DOHODA
ZAKLÁDAJÍCÍ PěIDRUŽENÍ
MEZI EVROPSKOU UNIÍ
A JEJÍMI ýLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANċ
A STěEDNÍ AMERIKOU NA STRANċ DRUHÉ
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BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ýESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NċMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,
ěECKÁ REPUBLIKA,
ŠPANċLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,
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LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĆARSKO,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
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strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „þlenské
státy Evropské unie“) a

EVROPSKÁ UNIE,

na jedné stranČ, a

KOSTARICKÁ REPUBLIKA,

SALVADORSKÁ REPUBLIKA,

GUATEMALSKÁ REPUBLIKA,

HONDURASKÁ REPUBLIKA,

NIKARAGUJSKÁ REPUBLIKA,

PANAMSKÁ REPUBLIKA,

dále jen „StĜední Amerika“,

na stranČ druhé:
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BEROUCE V ÚVAHU tradiþní historické, kulturní, politické, hospodáĜské a sociální vazby
mezi stranami a pĜání posílit své vztahy založené na spoleþných zásadách a hodnotách
a vycházejíce ze stávajících mechanismĤ, jimiž se Ĝídí vztahy mezi stranami, jakož i pĜání
upevnit, prohloubit a rozšíĜit vazby mezi obČma regiony v oblastech spoleþného zájmu
v duchu vzájemné úcty, rovnosti, nediskriminace, solidarity a vzájemného prospČchu;

BEROUCE V ÚVAHU pozitivní vývoj, který oba regiony zaznamenaly v posledních dvou
desetiletích a který umožnil, aby prosazování spoleþných cílĤ a zájmĤ vstoupilo do nové fáze
hlubších, modernČjších a trvalejších vztahĤ, a to v zájmu vytvoĜení pĜidružení mezi obČma
regiony, které bude reagovat jak na souþasné vnitĜní problémy, tak na mezinárodní události;

ZDģRAZĕUJÍCE význam, jaký strany pĜikládají konsolidaci politického dialogu a procesu
hospodáĜské spolupráce mezi stranami na základČ dialogu ze San José zahájeného v roce 1984
a od té doby mnohokráte obnoveného;

PěIPOMÍNAJÍCE závČry vídeĖského summitu z roku 2006, jakož i závazky StĜední Ameriky
v oblasti prohlubování regionální hospodáĜské integrace;

UZNÁVAJÍCE pokrok, jehož bylo dosaženo ve StĜední Americe pĜi procesu hospodáĜské
integrace, jako je ratifikace Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera
Centroamericana a Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios, jakož i provádČní
právního mechanismu zajišĢujícího prosazování regionálních hospodáĜských pĜedpisĤ
v oblasti celé StĜední Ameriky;
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ZNOVU POTVRZUJÍCE úctu k dodržování demokratických zásad a základních lidských
práv stanovených ve Všeobecné deklaraci lidských práv;
PěIPOMÍNAJÍCE svou oddanost zásadám právního státu a Ĝádné správy vČcí veĜejných;
NA ZÁKLADċ zásady sdílené odpovČdnosti a s pĜesvČdþením o nezbytnosti zamezit
nedovolenému užívání drog a snížit jejich škodlivé úþinky, a to i prostĜednictvím boje proti
pČstování, výrobČ, zpracování drog a jejich prekursorĤ a obchodování s nimi a boje proti praní
penČz;
POZNAMENÁVAJÍCE, ŽE ustanovení této dohody, jež spadají do pĤsobnosti þásti III hlavy
V Smlouvy o fungování Evropské unie, zavazují Spojené království a Irsko jako samostatné
smluvní strany a nikoli jako souþást Evropské unie, pokud Evropská unie spolu se Spojeným
královstvím nebo Irskem stĜedoamerickým republikám spoleþnČ neoznámí, že Spojené
království nebo Irsko je vázáno v rámci Evropské unie v souladu s protokolem (þ. 21)
o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpeþnosti a práv
pĜipojeným ke SmlouvČ o Evropské unii a ke SmlouvČ o fungování Evropské unie. Pokud
Spojené království nebo Irsko pĜestanou být v souladu s þlánkem 4a protokolu (þ. 21) vázány
jako souþást Evropské unie, Evropská unie spolu se Spojeným královstvím nebo Irskem
okamžitČ informuje stĜedoamerické republiky o jakékoli zmČnČ svého postavení a v tomto
pĜípadČ jsou Spojené království a Irsko i nadále vázány touto dohodou jako samostatné
smluvní strany. Totéž platí pro Dánsko v souladu s protokolem o postavení Dánska
pĜipojeným k uvedeným Smlouvám;
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ZDģRAZĕUJÍCE svĤj závazek spolupracovat na dosažení cílĤ, kterými je vymýcení
chudoby, vytváĜení pracovních míst, spravedlivý a udržitelný rozvoj, vþetnČ aspektĤ ohrožení
pĜírodními katastrofami, zachování a ochrany životního prostĜedí a biologické rozmanitosti,
jakož i postupné zaþleĖování stĜedoamerických republik do svČtového hospodáĜství;
ZNOVU POTVRZUJÍCE význam, jenž strany pĜisuzují zásadám a pravidlĤm, kterými se Ĝídí
mezinárodní obchod, obsaženým zejména v DohodČ o zĜízení SvČtové obchodní organizace
podepsané v Marrakéši dne 15. dubna 1994 (dále jen „Dohoda o WTO“) a v mnohostranných
dohodách pĜipojených k DohodČ o WTO, a potĜebu jejich transparentního
a nediskriminaþního provádČní;

UZNÁVAJÍCE rozdíly mezi stĜedoamerickými republikami a EU v oblasti hospodáĜského
a sociálního rozvoje a spoleþný cíl, kterým je posílení procesu hospodáĜského a sociálního
rozvoje ve StĜední Americe;

PěEJÍCE si posílit své hospodáĜské vztahy, a to zejména v oblasti obchodu a investic,
a zároveĖ upevnit a zlepšit stávající úroveĖ pĜístupu stĜedoamerických republik na trh
Evropské unie, a pĜispČt tak k hospodáĜskému rĤstu ve StĜední Americe a ke zmírnČní
nesoumČrností mezi obČma regiony;
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PěESVċDýENY, že tato dohoda vytvoĜí prostĜedí pĜíznivé pro rozvoj udržitelných
hospodáĜských vztahĤ mezi stranami, zejména v oblasti obchodu a investic, které jsou
nezbytné pro realizaci hospodáĜského a sociálního rozvoje a technologickou inovaci
a modernizaci;
ZDģRAZĕUJÍCE potĜebu vycházet ze zásad, cílĤ a mechanismĤ, kterými se Ĝídí vztahy mezi
obČma regiony, zejména z Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským
spoleþenstvím a jeho þlenskými státy a Kostarickou republikou, Salvadorskou republikou,
Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou
republikou podepsané v roce 2003 (dále jen „dohoda o politickém dialogu a spolupráci z roku
2003“), jakož i z rámcové dohody o spolupráci z roku 1993, jež mezi sebou tyto strany rovnČž
podepsaly;

JSOUCE SI VċDOMY potĜeby podporovat udržitelný rozvoj v obou regionech
prostĜednictvím rozvojového partnerství za úþasti všech pĜíslušných zúþastnČných subjektĤ,
vþetnČ obþanské spoleþnosti a soukromého sektoru v souladu se zásadami stanovenými
Monterreyským konsensem a Johannesburskou deklarací a plánem jejího provádČní;

ZNOVU POTVRZUJÍCE, že státy by pĜi výkonu svého svrchovaného práva na využívání
svých pĜírodních zdrojĤ v souladu se svými vlastními environmentálními a rozvojovými
politikami mČly podporovat udržitelný rozvoj;
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MAJÍCE NA PAMċTI, že je potĜeba rozvíjet široký dialog o migraci s cílem posílit
spolupráci mezi obČma regiony v otázkách migrace podle þástí této dohody týkajících se
politického dialogu a spolupráce a zajistit úþinnou podporu a ochranu lidských práv pro
všechny migranty;
UZNÁVAJÍCE, že na žádné ustanovení v této dohodČ nelze odkazovat nebo jej vykládat þi
chápat tak, že urþuje stanovisko stran v probíhajících nebo budoucích dvoustranných nebo
mnohostranných obchodních jednáních;
ZDģRAZĕUJÍCE ochotu spolupracovat prostĜednictvím mezinárodních fór pĜi Ĝešení otázek
spoleþného zájmu;

BEROUCE V ÚVAHU strategické partnerství vytvoĜené mezi Evropskou unií, Latinskou
Amerikou a Karibikem v návaznosti na summit v Riu de Janieru v roce 1999 a opČtovnČ
potvrzené na summitu v Madridu v roce 2002, na summitu v GuadalajaĜe v roce 2004, na
summitu ve Vídni v roce 2006, na summitu v LimČ v roce 2008 a na summitu v Madridu
v roce 2010;

S OHLEDEM NA Madridské prohlášení z kvČtna 2010;

SE ROZHODLY UZAVěÍT TUTO DOHODU:
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ýÁST I
OBECNÁ A INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I

POVAHA A OBLAST PģSOBNOSTI TÉTO DOHODY

ýLÁNEK 1
Zásady

1.

Dodržování demokratických zásad a základních lidských práv stanovených ve

Všeobecné deklaraci lidských práv a zásad právního státu je základem vnitĜních
i mezinárodních politik obou stran a základním prvkem této dohody.

2.

Strany potvrzují svĤj závazek podporovat udržitelný rozvoj, jenž je Ĝídící zásadou

provádČní této dohody, a to zejména s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí. Strany zajistí, aby
byla dosažena odpovídající rovnováha mezi hospodáĜskými, sociálními a environmentálními
hledisky udržitelného rozvoje.
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3.

Strany opČtovnČ potvrzují svou oddanost zásadám Ĝádné správy vČcí veĜejných

a právního státu, jež zahrnují zejména vládu práva, dČlbu moci, nezávislost soudĤ, jasné
rozhodovací postupy na úrovni orgánĤ veĜejné moci, transparentní a odpovČdné instituce,
dobrou a transparentní správu vČcí veĜejných na místní, regionální a národní úrovni, jakož
i provádČní pravidel zamČĜených na pĜedcházení korupci a její potírání.

ýLÁNEK 2
Cíle

Strany se dohodly, že cílem této dohody je:

a)

posílit a upevnit vztahy mezi stranami prostĜednictvím pĜidružení, jehož základ tvoĜí tĜi
provázané základní þásti: politický dialog, spolupráce a obchod na základČ vzájemného
respektu, vzájemnosti a spoleþnéh0o zájmu. PĜi provádČní této dohody budou v plném
rozsahu využity institucionální opatĜení a mechanismy, na nichž se strany dohodly;

b)

rozvíjet privilegované politické partnerství založené na hodnotách, zásadách
a spoleþných cílech, jako je zejména dodržování a podpora demokracie a lidských práv,
udržitelný rozvoj, Ĝádná správa vČcí veĜejných a právní stát, v souladu se závazkem
podporovat a chránit tyto hodnoty a zásady v celosvČtovém mČĜítku tak, aby se pĜispČlo
k posílení multilateralismu;
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c)

posílit spolupráci mezi obČma regiony ve všech oblastech spoleþného zájmu s cílem
dosáhnout udržitelnČjšího a spravedlivČjšího sociálního a hospodáĜského rozvoje v obou
regionech;

d)

rozvinout a rozvČtvit obchodní vztahy mezi stranami v souladu s Dohodou o WTO a se
zvláštními cíli a ustanoveními þásti IV této dohody, þímž by se mČlo pĜispČt k vČtšímu
hospodáĜskému rĤstu, k postupnému zlepšování kvality života v obou regionech
a k lepšímu zapojení obou regionĤ do svČtového hospodáĜství;

e)

posílit a prohloubit proces postupné regionální integrace v oblastech spoleþného zájmu
s cílem usnadnit provádČní této dohody;

f)

posílit dobré sousedské vztahy a zásadu mírového Ĝešení sporĤ;

g)

zachovat, a pokud možno rozvíjet úroveĖ Ĝádné správy vČcí veĜejných, sociálních,
pracovních a environmentálních norem, která byla dosažena prostĜednictvím úþinného
provádČní mezinárodních úmluv, jimiž byly strany v dobČ vstupu této dohody v platnost
vázány; a

h)

podpoĜit zintenzivnČní obchodu a investic mezi stranami s ohledem na zvláštní
a rozdílné zacházení za úþelem zmírnČní strukturální nesoumČrnosti mezi obČma
regiony.
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ýLÁNEK 3
PĤsobnost

Strany mezi sebou jednají jako s rovnocennými partnery. Touto dohodou není dotþena
svrchovanost žádné ze stĜedoamerických republik.

HLAVA II

INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

ýLÁNEK 4
Rada pĜidružení

1.

ZĜizuje se Rada pĜidružení, která sleduje plnČní cílĤ této dohody a dohlíží na její

provádČní. Rada pĜidružení se schází na ministerské úrovni v pravidelných intervalech
nepĜesahujících dobu dvou let a na základČ dohody stran mimoĜádnČ, kdykoli to okolnosti
vyžadují. V pĜípadČ potĜeby, a pokud se na tom strany dohodnou, se Rada pĜidružení schází
na úrovni hlav státĤ nebo pĜedsedĤ vlád. Za úþelem posílení a zefektivnČní politického
dialogu se mimoto doporuþují zvláštní ad hoc schĤze na pracovní úrovni.
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2.

Rada pĜidružení posuzuje veškeré dĤležité otázky, které vyvstanou v rámci této dohody,

jakož i jiné dvoustranné, mnohostranné nebo mezinárodní otázky spoleþného zájmu.

3.

Rada pĜidružení rovnČž posuzuje návrhy a doporuþení stran, jejichž cílem je zlepšování

vztahĤ, jež tato dohoda upravuje.

ýLÁNEK 5
Složení a jednací Ĝád
1.

Rada pĜidružení se skládá ze zástupcĤ EU a jednotlivých stĜedoamerických republik na

ministerské úrovni v souladu s pĜíslušnými vnitĜními postupy stran a s ohledem na zvláštní
otázky (politický dialog, spolupráce nebo obchod), jež mají být na daném zasedání
projednávány.

2.

Rada pĜidružení pĜijme svĤj jednací Ĝád.

3.

ýlenové Rady pĜidružení se mohou nechat zastupovat za podmínek stanovených

v jednacím Ĝádu.
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4.

RadČ pĜidružení stĜídavČ pĜedsedá zástupce EU a zástupce jedné ze stĜedoamerických

republik, a to v souladu s podmínkami stanovenými jednacím Ĝádem.

ýLÁNEK 6
Rozhodovací pravomoci

1.

Rada pĜidružení má za úþelem dosažení cílĤ této dohody pravomoc pĜijímat rozhodnutí

v pĜípadech stanovených v této dohodČ.

2.

PĜijatá rozhodnutí jsou závazná pro strany a strany pĜijmou veškerá nezbytná opatĜení,

aby je provedly v souladu s vnitĜními pravidly a právními postupy každé strany.

3.

Rada pĜidružení rovnČž mĤže vydat vhodná doporuþení.

4.

Rada pĜidružení pĜijímá rozhodnutí a doporuþení vzájemnou dohodou mezi stranami.

V pĜípadČ stĜedoamerických republik je k pĜijímání rozhodnutí a doporuþení nutná vzájemná
shoda.

5.

Postup podle odstavce 4 se použije na všechny ostatní Ĝídicí orgány zĜízené touto

dohodou.
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ýLÁNEK 7
Výbor pro pĜidružení

1.

RadČ pĜidružení je pĜi výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro pĜidružení

složený ze zástupcĤ EU a jednotlivých stĜedoamerických republik na úrovni vyšších státních
úĜedníkĤ a s ohledem na zvláštní otázky (politický dialog, spolupráce nebo obchod), jež mají
být na daném zasedání projednávány.

2.

Výbor pro pĜidružení je povČĜen obecným provádČním této dohody.

3.

Jednací Ĝád Výboru pro pĜidružení stanoví Rada pĜidružení.

4.

Výbor pro pĜidružení má pravomoc pĜijímat rozhodnutí v pĜípadech stanovených v této

dohodČ, nebo pokud na nČj tuto pravomoc pĜenesla Rada pĜidružení. V tom pĜípadČ pĜijímá
Výbor pro pĜidružení rozhodnutí za podmínek stanovených v þláncích 4 až 6.
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5.

Výbor pro pĜidružení se obvykle schází jednou roþnČ s cílem celkovČ zhodnotit

provádČní této dohody, pĜiþemž datum a program jednání se stanoví pĜedem po vzájemné
dohodČ stran, a to jeden rok v Bruselu a následující rok ve StĜední Americe. Zvláštní schĤze
mohou být svolávány po vzájemné dohodČ na žádost kterékoli ze stran. Výboru pro pĜidružení
stĜídavČ pĜedsedá zástupce jedné ze stran.

ýLÁNEK 8
Podvýbory

1.

Výboru pro pĜidružení jsou pĜi výkonu jeho povinností nápomocny podvýbory zĜízené

touto dohodou.

2.

Výbor pro pĜidružení mĤže rozhodnout o zĜízení jakéhokoli dalšího podvýboru. MĤže

rozhodnout, že zmČní úkol zadaný podvýboru, nebo mĤže jakýkoli podvýbor zrušit.

3.

Podvýbory se scházejí na pĜíslušné úrovni jednou za rok nebo na žádost jedné ze stran

þi Výboru pro pĜidružení. PĜi osobní úþasti se schĤze konají stĜídavČ v Bruselu nebo ve
StĜední Americe. SchĤze se rovnČž mohou konat prostĜednictvím jakýchkoli technických
prostĜedkĤ, jež mají strany k dispozici.
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4.

PodvýborĤm stĜídavČ po dobu jednoho roku pĜedsedá zástupce EU a zástupce jedné

ze stĜedoamerických republik.

5.

ZĜízení nebo existence podvýboru nebrání žádné stranČ, aby pĜedala jakoukoli záležitost

pĜímo Výboru pro pĜidružení.

6.

Rada pĜidružení schvaluje jednací Ĝád, který urþuje složení a povinnosti tČchto

podvýborĤ a zpĤsob, jakým fungují, pokud tak není stanoveno v této dohodČ.

7.

ZĜizuje se Podvýbor pro spolupráci. Je nápomocen Výboru pro pĜidružení pĜi výkonu

povinností podle þásti III této dohody. Jeho úkolem je rovnČž:
a)

vyĜizovat veškeré záležitosti v oblasti spolupráce, kterými jej povČĜil Výbor pro
pĜidružení;

b)

dohlížet na celkové provádČní þásti III této dohody;

c)

diskutovat o všech otázkách souvisejících s problematikou spolupráce, jež mohou
ovlivnit provádČní þásti III této dohody.
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ýLÁNEK 9
Parlamentní výbor pro pĜidružení

1.

ZĜizuje se Parlamentní výbor pro pĜidružení. Výbor se schází za úþelem výmČny názorĤ

a je tvoĜen þleny Evropského parlamentu na jedné stranČ a þleny Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) a v pĜípadČ stĜedoamerických republik, jež nejsou þleny
PARLACENU, zástupci jmenovanými pĜíslušnými národními shromáždČními na stranČ
druhé. Výbor si urþí þetnost svých schĤzí a stĜídavČ mu pĜedsedá vždy jedna ze stran.
2.

Parlamentní výbor pro pĜidružení pĜijme svĤj jednací Ĝád.

3.

Parlamentní výbor pro pĜidružení mĤže požádat Radu pĜidružení o dĤležité informace

týkající se provádČní této dohody. Rada pĜidružení mu požadované informace poskytne.

4.

Parlamentní výbor pro pĜidružení je informován o rozhodnutích a doporuþeních Rady

pĜidružení.

5.

Parlamentní výbor pro pĜidružení mĤže vydávat doporuþení RadČ pĜidružení.
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ýLÁNEK 10
Smíšený poradní výbor

1.

ZĜizuje se Smíšený poradní výbor, který je poradním orgánem Rady pĜidružení. Jeho

úkolem je pĜedkládat RadČ pĜidružení stanoviska organizací obþanské spoleþnosti týkající se
provádČní této dohody, aniž jsou dotþeny jiné postupy podle þlánku 11. Úkolem Smíšeného
poradního výboru je rovnČž pomáhat pĜi podpoĜe dialogu a spolupráce mezi organizacemi
obþanské spoleþnosti v Evropské unii a ve StĜední Americe.

2.

Smíšený poradní výbor se skládá ze stejného poþtu zástupcĤ Evropského hospodáĜského

a sociálního výboru na jedné stranČ a ze zástupcĤ Comité Consultivo del Sistema de la
Integración Centroamericana (CC-SICA) a Comité Consultivo de Integración Económica
(CCIE) na stranČ druhé.

3.

Smíšený poradní výbor pĜijme svĤj jednací Ĝád.
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ýLÁNEK 11
Obþanská spoleþnost

1.

Strany rovnČž podpoĜí setkávání zástupcĤ obþanské spoleþnosti Evropské unie a StĜední

Ameriky vþetnČ akademické obce, sociálních a hospodáĜských partnerĤ a nevládních
organizací.

2.

Strany rovnČž budou dotyþné zástupce svolávat na pravidelné schĤze s cílem

informovat je o provádČní této dohody a shromažćovat jejich návrhy týkající se dané
problematiky.
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ýÁST II
POLITICKÝ DIALOG

ýLÁNEK 12
Cíle

Strany se dohodly, že cílem politického dialogu mezi stĜedoamerickými republikami a EU je:

a)

vytvoĜit privilegované politické partnerství založené zejména na dodržování a podpoĜe
demokracie, míru, lidských práv, právního státu, Ĝádné správy vČcí veĜejných
a udržitelného rozvoje;

b)

hájit spoleþné hodnoty, zásady a cíle prostĜednictvím jejich podpory na mezinárodní
úrovni, a to zejména v rámci Organizace spojených národĤ;

c)

posílit Organizaci spojených národĤ jakožto základní prvek mnohostranného systému
tak, aby byla tato organizace schopna úþinnČ jednat pĜi Ĝešení globálních výzev;

d)

zintenzivnit politický dialog tak, aby umožĖoval rozsáhlou výmČnu názorĤ, postojĤ
a informací, jejímž výsledkem jsou spoleþné iniciativy na mezinárodní úrovni;
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e)

spolupracovat v oblasti zahraniþní a bezpeþnostní politiky, aby byla zajištČna
koordinace jejich postojĤ a pĜijímání spoleþných iniciativ spoleþného zájmu na
pĜíslušných mezinárodních fórech.

ýLÁNEK 13
Oblasti

1.

Strany se dohodly, že politický dialog se bude týkat všech aspektĤ spoleþného zájmu jak

na regionální, tak na mezinárodní úrovni.

2.

Politický dialog mezi stranami pĜipraví prostor novým iniciativám pro plnČní

spoleþných cílĤ a pro vytvoĜení spoleþného základu v oblastech, jako je regionální integrace,
právní stát, Ĝádná správa vČcí veĜejných, demokracie, lidská práva, podpora a ochrana práv
a základních svobod pĤvodních obyvatel a jednotlivcĤ, jak je uznává Deklarace Organizace
spojených národĤ o právech pĤvodního obyvatelstva, rovné pĜíležitosti a rovnost žen a mužĤ,
struktura a orientace mezinárodní spolupráce, migrace, snižování chudoby a sociální
soudržnost, základní pracovní normy, ochrana životního prostĜedí a udržitelné hospodaĜení
s pĜírodními zdroji, regionální bezpeþnost a stabilita, vþetnČ boje s hrozbami pro bezpeþnost
obþanĤ, korupce, drogy, nadnárodní organizovaný zloþin, obchodování s ruþními palnými
a lehkými zbranČmi vþetnČ stĜeliva, boj proti terorismu, prevence a mírové Ĝešení sporĤ.
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3.

Dialog podle þásti II rovnČž zahrne mezinárodní úmluvy o lidských právech, otázky

Ĝádné správy vČcí veĜejných, základní pracovní normy a životní prostĜedí v souladu
mezinárodními závazky stran, a zejména se zamČĜí na problematiku jejich úþinného
provádČní.

