BÁCH

Ministøi,

berouce na vìdomí, �e závazky k finanèním slu�bám zapsané úèastníky
v listinách pøi ukonèení Uruguayského kola, vstoupí v platnost na základì
nejvy��ích výhod ve stejnou dobu jako Dohoda o zøízení Svìtové obchodní
organizace (dále uvádìná jako �Dohoda o WTO�),

rozhodli takto:

1. Na konci období, konèícího nejpozdìji 6 mìsícù po datu vstupu v
platnost Dohody o WTO, budou Èlenové moci zlep�it, upravit nebo odvolat
v�echny nebo èást svých závazkù v tomto sektoru, ani� by nabídli vyrovnání,
bez ohledu na ustanovení èlánku XXI V�eobecné dohody o obchodu slu�bami.
Souèasnì Èlenové dokonèí zpracování svých stanovisek, vztahujících se ke
zpro�tìní ze zacházení podle nejvy��ích výhod v tomto sektoru, bez ohledu na
ustanovení Pøílohy o zpro�tìní ze závazkù podle èlánku II. Od data vstupu v
platnost Dohody o WTO a a� do konce období zmínìného vý�e, se nebudou
zpro�tìní, zapsaná v Pøíloze o zpro�tìní ze závazkù podle èlánku II a
podmínìná úrovní závazkù pøijatých jinými úèastníky nebo zpro�tìními jiných
úèastníkù, uplatòovat.

2. Výbor pro obchod finanèními slu�bami bude sledovat postup
jakýchkoliv jednání, uskuteènìných podle podmínek tohoto Rozhodnutí a podá
o nich zprávu Radì pro obchod slu�bami nejpozdìji 4 mìsíce po datu vstupu v
platnost Dohody o WTO.

ROZHODNUTÍ O JEDNÁNÍCH
O NÁMOØNÍCH DOPRAVNÍCH SLU�BÁCH

Ministøi,

berouce na vìdomí, �e závazky o námoøních dopravních slu�bách,
zapsané úèastníky v listinách pøi ukonèení Uruguayského kola, vstoupí v
platnost na základì nejvy��ích výhod ve stejnou dobu jako Dohoda o zøízení
Svìtové obchodní organizace (dále uvádìná jako �Dohoda o WTO�),



- 436 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2783

rozhodli takto:

1. V rámci V�eobecné dohody o obchodu slu�bami budou na základì
dobrovolnosti zahájena jednání v sektoru námoøních dopravních slu�eb.
Jednání budou svým rozsahem souhrnná, zamìøená na závazky v mezinárodní
námoøní dopravì, pomocných slu�bách a na pøístup k pøístavním zaøízením a
na jejich pou�ívání a vedoucí k odstranìní omezení v rámci pevného èasového
rozvrhu.

2. Zøizuje se Negociaèní skupina o námoøních dopravních slu�bách
(dále uvádìná jako �Negociaèní skupina�), aby plnila toto zmocnìní.
Negociaèní skupina bude pravidelnì podávat zprávy o postupu tìchto jednání.

3. Jednání v Negociaèní skupinì budou otevøena v�em vládám a
Evropským spoleèenstvím, které oznámí svùj zámìr se jich zúèastnit. K
tomuto dni oznámili svùj zámìr úèastnit se jednání následující:

Argentina, Evropská spoleèenství a jeho èlenské zemì, Finsko,
Filipíny, Hongkong, Island, Indonésie, Kanada, Korea, Malajsie,
Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Rumunsko, Singapur, Spojené
státy, �védsko, �výcarsko, Thajsko, Turecko.

Dal�í oznámení o zámìru úèastnit se jednání budou zaslána depozitáøi Dohody
o WTO.

4. Negociaèní skupina uskuteèní své první negociaèní zasedání
nejpozdìji 16.kvìtna 1994. Ukonèí tato jednání a vypracuje závìreènou zprávu
nejpozdìji v èervnu 1996. Závìreèná zpráva Negociaèní skupiny bude
obsahovat datum pro provádìní výsledkù tìchto jednání.