4.

Strany se mohou kdykoliv dohodnout, že zaĜadí do oblasti politického dialogu jakékoli

další téma.

ýLÁNEK 14
Odzbrojování

1.

Strany se dohodly, že budou spolupracovat a pĜispívat k posilování mnohostranného

systému pro odzbrojování v oblasti konvenþních zbraní dĤsledným dodržováním
a provádČním svých závazkĤ na národní úrovni, ke kterým se zavázaly podle pĜíslušných
mezinárodních smluv a dohod a jiných pĜíslušných mezinárodních nástrojĤ týkajících se
odzbrojování v oblasti konvenþních zbraní.

2.

Strany budou zejména podporovat úplné provádČní Úmluvy o zákazu použití,

skladování, výroby a pĜevodu protipČchotních min a o jejich zniþení a Úmluvy o nČkterých
konvenþních zbraních (CCW) a jejích protokolĤ a dosažení jejich univerzální platnosti.
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3.

Strany dále uznávají, že nedovolená výroba, pĜeprava a šíĜení ruþních palných zbraní

a lehkých zbraní vþetnČ stĜeliva a jejich nadmČrné hromadČní a nekontrolovatelné šíĜení
pĜedstavují i nadále vážnou hrozbu pro mír a mezinárodní bezpeþnost. Z tohoto dĤvodu se
strany dohodly, že budou spolupracovat pĜi boji s nedovoleným obchodem a nadmČrným
hromadČním ruþních palných zbraní a lehkých zbraní vþetnČ stĜeliva, a rovnČž souhlasí, že
budou spolupracovat v oblasti regulace zákonného obchodování s konvenþními zbranČmi.

4.

Strany se proto dohodly, že budou dodržovat a v plném rozsahu plnit své povinnosti

v souvislosti s nedovoleným obchodem s ruþními palnými a lehkými zbranČmi vþetnČ stĜeliva
v souladu se stávajícími mezinárodními dohodami a rezolucemi Rady bezpeþnosti OSN, jakož
i se svými závazky podle jiných mezinárodních nástrojĤ použitelných v této oblasti, jako je
akþní program OSN pro ruþní palné a lehké zbranČ.

ýLÁNEK 15
ZbranČ hromadného niþení

1.

Strany zastávají názor, že šíĜení jaderných, chemických a biologických zbraní

hromadného niþení a jejich nosiþĤ do rukou státních i nestátních aktérĤ pĜedstavuje jednu
z nejzávažnČjších hrozeb pro mezinárodní stabilitu a bezpeþnost.
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2.

Strany se proto dohodly, že budou spolupracovat a pĜispívat k boji proti šíĜení zbraní

hromadného niþení a jejich nosiþĤ prostĜednictvím dĤsledného dodržování a provádČní svých
stávajících závazkĤ na národní úrovni podle mezinárodních smluv a dohod o odzbrojení
a nešíĜení a jiných souvisejících mezinárodních závazkĤ.

3.

Strany se shodly, že toto ustanovení pĜedstavuje základní prvek této dohody.

4.

Strany se dále dohodly, že budou spolupracovat a pĜispívat k dosažení cíle, kterým je

nešíĜení zbraní hromadného niþení:

a)

pĜijetím krokĤ za úþelem podpisu a ratifikace veškerých ostatních pĜíslušných
mezinárodních nástrojĤ nebo pĜípadnČ pĜistoupení k nim a za úþelem jejich plného
provedení;

b)

vytvoĜením úþinného systému vnitrostátních kontrol vývozu, v jehož rámci budou
provádČny kontroly vývozu a tranzitu zboží v souvislosti se zbranČmi hromadného
niþení, jakož i kontroly koncového použití technologií dvojího použití, pokud jde
o zbranČ hromadného niþení, a který bude obsahovat úþinné postihy za porušení kontrol
vývozu.

5.

Strany se dohodly, že povedou pravidelný politický dialog, který bude doplĖovat

a upevĖovat jejich spolupráci v této oblasti.
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ýLÁNEK 16
Boj proti terorismu

1.

Strany opČtovnČ potvrzují dĤležitost boje proti terorismu a v souladu s mezinárodním

právem v oblasti lidských práv, humanitárních otázek a problematiky uprchlíkĤ a pĜíslušnými
mezinárodními úmluvami a nástroji, pĜíslušnými rezolucemi OSN, jakož i se svými právními
pĜedpisy a s globální strategií OSN pro boj proti terorismu, jež je souþástí rezoluce Valného
shromáždČní OSN þ. 60/288 ze dne 8. záĜí 2006, se dohodly, že budou spolupracovat v oblasti
pĜedcházení a potlaþování terorismu.

2.

Spolupracovat budou zejména:

a)

v rámci úplného provádČní mezinárodních úmluv a nástrojĤ, vþetnČ všech pĜíslušných
rezolucí Valného shromáždČní OSN a rezolucí Rady bezpeþnosti OSN;

b)

výmČnou informací o teroristických skupinách a jejich podpĤrných sítích v souladu
s mezinárodním a vnitrostátním právem;

c)

prostĜednictvím spolupráce v oblasti prostĜedkĤ a metod používaných v boji proti
terorismu, mimo jiné v oblasti technické spolupráce a vzdČlávání, a prostĜednictvím
výmČny zkušeností v oblasti pĜedcházení terorismu a ochrany pĜi boji proti nČmu;
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d)

výmČnou názorĤ týkající se právního rámce a osvČdþených postupĤ, jakož
i prostĜednictvím technické a správní pomoci;

e)

výmČnou informací v souladu se svými právními pĜedpisy;

f)

prostĜednictvím technické pomoci a odborné pĜípravy v oblasti vyšetĜovacích metod,
informaþních technologií, vytváĜení postupĤ pro pĜedcházení teroristickým hrozbám þi
aktĤm a pro varování a úþinné reakci na tyto hrozby þi akty; a

g)

výmČnou názorĤ na modely prevence týkající se dalších nedovolených aktivit
v souvislosti s terorismem, jako je mimo jiné praní penČz, obchodování se zbranČmi,
padČlání osobních dokladĤ a obchodování s lidmi.

ýLÁNEK 17
Závažné trestné þiny s mezinárodním dosahem
1.

Strany opČtovnČ potvrzují, že nejzávažnČjší trestné þiny, které znepokojují celé

mezinárodní spoleþenství, by nemČly zĤstat nepotrestány a že jejich stíhání by mČlo být
zajištČno prostĜednictvím opatĜení na národní nebo mezinárodní úrovni, pĜípadnČ i na úrovni
Mezinárodního trestního soudu.
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2.

Strany se domnívají, že zĜízení a efektivní fungování Mezinárodního trestního soudu je

dĤležitým krokem k mezinárodnímu míru a spravedlnosti a že tento soud pĜestavuje úþinný
nástroj pro vyšetĜování a stíhání pachatelĤ nejzávažnČjších trestných þinĤ, které znepokojují
celé mezinárodní spoleþenství, v pĜípadech, kdy tak nejsou ochotny þi schopny þinit
vnitrostátní soudy, neboĢ Mezinárodní trestní soud doplĖuje vnitrostátní trestní pravomoc.

3.

Strany se dohodly, že budou spolupracovat v oblasti podpory všeobecného pĜistoupení

k ěímskému statutu:
a)

pĜijímáním dalších opatĜení, jejichž cílem je provádČt ěímský statut a ratifikovat
a provádČt související nástroje (jako napĜíklad Dohodu o výsadách a imunitách
Mezinárodního trestního soudu);

b)

sdílením zkušeností s mezinárodními partnery ohlednČ pĜijímání právních nástrojĤ
nezbytných pro ratifikaci a provádČní ěímského statutu; a

c)

pĜijímáním opatĜení k zajištČní integrity ěímského statutu.

4.

Každý stát má svrchované právo rozhodnout, kdy je nejvhodnČjší doba pro pĜistoupení

k ěímskému statutu.
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ýLÁNEK 18
Financování rozvoje

1.

Strany se dohodly, že budou podporovat mezinárodní snahy o podporu politik a naĜízení

týkajících se financování rozvoje a o posílení spolupráce za úþelem dosažení mezinárodnČ
dohodnutých cílĤ, vþetnČ rozvojových cílĤ tisíciletí a závazkĤ Monterreyského konsensu
a jiných souvisejících fór.

2.

Za tímto úþelem a s cílem podpoĜit vytváĜení inkluzivnČjších spoleþností strany

uznávají, že je tĜeba vytvoĜit nové a inovativní mechanismy financování.

ýLÁNEK 19
Migrace

1.

Strany opČtovnČ potvrzují význam spoleþného Ĝízení migraþních tokĤ mezi svými

územími. Uznávajíce, že chudoba je jednou z hlavních pĜíþin migrace, a v zájmu posílení
vzájemné spolupráce zahájí strany všestranný dialog o všech otázkách spojených s migrací,
vþetnČ ilegální migrace, toku uprchlíkĤ, pĜevadČþství a obchodování s lidmi a zahrnou
migraþní otázky, vþetnČ odlivu mozkĤ, do národních strategií pro hospodáĜský a spoleþenský
rozvoj oblastí, z nichž migranti pocházejí, a to rovnČž s ohledem na historické a kulturní
vazby mezi regiony obou stran.
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2.

Strany se dohodly, že zajistí, aby všichni migranti skuteþnČ požívali lidských práv, aby

tato jejich práva byla chránČna a podporována, a aby byly dodržovány zásady spravedlnosti
a transparentnosti pĜi rovném jednání s migranty, a zdĤrazĖují význam boje proti rasismu,
diskriminaci, xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti.

ýLÁNEK 20
Životní prostĜedí

1.

Strany podpoĜí dialog v oblasti životního prostĜedí a udržitelného rozvoje

prostĜednictvím výmČny informací a podpory iniciativ týkajících se místních a globálních
environmentálních otázek, a to v souladu se zásadou sdílených, ale odlišných odpovČdností
stanovenou v Deklaraci z Rio de Janiera z roku 1992.

2.

Cílem tohoto dialogu má být mimo jiné boj s hrozbou zmČny klimatu, zachování

biodiverzity, ochrana a udržitelné obhospodaĜování lesĤ, a to mimo jiné s cílem snížit emise
vznikající v dĤsledku odlesĖování a znehodnocování lesĤ, ochrana vodních a moĜských
zdrojĤ, povodí a mokĜadĤ, výzkum a vývoj v oblasti alternativních paliv a technologií
v oblasti obnovitelných zdrojĤ energie a reforma Ĝízení životního prostĜedí za úþelem zvýšení
jeho efektivity.
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ýLÁNEK 21
Bezpeþnost obþanĤ

Strany povedou dialog o otázkách bezpeþnosti obþanĤ, jež je základním pĜedpokladem
podpory lidského rozvoje, demokracie, Ĝádné správy vČcí veĜejných a dodržování lidských
práv a základních svobod. Uznávají, že otázka bezpeþnosti obyvatel pĜekraþuje státní
a regionální hranice, a vyžaduje tudíž podnČt v podobČ širšího dialogu a spolupráce v dané
oblasti.

ýLÁNEK 22
ěádná správa vČcí veĜejných v oblasti daní
Strany v zájmu posílení a rozvoje hospodáĜských þinností a s pĜihlédnutím k nutnosti rozvíjet
odpovídající právní rámec uznávají spoleþné a mezinárodnČ dohodnuté zásady Ĝádné správy
vČcí veĜejných v oblasti daní a zavazují se, že je budou uplatĖovat.
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ýLÁNEK 23
Spoleþný hospodáĜsko-finanþní úvČrový fond

1.

Strany se dohodly, že je dĤležité posílit snahy o snížení chudoby a podporu rozvoje

StĜední Ameriky, a to zejména jejích nejchudších oblastí a obyvatelstva.

2.

Strany se proto dohodly, že budou jednat o vytvoĜení spoleþného hospodáĜského

a finanþního mechanismu, který mimo jiné zahrne intervenci z Evropské investiþní banky
(EIB), latinskoamerické investiþní facility (LAIF) a technickou pomoc z regionálního
programu pro spolupráci ve StĜední Americe. Tento mechanismus bude napomáhat pĜi
snižování chudoby, podpoĜe rozvoje a celkové životní úrovnČ StĜední Ameriky a rovnČž bude
impulsem pro sociální a hospodáĜský rĤst a pro rozvoj vyvážených vztahĤ mezi obČma
regiony.

3.

Za tímto úþelem se zĜizuje biregionální pracovní skupina. Jejím úkolem je pĜezkoumat

otázku vytvoĜení takového mechanismu a podmínek jeho fungování.
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ýÁST III
SPOLUPRÁCE

ýLÁNEK 24
Cíle

1.

Hlavním cílem spolupráce je podporovat provádČní této dohody s cílem dosáhnout

efektivního partnerství mezi obČma regiony prostĜednictvím usnadnČní pĜístupu ke zdrojĤm,
mechanismĤm, nástrojĤm a postupĤm.

2.

Za prioritní jsou považovány dále uvedené cíle, jež jsou blíže rozvinuty v hlavách I až

IX této þásti:
a)

posilovat mír a bezpeþnost;

b)

pĜispívat k posilování demokratických institucí, Ĝádné správy vČcí veĜejných, obecného
uplatĖování zásad právního státu, rovnosti žen a mužĤ, veškerých forem
nediskriminace, kulturní rozmanitosti, pluralismu, prosazování a dodržování lidských
práv, základních svobod, transparentnosti a úþasti obþanĤ;
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c)

pĜispívat k sociální soudržnosti prostĜednictvím zmírĖování chudoby, nerovností,
sociálního vylouþení a všech forem diskriminace tak, aby došlo ke zlepšení kvality
života lidí ve StĜední Americe a Evropské unii;

d)

podporovat hospodáĜský rĤst s cílem napomáhat udržitelnému rozvoji, snižovat
nerovnováhu mezi stranami a v rámci stran a rozvíjet vzájemné vztahy mezi obČma
regiony;

e)

prohlubovat proces regionální integrace ve StĜední Americe prostĜednictvím posilování
kapacit pro provádČní a využívání této dohody, a pĜispívat tak k hospodáĜskému,
sociálnímu a politickému rozvoji celého regionu StĜední Ameriky;

f)

posilovat výrobní a Ĝídicí kapacity a podporovat konkurenceschopnost, a tím zajistit,
aby se obchodní a investiþní pĜíležitosti otevĜely všem hospodáĜským a sociálním
partnerĤm v obou regionech.

3.

Za úþelem dosažení výše uvedených cílĤ strany provádí pĜíslušné politiky a pĜijímají

opatĜení. Tato opatĜení mohou zahrnovat inovativní finanþní mechanismy, jejichž cílem je
pĜispČt k dosažení rozvojových cílĤ tisíciletí a jiných mezinárodnČ dohodnutých cílĤ v oblasti
rozvoje, v souladu se závazky Monterreyského konsensu a jiných souvisejících fór.
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ýLÁNEK 25
Zásady
Spolupráce mezi stranami se Ĝídí tČmito zásadami:
a)

spolupráce podporuje a doplĖuje snahy pĜidružených zemí a regionĤ uplatĖovat priority,
jež si stanovily ve svých vlastních politikách a strategiích rozvoje, aniž by byly dotþeny
aktivity uskuteþĖované ve spolupráci s jejich obþanskou spoleþností;

b)

spolupráce musí být výsledkem dialogu mezi pĜidruženými zemČmi a regiony;

c)

strany podporují úþast obþanské spoleþnosti a místních orgánĤ na svých politikách
rozvoje, jakož i spolupráci s nimi;

d)

þinnosti v rámci spolupráce probíhají na vnitrostátní i na regionální úrovni a vzájemnČ
se doplĖují tak, aby podporovaly obecné a zvláštní cíle stanovené v této dohodČ;

e)

spolupráce zohledĖuje prĤĜezové otázky, jako je demokracie a lidská práva, Ĝádná
správa vČcí veĜejných, respektování pĤvodního obyvatelstva, rovnost žen a mužĤ,
životní prostĜedí vþetnČ pĜírodních katastrof a regionální integrace;
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f)

strany zvýší úþinnost své spolupráce prostĜednictvím využívání spoleþnČ dohodnutých
rámcĤ. Podporují harmonizaci, sladČní a koordinaci dárcĤ a plnČní vzájemných závazkĤ
spojených s provádČním þinností v rámci spolupráce;

g)

spolupráce zahrnuje technickou a finanþní pomoc jako prostĜedek, jenž napomáhá pĜi
provádČní cílĤ této dohody;

h)

strany se dohodly, že je dĤležité, aby byly pĜi navrhování þinností v rámci spolupráce
zohlednČny rĤzné úrovnČ jejich rozvoje;

i)

strany se dohodly, že je dĤležité pokraþovat v podpoĜe politik a strategií na snižování
chudoby v zemích se stĜedním pĜíjmem a vČnovat zvláštní pozornost zemím s nižším
stĜedním pĜíjmem;

j)

spoluprací podle této dohody není dotþena úþast stĜedoamerických republik jakožto
rozvojových zemí na þinnostech EU v oblasti výzkumu rozvoje a na jiných programech
spolupráce Evropské unie v oblasti rozvoje, jež se zamČĜují na tĜetí zemČ, a to v souladu
s pravidly a postupy, jimiž se tyto programy Ĝídí.
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ýLÁNEK 26
Podmínky a zpĤsoby spolupráce

1.

Strany se za úþelem provádČní þinností v rámci spolupráce dohodly, že:

a)

nástroje mohou zahrnovat celou škálu dvoustranných, horizontálních nebo regionálních
aktivit, jako jsou programy a projekty, vþetnČ projektĤ v oblasti infrastruktury, podpora
rozpoþtu, dialog o odvČtvových politikách, výmČna a pĜenos vybavení, studie,
hodnocení dopadu, statistiky a databáze, výmČny zkušeností a odborníkĤ, odborná
pĜíprava, komunikaþní a informaþní kampanČ, semináĜe a publikace;

b)

zúþastnČnými subjekty mohou být místní, státní a regionální orgány, obþanská
spoleþnost a mezinárodní organizace;

c)

poskytnou pĜíslušné administrativní a finanþní zdroje nezbytné pro provádČní þinností
v rámci spolupráce, na nichž se dohodly v souladu se svými právními pĜedpisy
a postupy;

d)

všechny subjekty úþastnící se spolupráce mají povinnost transparentnČ a zodpovČdnČ
spravovat zdroje;
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e)

podpoĜí inovativní spolupráci a podmínky a nástroje spolupráce a financování za
úþelem zlepšení efektivity spolupráce a zajištČní co nejlepšího využití této dohody;

f)

cílem spolupráce mezi stranami je urþit a rozvíjet inovativní programy spolupráce pro
stĜedoamerické republiky;

g)

podpoĜí a usnadní soukromé financování a pĜímé zahraniþní investice, zejména
prostĜednictvím finanþních prostĜedkĤ Evropské investiþní banky urþených pro StĜední
Ameriku v souladu s jejími postupy a kritérii pro financování;

h)

úþast stran na rámcových programech, zvláštních programech a ostatních þinnostech
druhé strany v pozici pĜidruženého partnera bude podporována v souladu s jejich
vlastními pravidly a postupy;

i)

bude podporována úþast stĜedoamerických republik na tematických a horizontálních
programech spolupráce EU pro Latinskou Ameriku, a to i prostĜednictvím pĜípadných
specifických opatĜení;

j)

budou v souladu se svými vlastními pravidly a postupy podporovat trojstrannou
spolupráci v oblastech spoleþného zájmu mezi obČma regiony a s tĜetími zemČmi;

k)

by mČly prozkoumat veškeré praktické možnosti spolupráce v oblasti jejich spoleþného
zájmu.
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2.

Strany se dohodly, že budou podle svých potĜeb a svých programĤ a právních pĜedpisĤ

podporovat spolupráci mezi finanþními institucemi.

ýLÁNEK 27
Další rozvoj spolupráce

1.

Skuteþnost, že urþitá oblast nebo þinnost v rámci spolupráce nebyla do této dohody

zaĜazena, nelze chápat jako pĜekážku, která by stranám bránila rozhodnout se v souladu
s pĜíslušnými právními pĜedpisy v tČchto oblastech nebo þinnostech spolupracovat.
2.

Nelze pĜedem vylouþit žádnou pĜíležitost ke spolupráci. Strany mohou ke zkoumání

možností praktické spolupráce v oblasti jejich spoleþného zájmu využít Výbor pro pĜidružení.

3.

Pokud jde o provádČní této dohody, strany mohou podávat návrhy na rozšíĜení

spolupráce ve všech oblastech s ohledem na zkušenosti získané bČhem jejího provádČní.
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ýLÁNEK 28
Spolupráce v oblasti statistiky

1.

Strany se dohodly, že budou spolupracovat v oblasti vývoje lepších statistických metod

a programĤ v souladu s mezinárodnČ uznávanými normami, vþetnČ shromažćování,
zpracovávání, kontroly kvality a šíĜení statistik, s cílem vypracovat ukazatele, které zajistí
lepší porovnání mezi stranami, což stranám umožní využívat statistiky druhé strany
o obchodu se zbožím a službami, pĜímých zahraniþních investicích a v obecnČjším smyslu
o každé jiné oblasti, na kterou se tato dohoda vztahuje a kterou je možné statisticky zpracovat.
Strany uznávají, že pro podporu tČchto cílĤ je užiteþná dvoustranná spolupráce.

2.

Cílem spolupráce v této oblasti je rovnČž:

a)

vytvoĜení regionálního statistického systému na podporu priorit regionální integrace
dohodnutých mezi stranami;

b)

spolupráce v oblasti statistik týkajících se vČdy, technologií a inovací.

3.

Tato spolupráce by mohla mimo jiné zahrnovat: technické výmČny mezi statistickými

úĜady stĜedoamerických republik a þlenských státĤ Evropské unie a Eurostatem, vþetnČ
výmČn vČdeckých pracovníkĤ, vypracování lepších a pokud možno konzistentních metod
sbČru dat, þlenČní, analýzy a výkladu a organizaci semináĜĤ, pracovních skupin þi programĤ
odborného vzdČlávání na poli statistiky.
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HLAVA I
DEMOKRACIE, LIDSKÁ PRÁVA A ěÁDNÁ SPRÁVA VċCÍ VEěEJNÝCH

ýLÁNEK 29
Demokracie a lidská práva

1.

Strany spolupracují s cílem zajistit dĤsledné dodržování všech lidských práv

a základních svobod, jež jsou univerzální, nedČlitelné, vzájemnČ spolu souvisí a vzájemnČ se
doplĖují, a s cílem budovat a posilovat demokracii.

2.

Tato spolupráce mĤže mimo jiné zahrnovat:

a)

úþinné provádČní mezinárodních nástrojĤ v oblasti lidských práv, jakož i doporuþení
pĜijatých smluvními orgány a zvláštními procedurami;

b)

zaþleĖování podpory a ochrany lidských práv do vnitrostátních politik a plánĤ rozvoje;

c)

posilování kapacit pro uplatĖování demokratických zásad a postupĤ;
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d)

vytváĜení a provádČní akþních plánĤ v oblasti demokracie a lidských práv;

e)

zvyšování povČdomí o lidských právech, demokracii a kultuĜe míru a vzdČlávání
v tČchto otázkách;

f)

posilování institucí v oblasti demokracie a lidských práv, jakož i právních
a institucionálních rámcĤ na podporu a ochranu lidských práv;

g)

vytváĜení spoleþných iniciativ v oblastech spoleþného zájmu v rámci pĜíslušných
mnohostranných fór.

ýLÁNEK 30
ěádná správa vČcí veĜejných
Strany se dohodly, že pĜedmČtem spolupráce v této oblasti je aktivní podpora vlád
prostĜednictvím opatĜení, která se zamČĜí zejména na:

a)

dodržování zásad právního státu;

b)

zajištČní zásady dČlby moci;
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c)

zajištČní nezávislého a úþinného soudního systému;

d)

podporu transparentních, zodpovČdných, úþinných, stabilních a demokratických
institucí;

e)

podporu politik, jejichž cílem je zajistit zodpovČdnou a transparentní správu;

f)

boj proti korupci;

g)

posilování Ĝádné a transparentní správy vČcí veĜejných na národní, regionální a místní
úrovni;

h)

zavedení jasných rozhodovacích postupĤ na všech úrovních veĜejnými orgány a jejich
dlouhodobá platnost;

i)

podporu úþasti obþanské spoleþnosti.
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ýLÁNEK 31
Modernizace státní a veĜejné správy a decentralizace

1.

Strany se dohodly, že cílem spolupráce v této oblasti je zlepšování jejich právních

a institucionálních rámcĤ, a to zejména na základČ osvČdþených postupĤ. To zahrnuje reformu
a modernizaci veĜejné správy, též prostĜednictvím budování kapacit, za úþelem podpory
a posílení procesu decentralizace a organizaþních zmČn vyplývajících z regionální integrace
se zĜetelem na efektivitu organizace a na zajišĢování služeb pro obþany, jakož i na Ĝádné
a transparentní Ĝízení veĜejných zdrojĤ a odpovČdnost.
2.

Tato spolupráce mĤže zahrnovat národní a regionální programy a projekty zamČĜené na

budování kapacit pro vytváĜení politik, provádČní a hodnocení veĜejných politik a na
posilování soudního systému, pĜi souþasné podpoĜe zapojení obþanské spoleþnosti.
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ýLÁNEK 32
PĜedcházení konfliktĤm a jejich Ĝešení
1.

Strany se dohodly, že pĜedmČtem spolupráce v této oblasti bude podpora a udržování

ucelené mírové politiky, vþetnČ pĜedcházení konfliktĤm a jejich Ĝešení. Tato politika bude
založena na zásadČ vlastní odpovČdnosti a úþasti spoleþnosti a zamČĜí se pĜedevším na rozvoj
regionálních, subregionálních a národních kapacit. Zajistí rovné politické, hospodáĜské,
sociální a kulturní pĜíležitosti všem vrstvám spoleþnosti, upevní demokratickou legitimitu,
podpoĜí sociální soudržnost a úþinné mechanismy pro pokojné sladČní zájmĤ rĤzných skupin
a podpoĜí aktivní a organizovanou obþanskou spoleþnost, a to zejména s využitím stávajících
regionálních institucí.

2.

V rámci spolupráce budou posíleny kapacity pro Ĝešení konfliktĤ a spolupráce mĤže

mimo jiné zahrnovat podporu mediaþních a vyjednávacích procesĤ a procesĤ urovnávání
sporĤ, strategií podporujících mírová opatĜení, snah o posílení dĤvČry a budování bezpeþnosti
na regionální úrovni, úsilí vyvíjenému s cílem pomoci dČtem, ženám a starším osobám
a opatĜením zamČĜeným na boj s protipČchotními minami.
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ýLÁNEK 33
Posilování institucí a právního státu

Strany pĜikládají zvláštní význam upevĖování právního státu a posilování institucí na všech
úrovních v oblasti prosazování práva a zvláštČ pak fungování systému spravedlnosti.
Spolupráce se zamČĜí zejména na posilování nezávislosti soudnictví a zlepšení jeho efektivity.

HLAVA II

SPRAVEDLNOST, SVOBODA A BEZPEýNOST

ýLÁNEK 34
Ochrana osobních údajĤ

1.

Strany se dohodly, že budou v souladu se svými právními pĜedpisy spolupracovat

s cílem zvýšit úroveĖ ochrany osobních údajĤ podle nejpĜísnČjších mezinárodních norem,
mezi které napĜíklad patĜí smČrnice o automatizovaných souborech s osobními údaji,
pozmČnČná Valným shromáždČním OSN dne 14. prosince 1990, a že budou usilovat
o zajištČní volného pohybu osobních údajĤ mezi stranami.
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2.

Spolupráce v oblasti ochrany osobních údajĤ mĤže zahrnovat mimo jiné technickou

pomoc ve formČ výmČny informací a odborných znalostí s ohledem na právní pĜedpisy stran.

ýLÁNEK 35
Nedovolené drogy

1.

Strany spolupracují na zajištČní komplexního, uceleného a vyváženého pĜístupu

prostĜednictvím úþinných opatĜení a koordinace mezi pĜíslušnými orgány, též z odvČtví
zdravotnictví, vzdČlávání, prosazování práva, celních služeb, sociálních vČcí, spravedlnosti
a vnitĜních záležitostí, s cílem co nejvíce omezit nabídku nedovolených drog a poptávku po
nich, jakož i jejich vliv na uživatele drog a na celou spoleþnost, zajistit kontrolu a efektivnČji
bránit zneužívání chemických prekursorĤ používaných pĜi nedovolené výrobČ omamných
a psychotropních látek, vþetnČ zneužívání omamných a psychotropních látek urþených pro
lékaĜské a vČdecké úþely.

2.

Spolupráce bude založena na zásadČ sdílené odpovČdnosti, na pĜíslušných

mezinárodních úmluvách, na politickém prohlášení a na zvláštním prohlášení o hlavních
zásadách pro snížení poptávky po drogách a dalších hlavních dokumentech, jež byly pĜijaty
v þervnu 1998 na 20. mimoĜádném zasedání Valného shromáždČní Organizace spojených
národĤ vČnovaném drogám.
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3.

Spolupráce se zamČĜí na koordinaci a zvýšení spoleþného úsilí v otázkách nedovolených

drog. Aniž jsou dotþeny jiné mechanismy spolupráce, strany se dohodly, že za tímto úþelem
bude na meziregionální úrovni využit mechanismus koordinace a spolupráce mezi Evropskou
unií, Latinskou Amerikou a Karibikem v oblasti drog, a rovnČž se dohodly, že se budou
spoleþnČ podílet na posílení jeho úþinnosti.

4.

Strany se rovnČž dohodly, že budou spolupracovat v oblasti boje proti trestným þinĤm,

které s obchodem s drogami souvisejí, prostĜednictvím vČtší koordinace s pĜíslušnými
mezinárodními subjekty a instancemi.

5.

Strany budou spolupracovat pĜi zajišĢování komplexního a vyváženého pĜístupu

prostĜednictvím úþinných opatĜení a koordinace mezi pĜíslušnými orgány, též z odvČtví
sociálních vČcí, spravedlnosti a vnitĜních záležitostí, a to s cílem:

a)

zajistit výmČnu názorĤ týkající se legislativních Ĝešení a osvČdþených postupĤ;

b)

bojovat proti nabízení drog a psychotropních látek, obchodování s nimi a proti poptávce
po nich;

c)

posílit soudní a policejní spolupráci v oblasti boje proti nedovolenému obchodování;

d)

posílit námoĜní spolupráci za úþelem úþinného boje proti nedovolenému obchodování;

e)

zĜídit informaþní a monitorovací stĜediska;
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f)

stanovit a uplatĖovat opatĜení, jejichž cílem je omezit nedovolené obchodování
s drogami, vydávání lékaĜských pĜedpisĤ ( na omamné a psychotropní látky) a chemické
prekursory;

g)

zĜídit spoleþné výzkumné programy a projekty a navázat vzájemnou soudní spolupráci;

h)

stimulovat alternativní rozvoj, zejména podporovat drobné zemČdČlce pĜi pČstování
dovolených plodin;

i)

zjednodušit odbornou pĜípravu a vzdČlávání lidských zdrojĤ s cílem pĜedcházet užívání
drog a obchodování s nimi a posilovat administrativní kontrolní systémy ;

j)

podporovat programy prevence zamČĜené na mládež a vzdČlávání ve školách i mimo
školy;

k)

posílit prevenci, léþbu, rehabilitaci a opČtovné zaþleĖování uživatelĤ drog, což zahrnuje
celou Ĝadu možností, vþetnČ minimalizace škod v souvislosti s užíváním drog.
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ýLÁNEK 36
Praní penČz a financování terorismu

1.

Strany se dohodly, že budou spolupracovat s cílem zabránit používání svých finanþních

systémĤ a podnikĤ k legalizaci výnosĤ z veškerých závažných trestných þinĤ, zvláštČ pak
výnosĤ z trestných þinĤ spjatých s nedovolenými drogami a psychotropními látkami
a s teroristickými þiny.
2.

Tato spolupráce bude v pĜíslušných pĜípadech v souladu s normami Finanþního akþního

výboru (FATF) zahrnovat správní a technickou pomoc za úþelem rozvoje a provádČní
právních pĜedpisĤ a úþinného fungování vhodných norem a mechanismĤ. Spolupráce zejména
umožní výmČnu dĤležitých informací a pĜijetí vhodných norem pro boj proti praní penČz
a proti financování terorismu v souladu s normami pĜijatými mezinárodními orgány þinnými
v této oblasti a s mezinárodnČ používanými osvČdþenými postupy.
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ýLÁNEK 37
Organizovaný zloþin a bezpeþnost obþanĤ

1.

Strany se dohodly, že budou spolupracovat pĜi pĜedcházení organizovanému zloþinu

a finanþním zloþinĤm a pĜi jejich potírání. Za tímto úþelem budou podporovat osvČdþené
postupy, vzájemnČ se o nich informovat a provádČt pĜíslušné dohodnuté mezinárodní normy
a nástroje, jako je Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zloþinu a její doplĖující
protokoly a Úmluva OSN proti korupci. PodpoĜí zejména programy na ochranu svČdkĤ.

2.

Strany se rovnČž dohodly, že budou spolupracovat pĜi zlepšování bezpeþnosti obþanĤ,

a to zejména podporou politik a strategií v oblasti bezpeþnosti. Tato spolupráce by mČla
pĜispČt k pĜedcházení trestné þinnosti a mĤže by zahrnovat taková opatĜení, jako jsou projekty
regionální spolupráce mezi policejními a soudními orgány, programy odborné pĜípravy,
výmČna osvČdþených postupĤ v oblasti kriminologické profilace. Mimo jiné též zahrne
výmČnu názorĤ týkajících se právních rámcĤ a správní a technické pomoci zamČĜené na
posilování institucionálních a provozních kapacit donucovacích orgánĤ.
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ýLÁNEK 38
Boj proti korupci

1.

Strany uznávají, že je dĤležité pĜedcházet korupci v soukromém a veĜejném sektoru

a potírat ji, a opČtovnČ potvrzují své obavy v souvislosti se závažným charakterem
a hrozbami, jež korupce pĜedstavuje pro stabilitu a bezpeþnost demokratických institucí.
Strany za tímto úþelem budou spolupracovat pĜi provádČní a podpoĜe pĜíslušných
mezinárodních norem a nástrojĤ, jako je Úmluva OSN proti korupci.

2.

Strany budou spolupracovat zejména v oblasti:

a)

zlepšování organizaþní efektivity a zajišĢování transparentní správy veĜejných zdrojĤ
a odpovČdnosti;

b)

posilování pĜíslušných institucí, vþetnČ donucovacích orgánĤ a soudnictví;

c)

pĜedcházení korupci a úplatkáĜství pĜi mezinárodních transakcích;

d)

sledování a hodnocení politik zamČĜených na boj proti korupci na místní, regionální,
národní a mezinárodní úrovni;
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e)

podnČcování opatĜení, která podporují hodnoty a kulturu transparentnosti, zákonnost
a zmČnu pĜístupu lidí ke korupþním praktikám;

f)

dalšího rozvoje spolupráce s cílem zjednodušit opatĜení zamČĜená na získávání aktiv,
podpory osvČdþených postupĤ a budování kapacit.

ýLÁNEK 39
Nedovolené obchodování s ruþními palnými a lehkými zbranČmi

1.

Strany budou spolupracovat pĜi pĜedcházení nedovolenému obchodování s ruþními

palnými a lehkými zbranČmi vþetnČ stĜeliva a pĜi potírání tohoto obchodu. ZamČĜí se na
koordinaci opatĜení, jejichž cílem je posílit právní a institucionální spolupráci, a na
shromažćování a niþení nedovolených ruþních palných a lehkých zbraní vþetnČ stĜeliva
v držení civilních osob.

2.

Strany budou spolupracovat pĜi podpoĜe spoleþných iniciativ, které jsou zamČĜeny na

boj proti ruþním palným a lehkým zbraním vþetnČ stĜeliva. KonkrétnČ budou strany
spolupracovat na tČch spoleþných iniciativách, které se zamČĜují na provádČní národních,
regionálních a mezinárodních programĤ, jakož i úmluv v této oblasti, a to jak ve
vícestranném, tak meziregionálním rámci.
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ýLÁNEK 40
Boj proti terorismu pĜi dĤsledném dodržování lidských práv

1.

Spolupráce v oblasti boje proti terorismu se bude Ĝídit rámcem a normami dohodnutými

v þlánku 16 þásti II.
2.

Strany rovnČž v rámci spolupráce zajistí, aby všechny osoby podílející se na

financování, plánování, pĜípravČ nebo páchání teroristických þinĤ þi na jejich podpoĜe byly
postaveny pĜed soud. Strany se dohodly, že boj proti terorismu musí být uskuteþĖován plnČ
v souladu se všemi pĜíslušnými rezolucemi OSN, zároveĖ musí respektovat svrchovanost
státĤ, jakož i spravedlivý proces, lidská práva a základní svobody.

3.

Strany se dohodly, že budou spolupracovat pĜi pĜedcházení teroristickým þinĤm a pĜi

jejich potlaþování prostĜednictvím policejní a soudní spolupráce.
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HLAVA III

SPOLEýENSKÝ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST

ýLÁNEK 41
Sociální soudržnost a boj proti chudobČ, nerovnostem a vylouþení

1.

Vzhledem k tomu, že jsou si strany vČdomy toho, že spoleþenský rozvoj je nedílnČ spjat

s hospodáĜským rozvojem, dohodly se, že se spolupráce zamČĜí na zlepšování sociální
soudržnosti prostĜednictvím snižování chudoby, nespravedlnosti, nerovnosti a sociálního
vylouþení, a to zejména s ohledem na plnČní rozvojových cílĤ tisíciletí a na mezinárodnČ
dohodnutou podporu spravedlivé globalizace a slušné práce pro všechny. Na plnČní tČchto
cílĤ budou uvolnČny znaþné finanþní prostĜedky jak ze zdrojĤ urþených na spolupráci, tak
z vnitrostátních zdrojĤ.

2.

Za tímto úþelem strany v rámci spolupráce prosazují a podporují provádČní:

a)

hospodáĜských politik se sociální vizí, jejichž cílem je vytvoĜit otevĜenČjší spoleþnost
s lepším rozdČlením pĜíjmĤ, a snížit tak nerovnost a nespravedlnost;
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b)

obchodních a investiþních politik pĜi zohlednČní vztahu mezi obchodem a udržitelným
rozvojem, spravedlivého obchodu, rozvoje venkovských a mČstských mikropodnikĤ
a malých a stĜedních podnikĤ a organizací, jež je zastupují, a sociální odpovČdnosti
podnikĤ;

c)

spravedlivých a Ĝádných fiskálních politik, které umožĖují lepší pĜerozdČlování
bohatství, zajišĢují odpovídající úroveĖ sociálních výdajĤ a omezují neformální
ekonomiku;

d)

úþinných veĜejných sociálních výdajĤ spojených s jasnČ stanovenými sociálními cíli za
úþelem dosažení pĜístupu zamČĜeného na výsledky;

e)

úþinných sociálních politik a spravedlivého pĜístupu k sociálním službám pro všechny
v celé ĜadČ odvČtví, jako je vzdČlávání, zdraví, výživa, hygiena, bydlení, justice
a sociální zabezpeþení;

f)

politik v oblasti zamČstnanosti, jejichž cílem je zajistit slušnou práci pro všechny
a vytvoĜit ekonomické pĜíležitosti zamČĜující se zejména na nejchudší a nejzranitelnČjší
skupiny a nejvíce znevýhodnČné regiony, jakož i zvláštních opatĜení na podporu
tolerance vĤþi kulturní rozmanitosti v práci;

g)

systémĤ sociální ochrany, mimo jiné v oblasti dĤchodĤ, zdraví, úrazĤ
a nezamČstnanosti, založených na principu solidarity a pĜístupnosti pro všechny;
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h)

strategií a politik v oblasti potírání xenofobie a diskriminace založené zejména na
základČ pohlaví, rasy, víry nebo etnického pĤvodu;

i)

zvláštních politik a programĤ zamČĜujících se na mládež.

3.

Strany se dohodly, že budou podporovat výmČnu informací o aspektech sociální

soudržnosti v národních plánech nebo strategiích a o úspČších a nezdarech, pokud jde o jejich
vytváĜení a provádČní.

4.

Strany se rovnČž pokusí spoleþnČ zhodnotit, jak provádČní této dohody pĜispČlo

k sociální soudržnosti.

ýLÁNEK 42
ZamČstnanost a sociální ochrana

1.

Strany se dohodly, že budou spolupracovat za úþelem podpory zamČstnanosti a sociální

ochrany prostĜednictvím opatĜení a programĤ, jejichž cílem je pĜedevším:

a)

zajistit slušnou práci pro všechny;
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b)

vytvoĜit otevĜenČjší a dobĜe fungující trhy práce;

c)

rozšíĜit sociální ochranu;

d)

výmČna osvČdþených postupĤ v oblasti mobility pracovníkĤ a pĜevodu dĤchodových
nárokĤ;

e)

podpora sociálního dialogu;

f)

zajistit dodržování základních principĤ a práv v práci, jež jsou vyjádĜeny v úmluvách
Mezinárodní organizace práce, tak zvaných hlavních pracovních norem, zejména pokud
jde o svobodu sdružování, právo na kolektivní vyjednávání a nediskriminaci, zrušení
nucené a dČtské práce a rovné zacházení pro muže a ženy;

g)

Ĝešení otázek týkajících se neformální ekonomiky;

h)

zajistit zvláštní pozornost znevýhodnČným skupinám a boji proti diskriminaci;

i)

rozvíjet kvalitu lidských zdrojĤ prostĜednictvím lepšího vzdČlávání a odborné pĜípravy,
vþetnČ úþinného odborného vzdČlávání;

j)

zlepšovat zdravotní a bezpeþnostní podmínky v práci, a to zejména posilováním
pravomocí inspektorátĤ práce;
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k)

podnČcovat vytváĜení pracovních míst a podnikatelských aktivit prostĜednictvím
posilování institucionálního rámce, který je nezbytný pro zakládání malých a stĜedních
podnikĤ, a prostĜednictvím zlepšování pĜístupu k úvČrĤm a mikrofinancování.

2.

ýinnosti mohou být provádČny na národní, regionální a meziregionální úrovni,

prostĜednictvím sítí, vzájemného uþení, urþování a šíĜení osvČdþených postupĤ, sdílení
informací na základČ srovnatelných statistických nástrojĤ, ukazatelĤ a kontaktĤ mezi
organizacemi sociálních partnerĤ.

ýLÁNEK 43
VzdČlávání a odborná pĜíprava

1.

Strany se dohodly, že se spolupráce zamČĜí na:

a)

podporu spravedlivého pĜístupu ke vzdČlávání pro všechny vþetnČ mládeže, žen,
starších osob, pĤvodního obyvatelstva a menšin a se zvláštním zĜetelem
k nejzranitelnČjším a nejokrajovČjším þástem spoleþnosti;

b)

zlepšování kvality vzdČlávání, pĜiþemž za prioritní bude považováno základní
vzdČlávání;
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c)

zlepšování výsledkĤ, pokud jde o dosahování základního vzdČlání, a snižování poþtu
pĜípadĤ pĜedþasného ukonþení studia v rámci povinného stĜedního vzdČlávání;

d)

zkvalitnČní neformálního uþení;

e)

zlepšení infrastruktury a vybavení stávajících vzdČlávacích zaĜízení;

f)

podporu vzdČlávání pĤvodního obyvatelstva, vþetnČ mezikulturního dvojjazyþného
vzdČlávání;

g)

podporu vysokoškolské vzdČlávání, odborné pĜípravy a celoživotního uþení.

2.

Strany se dohodly, že podpoĜí:

a)

spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi stran, výmČny studentĤ, výzkumných
pracovníkĤ a akademikĤ v rámci stávajících programĤ;

b)

souþinnost mezi vysokoškolskými institucemi a soukromým a veĜejným sektorem
v dohodnutých oblastech s cílem usnadnit pĜechod do zamČstnání.

3.

Strany se dohodly, že zvláštní pozornost bude vČnována trvalému rozvíjení prostoru

znalostí EU-LAK a iniciativám, jako je spoleþná oblast vysokoškolského vzdČlávání EULAK, a to zejména s cílem podpoĜit sdílení a výmČnu zkušeností a technických zdrojĤ.
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ýLÁNEK 44
VeĜejné zdraví

1.

Strany se dohodly, že budou spolupracovat na rozvíjení úþinných systémĤ zdravotnictví,

kvalifikovaných a dostaþujících kapacit zdravotnického personálu, mechanismĤ
spravedlivého financování a systémĤ sociální ochrany.

2.

Zvláštní pozornost bude vČnována odvČtvovým reformám a zajištČní spravedlivého

pĜístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, potravinové a výživové bezpeþnosti zejména
pro zranitelné skupiny, jako jsou zdravotnČ postižení, starší osoby, ženy, dČti a pĤvodní
obyvatelstvo.

3.

Strany se dále zamČĜí na spolupráci v oblasti podpory primární zdravotní péþe

a prevence prostĜednictvím integrovaných pĜístupĤ a opatĜení, do nichž jsou zapojena ostatní
odvČtví politik a která se týkají zejména boje proti HIV/AIDS, malárii, tuberkulóze, horeþce
dengue, ChagasovČ chorobČ a jiným významným infekþním a neinfekþním onemocnČním,
chronickým onemocnČním; snižování dČtské úmrtnosti; zlepšování zdravotního stavu matek
a Ĝešení otázek v prioritních oblastech, jakými je sexuální a reprodukþní zdraví, léþba
a prevence pohlavnČ pĜenosných chorob a prevence nechtČných tČhotenství za pĜedpokladu,
že tyto cíle nejsou v rozporu s jejich právními pĜedpisy. KromČ toho budou strany
spolupracovat v oblastech, jako je vzdČlávání, þistota vody a otázky hygieny.
4.

V rámci spolupráce mĤže být dále podporován rozvoj, provádČní a podpora

mezinárodních právních pĜedpisĤ v oblasti zdraví, vþetnČ mezinárodních hygienických
pĜedpisĤ a Rámcové úmluvy SvČtové zdravotnické organizace o kontrole tabáku.
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5.

Strany budou usilovat o vytvoĜení pĜidružení mimo rámec veĜejného zdravotního

systému prostĜednictvím strategických partnerství s obþanskou spoleþností a jinými subjekty,
pĜiþemž prioritním tématem bude prevence nemocí a podpora zdraví.

ýLÁNEK 45
PĤvodní obyvatelstvo a jiné etnické skupiny

1.

Vzhledem k tomu, že strany respektují a podporují své národní, regionální

a mezinárodní závazky, dohodly se, že þinnosti v rámci spolupráce zajistí podporu a ochranu
práv a základních svobod pĤvodních obyvatel ve smyslu Deklarace Organizace spojených
národĤ o právech pĤvodního obyvatelstva. Dále budou þinnosti v rámci spolupráce
podporovat lidská práva a základní svobody osob náležejících k menšinám a etnickým
skupinám.

2.

Zvláštní pozornost by mČla být vČnována snižování chudoby a boji proti nerovnostem,

vylouþení a diskriminaci. ýinnosti v rámci spolupráce by se v souladu s národními
a mezinárodními závazky stran mČly Ĝídit pĜíslušnými mezinárodními dokumenty a nástroji
týkajícími se problematiky práv pĤvodního obyvatelstva, jako je rezoluce OSN þ. 59/174
o druhé dekádČ pĤvodních obyvatel svČta a ratifikovaná úmluva Mezinárodní organizace
práce þ. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu v nezávislých státech.
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3.