5. Do ukonèení jednání jsou èlánek II a odstavce 1 a 2 Pøílohy o
zpro�tìní ze závazkù podle èlánku II suspendovány pøi jejich uplatòování v
tomto sektoru a není potøebné zapisovat zpro�tìní ze zacházení podle
nejvy��ích výhod. Pøi ukonèení jednání budou Èlenové moci zlep�it, upravit
nebo odvolat kterékoli závazky uèinìné v tomto sektoru v prùbìhu
Uruguayského kola, ani� by nabídli vyrovnání, bez ohledu na ustanovení
èlánku XXI Dohody. Souèasnì Èlenové dokonèí zpracování svých stanovisek,
vztahujících se ke zpro�tìní ze zacházení podle nejvy��ích výhod v tomto
sektoru, bez ohledu na ustanovení Pøílohy o zpro�tìní ze závazkù podle èlánku
II. Jestli�e by jednání neuspìla, Rada pro obchod slu�bami rozhodne, zda
jednání mají pokraèovat v souladu s tímto zmocnìním.

6. Jakékoliv závazky, vyplývající z jednání, vèetnì data jejich vstupu v
platnost, budou zapsány v listinách pøilo�ených k V�eobecné dohodì o
obchodu slu�bami a budou podléhat v�em ustanovením Dohody.

7. Rozumí se, �e okam�itì a poté k datu, které bude stanoveno podle
odstavce 4, neuplatní úèastníci �ádné opatøení, dotýkající se obchodu
námoøními dopravními slu�bami s výjimkou opatøení, reagujícího na opatøení,
uplatòovaná jinými zemìmi a zamìøeného na zachování nebo zlep�ení svobody
poskytování námoøních dopravních slu�eb nebo takového, které by zlep�ilo
jejich negociaèní postavení a vliv.

8. Provádìní odstavce 7 bude podléhat dohledu Negociaèní skupiny.
Kterýkoli úèastník mù�e upozornit Negociaèní skupinu na jakékoliv opatøení
nebo opomenutí, které pova�uje za záva�né pro splnìní odstavce 7. Taková
oznámení se budou pova�ovat za pøedlo�ená Negociaèní skupinì jejich pøijetím
Sekretariátem.
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ROZHODNUTÍ O JEDNÁNÍCH
O ZÁKLADNÍCH TELEKOMUNIKACÍCH

Ministøi rozhodli takto:

1. Budou zahájena jednání, na nich� bude úèast dobrovolná a která
budou vedena s cílem postupnì liberalizovat obchod v telekomunikaèních
dopravních sítích a slu�bách (dále uvádìných jako �základní telekomunikace�)
v rámci V�eobecné dohody o obchodu slu�bami.

2. Ani� by byly dotèeny jejich výsledky, budou jednání svým rozsahem
souhrnná a �ádné základní telekomunikace z nich nebudou a priori vyòaty.

3. Zøizuje se Negociaèní skupina pro základní telekomunikace (dále
uvádìná jako �Negociaèní skupina�), aby plnila toto zmocnìní. Negociaèní
skupina bude pravidelnì podávat zprávy o postupu tìchto jednání.

4. Jednání v Negociaèní skupinì budou otevøena v�em vládám a
Evropským spoleèenstvím, které oznámí svùj zámìr se jich zúèastnit. K
tomuto dni oznámili svùj zámìr úèastnit se jednání následující:

Austrálie, Chile, Evropská spoleèenství a jejich èlenské státy, Finsko,
Hongkong, Japonsko, Kanada, Korea, Kypr, Maïarsko, Mexiko, Nový
Zéland, Norsko, Rakousko, Slovenská republika, Spojené státy,
�védsko, �výcarsko, Turecko.

Dal�í oznámení o zámìru zúèastnit se jednání budou zaslána depozitáøi
Dohody o zøízení Svìtové obchodní organizace.

5. Negociaèní skupina uskuteèní své první negociaèní zasedání
nejpozdìji 16.kvìtna 1994. Ukonèí tato jednání a vypracuje závìreènou zprávu
nejpozdìji 30.dubna 1996. Závìreèná zpráva Negociaèní skupiny bude
obsahovat datum pro provádìní výsledkù tìchto jednání.

6. Jakékoliv závazky, vyplývající z jednání, vèetnì data jejich vstupu v
platnost, budou zapsány v listinách, pøilo�ených k V�eobecné dohodì o
obchodu slu�bami a budou podléhat v�em ustanovením Dohody.