Strany se dále dohodly, že budou pĜi þinnostech v rámci spolupráce systematicky

zohledĖovat sociální, ekonomickou a kulturní identitu tČchto osob a že v pĜípadČ potĜeby
zajistí jejich efektivní zapojení do þinností v rámci spolupráce, a to zejména v oblastech, které
se jich týkají nejvíce, jako je udržitelná správa a využívání pĤdy a pĜírodních zdrojĤ, životní
prostĜedí, vzdČlávání, zdraví, dČdictví a kulturní identita.

4.

Spolupráce bude pĜispívat k podpoĜe rozvoje pĤvodního obyvatelstva. RovnČž pĜispČje

k podpoĜe rozvoje osob náležejících k organizacím, které se zabývají problematikou menšin
a etnických skupin. V rámci této spolupráce budou rovnČž podpoĜeny jejich kapacity v oblasti
vyjednávání, správy a Ĝízení.

ýLÁNEK 46
Zranitelné skupiny

1.

Strany se dohodly, že spolupráce ve prospČch zranitelných skupin se pĜednostnČ zamČĜí

na opatĜení, vþetnČ inovativních politik a projektĤ se spoluúþastí zranitelných skupin. Jejím
cílem by mČla být podpora lidského rozvoje, snižování chudoby a boj proti sociálnímu
vylouþení.
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2.

Spolupráce zahrne ochranu lidských práv a rovných pĜíležitostí pro zranitelné skupiny,

vytváĜení ekonomických pĜíležitostí pro nejchudší, jakož i zvláštní sociální politiky zamČĜené
na rozvoj lidských zdrojĤ prostĜednictvím vzdČlávání a odborné pĜípravy, pĜístupu
k základním sociálním službám, sítím sociálního zabezpeþení a ke spravedlnosti se zvláštním
zamČĜením mimo jiné na zdravotnČ postižené a jejich rodiny, dČti, ženy a starší osoby.

ýLÁNEK 47
Rovnost žen a mužĤ

1.

Strany se dohodly, že spolupráce v této oblasti napomĤže prosazovat politiky, programy

a mechanismy zamČĜené na zajištČní, zlepšení a rozšíĜení rovné úþasti žen a mužĤ
a pĜíležitostí pro nČ ve všech odvČtvích politického, hospodáĜského, sociálního a kulturního
života ve snaze docílit úþinného provádČní Úmluvy o odstranČní všech forem diskriminace
žen. V pĜípadČ potĜeby budou navržena pozitivní opatĜení na podporu žen.

2.

V rámci spolupráce bude podporováno zaþlenČní problematiky rovnosti žen a mužĤ do

všech pĜíslušných oblastí spolupráce, vþetnČ veĜejných politik, rozvojových strategií
a opatĜení a ukazatelĤ pro mČĜení jejich dopadu.
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3.

Spolupráce rovnČž usnadní spravedlivý pĜístup mužĤ a žen ke všem službám a zdrojĤm,

které jim umožní plnČ uplatnit jejich základní práva, napĜíklad v oblasti vzdČlávání, zdraví,
odborné pĜípravy, pracovních pĜíležitostí, pĜijímání politických rozhodnutí, struktury Ĝízení
a soukromého podnikání.

4.

Zvláštní pozornost bude vČnována programĤm zamČĜeným na Ĝešení násilí páchaného

na ženách, a to zejména prostĜednictvím prevence.

ýLÁNEK 48
Mládež

1.

V rámci spolupráce mezi stranami budou podporovány veškeré pĜíslušné odvČtvové

politiky, které se zamČĜují na mládež a jejichž cílem je zabránit nárĤstu chudoby
a marginalizace. Spolupráce zahrne podporu rodinných politik a vzdČlávání, vytváĜení
pracovních pĜíležitostí pro mladé lidi, a to zejména v chudých oblastech, a podporu sociálních
programĤ a programĤ v oblasti soudnictví zamČĜených na prevenci trestné þinnosti
mladistvých a jejich zaþleĖování do ekonomického a sociálního života.

2.

Strany se dohodly, že podpoĜí aktivní úþast mladých lidí ve spoleþnosti, jakož i na

vytváĜení politik, jež mají vliv na jejich život.
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HLAVA IV

MIGRACE

ýLÁNEK 49
Migrace

1.

Spolupráce bude vycházet z posouzení konkrétních potĜeb, které bude provedeno na

základČ konzultací mezi stranami, a bude probíhat v souladu s pĜíslušnými platnými právními
pĜedpisy EU a vnitrostátními právními pĜedpisy. ZamČĜí se zejména na:

a)

základní pĜíþiny migrace;

b)

vypracování a provádČní vnitrostátních právních pĜedpisĤ a postupĤ týkajících se
mezinárodní ochrany s cílem dodržet ustanovení Ženevské úmluvy z roku 1951
o právním postavení uprchlíkĤ a jejího protokolu z roku 1967 a dalších dĤležitých
mezinárodních nástrojĤ a s cílem zajistit dodržování zásady nenavracení uprchlíkĤ;

c)

pravidla pĜijímání, jakož i práva a status pĜijatých osob, spravedlivé zacházení
s osobami, které mají povolení k pobytu, a jejich integraci do spoleþnosti, vzdČlávání
a odbornou pĜípravu a opatĜení proti rasismu a xenofobii a veškeré pĜedpisy týkající se
lidských práv migrantĤ;
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d)

zavedení úþinné politiky, která by usnadnila pĜevod výdČlkĤ;

e)

doþasnou a cirkulární migraci, vþetnČ prevence odlivu mozkĤ;

f)

zavedení úþinné a ucelené politiky v oblasti pĜistČhovalectví, pĜevadČþství
a obchodování s lidmi, vþetnČ boje proti sítím a zloþineckým organizacím pĜevadČþĤ
a obchodníkĤ s lidmi a podpory obČtí tohoto obchodování, jakož i boje proti jakýmkoli
jiným formám migrace, jež nejsou v souladu s právním rámcem zemČ urþení;

g)

návrat osob, které nemají platné povolení k pobytu, za lidských, bezpeþných
a dĤstojných podmínek pĜi dĤsledném dodržení jejich lidských práv a jejich zpČtné
pĜebírání v souladu s odstavcem 2;

h)

výmČnu osvČdþených postupĤ integrace v souvislosti s migrací mezi Evropskou unií
a stĜedoamerickými republikami;

i)

podpĤrná opatĜení zamČĜená na udržitelné zaþleĖování navrátivších se osob.
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2.

Strany se rovnČž dohodly, že v rámci spolupráce v oblasti pĜedcházení a regulace

migrace, která není v souladu s právními pĜedpisy zemČ urþení, pĜevezmou zpČt své státní
pĜíslušníky, kteĜí se na území druhé strany zdržují v rozporu s pĜíslušnými právními pĜedpisy.
Za tímto úþelem:

a)

každá stĜedoamerická republika na žádost a bez dalších formalit pĜevezme zpČt
jakéhokoli svého státního pĜíslušníka, který se protiprávnČ zdržuje na území þlenského
státu Evropské unie, poskytne svým státním pĜíslušníkĤm patĜiþné doklady totožnosti
a poskytne jim za tímto úþelem nezbytnou administrativní pomoc;

b)

každý þlenský stát Evropské unie na žádost a bez dalších formalit pĜevezme zpČt
jakéhokoli svého státního pĜíslušníka, který se protiprávnČ zdržuje na území
stĜedoamerické republiky, poskytne svým státním pĜíslušníkĤm patĜiþné doklady
totožnosti a poskytne jim za tímto úþelem nezbytnou administrativní pomoc.

3.

Pokud osoba, která má být pĜevzata zpČt, nevlastní žádný prĤkaz totožnosti þi jiný

doklad potvrzující její státní pĜíslušnost, podnikne pĜíslušné diplomatické nebo konzulární
zastoupení dotþeného þlenského státu Evropské unie þi stĜedoamerické republiky na žádost
dotþené stĜedoamerické republiky þi dotþeného þlenského státu Evropské unie kroky
k provedení pohovoru za úþelem zjištČní státní pĜíslušnosti dané osoby.
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4.

Strany se dohodly, že na požádání a v co nejkratší možné dobČ uzavĜou dohodu

upravující zvláštní povinnosti þlenských státĤ Evropské unie a stĜedoamerických republik
o zpČtném pĜebírání osob. Uvedená dohoda bude také Ĝešit zpČtné pĜebírání státních
pĜíslušníkĤ jiných zemí a osob bez státní pĜíslušnosti.

HLAVA V

ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ, PěÍRODNÍ KATASTROFY A ZMċNA KLIMATU

ýLÁNEK 50
Spolupráce v oblasti životního prostĜedí

1.

Strany se dohodly, že budou spolupracovat za úþelem ochrany a zlepšování kvality

životního prostĜedí na místní, regionální a celosvČtové úrovni s cílem dosáhnout udržitelného
rozvoje, jak je stanoveno v Deklaraci o životním prostĜedí a rozvoji z Rio de Janeira z roku
1992.

2.

Strany s ohledem na zásadu sdílených, ale odlišných odpovČdností, a na priority

a vnitrostátní rozvojové strategie vČnují náležitou pozornost vztahu mezi chudobou a životním
prostĜedím a dopadu hospodáĜské þinnosti na životní prostĜedí, vþetnČ potenciálního vlivu této
dohody.
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3.

Spolupráce se konkrétnČ zamČĜí na:

a)

ochranu a udržitelnou správu pĜírodních zdrojĤ a ekosystémĤ, vþetnČ lesĤ
a rybolovných zdrojĤ;

b)

boj proti zneþišĢování sladkých vod a moĜí, vzduchu, pĤdy, a to i prostĜednictvím
Ĝádného nakládání s odpady, odpadními vodami, chemikáliemi a jinými nebezpeþnými
látkami a materiály;

c)

globální otázky, jako je zmČna klimatu, ztenþování ozonové vrstvy, desertifikace,
odlesĖování, zachování biologické rozmanitosti a biologické bezpeþnosti;

d)

v této souvislosti bude spolupráce usilovat o zjednodušení spoleþných iniciativ v oblasti
zmírĖování zmČny klimatu a pĜizpĤsobování se jejím nepĜíznivým vlivĤm, vþetnČ
posilování mechanismĤ trhu s uhlíkem.

4.

Spolupráce mĤže zahrnovat tato opatĜení:

a)

podporu politického dialogu a výmČnu osvČdþených postupĤ a zkušeností, budování
kapacit v oblasti životního prostĜedí, jakož i posílení institucí;

b)

pĜevod a využívání udržitelných technologií a know-how, vþetnČ vytváĜení pobídek
a mechanismĤ pro inovace a ochranu životního prostĜedí;
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c)

zaþlenČní otázek životního prostĜedí do ostatních oblastí politik, vþetnČ územního
plánování;

d)

podporu udržitelných trendĤ ve výrobČ a spotĜebČ, a to i prostĜednictvím udržitelného
využívání ekosystémĤ, služeb a zboží;

e)

podporu informovanosti o životním prostĜedí a vzdČlávání v této oblasti, jakož
i zapojení obþanské spoleþnosti a zejména místních spoleþenství do snah zamČĜených na
ochranu životního prostĜedí a na udržitelný rozvoj;

f)

podnČcování a podporu regionální spolupráce v oblasti ochrany životního prostĜedí;

g)

pomoc pĜi provádČní a prosazování vícestranných dohod týkajících se životního
prostĜedí, jimiž jsou strany vázány;

h)

posilování systémĤ Ĝízení životního prostĜedí a monitorovacích a kontrolních systémĤ.
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ýLÁNEK 51
Zvládání pĜírodních katastrof

1.

Strany se dohodly, že se spolupráce v této oblasti zamČĜí na snižování zranitelnosti

stĜedoamerického regionu vĤþi pĜírodním katastrofám prostĜednictvím podpory vnitrostátních
snah, regionálního rámce pro snižování zranitelnosti a reakce v pĜípadČ pĜírodních katastrof,
posilování regionálního výzkumu, šíĜení osvČdþených postupĤ, þerpání zkušeností z iniciativ
zamČĜených na snižování rizika katastrof, pĜipravenost, plánování, sledování, prevenci,
zmírĖování, reakci a obnovu. V rámci spolupráce budou rovnČž podporovány snahy
o harmonizaci právních pĜedpisĤ s mezinárodními normami a o zlepšení institucionální
koordinace a veĜejné podpory.

2.

Strany podpoĜí strategie, které snižují sociální a environmentální zranitelnost a posilují

kapacity místních spoleþenství a institucí odpovČdných za snižování rizika katastrof.

3.

Strany vČnují zvláštní pozornost problematice snižování rizika katastrof v rámci všech

svých politik, vþetnČ územního plánování, obnovy a rekonstrukce.
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HLAVA VI

ROZVOJ HOSPODÁěSTVÍ A OBCHODU

ýLÁNEK 52
Spolupráce a technická pomoc v oblasti politiky hospodáĜské soutČže

Technická pomoc se mimo jiné zamČĜí na budování institucionálních kapacit a odbornou
pĜípravu lidských zdrojĤ v orgánech na ochranu hospodáĜské soutČže, a to s pĜihlédnutím
k regionálnímu rozmČru, a jejím cílem je podpoĜit tyto orgány pĜi posilování a úþinném
prosazování právních pĜedpisĤ v oblasti hospodáĜské soutČže, pokud jde o antitrustová
opatĜení a spojování podnikĤ a samotné zasazování se o hospodáĜskou soutČž.

ýLÁNEK 53
Celní spolupráce a vzájemná pomoc

1.

Strany budou podporovat a usnadĖovat spolupráci mezi svými celními správami, aby

zajistily splnČní cílĤ stanovených v þásti IV hlavy II kapitole 3 (Celní spolupráce a usnadnČní
obchodu) této dohody, a to pĜedevším s cílem zajistit zjednodušení celních procesĤ a usnadnit
zákonné obchodování pĜi souþasném zachování schopnosti vlastní kontroly.
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2.

Spolupráce mimo jiné povede k:

a)

výmČnČ informací o celních pĜedpisech a postupech, a to zejména v tČchto oblastech:

i)

zjednodušení a modernizace celních postupĤ,

ii)

usnadnČní tranzitu,

iii)

prosazování práv k duševnímu vlastnictví ze strany celních orgánĤ,

iv)

vztahy s obchodní veĜejností,

v)

volný pohyb zboží a regionální integrace;

b)

rozvoji spoleþných iniciativ ve vzájemnČ dohodnutých oblastech,

c)

podpoĜe koordinace mezi všemi souvisejícími pohraniþními orgány, a to jak v rámci
jednotlivých státĤ, tak pĜeshraniþnČ.

3.

Strany si budou poskytovat vzájemnou správní pomoc v celních záležitostech, jak je

stanoveno v pĜíloze III þásti IV této dohody.
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ýLÁNEK 54
Spolupráce a technická pomoc v oblasti celní spolupráce a usnadnČní obchodu

Strany uznávají význam technické pomoci v oblasti cel a usnadnČní obchodu pro provádČní
opatĜení stanovených v þásti IV hlavČ II kapitole 3 (Celní spolupráce a usnadnČní obchodu)
této dohody. Strany se dohodly, že budou mimo jiné spolupracovat v tČchto oblastech:

a)

podpora institucionální spolupráce za úþelem posílení procesu regionální integrace;

b)

poskytování odborných znalostí a budování kapacit v oblasti cel pro pĜíslušné orgány
(mimo jiné osvČdþování a ovČĜování pĤvodu) a technických záležitostí ve snaze zajistit
dodržování regionálních celních postupĤ;

c)

používání mechanismĤ a moderních celních postupĤ, vþetnČ posouzení rizika,
pĜedbČžnČ závazných pravidel, zjednodušení postupĤ pro vstup a propouštČní zboží,
celní kontroly a metody auditu spoleþností;
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d)

zavedení postupĤ, do nichž se co možná nejvíce promítnou mezinárodní nástroje
a normy platné v oblasti cel a obchodu, vþetnČ pravidel WTO a nástrojĤ a norem
SvČtové celní organizace (dále jen „WCO“), jakož i Kjótská úmluva o zjednodušení
a sladČní celních režimĤ v pozmČnČném znČní (revidovaná Kjótská úmluva) a rámec
norem WCO pro zabezpeþení a zjednodušení celosvČtového obchodu; a

e)

informaþní systémy a automatizace celních a jiných obchodních postupĤ.

ýLÁNEK 55
Spolupráce a technická pomoc v oblasti
duševního vlastnictví a pĜevodu technologií

1.

Strany uznávají význam spolupráce a technické pomoci v oblasti duševního vlastnictví

a dohodly se, že mimo jiné budou spolupracovat pĜi:

a)

podpoĜe institucionální spolupráce (napĜíklad mezi úĜady duševního vlastnictví ve
stĜedoamerických republikách) a následném zjednodušení výmČny informací o právních
pĜedpisech týkajících se práv k duševnímu vlastnictví a o jiných pĜíslušných pravidlech
pro jejich ochranu a prosazování;
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b)

podpoĜe a usnadĖování rozvoje kontaktĤ a spolupráce v oblasti duševního vlastnictví,
vþetnČ podpory a šíĜení informací mezi podnikatelskými kruhy, obþanskou spoleþností,
spotĜebiteli a vzdČlávacími institucemi i v jejich rámci;

c)

budování kapacit a poskytování odborné pĜípravy (napĜíklad pro soudce, státní zástupce,
celní úĜedníky a policisty) v otázce dodržování práv k duševnímu vlastnictví;

d)

rozvoji a zdokonalování elektronických systémĤ na úĜadech duševního vlastnictví
ve stĜedoamerických republikách;

e)

výmČnČ informací a poskytování odborných znalostí a technické pomoci pĜi regionální
integraci v oblasti práv k duševnímu vlastnictví.

2.

Strany uznávají význam spolupráce v celních záležitostech, a zavazují se proto, že

budou podporovat a usnadĖovat spolupráci zamČĜenou na uplatĖování opatĜení na hranicích
týkajících se práv k duševnímu vlastnictví, a to konkrétnČ s cílem zintenzivnit výmČnu
informací a koordinaci mezi pĜíslušnými celními správami. Spolupráce se zamČĜí na posílení
a modernizaci celních správ ve stĜedoamerických republikách.
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3.

Strany rovnČž uznávají význam spolupráce a technické pomoci v oblasti pĜevodu

technologií za úþelem podpory duševního vlastnictví a dohodly se, že budou spolupracovat
mimo jiné pĜi následujících þinnostech:
a)

strany podpoĜí pĜevody technologií, který budou uskuteþĖovány prostĜednictvím
výmČnných programĤ pro univerzitní pracovníky a odborné nebo podnikatelské kruhy
zamČĜených na pĜedávání znalostí z EU do stĜedoamerických republik;

b)

strany uznávají, že je dĤležité vytváĜet mechanismy posilující a podporující pĜímé
zahraniþní investice ve stĜedoamerických republikách, a to zejména v odvČtví inovací
a špiþkových technologií. EU se vynasnaží, aby institucím a podnikĤm na svém území
poskytla pobídky, jež mají podpoĜit a usnadnit pĜevod technologií do institucí a podnikĤ
ve stĜedoamerických republikách, a aby tak tČmto zemím umožnila vytvoĜit si
životaschopnou technologickou základnu;

c)

EU bude obdobnČ usnadĖovat a podporovat programy zamČĜené na vytváĜení
výzkumných a vývojových aktivit ve StĜední Americe, a reagovat tak na potĜeby
regionu, mezi které mimo jiné patĜí pĜístup k lékĤm, infrastruktuĜe a technologický
vývoj nezbytné pro rozvoj jejího lidu.
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ýLÁNEK 56
Spolupráce v oblasti usazování, obchodu se službami a elektronického obchodu

1.

Strany uznávají význam technické spolupráce a pomoci pro snazší plnČní závazkĤ

a maximalizaci pĜíležitostí vytvoĜených podle þásti IV hlavy III (Usazování, obchod se
službami a elektronický obchod) a pro dosažení cílĤ této dohody.

2.

Spolupráce zahrnuje podporu pro technickou pomoc, odbornou pĜípravu a budování

kapacit mimo jiné v tČchto oblastech:

a)

zvyšování schopnosti poskytovatelĤ služeb ve stĜedoamerických republikách získávat
informace o pĜedpisech a normách EU na úrovni Evropské unie, na vnitrostátní úrovni
a na nižší úrovni a dodržovat je;

b)

zvyšování vývozní kapacity poskytovatelĤ služeb ve stĜedoamerických republikách se
zvláštním dĤrazem na potĜeby malých a stĜedních podnikĤ;

c)

zjednodušování souþinnosti a dialogu mezi poskytovateli služeb z EU
a ze stĜedoamerických republik;
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d)

Ĝešení potĜeb v oblasti kvalifikace a norem v odvČtvích, ve kterých byly pĜijaty závazky
na základČ této dohody;

e)

podpora výmČny informací a zkušeností a poskytování technické pomoci v oblasti
tvorby a provádČní pĜedpisĤ na vnitrostátní þi pĜípadnČ na regionální úrovni;

f)

zĜízení mechanismĤ na podporu investic mezi EU a stĜedoamerickými republikami
a rozšíĜení kapacit agentur na podporu investic ve stĜedoamerických republikách.

ýLÁNEK 57
Spolupráce a technická pomoc v oblasti technických pĜekážek obchodu

Strany uznávají význam spolupráce a technické pomoci v oblasti technických pĜekážek
obchodu a dohodly se, že mimo jiné budou spolupracovat pĜi:

a)

poskytování odborných znalostí a budování kapacit, vþetnČ rozvoje a posilování
pĜíslušné infrastruktury, odborné pĜípravy a technické pomoci v oblasti technických
pĜedpisĤ, normalizace, posuzování shody, akreditace a metrologie. Spolupráce mĤže
zahrnovat aktivity pĜispívající k porozumČní požadavkĤm Evropské unie a k zajištČní
souladu s tČmito požadavky, a to zejména ze strany malých a stĜedních podnikĤ;
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b)

podpoĜe harmonizace právních pĜedpisĤ a postupĤ týkajících se technických pĜekážek
obchodu ve StĜední Americe a usnadĖování pohybu zboží v regionu;

c)

podpoĜe aktivní úþasti zástupcĤ ze StĜední Ameriky na práci pĜíslušných mezinárodních
organizací s cílem zajistit vČtší využívání mezinárodních norem;

d)

výmČnČ informací, zkušeností a osvČdþených postupĤ pro snazší provádČní þásti IV
hlavy II kapitoly 4 (Technické pĜekážky obchodu) této dohody. Mohou zde být zahrnuty
programy pro usnadĖování obchodu v oblastech spoleþného zájmu, na nČž se vztahuje
kapitola 4.

ýLÁNEK 58
Spolupráce a technická pomoc v oblasti veĜejných zakázek

Strany uznávají význam spolupráce a technické pomoci v oblasti veĜejných zakázek
a dohodly se, že budou spolupracovat:

a)

na základČ dohody pĜíslušných stran pĜi posilování institucionální spolupráce
a usnadĖování výmČny informací o právních pĜedpisech týkajících se veĜejných
zakázek, vþetnČ pĜípadného zahájení mechanismu pro dialog;
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b)

na žádost jedné ze stran pĜi budování kapacit a odborné pĜípravČ, vþetnČ odborné
pĜípravy pro soukromý sektor, zamČĜené na inovativní prostĜedky v oblasti
konkurenþních veĜejných zakázek;

c)

pĜi podpoĜe þinností zamČĜených na informování veĜejnosti ve stĜedoamerických
republikách o ustanoveních þásti IV hlavy V (VeĜejné zakázky) této dohody, a to
veĜejného sektoru, soukromého sektoru a obþanské spoleþnosti v souvislosti se
systémem veĜejných zakázek Evropské unie a s pĜíležitostmi, které mohou mít
dodavatelé ze StĜední Ameriky v Evropské unii;

d)

pĜi vytváĜení, zĜizování a vlastním provozu jednotného místa pĜístupu k informacím
o veĜejných zakázkách pro celý region StĜední Ameriky. Toto jednotné místo pĜístupu
funguje v souladu s þl. 212 odst. 1 písm. d), þlánkem 213, þl. 215 odst. 4 a þl. 223
odst. 2 þásti IV hlavy V (VeĜejné zakázky) této dohody;

e)

pĜi zlepšování technologických schopností veĜejných subjektĤ na ústĜední i na nižší než
ústĜední úrovni nebo jiných zadavatelĤ.

EU/CENTR-AM/cs 83

ýLÁNEK 59
Spolupráce a technická pomoc v oblasti rybolovu a akvakultury

1.

Strany uznávají význam hospodáĜské, technické a vČdecké spolupráce pro udržitelný

rozvoj v odvČtví rybolovu a akvakultury. Spolupráce by se mČla zejména zamČĜit na:

a)

podporu udržitelného využívání a správy rybolovných zdrojĤ;

b)

podporu osvČdþených postupĤ pĜi správČ rybolovných zdrojĤ;

c)

zlepšování sbČru dat za úþelem zohlednČní nejlepších dostupných vČdeckých informací
pro posouzení a správu zdrojĤ;

d)

posílení systémĤ pro sledování, kontrolu a dohled;

e)

boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.
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2.

Tato spolupráce mĤže mimo jiné zahrnovat:

a)

poskytování odborných zkušeností, podporu a budování kapacit pro udržitelnou správu
rybolovných zdrojĤ, vþetnČ rozvoje alternativního rybolovu;

b)

výmČnu informací, zkušeností a budování kapacit pro udržitelný sociální a hospodáĜský
rozvoj v odvČtví rybolovu a akvakultury. Zvláštní pozornost bude vČnována
odpovČdnému rozvoji drobného rybolovu a akvakultury a diversifikaci jejich produktĤ
a þinností, vþetnČ takových oblastí, jako je zpracovatelský prĤmysl;

c)

podporu institucionální spolupráce a usnadĖování výmČny informací o právních
pĜedpisech týkajících se rybolovu a akvakultury a o veškerých pĜíslušných
mezinárodních nástrojích;

d)

posilování spolupráce v rámci mezinárodních organizací a s vnitrostátními
a regionálními organizacemi zabývajícími se správou rybolovných zdrojĤ
a poskytujícími technickou pomoc, jako napĜíklad pracovní konference a studie, ve
snaze zajistit lepší pochopení pĜidané hodnoty mezinárodních právních nástrojĤ pĜi
zajišĢování Ĝádné správy moĜských zdrojĤ.
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ýLÁNEK 60
Spolupráce a technická pomoc v oblasti Ĝemeslných výrobkĤ
Strany uznávají význam programĤ spolupráce, které podporují opatĜení, jež mají pomoci
Ĝemeslným výrobkĤm vyrobeným ve stĜedoamerických republikách využít výhod této
dohody. KonkrétnČji by se spolupráce mohla zamČĜit na:

a)

rozvoj kapacit, které by Ĝemeslným výrobkĤm ze StĜední Ameriky usnadnily pĜístup na
trh;

b)

budování kapacit subjektĤ ve StĜední Americe odpovČdných za podporu vývozu, a to
zejména subjektĤ podporujících mikropodniky, malé a stĜední podniky ve mČstech a na
venkovČ, které jsou nezbytné pro výrobu a vývoz Ĝemeslných výrobkĤ, a to i pokud jde
o celní postupy a technické požadavky uplatĖované na trhu v Evropské unii;

c)

pomoc pĜi zachování tČchto kulturních produktĤ;

d)

pomoc pĜi rozvoji infrastruktury nezbytné pro úþely podpory mikropodnikĤ a malých
a stĜedních podnikĤ zabývajících se výrobou Ĝemeslných výrobkĤ;

e)

budování kapacit s cílem zlepšit produktivitu podnikĤ zabývajících se výrobou
Ĝemeslných výrobkĤ prostĜednictvím programĤ odborné pĜípravy.
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ýLÁNEK 61
Spolupráce a technická pomoc v oblasti ekologického zboží

Strany uznávají význam programĤ spolupráce, které mají pomoci ekologickému zboží
ze stĜedoamerických republik využít výhod této dohody. KonkrétnČji se spolupráce mĤže
mimo jiné zamČĜit na:

a)

rozvoj kapacit, které by ekologickému zboží ze StĜední Ameriky usnadnily pĜístup na
trh;

b)

budování kapacit subjektĤ ve StĜední Americe odpovČdných za podporu vývozu, a to
zejména subjektĤ podporujících mikropodniky, malé a stĜední podniky ve mČstech a na
venkovČ, které jsou nezbytné pro výrobu a vývoz ekologického zboží, a to i pokud jde
o celní postupy, technické požadavky a kvalitativní normy uplatĖované na trhu
v Evropské unii;

c)

pomoc pĜi rozvoji infrastruktury nezbytné pro úþely podpory mikropodnikĤ a malých
a stĜedních podnikĤ zabývajících se produkcí ekologického zboží;

d)

budování kapacit s cílem zlepšit produktivitu podnikĤ zabývajících se produkcí
ekologického zboží prostĜednictvím programĤ odborné pĜípravy;

e)

spolupráci pĜi rozvoji distribuþních sítí na trhu v Evropské unii.
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ýLÁNEK 62
Spolupráce a technická pomoc v oblasti bezpeþnosti potravin, sanitárních a fytosanitárních
opatĜení a dobrých životních podmínek zvíĜat

1.

Spolupráce v této oblasti se zamČĜí na posilování kapacit stran v otázkách sanitárních

a fytosanitárních opatĜení a dobrých životních podmínek zvíĜat za úþelem zajištČní lepšího
pĜístupu na trh druhé strany pĜi souþasném zachování úrovnČ ochrany lidí, zvíĜat a rostlin
a dobrých životních podmínek zvíĜat.

2.

Tato spolupráce mĤže mimo jiné zahrnovat:

a)

podporu harmonizace právních pĜedpisĤ a postupĤ týkajících se sanitárních
a fytosanitárních opatĜení ve StĜední Americe a usnadĖování pohybu zboží v rámci
regionu;

b)

poskytování odborné pomoci v oblasti legislativních a technických kapacit pro tvorbu
a prosazování právních pĜedpisĤ, rozvoj systémĤ sanitární a fytosanitární kontroly
(vþetnČ programĤ eradikace, systémĤ pro bezpeþnost potravin a varovných oznámení)
a v oblasti dobrých životních podmínek zvíĜat;

c)

podporu rozvoje a posilování institucionálních a správních kapacit ve StĜední Americe,
a to jak na regionální, tak na vnitrostátní úrovni s cílem zlepšit její sanitární
a fytosanitární status;
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d)

rozvoj kapacit jednotlivých stĜedoamerických republik v zájmu splnČní sanitárních
a fytosanitárních požadavkĤ, a to s cílem zajistit lepší pĜístup na trh druhé strany pĜi
souþasném zachování úrovnČ ochrany;

e)

poskytování poradenství a technické pomoci v otázkách právních pĜedpisĤ Evropské
unie týkajících se sanitárních a fytosanitárních opatĜení a pĜi provádČní norem, které
požaduje trh Evropské unie.

3.

Podvýbor pro sanitární a fytosanitární opatĜení zĜízený podle þásti IV hlavy II (Obchod

se zbožím) kapitoly 5 (Sanitární a fytosanitární opatĜení) této dohody navrhne, ve kterých
oblastech je za úþelem sestavení pracovního programu nutná spolupráce.

4.

Pokroky dosažené pĜi spolupráci podle tohoto þlánku sleduje Výbor pro pĜidružení,

který výsledky tohoto sledování pĜedloží Podvýboru pro sanitární a fytosanitární opatĜení.

EU/CENTR-AM/cs 89

ýLÁNEK 63
Spolupráce a technická pomoc v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje

1.

Strany uznávají význam spolupráce a technické pomoci v oblasti obchodu a práce, jakož

i obchodu a životního prostĜedí pro dosažení cílĤ stanovených v þásti IV hlavČ VIII (Obchod
a udržitelný rozvoj) této dohody.

2.

Vedle aktivit stanovených v þásti III hlavČ III (Spoleþenský rozvoj a sociální

soudržnost) a hlavČ V (Životní prostĜedí, pĜírodní katastrofy a zmČna klimatu) této dohody se
strany dohodly, že budou spolupracovat, zajišĢovat technickou pomoc, odbornou pĜípravu
a budování kapacit mimo jiné v tČchto oblastech:

a)

podpora rozvoje pobídek v oblasti ochrany životního prostĜedí a slušné práce, a to
pĜedevším prostĜednictvím podpory zákonného a udržitelného obchodu napĜíklad
prostĜednictvím spravedlivých a etických modelĤ obchodu, vþetnČ modelĤ zahrnujících
sociální odpovČdnost podnikĤ, jakož i souvisejících iniciativ v oblasti oznaþování
a marketingu;

b)

podpora mechanismĤ spolupráce v oblasti obchodu, na kterých se strany dohodly
a které mají pomoci pĜi provádČní stávajícího a budoucího mezinárodního systému pro
zmČnu klimatu;
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c)

podpora obchodu s produkty z udržitelnČ spravovaných pĜírodních zdrojĤ, a to
i prostĜednictvím úþinných opatĜení týkajících se volnČ žijících zvíĜat, rybích populací
a osvČdþení o zákonné a udržitelné tČžbČ dĜeva. Zvláštní pozornost je tĜeba vČnovat
dobrovolným a flexibilním mechanismĤm a marketingovým iniciativám na podporu
systémĤ produkce, které jsou udržitelné z hlediska životního prostĜedí;

d)

posílení institucionálních rámcĤ, tvorba a provádČní politik a programĤ týkajících se
provádČní a prosazování mnohostranných dohod a právních pĜedpisĤ v oblasti životního
prostĜedí na základČ dohody stran a rozvoj opatĜení potírajících nedovolený obchod,
který má vliv na životní prostĜedí, a to i prostĜednictvím donucovacích opatĜení a celní
spolupráce;

e)

posílení institucionálních rámcĤ, tvorba a provádČní politik a programĤ týkajících se
základních principĤ a práv v práci (svoboda sdružování a právo na kolektivní
vyjednávání, nucená práce, dČtská práce, nediskriminace v zamČstnání) a provádČní
a prosazování úmluv Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“)
a pracovnČprávních pĜedpisĤ na základČ dohody stran;

f)

usnadnČní výmČny zkušeností v otázkách rozvoje metodik a ukazatelĤ pro úþely
pĜezkoumání udržitelného rozvoje a podpora iniciativ zamČĜených na spoleþný
pĜezkum, monitorování a hodnocení míry pĜispČní þásti IV této dohody k udržitelnému
rozvoji;
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g)

posílení institucionální kapacity v otázkách obchodu a udržitelného rozvoje a podpora
vytváĜení dohodnutých rámcĤ pro dialog s obþanskou spoleþností v tČchto záležitostech
a usnadĖování jejich fungování.

ýLÁNEK 64
PrĤmyslová spolupráce

1.

Strany se dohodly, že prĤmyslová spolupráce podpoĜí modernizaci a restrukturalizaci

prĤmyslu a jednotlivých odvČtví ve StĜední Americe, jakož i prĤmyslovou spolupráci
hospodáĜských subjektĤ v oblasti prĤmyslu s cílem posílit soukromý sektor za podmínek
pĜispívajících k ochranČ životního prostĜedí.

2.

Iniciativy v oblasti prĤmyslové spolupráce odrážejí priority stanovené stranami. Berou

v úvahu regionální aspekty prĤmyslového rozvoje, a to prostĜednictvím podpory
nadnárodního partnerství. Iniciativy se zamČĜí zejména na vytvoĜení vhodného rámce na
zlepšování know-how a na podporu transparentnosti trhĤ a podmínek pro podniky.
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ýLÁNEK 65
Energie (vþetnČ energie z obnovitelných zdrojĤ)

1.

Strany se dohodly, že jejich spoleþným cílem bude posílit spolupráci v energetice, a to

zejména v oblasti þistých a obnovitelných zdrojĤ energie, energetické úþinnosti, energeticky
úsporných technologií, elektrifikace venkova a regionální integrace trhĤ s energií, podle toho,
jaké oblasti spolupráce si strany urþí, a v souladu s jejich právními pĜedpisy.

2.

Spolupráce mĤže zahrnovat mimo jiné:

a)

tvorbu a plánování energetické politiky vþetnČ propojení infrastruktur regionálního
významu, zlepšení a diverzifikace dodávek energie a zlepšení trhĤ s energií, zlepšení
tranzitu, pĜenosu a distribuce energie ve stĜedoamerických republikách;

b)

Ĝízení a odbornou pĜípravu v odvČtví energetiky, pĜenosu technologií a know-how
vþetnČ prací probíhajících na normách týkajících se emisí z výroby energie
a energetické úþinnosti;
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c)

prosazování úspor energie, energetické úþinnosti, obnovitelných zdrojĤ energie
a posouzení vlivu výroby a spotĜeby energie na životní prostĜedí a jejího dopadu na
biologickou rozmanitost, lesnictví a zmČny ve využívání pĤdy;

d)

podporu používání mechanismu þistého rozvoje s cílem napomoci iniciativám
souvisejícím se zmČnou klimatu a jeho promČnlivosti.

ýLÁNEK 66
Spolupráce v hornictví

Strany se dohodly, že budou spolupracovat v oblasti hornictví s ohledem na své právní
pĜedpisy a vnitĜní postupy, jakož i na aspekty udržitelného rozvoje a ochrany, vþetnČ
zachování životního prostĜedí prostĜednictvím iniciativ na podporu výmČny informací,
odborníkĤ, zkušeností, rozvoje a pĜenosu technologií.
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ýLÁNEK 67
Spravedlivý a udržitelný cestovní ruch

1.

Strany uznávají význam, jenž cestovní ruch prostĜednictvím sociálního a hospodáĜského

rozvoje místních spoleþenství pĜedstavuje pro snižování chudoby, a obrovský hospodáĜský
potenciál regionĤ obou stran pro rozvoj obchodu v této oblasti.

2.

Za tímto úþelem se strany dohodly, že budou podporovat spravedlivý a udržitelný

cestovní ruch, a to konkrétnČ v tČchto oblastech:

a)

rozvoj politik zamČĜených na optimalizaci sociálních a hospodáĜských pĜínosĤ
cestovního ruchu;

b)

vytváĜení a konsolidace produktĤ cestovního ruchu prostĜednictvím poskytování
nefinanþních služeb, odborné pĜípravy a technické pomoci a služeb;

c)

zohlednČní environmentálních, kulturních a sociálních aspektĤ pĜi rozvoji odvČtví
cestovního ruchu, a to vþetnČ ochrany a podpory kulturního dČdictví a pĜírodních
zdrojĤ;

d)

zapojení místních spoleþenství do rozvoje cestovního ruchu, a to zejména do rozvoje
venkovského, místního cestovního ruchu a ekoturismu;
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e)

marketingové a propagaþní strategie, rozvoj institucionálních kapacit a lidských zdrojĤ,
podpora mezinárodních norem;

f)

podpora spolupráce veĜejného a soukromého sektoru a vytváĜení spojení mezi nimi;

g)

tvorba plánĤ Ĝízení pro rozvoj vnitrostátního a regionálního cestovního ruchu;

h)

podpora informaþních technologií v oblasti cestovního ruchu.

ýLÁNEK 68
Spolupráce v oblasti dopravy

1.

Strany se dohodly, že spolupráce v této oblasti se soustĜedí na restrukturalizaci

a modernizaci dopravy a souvisejících systémĤ infrastruktury, vþetnČ hraniþních pĜechodĤ, na
usnadnČní a zlepšení pohybu osob a zboží a na poskytování lepšího pĜístupu k trhĤm mČstské,
letecké, námoĜní, vnitrozemské vodní, železniþní a silniþní dopravy, a to prostĜednictvím
dokonalejšího Ĝízení dopravy jak z pohledu provozního, tak administrativního a podporou
vysokých provozních standardĤ.
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2.

Spolupráce mĤže zahrnovat:

a)

výmČny informací o politikách stran, zejména v mČstské dopravČ, a o propojení
a interoperabilitČ kombinovaných dopravních sítí, jakož i o dalších otázkách spoleþného
zájmu;

b)

správu vnitrozemských vodních cest, silnic, železnic, pĜístavĤ a letišĢ vþetnČ vhodné
spolupráce mezi pĜíslušnými orgány;

c)

projekty pro pĜenos evropské technologie do globálního družicového navigaþního
systému a stĜedisek mČstské hromadné dopravy;

d)

zlepšování norem pro bezpeþnost a ochranu pĜed zneþišĢováním, vþetnČ spolupráce na
pĜíslušných mezinárodních fórech, s cílem zajistit lepší prosazování mezinárodních
norem;

e)

aktivity na podporu rozvoje letecké a námoĜní dopravy.
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ýLÁNEK 69
ěádná správa vČcí veĜejných v oblasti daní
Strany budou v souladu se svými pĜíslušnými pravomocemi zlepšovat mezinárodní spolupráci
v oblasti daní s cílem usnadnit výbČr legitimních daĖových výnosĤ a rozvíjet opatĜení pro
úþinné provádČní spoleþných a mezinárodnČ dohodnutých zásad Ĝádné správy vČcí veĜejných
v oblasti daní podle þlánku 22 þásti II této dohody.

ýLÁNEK 70
Mikropodniky a malé a stĜední podniky

Strany uznávají pĜínos venkovských a mČstských mikropodnikĤ a malých a stĜedních podnikĤ
a organizací, jež je zastupují, pro sociální soudržnost prostĜednictvím snižování chudoby
a vytváĜení pracovních míst, a dohodly se, že budou podporovat jejich konkurenceschopnost
a zaþleĖování na mezinárodní trhy poskytováním nefinanþních služeb, odborné pĜípravy
a technické pomoci a spoluprací mimo jiné v tČchto oblastech:

a)

technická pomoc a jiné služby v oblasti rozvoje podnikání;
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b)

posilování místních a regionálních institucionálních rámcĤ pro zakládání a provoz
mikropodnikĤ a malých a stĜedních podnikĤ;

c)

podpora úþasti mikropodnikĤ a malých a stĜedních podnikĤ na trzích se zbožím
a službami na místní a mezinárodní úrovni prostĜednictvím úþasti na veletrzích,
obchodních misích a jiných mechanismech podpory;

d)

podpora výrobních procesĤ;

e)

podpora pĜi výmČnČ zkušeností a osvČdþených postupĤ;

f)

podpora spoleþných investic, partnerství a obchodních sítí;

g)

zjišĢování pĜekážek, jež mikropodnikĤm a malým a stĜedním podnikĤm brání v pĜístupu
k finanþním zdrojĤm, odstraĖování tČchto pĜekážek a vytváĜení nových finanþních
mechanismĤ;

h)

podpora pĜevodu technologií i znalostí;

i)

podpora inovací a výzkumu a vývoje;

j)

podpora pĜi využívání systémĤ Ĝízení kvality.
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ýLÁNEK 71
Spolupráce v oblasti mikroúvČrĤ a mikrofinancování

Strany se dohodly, že pokud jde o snižování nerovností v pĜíjmové oblasti, vytváĜí
mikrofinancování a programy týkající se mikroúvČrĤ pĜíležitost pro rozvoj živnostenského
podnikání a ukázalo se, že se jedná o úþinný nástroj, jenž pomáhá v boji s chudobou a snižuje
zranitelnost pĜi hospodáĜských krizích, neboĢ umožĖuje vČtší zapojení do ekonomiky.
Spolupráce se zamČĜí na tyto otázky:

a)

výmČna odborných znalostí a zkušeností v oblasti etického bankovnictví, družstevního
bankovnictví a posilování udržitelných programĤ mikrofinancování, vþetnČ programĤ
pro osvČdþování, monitorování a validaci;

b)

pĜístup k mikroúvČrĤm prostĜednictvím usnadnČní pĜístupu k finanþním službám
poskytovaným bankami a finanþními institucemi formou pobídek a programĤ Ĝízení
rizik;

c)

výmČna zkušeností s politikami a alternativními právními pĜedpisy, které podporují
vznik lidového bankovnictví a etického bankovnictví.
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HLAVA VII

REGIONÁLNÍ INTEGRACE

ýLÁNEK 72
Spolupráce v oblasti regionální integrace

1.

Strany se dohodly, že pĜedmČtem spolupráce v této oblasti bude celkové posílení

procesu regionální integrace ve StĜední Americe, zejména vybudování a rozvoj spoleþného
trhu s cílem postupnČ dosáhnout hospodáĜské unie.

2.

V rámci spolupráce budou podpoĜeny aktivity související s integraþním procesem ve

StĜední Americe, zejména rozvoj a posilování spoleþných institucí s cílem zajistit jejich vČtší
úþinnost, kontrolovatelnost a transparentnost a rozvoj a posilování jejich interinstitucionálních
vztahĤ.

3.

V rámci spolupráce bude posilováno zapojení obþanské spoleþnosti do integraþního

procesu za podmínek, které si strany urþí, a budou podporovány konzultaþní mechanismy
a informaþní kampanČ.
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4.

Na základČ spolupráce bude prosazován rozvoj spoleþných politik a harmonizace

právních pĜedpisĤ v rozsahu, v nČmž jsou upraveny stĜedoamerickými nástroji pro integraci,
vþetnČ hospodáĜských politik v oblastech, jako je obchod, celnictví, zemČdČlství, energetika,
doprava, komunikaþní služby a hospodáĜská soutČž, jakož i koordinace makroekonomických
politik v oblastech, jako jsou mČnová politika, fiskální politika a veĜejné finance. V rámci
spolupráce mĤže být dále podporována koordinace odvČtvových politik v oblastech, jako je
ochrana spotĜebitele, životní prostĜedí, sociální soudržnost, bezpeþnost, pĜedcházení
pĜírodním rizikĤm a katastrofám a reakce na nČ. Zvláštní pozornost bude vČnována
problematice postavení žen a mužĤ.

5.

V rámci spolupráce mohou být podporovány investice do spoleþné infrastruktury a sítí

zejména na hranicích stĜedoamerických republik.

ýLÁNEK 73
Regionální spolupráce
Strany se dohodly, že využijí všechny stávající nástroje spolupráce na podporu þinností
zamČĜených na rozvoj aktivní spolupráce mezi EU a stĜedoamerickými republikami, aniž by
byla narušena spolupráce mezi nimi, mezi stĜedoamerickými republikami a ostatními zemČmi
nebo regiony Latinské Ameriky a Karibiku ve všech oblastech spolupráce, na nČž se vztahuje
tato dohoda. ýinnosti v rámci regionální a dvoustranné spolupráce se budou vzájemnČ
doplĖovat.
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HLAVA VIII

KULTURNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ SPOLUPRÁCE
ýLÁNEK 74
Kulturní a audiovizuální spolupráce

1.

Strany se zavázaly, že budou podnČcovat kulturní spolupráci za úþelem podpory

vzájemného porozumČní a vyvážených kulturních výmČn, jakož i pohyb kulturních þinností,
zboží a služeb v oblasti kultury, jakož i pohyb umČlcĤ a kulturních pracovníkĤ a jiných
organizací obþanské spoleþnosti z EU a stĜedoamerických republik, a to v souladu se svými
pĜíslušnými právními pĜedpisy.

2.

Strany podpoĜí mezikulturní dialog mezi jednotlivci, kulturními institucemi

a organizacemi zastupujícími obþanskou spoleþnost z EU a stĜedoamerických republik.
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3.

Strany v zájmu podpory kulturní rozmanitosti podpoĜí koordinaci v rámci UNESCO,

mimo jiné prostĜednictvím konzultací o ratifikaci a provádČní Úmluvy UNESCO o ochranČ
a podpoĜe rozmanitosti kulturních projevĤ ze strany EU a stĜedoamerických republik. V rámci
spolupráce bude rovnČž podporována kulturní rozmanitost, a to i pokud jde o pĤvodní
obyvatelstvo, kulturní zvyklosti jiných zvláštních skupin a vzdČlávání v pĤvodních jazycích.

4.

Strany se dohodly, že budou podporovat spolupráci v audiovizuálním odvČtví a médiích

vþetnČ rozhlasu a tisku, a to prostĜednictvím spoleþných iniciativ v oblasti odborné pĜípravy,
audiovizuálního rozvoje, produkce a distribuce, jakož i v oblasti vzdČlávání a kultury.