7. Rozumí se, �e okam�itì a poté k datu, stanovenému podle odstavce
5, neuplatní �ádný úèastník opatøení, dotýkající se obchodu základními
telekomunikacemi, takovým zpùsobem, který by zlep�il jeho negociaèní
postavení a vliv. Rozumí se, �e tato ustanovení nebudou bránit uzavírání
podnikových a vládních ujednání, týkajících se poskytování základních
telekomunikaèních slu�eb.

8. Provádìní odstavce 7 bude podléhat dohledu Negociaèní skupiny.
Kterýkoli úèastník mù�e upozornit Negociaèní skupinu na jakékoli opatøení
nebo opomenutí, které pova�uje za záva�né pro splnìní odstavce 7. Taková
oznámení se budou pova�ovat za pøedlo�ená Negociaèní skupinì jejich pøijetím
Sekretariátem.

ROZHODNUTÍ O PROFESIONÁLNÍCH SLU�BÁCH

Ministøi rozhodli doporuèit, aby Rada pro obchod slu�bami pøijala na
svém prvním zasedání ní�e uvedené rozhodnutí:



- 438 -

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 191 / 1995CÏ aÂstka 51 Strana 2785

Rada pro obchod slu�bami,

uznávajíc dopad regulaèních opatøení, vztahujících se k profesionální
kvalifikaci, technickým normám a licenènímu øízení na roz�íøení obchodu
profesionálními slu�bami;

pøejíc si zavést mnohostranná pravidla a postupy s cílem zajistit aby,
jsou-li pøijaty specifické závazky, taková regulaèní opatøení nevytváøela
zbyteèné pøeká�ky pro dodávky profesionálních slu�eb;

rozhodla takto:

1. Pracovní program, uvedený v odstavci 4 èlánku VI o domácí
regulaci, by mìl být okam�itì uveden v úèinnost. Za tím úèelem bude zalo�ena
Pracovní skupina o profesionálních slu�bách, aby prozkoumala pravidla a
postupy nutné k zaji�tìní toho, aby opatøení, vztahující se ke kvalifikaèním
po�adavkùm a postupùm, technickým normám a licenèním po�adavkùm v
oblasti profesionálních slu�eb, nevytváøela zbyteèné pøeká�ky obchodu a
podala o tom zprávu s doporuèeními.

2. Pracovní skupina jako zále�itost pøednostního významu uèiní
doporuèení pro vypracování mnohostranných disciplín v sektoru úèetnictví,
aby se tím tak specifické závazky staly skuteènì úèinnými. Pøi zpracování
tìchto doporuèení se pracovní skupina soustøedí na:

a) vypracování mnohostranných pravidel a postupù, vztahujících se k
pøístupu na trh, aby se zajistilo, �e domácí regulaèní pøedpisy: (i) se
opírají o objektivní a transparentní kritéria, jako je oprávnìnost a
zpùsobilost dodávat slu�bu; (ii) nejsou více zatì�ující, ne� je potøebné k
zaji�tìní kvality slu�by, èím� se usnadní úèinná liberalizace úèetnických
slu�eb;

b) pou�ívání mezinárodních norem a tak podpoøí spolupráci s pøíslu�nými
mezinárodními organizacemi, vymezenými podle odstavce 5 b) èlánku VI,
aby se stal plnì úèinným odstavec 5 èlánku VII;

c) usnadnìní úèinného uplatòování odstavce 6 èlánku VI Dohody cestou
stanovení smìrnic pro uznání kvalifikací.

Pøi zpracovávání tìchto pravidel a postupù vezme Pracovní skupina v úvahu
dùle�itost vládních a nevládních orgánù, regulujících profesionální slu�by:

ROZHODNUTÍ O PØÍSTUPU
K DOHODÌ O VLÁDNÍCH ZAKÁZKÁCH

1. Ministøi vyzývají Výbor pro vládní zakázky, zøízený podle Dohody
o vládních zakázkách, uvedené v pøíloze 4 b) Dohody o zøízení Svìtové
obchodní organizace, aby upøesnil následující:

a) Èlen, mající zájem o pøístup podle odstavce 2 èlánku XXIV Dohody o
vládních zakázkách, o tom bude informovat Generálního øeditele WTO a
pøedlo�í pøíslu�né informace, vèetnì rozsahu nabídky k zaèlenìní do
Dodatku I, majíc na zøeteli pøíslu�ná ustanovení Dohody, zejména èlánku
I a kde je to vhodné, èlánku V;

b) sdìlení bude rozesláno Stranám Dohody;

c) Èlen, mající zájem o pøístup, uskuteèní konzultace se Stranami o
podmínkách jeho pøístupu k Dohodì;
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d) Výbor, s cílem usnadnit pøístup, zøídí pracovní skupinu, jestli�e o to
dotyèný Èlen nebo kterákoli Strana Dohody po�ádá. Pracovní skupina by
mìla pøezkoumat: (i) rozsah nabídky uèinìné �ádajícím Èlenem; a (ii)
pøíslu�nou informaci, týkající se vývozních pøíle�itostí na trzích Stran,
berouc zøetel na existující a mo�né vývozní schopnosti �ádajícího Èlena a
vývozní pøíle�itosti pro Strany na trhu �ádajícího Èlena;

e) jestli�e Výbor rozhodne schválit podmínky pøístupu, vèetnì seznamù
pøistupujícího Èlena, pøistupující Èlen ulo�í u generálního øeditele WTO
listinu o pøístupu, obsahující podmínky takto dohodnuté. Seznamy
pøistupujícího Èlena v angliètinì, francouz�tinì a �panìl�tinì budou
pøipojeny k Dohodì.

f) pøed datem vstupu v platnost Dohody o WTO se vý�e uvedené postupy
pou�ijí mutatis mutandis vùèi smluvním stranám GATT 1947, které mají
zájem o pøístup a úkoly, ulo�ené Generálnímu øediteli WTO, provede
Generální øeditel SMLUVNÍCH STRAN GATT 1947.

2. Bere se na vìdomí, �e se rozhodnutí Výboru pøijímá na základì
konsensu. Rovnì� se bere na vìdomí, �e dolo�ka o neuplatòování odstavce 11
èlánku XXIV platí pro kteroukoli Stranu.

ROZHODNUTÍ O UPLATÒOVÁNÍ A PØEZKOUMÁNÍ UJEDNÁNÍ
O PRAVIDLECH A ØÍZENÍ PØI ØE�ENÍ SPORÙ

Ministøi,

odvolávajíce se na Rozhodnutí z 22.února 1994, podle nìho� existující
pravidla a postupy GATT 1947 v oblasti øe�ení sporù zùstanou v úèinnosti do
data vstupu v platnost Dohody o zøízení Svìtové obchodní organizace;

vyzývají pøíslu�né Rady a Výbory, aby rozhodly, �e budou nadále
pùsobit s cílem projednávat jakékoli spory, u kterých byla podána �ádost o
konzultace pøed tímto datem.

vyzývají Konferenci ministrù dokonèit úplné pøezkoumání pravidel a
øízení pøi øe�ení sporù v rámci Svìtové obchodní organizace v prùbìhu 4 let po
vstupu v platnost Dohody o zøízení Svìtové obchodní organizace a u
pøíle�itosti svého prvního zasedání po dokonèení pøezkoumání pøijmout
rozhodnutí, zda pokraèovat v uplatòování tìchto pravidel a øízení pøi
urovnávání sporù, zmìnit je nebo je ukonèit.

UJEDNÁNÍ O ZÁVAZCÍCH VE FINANÈNÍCH SLU�BÁCH

Úèastníkùm Uruguayského kola bylo umo�nìno pøevzít specifické
závazky k finanèním slu�bám podle V�eobecné dohody o obchodu slu�bami
(dále uvádìné jako �Dohoda�) na základì postupu, který je rozdílný od
postupu, uvedeného v ustanoveních èásti III Dohody. Bylo dohodnuto, �e by
tento postup mohl být pou�it, budou-li uplatnìna následující ustanovení:

(i) pøístup není v rozporu s ustanoveními Dohody;

(ii) pøístup není na újmu právu kteréhokoli Èlena zapsat do listiny své
specifické závazky v souladu s postupem podle èásti III Dohody;

(iii) specifické závazky z nìj vyplývající se budou uplatòovat na základì
nejvy��ích výhod;
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(iv) nedo�lo k vytvoøení �ádné domnìnky o stupni liberalizace, ke kterému
se Èlen zavazuje podle Dohody.