5.

Spolupráce se uskuteþní v souladu s pĜíslušnými vnitrostátními právními pĜedpisy

upravujícími autorské právo a s pĜíslušnými mezinárodními dohodami.

6.

Spolupráce v této oblasti rovnČž mimo jiné zahrne ochranu a podporu pĜírodního

a kulturního dČdictví (hmotného a nehmotného), vþetnČ pĜedcházení nedovolenému
obchodování s kulturním dČdictvím a boje proti tomuto obchodu v souladu s pĜíslušnými
mezinárodními nástroji.

7.

Protokol o kulturní spolupráci ve smyslu této hlavy je pĜipojen k této dohodČ.
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HLAVA IX

ZNALOSTNÍ SPOLEýNOST

ýLÁNEK 75
Informaþní spoleþnost

1.

Strany se dohodly, že informaþní a komunikaþní technologie jsou klíþovými odvČtvími

moderní spoleþnosti a mají zásadní význam pro hospodáĜský a spoleþenský rozvoj a pro
plynulý pĜechod k informaþní spoleþnosti. Spolupráce v této oblasti pomĤže vytvoĜit kvalitní
regulaþní a technologický rámec, podpoĜí rozvoj tČchto technologií a rozvine politiky, jež
pĜispČjí ke zmírĖování rozdílĤ v digitálních technologiích a k rozvoji lidských zdrojĤ, zajistí
spravedlivý a všeobecný pĜístup k informaþním technologiím a maximalizují využívání tČchto
technologií pĜi poskytování služeb. V tomto ohledu spolupráce podpoĜí provádČní tČchto
politik a pomĤže zlepšit interoperabilitu služeb elektronických komunikací.

2.

Spolupráce v této oblasti se zamČĜí na podporu:

a)

dialogu a výmČny zkušeností o právních pĜedpisech a politických otázkách týkajících se
informaþní spoleþnosti, vþetnČ využívání informaþních a komunikaþních technologií,
jako je e-government, e-learning a e-health, a o politikách zamČĜených na zmírĖování
rozdílĤ v digitálních technologiích;
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b)

výmČny zkušeností a osvČdþených postupĤ týkajících se rozvoje a provádČní aplikací
pro e-government;

c)

dialogu a výmČny zkušeností týkajících se rozvoje elektronického obchodu,
elektronického podpisu a práce na dálku;

d)

výmČny informací o normách, posuzování shody a schvalování typĤ;

e)

spoleþných výzkumných a rozvojových projektĤ v oblasti informaþních
a komunikaþních technologií;

f)

rozvoje využívání sítČ Academic Advanced Network, tedy hledání dlouhodobých Ĝešení
pro zajištČní sobČstaþnosti sítČ REDClara.
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ýLÁNEK 76
VČdecká a technologická spolupráce

1.

Spolupráce v této oblasti se zamČĜí na rozvoj vČdeckých, technologických a inovaþních

kapacit v rámci všech þinností spadajících do pĤsobnosti rámcových programĤ v oblasti
výzkumu. Strany za tímto úþelem a v souladu se svými vnitĜními pravidly podpoĜí politický
dialog na regionální úrovni, výmČnu informací a úþast svých orgánĤ pro výzkum
a technologický rozvoj na tČchto þinnostech v rámci spolupráce:
a)

spoleþné iniciativy pro zvýšení povČdomí o programech pro budování vČdeckých
a technologických kapacit a o evropských programech pro výzkum, technologický
rozvoj a demonstrace;

b)

iniciativy na podporu úþasti v rámcových programech a jiných pĜíslušných programech
Evropské unie;

c)

spoleþná opatĜení týkající se výzkumu v oblastech spoleþného zájmu;

d)

spoleþná vČdecká zasedání, která podpoĜí výmČnu informací a urþí oblasti spoleþného
výzkumu;

EU/CENTR-AM/cs 107

e)

podpora moderních vČdeckých a technologických studií pĜispívajících k dlouhodobČ
udržitelnému rozvoji stran;

f)

rozvoj vazeb mezi veĜejným a soukromým sektorem; zvláštní pozornost je tĜeba
vČnovat pĜevodu vČdeckých a technologických výsledkĤ do vnitrostátních výrobních
systémĤ a sociálních politik, jakož i aspektĤm životního prostĜedí a potĜebČ využívat
þistší technologie;

g)

hodnocení vČdecké spolupráce a šíĜení jejích výsledkĤ;

h)

podpora, šíĜení a pĜevod technologií;

i)

pomoc pĜi vytváĜení národních inovaþních systémĤ, rozvoji technologií a inovací
s cílem usnadnit vhodnou reakci na poptávku ze strany malých a stĜedních podnikĤ
a mimo jiné i podpoĜit místní výrobu; podpora stĜedisek excelence a špiþkových
technologických klastrĤ;

j)

podpora odborné pĜípravy, výzkumu, rozvoje a uplatnČní jaderné vČdy a technologie
v lékaĜských aplikacích s cílem umožnit pĜevod technologií do stĜedoamerických
republik v oblastech, jako je zdravotnictví, a to zejména radiologie a nukleární medicína
v oblasti radiodiagnostiky a radioterapie, a v oblastech, na kterých se strany vzájemnČ
dohodnou, v souladu se stávajícími mezinárodními úmluvami a naĜízeními a s jurisdikcí
Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
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2.

Zvláštní dĤraz bude kladen na budování lidského potenciálu jakožto dlouhodobé

základny vČdecké a technologické excelence a na vytváĜení udržitelných vazeb mezi
vČdeckými a technologickými komunitami stran na národní i regionální úrovni. Za tímto
úþelem budou podporovány výmČny výzkumných pracovníkĤ a osvČdþených postupĤ v rámci
výzkumných projektĤ.

3.

V pĜípadČ potĜeby se na spolupráci budou podílet výzkumná stĜediska, vysokoškolské

instituce a další zúþastnČné strany, vþetnČ mikropodnikĤ a malých a stĜedních podnikĤ,
nacházející se na území stran.

4.

Strany se dohodly, že využijí všechny mechanismy pro zvýšení poþtu vysoce

kvalifikovaných lidských zdrojĤ a jejich kvality, a to i prostĜednictvím odborné pĜípravy,
spoleþného výzkumu, stipendií a výmČn.

5.

Strany podpoĜí úþast svých pĜíslušných subjektĤ na vČdeckých a technologických

programech druhé strany za úþelem dosažení vzájemnČ pĜínosné vČdecké excelence v souladu
s pĜíslušnými ustanoveními, která upravují úþast právnických osob z tĜetích zemí.
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ýÁST IV
OBCHOD

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ýLÁNEK 77
ZĜízení oblasti volného obchodu a vztah k DohodČ o WTO

1.

V souladu s þlánkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dále jen

„GATT 1994“) a þlánkem V Všeobecné dohody o obchodu službami (dále jen „GATS“) se
zĜizuje oblast volného obchodu.

2.

Strany opČtovnČ potvrzují svá stávající 1 vzájemná práva a povinnosti vyplývající

z Dohody o WTO.

1

Výrazem „stávající“ se má na mysli, že se odstavec vztahuje pouze na stávající
ustanovení Dohody o WTO a nikoli na zmČny a ustanovení dohodnuté až po finalizaci
této dohody.
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ýLÁNEK 78
Cíle
Cílem þásti IV této dohody je:
a)

rozšíĜení a diverzifikace obchodu se zbožím mezi stranami prostĜednictvím snížení nebo
odstranČní celních a necelních pĜekážek obchodu;

b)

usnadnČní obchodu se zbožím, a to zejména prostĜednictvím dohodnutých ustanovení
ohlednČ cel a usnadnČní obchodu, norem, technických pĜedpisĤ a postupĤ posuzování
shody a sanitárních a fytosanitárních opatĜení;

c)

liberalizace obchodu se službami v souladu s þlánkem V GATS;

d)

podpora hospodáĜské regionální integrace v oblasti celních postupĤ, technických
pĜedpisĤ, sanitárních a fytosanitárních opatĜení s cílem usnadnit pohyb zboží mezi
stranami a v rámci stran;

e)

vytváĜení podmínek pĜíznivých pro navýšení investiþních tokĤ, zlepšování podmínek
pro usazování mezi stranami na základČ nediskriminace a usnadĖování obchodu
a investic mezi stranami prostĜednictvím bČžných plateb a pohybu kapitálu v souvislosti
s pĜímými investicemi;

EU/CENTR-AM/cs 111

f)

úþinné, oboustranné a postupné otevírání trhĤ stran v oblasti veĜejných zakázek;

g)

odpovídající a úþinná ochrana práv k duševnímu vlastnictví v souladu s mezinárodními
závazky, které jsou mezi stranami v platnosti, s cílem zajistit rovnováhu mezi právy
nositelĤ práv a veĜejným zájmem pĜi zohlednČní rozdílĤ mezi stranami a podpora
pĜevodĤ technologií mezi regiony;

h)

podpora volné a nerušené hospodáĜské soutČže v rámci hospodáĜských a obchodních
vztahĤ mezi stranami;

i)

zavedení úþinného, spravedlivého a pĜedvídatelného mechanismu pro urovnávání sporĤ;
a

j)

podpora mezinárodního obchodu a investic mezi stranami zpĤsobem, který pĜispívá
k cíli udržitelného rozvoje prostĜednictvím spoleþného úsilí založeného na spolupráci.
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ýLÁNEK 79
Obecné definice
Není-li uvedeno jinak, použijí se pro úþely þásti IV této dohody tyto definice:
–

„StĜední Amerikou“ se rozumí Kostarická republika, Salvadorská republika,
Guatemalská republika, Honduraská republika, Nikaragujská republika a Panamská
republika;

–

„cla“ zahrnují jakákoli cla nebo poplatky jakéhokoli druhu, vþetnČ jakékoli formy
pĜirážky k dani nebo pĜíplatku, jež se ukládají pĜi dovozu nebo ve spojení s dovozem
zboží. Cla však nezahrnují:

a)

poplatky rovnocenné vnitĜní dani ukládané v souladu s þlánkem 85 hlavy II
kapitoly 1 (Národní zacházení a pĜístup zboží na trh);

b)

clo uložené podle právních pĜedpisĤ jedné strany a v souladu s kapitolou 2
(Nápravná opatĜení) hlavy II ;

c)

clo nebo jiný poplatek uložený podle právních pĜedpisĤ jedné strany v souladu
s þlánkem 87 hlavy II kapitoly 1;
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–

„dny“ se rozumČjí kalendáĜní dny, vþetnČ víkendĤ a svátkĤ, není-li stanoveno v této
dohodČ jinak;

–

„harmonizovaným systémem“ nebo „HS“ se rozumí harmonizovaný systém popisu
a þíselného oznaþování zboží, vþetnČ všeobecných pravidel pro výklad, poznámek ke
tĜídám a kapitolám, který strany pĜijaly a provádČjí podle svých celních pĜedpisĤ;

–

„právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli právní subjekt ĜádnČ založený nebo jinak
organizovaný podle pĜíslušného práva za úþelem zisku nebo z jiného dĤvodu,
v soukromém nebo státním vlastnictví, vþetnČ jakékoli korporace, trustu, partnerství,
spoleþného podniku, jednoþlenné spoleþnosti nebo sdružení;

–

„opatĜením“ se rozumí jakékoli jednání nebo opomenutí, vþetnČ právních pĜedpisĤ,
postupĤ, požadavkĤ nebo praxe;

–

„státním pĜíslušníkem“ se rozumí fyzická osoba, která má státní pĜíslušnost jednoho
z þlenských státĤ Evropské unie nebo jedné ze stĜedoamerických republik v souladu
s jejich pĜíslušnými právními pĜedpisy;

–

„osobou“ se rozumí buć fyzická osoba, nebo právnická osoba;

–

„preferenþním celním zacházením“ se rozumí sazba cla použitelná v souladu s touto
dohodou v pĜípadČ pĤvodního produktu.
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HLAVA II

OBCHOD SE ZBOŽÍM

KAPITOLA 1

NÁRODNÍ ZACHÁZENÍ A PěÍSTUP ZBOŽÍ NA TRH

ODDÍL A

OBECNÁ USTANOVENÍ

ýLÁNEK 80
Cíl

Strany budou postupnČ liberalizovat obchod se zbožím v souladu s touto dohodou
a s þlánkem XXIV GATT 1994.
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ýLÁNEK 81
Oblast pĤsobnosti

Není-li stanoveno jinak, vztahuje se tato kapitola na obchod se zbožím mezi stranami.

ODDÍL B

ODSTRAĕOVÁNÍ CEL

ýLÁNEK 82
ZaĜazení zboží

V rámci obchodu mezi stranami se zboží zaĜazuje tak, jak je stanoveno v pĜíslušné celní
nomenklatuĜe jednotlivých stran v souladu s harmonizovaným systémem.
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ýLÁNEK 83
OdstraĖování cel

1.

Strany odstraní svá cla na zboží pocházející z druhé strany v souladu s harmonogramy

uvedenými v pĜíloze I (OdstraĖování cel). Pro úþely této kapitoly se výrazem „pĤvodní“
rozumČjí produkty podle pravidel pĤvodu stanovených v pĜíloze II (O definici pojmu
„pĤvodní produkty“ a o metodách správní spolupráce) 2 .

2.

Základní celní sazba pro jednotlivé druhy zboží, na niž se mají uplatĖovat postupná

snížení podle odstavce 1, je stanovena v harmonogramech.

3.

Pokud nČkterá ze stran kdykoli po vstupu této dohody v platnost sníží uplatĖovanou

celní sazbu podle doložky nejvyšších výhod, uplatní se tato celní sazba, pokud je a dokud je
nižší než celní sazba vypoþtená v souladu se harmonogramem dané strany.

4.

PČt let po vstupu této dohody v platnost spolu obČ strany na žádost kterékoli z nich

konzultují otázku zrychlení a rozšíĜení rozsahu odstraĖování dovozních cel mezi stranami.
Dohodou stran o urychlení procesu odstraĖování cel nebo o odstranČní cel u urþitého zboží se
nahradí jakákoli sazba nebo kategorie, která je pro dané zboží stanovena v harmonogramu
pĜíslušné strany.

2

Není-li uvedeno jinak, má se pro úþely této dohody za to, že výrazy „produkty“
a „zboží“ jsou rovnocenné.
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ýLÁNEK 84
Zachování souþasného stavu

Žádná strana nezvýší stávající clo ani nepĜijme nové clo v pĜípadČ zboží pocházejícího
z druhé strany 3 . Tento postup žádné stranČ nebrání:

a)

v návaznosti na jednostranné snížení zvýšit clo na úroveĖ stanovenou v jejím
harmonogramu;

b)

ponechat v platnosti nebo zvýšit clo, pokud to schválil orgán WTO pro Ĝešení sporĤ;
nebo

c)

zvýšit základní sazby vylouþeného zboží s cílem dosáhnout úrovnČ spoleþného vnČjšího
sazebníku.

3

V pĜípadČ zboží, na které se nevztahuje preferenþní zacházení, se výrazem „clo“ rozumí
„základní sazba“ uvedená v sazebnících stran.
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Oddíl C

NECELNÍ OPATěENÍ
ýLÁNEK 85
Národní zacházení
Každá strana zajistí pro zboží druhé strany národní zacházení v souladu s þlánkem III
GATT 1994 vþetnČ vysvČtlujících poznámek k nČmu. Za tímto úþelem jsou þlánek III
GATT 1994 a vysvČtlující poznámky k nČmu zaþlenČny do této dohody a jsou její souþástí 4 .

ýLÁNEK 86
Dovozní a vývozní omezení
Žádná strana nesmí pĜijmout ani ponechat v platnosti žádný zákaz þi omezení vztahující se na
dovoz jakéhokoli zboží z druhé strany nebo na vývoz nebo prodej na vývoz jakéhokoli zboží
urþeného pro území druhé strany, nestanoví-li tato dohoda jinak nebo není-li to v souladu
s þlánkem XI GATT 1994 a vysvČtlujícími poznámkami k nČmu. Za tímto úþelem jsou þlánek
XI GATT 1994 a vysvČtlující poznámky k nČmu zaþlenČny do této dohody a jsou její
souþástí 5 .

4

5

Strany uznávají, že na tento þlánek se rovnČž vztahuje þlánek 158 hlavy II kapitoly 6
(Výjimky týkající se zboží).
Strany uznávají, že na tento þlánek se rovnČž vztahuje þlánek 158 hlavy II kapitoly 6
(Výjimky týkající se zboží).
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ýLÁNEK 87
Poplatky a jiné platby související s dovozem a vývozem
V souladu s þlánkem VIII.1 GATT 1994 a vysvČtlujícími poznámkami k nČmu každá strana
zajistí, aby byly veškeré poplatky a platby jakéhokoli charakteru (jiné než cla a poplatky
rovnocenné vnitĜní dani nebo jiným vnitĜním poplatkĤm uplatĖovaným v souladu s þlánkem
85 této kapitoly a antidumpingová a vyrovnávací cla uplatĖovaná podle právních pĜedpisĤ
jedné strany a v souladu s kapitolou 2 (Nápravná opatĜení) této hlavy) uložené v pĜípadČ
dovozu nebo vývozu nebo s dovozem a vývozem související omezeny na þástku pĜibližných
nákladĤ na poskytnuté služby a nepĜedstavovaly nepĜímou ochranu domácího zboží nebo
zdanČní dovozu pro daĖové úþely.

ýLÁNEK 88
Cla nebo danČ na vývoz

Není-li v této dohodČ stanoveno jinak, nesmí žádná strana ponechat v platnosti ani zavést
žádná cla þi danČ uložené na vývoz nebo v souvislosti s vývozem zboží do druhé strany.
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ODDÍL D

ZEMċDċLSTVÍ

ýLÁNEK 89
Vývozní subvence na zemČdČlské produkty

1.

Pro úþely tohoto þlánku se výrazem „vývozní subvence“ rozumí vývozní subvence ve

smyslu þl. 1 písm. e) Dohody WTO o zemČdČlství (dále jen „dohoda o zemČdČlství“), a to
vþetnČ veškerých zmČn uvedeného þlánku.
2.

Strany se shodly na tom, že jejich cílem je spolupracovat v rámci WTO na soubČžném

odstraĖování všech forem vývozních subvencí a na zavádČní pĜísných pravidel pro veškerá
vývozní opatĜení s rovnocenným úþinkem. Za tímto úþelem vývozní opatĜení s rovnocenným
úþinkem zahrnují vývozní úvČry, zajištČní vývozních úvČrĤ þi pojistné programy, státní
podniky zahraniþního obchodu a potravinovou pomoc.
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3.

Žádná strana neponechá v platnosti, nezavede ani opČtovnČ nezavede vývozní subvence

pro zemČdČlské zboží, které je urþeno pro území druhé strany a:

a)

je plnČ a okamžitČ liberalizováno v souladu s pĜílohou I (OdstraĖování cel); nebo

b)

je plnČ, avšak nikoli okamžitČ liberalizováno a v okamžiku vstupu této dohody
v platnost se na nČj v souladu s pĜílohou I (OdstraĖování cel) vztahuje kvóta s nulovou
celní sazbou; nebo

c)

vztahuje se na nČj preferenþní zacházení, které bylo na základČ této dohody zavedeno
v pĜípadČ produktĤ þísel 0402 a 0406, a použije se na nČj nulová celní sazba.

4.

Pokud strana v pĜípadech popsaných v odst. 3 písm. a) až c) ponechá v platnosti, zavede

nebo opČtovnČ zavede vývozní subvence, mĤže poškozená/dovážející strana uplatnit
dodateþné clo, které by dovozní clo pro toto zboží navýšilo buć na úroveĖ doložky nejvyšších
výhod, nebo na úroveĖ základní sazby stanovené v pĜíloze I (OdstraĖování cel) podle toho,
která je nižší, a to po dobu, po niž je vývozní subvence ponechána v platnosti.

5.

V pĜípadČ produktĤ, které byly plnČ liberalizovány v prĤbČhu pĜechodného období

v souladu s pĜílohou I (OdstraĖování cel) a pĜi vstupu této dohody v platnost se na nČ
nevztahovala kvóta s nulovou celní sazbou, žádná strana nesmí na konci tohoto pĜechodného
obchodí ponechat v platnosti, zavést ani opČtovnČ zavést vývozní subvence.
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ODDÍL E
RYBOLOV, AKVAKULTURA, ěEMESLNÉ ZBOŽÍ
A EKOLOGICKÉ PRODUKTY

ýLÁNEK 90
Technická spolupráce

OpatĜení v rámci technické spolupráce a pomoci v oblasti podpory obchodu s produkty
rybolovu, akvakultury, Ĝemeslným zbožím a ekologickými produkty mezi stranami jsou
stanovena v þláncích 59, 60 a 61 þásti III hlavy VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této
dohody.

EU/CENTR-AM/cs 123

ODDÍL F

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

ýLÁNEK 91
Podvýbor pro otázky pĜístupu zboží na trh

1.

V souladu s þlánkem 348 a s pĜílohou XXI (Podvýbory) strany zĜizují Podvýbor pro

otázky pĜístupu zboží na trh.

2.

Úkolem podvýboru je:

a)

sledovat Ĝádné uplatĖování a správu této kapitoly;

b)

sloužit jako fórum pro konzultace ohlednČ výkladu a uplatĖování této kapitoly;

c)

zkoumat návrhy stran ohlednČ urychlení procesu odstraĖování cel a zaþleĖování zboží
do pĜíslušných harmonogramĤ;

d)

poskytovat Výboru pro pĜidružení pĜíslušná doporuþení v záležitostech spadajících do
jeho pĤsobnosti; a

e)

Ĝešit jakékoli jiné otázky, kterými jej povČĜí Výbor pro pĜidružení.

EU/CENTR-AM/cs 124

KAPITOLA 2

NÁPRAVNÁ OPATěENÍ V OBLASTI OBCHODU

ODDÍL A

ANTIDUMPINGOVÁ A VYROVNÁVACÍ OPATěENÍ

ýLÁNEK 92
Obecná ustanovení

1.

Strany si zachovají svá práva a povinnosti podle Dohody WTO o provádČní þlánku VI

Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dále jen „antidumpingová dohoda“) a Dohody
WTO o subvencích a vyrovnávacích opatĜeních (dále jen „dohoda o subvencích
a vyrovnávacích opatĜeních“) a podle Dohody WTO o pravidlech pĤvodu (dále jen „dohoda
o pravidlech pĤvodu“).

2.

Pokud mohou být antidumpingová nebo vyrovnávací opatĜení uložena na regionální

nebo národní úrovni, strany zajistí, aby tato antidumpingová nebo vyrovnávací opatĜení
v pĜípadČ téhož produktu nebyla uplatĖována soubČžnČ regionálními i národními orgány.
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ýLÁNEK 93
Transparentnost a právní jistota

1.

Strany se dohodly, že nápravná opatĜení v oblasti obchodu musí být využívána v plném

souladu s požadavky WTO a musí vycházet ze spravedlivého a transparentního systému.

2.

Strany uznávají výhody, jež právní jistota a pĜedvídatelnost pĜináší hospodáĜským

subjektĤm, a zajistí, aby v pĜípadČ potĜeby jejich pĜíslušné právní pĜedpisy týkající se
antidumpingových a vyrovnávacích opatĜení byly a nadále zĤstaly harmonizovány a plnČ
v souladu s právními pĜedpisy WTO.

3.

Bez ohledu na þl. 6 odst. 9 antidumpingové dohody a na þl. 12 odst. 8 dohody

o subvencích a vyrovnávacích opatĜeních je vhodné, aby strany bezprostĜednČ po uložení
prozatímních opatĜení zajistily úplné a smysluplné zveĜejnČní všech zásadních skuteþností
a úvah, z nichž rozhodnutí uplatnit opatĜení vychází, aniž je dotþen þl. 6 odst. 5
antidumpingové dohody a þl. 12 odst. 4 dohody o subvencích a vyrovnávacích opatĜeních.
ZveĜejnČní musí mít písemnou formu a zainteresované subjekty jej musí obdržet
s dostateþným pĜedstihem, aby mohly bránit své zájmy.

4.

Strany zajistí, aby byla zainteresovaným subjektĤm na jejich žádost bČhem šetĜení

týkajících se antidumpingových nebo vyrovnávacích opatĜení poskytnuta možnost být slyšen
a vyjádĜit tak své stanovisko. Toto slyšení nesmí zbyteþnČ zdržet proces šetĜení.
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ýLÁNEK 94
PĜihlédnutí k veĜejnému zájmu

Strana se mĤže rozhodnout neuplatnit antidumpingová ani vyrovnávací opatĜení v pĜípadČ,
kdy lze z informací zveĜejnČných bČhem šetĜení jasnČ vyvodit, že uplatnČní daných opatĜení
není ve veĜejném zájmu.

ýLÁNEK 95
Pravidlo nižšího cla

Rozhodne-li se strana uplatnit antidumpingové nebo vyrovnávací clo, výše takového cla
nesmí pĜesáhnout rozpČtí dumpingu nebo napadnutelných subvencí, nicménČ je vhodné, aby
toto clo bylo nižší než rozpČtí, pokud by takové nižší clo bylo pĜimČĜené v zájmu odstranČní
újmy, jež vznikla domácímu výrobnímu odvČtví.
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ýLÁNEK 96
PĜíþinná souvislost

Za úþelem uložení antidumpingových nebo vyrovnávacích opatĜení a v souladu
s ustanoveními þl. 3 odst. 5 antidumpingové dohody a s þl. 15 odst. 5 dohody o subvencích
a vyrovnávacích opatĜeních vyšetĜující orgány pĜi prokazování pĜíþinné souvislosti mezi
dumpingovým dovozem a újmou domácímu výrobnímu odvČtví oddČlí a budou odlišovat
škodlivé úþinky veškerých známých faktorĤ od škodlivých úþinkĤ dumpingového nebo
subvencovaného dovozu.

ýLÁNEK 97
Kumulativní posouzení

Je-li pĜedmČtem šetĜení antidumpingového nebo vyrovnávacího cla souþasnČ dovoz z více než
jedné zemČ, posoudí vyšetĜující orgány EU zvláštČ peþlivČ, zda je kumulativní posouzení
úþinkĤ dovozu z jakékoli stĜedoamerické republiky vhodné vzhledem k podmínkám
hospodáĜské soutČže mezi dováženými produkty a k podmínkám hospodáĜské soutČže mezi
dováženými produkty a obdobnými domácími produkty.
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ýLÁNEK 98
Výjimky z postupu pro Ĝešení sporĤ
V otázkách spadajících do pĤsobnosti tohoto oddílu strany nepoužijí postup pro Ĝešení sporĤ
stanovený v þásti IV hlavČ X (ěešení sporĤ) této dohody.

ODDÍL B

OCHRANNÁ OPATěENÍ

PODODDÍL B.1

OBECNÁ USTANOVENÍ

ýLÁNEK 99
ěízení o ochranných opatĜení
1.

Každá strana zajistí, aby její právní pĜedpisy, rozhodnutí a pravidla upravující Ĝízení

o ochranných opatĜení byly uplatĖovány jednotnČ a nestrannČ a byly odĤvodnČnČ.
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2.

Každá strana povČĜí pĜíslušný vyšetĜující orgán, aby rozhodl o tom, zda došlo k vážné

újmČ nebo její hrozbČ v rámci Ĝízení o ochranných opatĜení podle tohoto oddílu. Toto
rozhodnutí v rozsahu stanoveném právními pĜedpisy stran podléhají soudnímu nebo
správnímu pĜezkumu.

3.

Každá strana pĜijme nebo využije stávající spravedlivé, vþasné, transparentní a úþinné

postupy pro Ĝízení o ochranných opatĜení podle tohoto oddílu.

ýLÁNEK 100
Zákaz kumulace

Žádná strana nesmí pro totéž zboží souþasnČ uplatnit:

a)

dvoustranné ochranné opatĜení v souladu s pododdílem B.3 (Dvoustranná ochranná
opatĜení) této kapitoly; a

b)

opatĜení podle þlánku XIX GATT 1994, Dohody WTO o ochranných opatĜeních (dále
jen „dohoda o ochranných opatĜeních“) nebo podle þlánku 5 dohody o zemČdČlství.
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PODODDÍL B.2

VÍCESTRANNÁ OCHRANNÁ OPATěENÍ

ýLÁNEK 101
Obecná ustanovení
Strany si zachovají svá práva a povinnosti podle þlánku XIX GATT 1994, dohody
o ochranných opatĜeních, þlánku 5 dohody o zemČdČlství a dohody o pravidlech pĤvodu.

ýLÁNEK 102
Transparentnost
Bez ohledu na þlánek 101 poskytne strana, která zahajuje šetĜení nebo která hodlá pĜijmout
ochranná opatĜení, na žádost druhé strany okamžitČ ad hoc písemné oznámení všech
dĤležitých informací o pĜípadném zahájení šetĜení v souvislosti s ochranným opatĜením,
o pĜedbČžných a koneþných závČrech šetĜení.
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ýLÁNEK 103
Výjimky z postupu pro Ĝešení sporĤ
V otázkách týkajících se práv a povinností WTO spadajících do pĤsobnosti tohoto pododdílu
strany nepoužijí postup pro Ĝešení sporĤ stanovený v þásti IV hlavČ X (ěešení sporĤ) této
dohody.

PODODDÍL B.3

DVOUSTRANNÁ OCHRANNÁ OPATěENÍ

ýLÁNEK 104
Použití dvoustranného ochranného opatĜení

1.

Pokud se bez ohledu na pododdíl B.2 (Vícestranná ochranná opatĜení) v dĤsledku

snížení nebo odstranČní cla podle této dohody produkt pocházející z jedné strany dováží na
území druhé strany v takovém zvýšeném množství, v absolutních þíslech nebo v pomČru
k domácí výrobČ, a za takových podmínek, které pĜedstavují nebo hrozí zpĤsobit vážnou újmu
domácímu výrobnímu odvČtví vyrábČjícímu obdobné zboží nebo pĜímo konkurující produkty,
mĤže dovážející strana pĜijmout pĜíslušná opatĜení v souladu s podmínkami a postupy
stanovenými v tomto pododdíle.
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2.

Jsou-li splnČny podmínky v odstavci 1, mĤže dovážející strana pĜijmout ochranná

opatĜení pouze v jedné z tČchto forem:

a)

pozastavení dalšího snižování sazby cla na dotþený produkt podle této dohody; nebo

b)

zvýšení sazby cla na dotþený produkt na úroveĖ, která nepĜesahuje nižší z následujících
úrovní:

i)

sazbu podle doložky nejvyšších výhod uplatĖovanou na produkt v okamžiku
pĜijetí opatĜení, nebo

ii)

sazbu podle doložky nejvyšších výhod uplatĖovanou na produkt v den
bezprostĜednČ pĜedcházející dni vstupu této dohody v platnost.

3.

V pĜípadČ produktĤ, které byly plnČ liberalizovány ještČ pĜed vstupem této dohody

v platnost v souladu s celními preferencemi udČlenými pĜed vstupem této dohody v platnost,
EU peþlivČ pĜezkoumá, zda je zvýšený dovoz dĤsledkem snížení nebo odstranČní cel
podle této dohody.

4.

Žádné z výše uvedených opatĜení se neuplatní v rámci limitĤ preferenþních celních kvót

s nulovou sazbou, které zaruþuje tato dohoda.
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ýLÁNEK 105
Podmínky a omezení

1.

Dvoustranné ochranné opatĜení nesmí být uplatĖováno:

a)

s výjimkou pĜípadĤ, kdy je vzhledem k svému rozsahu a dobČ trvání nezbytné k tomu,
aby se pĜedešlo situacím popsaným v þlánku 104 nebo 109, nebo aby došlo k jejich
nápravČ;

b)

po dobu pĜesahující dva roky. Doba mĤže být prodloužena o dva roky, pokud pĜíslušné
orgány dovážející strany v souladu s postupy uvedenými v tomto pododdíle stanoví, že
opatĜení je nadále nezbytné, aby se pĜedešlo situacím popsaným v þlánku 104 nebo 109,
nebo aby došlo k jejich nápravČ, za pĜedpokladu, že celková doba, po niž se ochranné
opatĜení uplatní, vþetnČ období poþáteþního uplatĖování a jakéhokoli jeho prodloužení
nepĜesáhne þtyĜi roky; nebo

c)

po uplynutí pĜechodného období, neposkytla-li k tomu souhlas druhá strana.
„PĜechodným obdobím“ se rozumí doba deseti let ode dne vstupu této dohody
v platnost. V pĜípadČ zboží, u kterého se v harmonogramu strany uplatĖující opatĜení
uvedená v pĜíloze I (OdstraĖování cel) stanoví doba odstraĖování cel v délce trvání
deset nebo víc let, se pĜechodným obdobím rozumí doba odstraĖování cel stanovená pro
zboží v daném harmonogramu a navýšená o tĜi roky.
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2.

PĜestane-li strana dvoustranné ochranné opatĜení uplatĖovat, použije se celní sazba,

která by v pĜípadČ daného zboží byla uplatĖována podle harmonogramu této strany.

ýLÁNEK 106
Prozatímní opatĜení

Za kritických okolností, kdy by prodlení mohlo zpĤsobit obtížnČ napravitelnou škodu, mĤže
strana uplatnit dvoustranné ochranné opatĜení na prozatímním základČ, i když nejsou splnČny
požadavky podle þl. 116 odst. 1 této kapitoly, poté, co je zjištČno, že existují zjevné dĤkazy,
že se dovoz zboží pocházejícího z druhé strany zvýšil v dĤsledku snížení þi odstranČní cel
podle této dohody a že takový dovoz pĤsobí nebo hrozí zpĤsobit situace popsané v þlánku 104
nebo 109. Doba trvání jakýchkoli prozatímních opatĜení nepĜekroþí dvČ stČ dní a bČhem této
doby musí dotþená strana splĖovat procesní pravidla stanovená v pododdíle B.4 (Procesní
pravidla vztahující se na dvoustranná ochranná opatĜení). Strana ihned nahradí veškeré
zvýšení cel, pokud šetĜení popsané pododdíle B.4 nevede ke zjištČní, že požadavky þlánku
104 jsou splnČny. Doba trvání jakýchkoli prozatímních opatĜení se považuje za souþást doby
popsané v þl. 105 odst. 1 písm. b). Dotþená dovážející strana informuje druhou stranu o pĜijetí
takových prozatímních opatĜení, a pokud o to druhá strana požádá, okamžitČ záležitost
postoupí Výboru pro pĜidružení k posouzení.
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ýLÁNEK 107
Kompenzace a pozastavení koncesí

1.

Strana uplatĖující dvoustranné ochranné opatĜení konzultuje s druhou stranou, na které

produkty se opatĜení vztahuje, v zájmu dosažení vzájemné dohody o vhodných kompenzacích
liberalizujících obchod ve formČ koncesí, které mají vČcnČ rovnocenný úþinek. Strana
poskytne pĜíležitost k tČmto konzultacím nejpozdČji tĜicet dní po uplatnČní dvoustranného
ochranného opatĜení.

2.

Pokud konzultace podle odstavce 1 do tĜiceti dnĤ nevyústí v dohodu o kompenzacích

liberalizujících obchod, mĤže strana, na jejíž zboží se ochranné opatĜení vztahuje, uplatĖování
vČcnČ rovnocenných koncesí vĤþi stranČ uplatĖující ochranné opatĜení pozastavit.

ýLÁNEK 108
ýasová prodleva mezi dvČma opatĜeními
Ochranné opatĜení uvedené v tomto pododdíle se nepoužije na dovoz produktu, na který se
dĜíve takové opatĜení vztahovalo, pokud neuplynula polovina doby, po kterou bylo ochranné
opatĜení uplatĖováno v bezprostĜednČ pĜedcházejícím období.
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ýLÁNEK 109
NejvzdálenČjší regiony

1.

Je-li produkt pocházející z jedné nebo více stĜedoamerických republik dovážen na

území jednoho nebo více nejvzdálenČjších regionĤ EU v takovém zvýšeném množství a za
takových podmínek, že pĤsobí nebo hrozí zpĤsobit závažné zhoršení ekonomické situace
dotþeného nejvzdálenČjšího regionu þi regionĤ EU, mĤže EU poté, co pĜezkoumá alternativní
Ĝešení, výjimeþnČ pĜijmout ochranná opatĜení vztahující se pouze na území dotþeného regionu
þi regionĤ.
2.

Aniž jsou dotþena ustanovení odstavce 1, vztahují se na jakákoli ochranná opatĜení

pĜijatá podle tohoto þlánku ostatní pravidla stanovená v tomto pododdíle a použitelná na
dvoustranná ochranná opatĜení.

3.

Rada pĜidružení mĤže projednat, zda se v pĜípadech hrozby nebo závažného zhoršení

ekonomické situace znaþnČ nerozvinutých regionĤ ve stĜedoamerických republikách mĤže
toto ustanovení použít i na tyto regiony.
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PODODDÍL B.4

PROCESNÍ PRAVIDLA VZTAHUJÍCÍ SE NA DVOUSTRANNÁ OCHRANNÁ
OPATěENÍ

ýLÁNEK 110
Rozhodné právo
PĜi uplatĖování dvoustranných ochranných opatĜení se pĜíslušný vyšetĜující orgán Ĝídí
ustanoveními tohoto pododdílu a v pĜípadech, na které se tento pododdíl nevztahuje, uplatĖuje
pravidla stanovená na základČ pĜíslušných právních pĜedpisĤ strany.

ýLÁNEK 111
Zahájení Ĝízení
1.

V souladu s právními pĜedpisy stran mĤže pĜíslušný vyšetĜovací orgán z vlastního

podnČtu zahájit Ĝízení ve vČci ochranných opatĜení poté, co od jednoho nebo více þlenských
státĤ Evropské unie obdrží informace, nebo na základČ písemné žádosti subjektĤ, které
stanoví dané právní pĜedpisy. V pĜípadech, kdy je Ĝízení zahájeno na základČ písemné žádosti,
musí subjekt, který žádost podává, prokázat, že zastupuje výrobní odvČtví vyrábČjící obdobné
zboží nebo zboží pĜímo konkurující dováženému zboží.
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2.

Písemné žádosti se okamžitČ po podání s výjimkou dĤvČrných informací zpĜístupní

veĜejným inspekcím.

3.

Po zahájení Ĝízení o ochranných opatĜeních pĜíslušný vyšetĜující orgán zveĜejní

oznámení o zahájení Ĝízení v úĜedním vČstníku dané strany. V oznámení podle potĜeby uvede
subjekt, jenž podal písemnou žádost, dovážené zboží, na které se Ĝízení vztahuje, jeho sazební
zaĜazení, povahu a þasový rozvrh zjištČní, která mají být uþinČna, þas a místo konání
veĜejného slyšení nebo lhĤtu, v níž mohou zainteresované subjekty vyšetĜovací orgán požádat
o ústní slyšení, lhĤtu, v níž mohou zainteresované subjekty písemnČ vyjádĜit svá stanoviska
a poskytnout informace, místo, kde lze nahlédnout do písemné žádosti a jakýchkoli jiných
dokumentĤ tvoĜících souþást spisu, které nemají dĤvČrnou povahu, a název, adresu a telefonní
þíslo úĜadu, kde lze získat další informace.
4.

V pĜípadČ Ĝízení o ochranných opatĜeních, které bylo zahájeno na základČ písemné

žádosti subjektu prohlašujícího, že zastupuje domácí výrobní odvČtví, pĜíslušný vyšetĜující
orgán oznámení podle odstavce 3 zveĜejní až poté, co peþlivČ ovČĜí, zda písemná žádost
splĖuje požadavky pĜíslušných právních pĜedpisĤ strany.
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ýLÁNEK 112
ŠetĜení

1.

Ochranné opatĜení mĤže strana uplatnit pouze v návaznosti na šetĜení provedené

pĜíslušným vyšetĜujícím orgánem dané strany v souladu s postupy stanovenými v tomto
pododdíle. V rámci šetĜení musí být poskytnuto rozumné veĜejné oznámení všem
zainteresovaným subjektĤm a veĜejné slyšení nebo jiné vhodné prostĜedky, jejichž pomocí by
mohli dovozci, vývozci a jiné zainteresované subjekty pĜedkládat dĤkazy a svá stanoviska,
vþetnČ pĜíležitosti odpovídat na podání jiných subjektĤ.

2.

Každá strana zajistí, aby její pĜíslušný vyšetĜující orgán uzavĜel jakékoli takové šetĜení

do dvanácti mČsícĤ od jeho zahájení.

ýLÁNEK 113
Prokázání újmy a pĜíþinná souvislost

1.

PĜi šetĜení pĜíslušný vyšetĜující orgán zhodnotí všechny pĜíslušné faktory objektivní

a vyþíslitelné povahy, které mají dopad na situaci výrobního odvČtví, zejména na míru
a rozsah nárĤstu dovozu pĜíslušného zboží v absolutních þíslech nebo ve vztahu k domácí
výrobČ, podíl zvýšeného dovozu na domácím trhu, zmČny v úrovni prodeje, výroby,
produktivity, využití kapacity, ziskĤ a ztráty a zamČstnanosti.
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2.

K urþení, zda zvýšený dovoz zpĤsobil nebo hrozí zpĤsobit situace popsané v þlánku 104

nebo 109, se pĜistoupí, pouze pokud šetĜení na základČ objektivních dĤkazĤ prokáže existenci
jasné pĜíþinné souvislosti mezi zvýšeným dovozem daného zboží a situacemi popsanými
v þlánku 104 nebo 109. Jestliže situace popsané v þlánku 104 nebo 109 zpĤsobují ve stejné
dobČ jiné faktory než zvýšený dovoz, nepĜisuzuje se tato újma nebo závažné zhoršení
ekonomické situace zvýšenému dovozu.

ýLÁNEK 114
Slyšení
V prĤbČhu jednotlivých Ĝízení pĜíslušný vyšetĜující orgán:
a)

poĜádá veĜejná slyšení, která musí být vþas oznámena a na která se všechny
zainteresované subjekty a zástupci sdružení spotĜebitelĤ mohou dostavit osobnČ nebo se
mohou nechat zastupovat, jakož i pĜedložit dĤkazy a být slyšeni ohlednČ závažné újmy
nebo hrozby závažné újmy a pĜíslušné nápravy; nebo

b)

poskytne všem zainteresovaným subjektĤm pĜíležitost být slyšen, pokud o to písemnČ
požádají ve lhĤtČ stanovené v oznámení o zahájení a prokáží, že mohou být výsledkem
šetĜení skuteþny dotþeny a že existují zvláštní dĤvody pro jejich slyšení.
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ýLÁNEK 115
DĤvČrné informace

S veškerými informacemi dĤvČrné povahy nebo dĤvČrnČ poskytnutými informacemi zachází
pĜíslušný vyšetĜující orgán jako s dĤvČrnými informacemi, jsou-li k tomu dány oprávnČné
dĤvody. Tyto informace nesmČjí být zveĜejnČny bez souhlasu strany, která je poskytla. Strany,
které uvádČjí dĤvČrné informace, mohou být požádány, aby pĜedložily shrnutí, jež mĤže být
zveĜejnČno, nebo pokud tyto strany uvedou, že dotyþné informace nelze shrnout, aby uvedly
dĤvod, proþ shrnutí nelze poskytnout. Pokud však pĜíslušný vyšetĜující orgán shledá, že
žádost o dĤvČrné nakládání není oprávnČná, a jestliže dotþená strana není ochotna informace
zveĜejnit nebo dát svolení k jejich zveĜejnČní v zobecnČné nebo shrnuté podobČ, nemusí tyto
informace orgán vzít v úvahu, pokud mu nemĤže být z vhodných zdrojĤ prokázáno, že jsou
správné.
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ýLÁNEK 116
Oznámení a zveĜejnČní

1.

Domnívá-li se strana, že nastala nČkterá ze situací uvedených v þlánku 104 nebo 109,

neprodlenČ postoupí záležitost k posouzení Výboru pro pĜidružení. Výbor pro pĜidružení
mĤže pĜedložit jakékoli doporuþení nezbytné pro nápravu vzniklé situace. Pokud Výbor pro
pĜidružení nepĜedloží žádná doporuþení k nápravČ této situace nebo pokud není dosaženo
žádného jiného pĜijatelného Ĝešení do tĜiceti dnĤ ode dne, kdy mu byla tato záležitost
postoupena, mĤže dovážející strana v souladu s tímto pododdílem pĜijmout vhodná opatĜení
k nápravČ této situace.

2.

PĜíslušný vyšetĜující orgán poskytne vyvážející stranČ všechny pĜíslušné informace,

které zahrnují dĤkazy o újmČ nebo závažném zhoršení ekonomické situace v dĤsledku
zvýšeného dovozu, pĜesný popis dotþeného výrobku a navrhovaného opatĜení, navrhované
datum uložení opatĜení a pĜedpokládanou dobu trvání opatĜení.

3.

PĜíslušný vyšetĜující orgán rovnČž zveĜejní svá zjištČní a závČry s odĤvodnČním, ke

kterým dospČl ve vztahu ke všem podstatným vČcným a právním otázkám, v úĜedním
vČstníku strany, vþetnČ popisu dováženého zboží a situace, která vedla k zavedení opatĜení
v souladu s þlánkem 104 nebo 109, pĜíþinné souvislosti mezi touto situací a zvýšeným
dovozem, formy, úrovnČ a doby trvání opatĜení.
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4.

PĜíslušný vyšetĜující orgán nezveĜejní žádné dĤvČrné informace, které mu byly

poskytnuty na základČ jakéhokoli závazku týkajícího se dĤvČrných informací, který byl
dohodnut bČhem Ĝízení.

KAPITOLA 3

CELNÍ SPOLPURÁCE A USNADNċNÍ OBCHODU

ýLÁNEK 117
Cíle

1.

Strany uznávají dĤležitost celní spolupráce a usnadnČní obchodu v rozvíjejícím se

globálním obchodním prostĜedí. Strany se dohodly, že posílí spolupráci v této oblasti s cílem
zajistit, aby pĜíslušné právní pĜedpisy a postupy a rovnČž administrativní kapacity pĜíslušných
správ splĖovaly cíl úþinné kontroly a podpory usnadĖování obchodu a pomáhaly podporovat
rozvoj a regionální integraci stĜedoamerických republik.

2.

Strany uznávají, že nesmí být nijak ohroženy legitimní cíle veĜejné politiky, vþetnČ cílĤ

týkajících se bezpeþnosti a prevence podvodĤ.
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ýLÁNEK 118
Postupy v oblasti cel a obchodu

1.

Strany se dohodly, že se jejich celní pĜedpisy a postupy budou zakládat na:

a)

mezinárodních nástrojích a normách platných v oblasti cel, vþetnČ rámce norem pro
zabezpeþení a zjednodušení celosvČtového obchodu SvČtové celní organizace, jakož
i Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a þíselného oznaþování
zboží;

b)

ochranČ a usnadnČní zákonného obchodu prostĜednictvím úþinného prosazování
a dodržování legislativních požadavkĤ v oblasti cel;

c)

právních pĜedpisech, které zabraĖují neúmČrné þi diskriminaþní zátČži, chrání pĜed
celními podvody a poskytují další pomoc pro dosažení vysoké úrovnČ dodržování
pĜedpisĤ;

d)

používání moderních celních postupĤ, vþetnČ Ĝízení rizika, zjednodušení postupĤ pro
vstup a propuštČní zboží, kontroly po propuštČní zboží a metod auditu spoleþností;

e)

systému závazných pravidel týkajících se celních záležitostí, a to zejména pokud jde
o celní zaĜazení a pravidla pĤvodu, v souladu s pravidly stanovenými v právních
pĜedpisech stran;
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f)

postupném rozvoji systémĤ, vþetnČ systémĤ založených na informaþních technologiích,
pro usnadnČní elektronické výmČny dat mezi celními správami a s jinými souvisejícími
veĜejnými orgány;

g)

pravidlech, která zajistí, že všechny sankce uložené za ménČ závažná porušení celních
pĜedpisĤ nebo pĜedepsaných postupĤ budou úmČrné a nediskriminující a jejich uložení
nepovede k neopodstatnČným zpoždČním;

h)

poplatcích a platbách, které jsou pĜimČĜené, nepĜevyšují cenu služby poskytované
v souvislosti se specifickou transakcí a nejsou vypoþítávány na bázi ad valorem. Za
konzulární služby se poplatky ani platby neukládají; a

i)

odstranČní veškerých požadavkĤ na povinné kontroly pĜed odesláním v souladu
s Dohodou WTO o kontrole pĜed odesláním þi na veškeré jiné kontrolní aktivity, které
v místČ urþení pĜed proclením provádČjí soukromé spoleþnosti.