Dotèení Èlenové, na základì jednání a s výhradou podmínek a omezení
v pøípadech, �e jsou vymezeny, zapsali do svých listin specifické závazky v
souladu s ní�e uvedeným pøístupem.

A. Zachování existujícího stavu

Jakékoliv podmínky a omezení k závazkùm, zaznamenaným ní�e, se
omezí na existující nevyhovující opatøení.

B. Pøístup na trh

Monopolní práva

1. Dodatkem k èlánku VIII Dohody se uplatní následující ustanovení:

Ka�dý Èlen zapí�e do své listiny, vztahující se k finanèním slu�bám,
existující monopolní práva a bude usilovat o jejich odstranìní nebo
sní�ení jejich rozsahu. Bez ohledu na odstavec 1 b) Pøílohy o
finanèních slu�bách, se tento odstavec uplatní na èinnosti, uvedené v
odstavci 1 b) (iii) Pøílohy.

Finanèní slu�by, zakoupené veøejnìprávními subjekty

2. Bez ohledu na èlánek XIII Dohody, ka�dý Èlen zajistí, aby bylo
dodavatelùm finanèní slu�by kteréhokoli jiného Èlena, zalo�eným na jeho
území, poskytnuto zacházení podle nejvy��ích výhod a národní zacházení,
pokud jde o nákup nebo získání finanèních slu�eb veøejnoprávními subjekty
Èlena na jeho území.

Obchod pøes hranice

3. Ka�dý Èlen povolí dodavatelùm finanèních slu�eb - nerezidentùm
dodávat jako hlavní dodavatel, pomocí prostøedníka nebo jako prostøedník a
podle závazkù a podmínek, které poskytují národní zacházení, tyto slu�by:

a) poji�tìní rizik, vztahujících se k:

(i) námoøní dopravì a komerèní letecké dopravì, kosmickým startùm
a dopravì takto uskuteènìné (vèetnì satelitù) a tímto poji�tìním
krýt èást nebo celek následujících elementù: dopravované zbo�í,
vozidla dopravující zbo�í a jakékoliv závazky z toho vyplývající; a

(ii) zbo�í v mezinárodním tranzitu;

b) zaji�tìní, zpìtný odstup a pomocné poji��ovací slu�by, uvedené v odstavci
5 a) (iv) Pøílohy;

c) poskytování a pøevod finanèních informací a zpracování finanèních údajù,
uvedené v odstavci 5 a) (xv) Pøílohy a poradenské a jiné pomocné slu�by,
s výjimkou zprostøedkování, vztahující se k bankovnictví a ostatním
finanèním slu�bám, uvedené v odstavci 5 a) (xvi) Pøílohy.

4. Ka�dý Èlen povolí svým rezidentùm kupovat na území kteréhokoli
jiného Èlena finanèní slu�by uvedené v:

a) odstavci 3 a);
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b) odstavci 3 b); a

c) odstavci 5 a) (v) a� (xvi) Pøílohy.

Komerèní pøítomnost

5. Ka�dý Èlen poskytne dodavatelùm finanèních slu�eb kteréhokoli
jiného Èlena právo zalo�it nebo roz�íøit na jeho území komerèní pøítomnost,
vèetnì cestou nabytí existujících podnikù.

6. Èlen mù�e stanovit podmínky a postupy pro povolení zalo�ení nebo
roz�íøení komerèní pøítomnosti, pokud tyto podmínky a postupy neobchází
závazky Èlena podle odstavce 5 a jsou sluèitelné s jinými povinnostmi,
uvedenými v Dohodì.

Nové finanèní slu�by

7. Èlen povolí dodavatelùm finanèních slu�eb kteréhokoli jiného
Èlena, zalo�eným na jeho území, nabízet na svém území jakékoliv nové
finanèní slu�by.

Pøevod informací a zpracování informací

8. �ádný Èlen nepøijme opatøení, která brání pøevodu informací nebo
zpracování finanèních informací, vèetnì pøenosu dat elektronickými
prostøedky nebo opatøení, která za podmínky, �e pravidla dovozu jsou
sluèitelná s mezinárodními dohodami, brání pøevodu zaøízení v pøípadech, kdy
takový pøevod informací, zpracování finanèních informací nebo pøevod
zaøízení jsou potøebné pro provádìní bì�ného obchodu dodavatelem finanèní
slu�by. Nic v tomto odstavci neomezuje právo Èlena chránit osobní data,
osobní soukromí a dùvìrnou povahu jednotlivých záznamù a úètù, pokud se
takové právo nevyu�ívá k obcházení ustanovení Dohody.

Doèasný vstup personálu

9. a) Ka�dý Èlen povolí doèasný vstup na své území ní�e uvedenému
personálu dodavatele finanèní slu�by kteréhokoli jiného Èlena,
který zakládá nebo ji� zalo�il komerèní pøítomnosti na území
Èlena:

(i) vedoucímu øídícímu personálu, majícímu vlastnické
informace potøebné pro zøízení, kontrolu a provozování
slu�eb dodavatele finanèních slu�eb; a

(ii) provozním odborníkùm dodavatele finanèních slu�eb.

b) Ka�dý Èlen povolí, s výjimkou dosa�itelnosti kvalifikovaného
personálu na svém území, doèasný vstup na své území
následujícímu personálu spojenému s komerèní pøítomností
dodavatele finanèní slu�by kteréhokoli jiného Èlena:

(i) odborníkùm v oblasti poèítaèových slu�eb,
telekomunikaèních slu�eb a úèetnictví dodavatele
finanèní slu�by; a

(ii) odborníkùm v oblastech pojistné matematiky a práva.
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Nediskriminaèní opatøení

10. Ka�dý Èlen se bude sna�it odstranit nebo omezit jakékoliv
významné nepøíznivé úèinky na dodavatele finanèní slu�by kteréhokoli jiného
Èlena:

a) nediskriminaèních opatøení, která brání dodavatelùm finanèních slu�eb
nabízet na území Èlena, formou stanovenou Èlenem, v�echny finanèní
slu�by povolené Èlenem;

b) nediskriminaèních opatøení, která omezují roz�íøení èinnosti dodavatelù
finanèních slu�eb na celé území Èlena;

c) opatøení Èlena, jestli�e tento Èlen uplatòuje stejná opatøení na dodávky
jak bankovních slu�eb, tak slu�eb v oblasti cenných papírù a dodavatel
finanèní slu�by kteréhokoli jiného Èlena soustøeïuje svou èinnost na
poskytování slu�eb v oblasti cenných papírù; a

d) jiných opatøení, která, by� berou zøetel na ustanovení Dohody, postihují
nepøíznivì schopnost dodavatelù finanèních slu�eb kteréhokoli jiného
Èlena pùsobit a soutì�it na trhu Èlena nebo na nìj vstoupit;

za pøedpokladu, �e by jakékoli opatøení, pøijaté podle tohoto odstavce,
nespravedlivì nediskriminovalo dodavatele finanèních slu�eb Èlena, který
takové opatøení pøijímá.

11. Pokud jde o nediskriminaèní opatøení, uvedená v odstavcích 10 a)
a b), bude Èlen usilovat o neomezování souèasného stupnì tr�ních pøíle�itostí
a výhod, které ji� na území Èlena mají dodavatelé finanèních slu�eb v�ech
ostatních Èlenù jako skupina za pøedpokladu, �e tento závazek nebude mít za
následek nespravedlivou diskriminaci dodavatelù finanèních slu�eb Èlena,
uplatòujícího taková opatøení.

C. Národní zacházení

1. Podle podmínek, které poskytují národní zacházení, poskytne
ka�dý Èlen dodavatelùm finanèních slu�eb kteréhokoli jiného Èlena,
zalo�eným na jeho území, pøístup k platebním a zúètovacím systémùm
provozovaným veøejnoprávními subjekty a k oficiálním finanèním a
nefinanèním zaøízením, která jsou k dispozici pøi normálním zpùsobu bì�ného
obchodování. Tento odstavec není zamý�len tak, aby poskytl pøístup k
pùjèovateli poslední instance Èlena.

2. Jestli�e Èlen vy�aduje èlenství èi úèast nebo pøístup k jakémukoliv
samoregulujícímu orgánu, k burze nebo k trhu cenných papírù nebo
termínových obchodù, k zúètovací agentuøe nebo jakékoliv jiné organizaci èi
sdru�ení k tomu, aby dodavatelé finanèních slu�eb kteréhokoli jiného Èlena
dodávali finanèní slu�by na rovnocenném základì s dodavateli finanèních
slu�eb Èlena, nebo jestli�e Èlen poskytuje pøímo nebo nepøímo takovým
subjektùm výsady nebo výhody pøi dodávání finanèních slu�eb, Èlen zabezpeèí,
aby takové subjekty poskytly národní zacházení dodavatelùm finanèních
slu�eb kteréhokoli jiného Èlena, kteøí sídlí na území Èlena.

D. Definice

Pro úèely tohoto postupu:

1. Dodavatel finanèních slu�eb - nerezident je dodavatelem finanèní
slu�by Èlena, který dodává finanèní slu�bu na území jiného Èlena z podniku
umístìného na území jiného Èlena bez zøetele na skuteènost, zda takový
dodavatel finanèní slu�by je nebo není komerènì pøítomen na území Èlena, na
kterém se finanèní slu�ba dodává.
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2. Výraz �komerèní pøítomnost� znamená podnik na území Èlena pro
dodávání finanèních slu�eb a zahrnuje zcela nebo zèásti vlastnìné dceøinné
spoleènosti, spoleèné podnikání, spoleènictví, individuální vlastnictví,
fran�ízové operace, poboèky, agencie, zastupitelské kanceláøe nebo jiné
organizace.

3. Nová finanèní slu�ba je slu�ba finanèní povahy, vèetnì slu�eb,
vztahujících se k existujícím nebo novým produktùm nebo ke zpùsobu, kterým
se produkt dodává, která není dodávána kterýmkoli dodavatelem finanèní
slu�by na území urèitého Èlena, ale která je dodána na území jiného Èlena.
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SEZNAM POU�ITÝCH ZKRATEK

AMS

DSB

DSU

GATS

IEC

ISO

MFA

PGE

RCS

TMB

TPRB

TPRM

TRIM

TRIPS

TSB

WTO

Aggregate Measurment of
Support

Dispute Settlement Body

Dispute Settlement
Understanding

General Agreement on Trade
in Services

International Electrotechnical
Commission

International Organization
for Standardization

Multifibre Agreement

Permanent Group of Experts

Textiles Monitoring Body

Trade Policy Review Body

Trade Policy Review Mechanism

Trade Related Investment
Measures

Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights

Textiles Surveillance Body

World Trade Organization

Agregovaná míra podpor

Orgán pro øe�ení sporù

Ujednání o øe�ení sporù

V�eobecná dohoda o obchodu
slu�bami

Mezinárodní
elektrotechnická
komise

Mezinárodní normalizaèní
organizace

Ujednání o mezinárodním
obchodu textilem

Stálá skupina expertù

Rada pro celní spolupráci

Orgán pro kontrolu nad
textilem

Orgán pro pøezkoumávání
obchodní politiky

Mechanismus pøezkoumávání
obchodní politiky

Investièní opatøení, týkající
se obchodu zbo�ím

Obchodní aspekty práv
k du�evnímu vlastnictví

Orgán pro dohled nad
textilem

Svìtová obchodní organizace

VYSVÌTLIVKY:

1. Oznaèení a èísla star�ích dokumentù GATT, uvedená v textu dohod,
ujednání, Protokolu a rozhodnutí, se vztahují k jejich anglickým znìním.

2. Celní sazby, vyplývající z listiny koncesí a závazkù Èeské republiky, které
tvoøí pøílohu Marrake�ského protokolu ke V�eobecné dohodì o clech a
obchodu 1994, jsou prùbì�nì a v souladu s Protokolem zapracovávány do
platného celního sazebníku ÈR.

3. Listiny koncesí a závazkù jiných zemí, Èlenù WTO, jsou v pøípadì
potøeby k nahlédnutí na Ministerstvu zahranièních vìcí, Ministerstvu
prùmyslu a obchodu nebo na Ministerstvu zemìdìlství.
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