2.

Strany se dohodly, že jejich pĜíslušné celní pĜedpisy a postupy budou v co nejvČtší míĜe

vycházet z podstatných prvkĤ Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu
a þíselného oznaþování zboží, ve znČní pozdČjších zmČn (revidovaná Kjótská úmluva),
a jejích pĜíloh.
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3.

Ve snaze zajistit zlepšení pracovních postupĤ a nediskriminaci, transparentnost,

úþinnost, celistvost a oprávnČnost celních postupĤ, strany:

a)

v nejvyšší možné míĜe uþiní kroky k omezení, zjednodušení a standardizaci údajĤ
a dokladĤ požadovaných celními a jinými pĜíslušnými orgány;

b)

bude-li to možné, zjednoduší požadavky a formality spojené s propuštČním a odbavením
zboží v zájmu jeho urychlení;

c)

zajistí úþinné, rychlé, nediskriminaþní a snadno dostupné postupy, které v souladu
s právními pĜedpisy stran poskytnou právo na odvolání proti postupu, naĜízení nebo
rozhodnutí celní správy ve vČci dovozu nebo vývozu zboží nebo zboží v režimu
tranzitu. PĜípadné poplatky musí být úmČrné nákladĤm na odvolací postupy; a

d)

pĜijmou opatĜení s cílem zajistit zachování nejvyššího standardu bezúhonnosti.

4.

Strany zajistí, aby byly právní pĜedpisy týkající se celních agentĤ založeny na

transparentních a pĜimČĜených pravidlech. Pokud strana požaduje, aby byli povinnČ využíváni
celní agenti, mohou právnické osoby využít své vlastní vnitropodnikové agenty, kteĜí za tímto
úþelem od pĜíslušného orgánu obdrželi licenci. Tímto ustanovením není dotþen postoj stran
ve vícestranných jednáních.
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ýLÁNEK 119
Tranzitní pĜeprava

1.

Strany zajistí volný tranzit pĜes své území v souladu se zásadami þlánku V GATT 1994.

2.

Veškerá omezení, kontroly nebo požadavky musí sledovat legitimní cíle veĜejné

politiky, nesmí být diskriminující a musí být pĜimČĜené a jednotnČ uplatĖované.

3.

Aniž jsou dotþeny oprávnČné celní kontroly a dohled nad zbožím v režimu tranzitu,

každá strana poskytne pĜepravČ v režimu tranzitu na území jakékoli strany nebo z tohoto
území zacházení neménČ pĜíznivé, než je zacházení poskytované pĜepravČ v režimu tranzitu
pĜes její území.

4.

V souladu se zásadami þlánku V GATT 1994 a s výhradou poskytnutí odpovídající

záruky zavedou strany režimy, které umožĖují tranzit bez výbČru cel, tranzitních cel nebo
jiných poplatkĤ ukládaných v souvislosti s tranzitem, kromČ poplatkĤ za pĜepravu nebo
poplatkĤ úmČrných administrativním nákladĤm spojeným s tranzitem nebo nákladĤm za
poskytnuté služby.

5.

Strany budou podporovat a provádČt dohody o regionálním tranzitu s cílem omezit

pĜekážky obchodu.
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6.

Strany zajistí spolupráci a koordinaci mezi všemi pĜíslušnými orgány a agenturami na

svém území s cílem usnadnit pĜepravu v režimu tranzitu a podporovat pĜeshraniþní spolupráci.

ýLÁNEK 120
Vztahy s obchodní veĜejností

Strany se dohodly, že:

a)

zajistí, aby veškeré právní pĜedpisy, postupy a poplatky vþetnČ veškerých dalších
nezbytných informací byly veĜejnČ pĜístupné, a to pokud možno v elektronické podobČ.

Strany zveĜejní odpovídající oznámení správní povahy, vþetnČ požadavkĤ a vstupních
procedur pro zboží, pracovní doby a postupĤ celních úĜadĤ a kontaktních míst pro
vyĜizování žádostí o informace;

b)

jsou nutné vþasné a pravidelné konzultace legislativních návrhĤ a postupĤ týkajících se
cel se zástupci zainteresovaných subjektĤ. Každá strana za tímto úþelem zavede
odpovídající a mechanismy pravidelných konzultací;
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c)

bude zajištČna pĜimČĜená lhĤta mezi zveĜejnČním nových nebo pozmČnČných právních
pĜedpisĤ, postupĤ a poplatkĤ a jejich vstupem v platnost 6 ;

d)

podpoĜí spolupráci s obchodní veĜejností prostĜednictvím používání objektivních
a veĜejnČ dostupných postupĤ, jako jsou memoranda o porozumČní založených na
postupech, které vyhlásila SvČtová celní organizace (WCO); a

e)

zajistí, aby jejich pĜíslušné celní a související požadavky a postupy nadále odpovídaly
potĜebám obchodní veĜejnosti, Ĝídily se osvČdþenými postupy a aby pokud možno co
nejménČ omezovaly obchod.

ýLÁNEK 121
Celní hodnota
Pravidla týkající se celní hodnoty, která se uplatĖují v rámci obchodu mezi stranami, se Ĝídí
Dohodou WTO o provádČní þlánku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dále jen
„dohoda o celní hodnotČ“).

6

V pĜípadČ stran, jejichž právní pĜedpisy požadují, aby se datum vstupu v platnost
a datum zveĜejnČní shodovalo, zajistí vláda, aby byly hospodáĜské subjekty
informovány s dostateþným pĜedstihem o veškerých nových opatĜeních podle tohoto
odstavce.
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ýLÁNEK 122
ěízení rizik
Strany budou využívat systém Ĝízení rizik, který jejich celním orgánĤm umožní zamČĜit se pĜi
kontrolách na vysoce rizikové zboží, usnadní odbavení a pohyb zboží s nízkým rizikem.

ýLÁNEK 123
Podvýbor pro celní spolupráci, usnadnČní obchodu a pravidla pĤvodu

1.

V souladu s þlánkem 348 a s pĜílohou XXI (Podvýbory) strany zĜizují Podvýbor pro

celní spolupráci, usnadnČní obchodu a pravidla pĤvodu.

2.

Úkolem podvýboru je:

a)

dohlížet na provádČní a správu této kapitoly a pĜílohy II (O definici pojmu „pĤvodní
produkty“ a o metodách správní spolupráce) této dohody;
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b)

organizace fóra pro konzultace a diskuse o všech otázkách spojených s cly, vþetnČ
celních postupĤ, celní hodnoty, celních režimĤ, celní nomenklatury, celní spolupráce
a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech;

c)

organizace fóra pro konzultace a diskuse o otázkách spojených s pravidly pĤvodu
a správní spoluprací;

d)

posilovat spolupráci pĜi vytváĜení, uplatĖování a prosazování celních postupĤ,
vzájemnou správní pomoc v celních záležitostech a v otázkách pravidel pĤvodu
a správní spolupráce;

e)

vyĜizovat žádosti o zmČny pravidel pĤvodu a pĜedkládat Výboru pro pĜidružení
výsledky analýz a doporuþení;

f)

zastávat úkoly a funkce stanovené v pĜíloze II (O definici pojmu „pĤvodní produkty“
a o metodách správní spolupráce) této dohody;

g)

zlepšovat spolupráci v oblasti budování kapacit a technické pomoci; a

h)

Ĝešit jakékoli jiné otázky, kterými jej povČĜí Výbor pro pĜidružení.

3.

Strany se mohou dohodnout na konání ad hoc schĤzí zamČĜených na otázky celní

spolupráce, pravidel pĤvodu nebo vzájemné správní spolupráce.
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ýLÁNEK 124
Spolupráce a technická pomoc v oblasti celní spolupráce a usnadnČní obchodu

OpatĜení v oblasti technické pomoci nezbytná pro provádČní této kapitoly jsou stanovena
v þláncích 53 a 54 þásti III hlavy VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této dohody.

KAPITOLA 4

TECHNICKÉ PěEKÁŽKY OBCHODU

ýLÁNEK 125
Cíle

1.

Cílem této kapitoly je usnadnit a zvýšit obchod se zbožím prostĜednictvím zjišĢování,

pĜedcházení vzniku zbyteþných pĜekážek obchodu mezi stranami a odstraĖování tČchto
pĜekážek, jež mohou vzniknout v dĤsledku pĜípravy, pĜijímání a uplatĖování technických
pĜedpisĤ, norem a postupĤ posuzování shody ve smyslu Dohody WTO o technických
pĜekážkách obchodu (dále jen „dohoda o technických pĜekážkách obchodu“).
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2.

Strany se zavázaly, že budou spolupracovat pĜi posilování regionální integrace v rámci

stran v záležitostech týkajících se technických pĜekážek obchodu.

3.

Strany se zavázaly, že zajistí a posílí technickou kapacitu, pokud jde o záležitosti

týkající se technických pĜekážek obchodu, ve snaze zlepšit pĜístup na své trhy.

ýLÁNEK 126
Obecná ustanovení

Strany opČtovnČ potvrzují svá stávající práva a povinnosti, které pro nČ vzájemnČ plynou
z dohody o technických pĜekážkách obchodu, jež je zaþlenČna do této dohody a tvoĜí její
souþást. Strany vČnují zvláštní pozornost þlánku 12 dohody o technických pĜekážkách
obchodu, který se týká zvláštního a rozdílného zacházení.

ýLÁNEK 127
Oblast pĤsobnosti

1.

Tato kapitola se vztahuje na pĜípravu, pĜijímání a uplatĖování technických pĜedpisĤ,

norem a postupĤ posuzování shody v souladu s definicemi v dohodČ o technických
pĜekážkách obchodu, které mohou ovlivnit obchod se zbožím mezi stranami.
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2.

Bez ohledu na odstavec 1 se tato kapitola nevztahuje na sanitární a fytosanitární

opatĜení, jak je definuje pĜíloha A Dohody WTO o uplatĖování sanitárních a fytosanitárních
opatĜení (dále jen „dohoda o sanitárních a fytosanitárních opatĜeních), ani na nákupní
specifikace vypracované veĜejnými orgány pro výrobní nebo spotĜební požadavky tČchto
orgánĤ, které se budou Ĝídit hlavou V (VeĜejné zakázky) þásti IV této dohody.

ýLÁNEK 128
Definice

Pro úþely této kapitoly se použijí definice uvedené v pĜíloze I dohody o technických
pĜekážkách obchodu.
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ýLÁNEK 129
Technické pĜedpisy

Strany se dohodly, že se budou snažit co nejefektivnČji využívat osvČdþené regulaþní postupy
podle dohody o technických pĜekážkách obchodu. Strany se dohodly, že zejména:

a)

budou používat pĜíslušné mezinárodní normy jako základ pro technické pĜedpisy,
vþetnČ postupĤ posuzování shody, kromČ pĜípadĤ, kdy by tyto mezinárodní normy byly
neúþinné nebo nevhodné k dosažení vytyþených legitimních cílĤ; a pokud by
mezinárodní normy nebyly použity jako základ, vysvČtlí na požádání druhé strany
dĤvody, proþ byly tyto normy považovány za nevhodné nebo neúþinné pro dosažení
vytyþeného cíle;

b)

podpoĜí rozvoj regionálních technických pĜedpisĤ, tČmito pĜedpisy nahradí stávající
vnitrostátní pĜedpisy, a usnadní tak obchod mezi stranami;

c)

stanoví mechanismy pro kvalitnČjší pĜedávání informací o technických pĜedpisech
(napĜíklad prostĜednictvím veĜejných internetových stránek) výrobnímu odvČtví druhé
strany; a

d)

neprodlenČ pĜedloží na požádání druhé stranČ nebo jejím hospodáĜským subjektĤm
informace a pĜípadnČ písemné pokyny ohlednČ dodržování technických pĜedpisĤ.
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ýLÁNEK 130
Normy

1.

Strany potvrzují svĤj závazek podle þl. 4 bodu 1 dohody o technických pĜekážkách

obchodu zajistit, aby jejich normalizaþní orgány pĜijaly a postupovaly v souladu s Kodexem
správné praxe pro pĜípravu, pĜijímání a uplatĖování norem uvedeným v pĜíloze 3 dohody
o technických pĜekážkách obchodu.

2.

Strany se zavázaly, že:

a)

zajistí vhodnou souþinnost regulaþních orgánĤ s národními, regionálními
a mezinárodními normalizaþními orgány;

b)

zajistí, aby byly uplatnČny zásady stanovené v Rozhodnutí výboru o zásadách pro
rozvoj mezinárodních norem, pokynĤ a doporuþení ve vztahu k þlánkĤm 2, 5 a pĜíloze 3
dohody, které dne 13. listopadu 2000 pĜijal Výbor pro technické pĜekážky obchodu pĜi
WTO;

c)

jejich normalizaþní orgány budou spolupracovat, a zajistí tak, aby mezinárodní
normalizaþní þinnost v pĜípadČ potĜeby sloužila jako základ pĜi pĜípravČ norem na
regionální úrovni;

d)

podpoĜí rozvoj regionálních norem. Regionální norma po pĜijetí plnČ nahrazuje všechny
stávající vnitrostátní normy;

EU/CENTR-AM/cs 157

e)

si budou vymČĖovat informace o používání norem v souvislosti s technickými pĜedpisy,
a pokud možno stanoví, že normy nejsou povinné; a

f)

si budou vymČĖovat informace a zkušenosti ohlednČ práce mezinárodních, regionálních
a národních normalizaþních orgánĤ a rozsahu, v jakém jsou mezinárodní normy
používány jako základ pro jejich vnitrostátní a regionální normy; rovnČž si budou
vymČĖovat informace ohlednČ dohod o spolupráci, které strany pĜi normalizaci
využívají.

ýLÁNEK 131
Posuzování shody a akreditace

1.

Strany uznávají, že existuje široká Ĝada mechanismĤ posuzování shody, jež zajišĢují

snazší pĜijetí produktĤ na území stran, vþetnČ:

a)

pĜijetí prohlášení dodavatele o shodČ;

b)

jmenování orgánĤ pro posuzování shody se sídlem na území druhé strany;

c)

pĜijetí výsledkĤ posuzování shody orgány se sídlem na území druhé strany; a

d)

dobrovolných dohod mezi orgány pro posuzování shody na území stran.

EU/CENTR-AM/cs 158

2.

V této souvislosti se strany zavázaly, že:

a)

v souladu s þl. 5 bodem 1.2 dohody o technických pĜekážkách obchodu nebudou
požadovat pĜísnČjší postupy posuzování shody, než je nezbytné;

b)

zajistí, aby v pĜípadČ, že strana v souladu se svými pĜíslušnými právními pĜedpisy
zmocnila k posuzování shody více orgánĤ, opatĜení pĜijatá touto stranou hospodáĜské
subjekty neomezovala ve volbČ místa, kde pĜíslušné postupy posuzování shody
provedou; a

c)

si budou vymČĖovat informace o akreditaþní politice a zváží nejlepší možné využití
mezinárodních norem v oblasti akreditace, jakož i mezinárodních dohod, jejichž
stranami jsou akreditaþní orgány stran, napĜíklad pomocí mechanismĤ Mezinárodní
spolupráce v akreditaci laboratoĜí (ILAC) a Mezinárodního akreditaþního fóra (IAF).

ýLÁNEK 132
Zvláštní a rozdílné zacházení
Strany se v souladu s þlánkem 126 této kapitoly dohodly, že:
a)

zajistí, aby legislativní opatĜení neomezovala uzavírání dobrovolných dohod mezi
orgány pro posuzování shody se sídlem ve stĜedoamerických republikách a orgány se
sídlem v EU, a podpoĜí úþast tČchto orgánĤ na uvedených dohodách;
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b)

pokud jedna ze stran zaznamená konkrétní problém týkající se stávajícího nebo
navrhovaného technického pĜedpisu, normy nebo postupu posuzování shody, který
mĤže ovlivnit obchod mezi nimi, mĤže vyvážející strana požadovat vysvČtlení
a pokyny, jak opatĜení dovážející strany dodržet. Dovážející strana se této žádosti ihned
vČnuje a obavy vyvážející strany vezme v úvahu;

c)

na žádost vyvážející strany se dovážející strana zaváže, že okamžitČ prostĜednictvím
svých pĜíslušných orgánĤ poskytne informace o technických pĜedpisech, normách
a postupech posuzování shody týkajících se skupiny zboží nebo konkrétního zboží
a jejich uvádČní na trh na území dovážející strany; a

d)

v souladu s þl. 12 bodem 3 dohody o technických pĜekážkách obchodu EU pĜi pĜípravČ
nebo uplatĖování technických pĜedpisĤ, norem a postupĤ posuzování shody zohlední
zvláštní potĜeby stĜedoamerických republik týkající se rozvoje, financí a obchodu,
a zajistí tak, aby tyto technické pĜedpisy, normy a postupy posuzování shody
nepĜedstavovaly zbyteþné pĜekážky pro jejich vývoz.
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ýLÁNEK 133
Spolupráce a technická pomoc

Strany se dohodly, že je v jejich spoleþném zájmu podporovat iniciativy zamČĜené na
vzájemnou spolupráci a technickou pomoc v otázkách technických pĜekážek obchodu.
V tomto ohledu strany urþily Ĝadu þinností v rámci spolupráce a tyto þinnosti jsou uvedeny
v þlánku 57 þásti III hlavy VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této dohody.

ýLÁNEK 134
Spolupráce a regionální integrace

Strany se dohodly, že spolupráce mezi vnitrostátními a regionálními orgány zabývajícími se
technickými pĜekážkami obchodu jak ve veĜejném, tak v soukromém sektoru je dĤležitá pro
usnadnČní obchodu v rámci regionĤ i mezi stranami. Za tímto úþelem se strany zavázaly
podnikat spoleþné kroky, které mohou zahrnovat:

a)

posílení vzájemné spolupráce v oblasti norem, technických pĜedpisĤ, metrologie,
akreditace a posuzování shody s cílem posílit vzájemné pochopení svých systémĤ
a v oblastech spoleþného zájmu prozkoumat iniciativy pro usnadnČní obchodu, které
povedou ke sladČní právních požadavkĤ. Za tímto úþelem mohou zavést dialog
o právních pĜedpisech, a to jak na horizontální, tak na odvČtvové úrovni;
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b)

snahu identifikovat, rozvíjet a podnČcovat iniciativy vedoucí k usnadnČní obchodu, mezi
nČž mohou patĜit mimo jiné následující þinnosti:
i)

posilování spolupráce v oblasti pĜedpisĤ, napĜíklad prostĜednictvím výmČny
informací, zkušeností a údajĤ a prostĜednictvím vČdecké a technické spolupráce za
úþelem zlepšení zpĤsobu vytváĜení technických pĜedpisĤ, pokud jde
o transparentnost a konzultace, a úþinného využívání zdrojĤ pro tyto pĜedpisy

ii)

zjednodušování postupĤ a požadavkĤ, a

iii)

podpora a povzbuzování dvoustranné spolupráce mezi veĜejnými nebo
soukromými organizacemi stran pĜíslušnými pro metrologii, normalizaci,
zkušebnictví, osvČdþování a akreditaci;

c)

na žádost vČnuje strana Ĝádnou pozornost návrhĤm druhé strany ohlednČ spolupráce
podle této kapitoly.
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ýLÁNEK 135
Transparentnost a oznamování

Strany se dohodly, že:

a)

budou plnit své povinnosti týkající se transparentnosti, jak je stanoveno v dohodČ
o technických pĜekážkách obchodu, vþas upozorní na zavedení technických pĜedpisĤ
a postupĤ posuzování shody, které mají významný dopad na obchod mezi stranami,
a jakmile budou tyto technické pĜedpisy a postupy posuzování shody zavedeny,
poskytnou hospodáĜským subjektĤm dostatek þasu mezi jejich zveĜejnČním a vstupem
v platnost, aby se jim mohly pĜizpĤsobit;

b)

pĜi podávání oznámení v souladu s dohodou o technických pĜekážkách obchodu bude
druhé stranČ po oznámení poskytnuta nejménČ šedesátidenní lhĤta pro pĜedložení
písemných pĜipomínek k návrhu, s výjimkou pĜípadĤ, kdy nastanou nebo hrozí, že
nastanou naléhavé problémy spojené s bezpeþností, zdravím, ochranou životního
prostĜedí nebo národní bezpeþností, a že bude, pokud možno, vČnována náležitá
pozornost odĤvodnČným žádostem o prodloužení této lhĤty. LhĤta bude prodloužena,
pokud to doporuþí Výbor pro technické pĜekážky obchodu pĜi WTO; a

c)

náležitČ zváží stanoviska druhé strany, pokud je þást procesu vytváĜení technických
pĜedpisĤ nebo postupu posuzování shody ještČ pĜed oznámením WTO otevĜena
veĜejným konzultacím v souladu s postupy jednotlivých regionĤ, a na žádost písemnČ
reagují na pĜipomínky druhé strany.
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ýLÁNEK 136
Dozor nad trhem

Strany se zavázaly, že:

a)

si budou vymČĖovat stanoviska ohlednČ dozoru nad trhem a prosazování právních
pĜedpisĤ; a

b)

zajistí, aby pĜíslušné orgány provádČly dozor nad trhem nezávisle a s cílem zabránit
stĜetu zájmĤ.

ýLÁNEK 137
Poplatky

Strany se zavázaly, že zajistí, aby:

a)

veškeré poplatky ukládané za posuzování shody výrobkĤ pocházejících z území jedné
strany byly spravedlivé v porovnání s poplatky, které jsou ukládány za posuzování
shody obdobných výrobkĤ domácího pĤvodu nebo výrobkĤ pocházejících z území
druhé strany, berouce pĜi tom v úvahu komunikaþní, dopravní a jiné náklady vyplývající
z rozdílného umístČní zaĜízení žadatele a orgánu pro posuzování shody;
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b)

druhé stranČ byla dána možnost se proti þástce úþtované za posouzení shody výrobku
odvolat, je-li poplatek ve vztahu k nákladĤm certifikaþní služby nepĜimČĜený a pokud
snižuje konkurenceschopnost jejího výrobku; a

c)

pĜedpokládaná doba vyĜízení u jakéhokoli povinného posouzení shody u dováženého
a domácího zboží byla pĜimČĜená a spravedlivá.

ýLÁNEK 138
Oznaþování

1.

Strany mají na pamČti, jak je uvedeno v þlánku 1 pĜílohy 1 dohody o technických

pĜekážkách obchodu, že technický pĜedpis mĤže zahrnovat nebo se výhradnČ týkat
oznaþování výrobku, a dohodly se, že pokud budou jejich technické pĜedpisy obsahovat
požadavky na oznaþování, budou dodržovat zásady þl. 2 bodu 2 dohody o technických
pĜekážkách obchodu.

2.

Strany se dohodly, že zejména:

a)

budou požadovat pouze oznaþení, které je dĤležité pro spotĜebitele nebo uživatele
výrobku, nebo budou uvádČt, že výrobek je v souladu s povinnými technickými
požadavky 7 ;

7

Vyžaduje-li se oznaþování pro daĖové úþely, musí být tento požadavek formulován
takovým zpĤsobem, aby neomezoval obchod více, než je nutné k dosažení legitimního
cíle.
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b)

je-li to nezbytné s ohledem na riziko, které výrobek pĜedstavuje pro život nebo zdraví
lidí, zvíĜat nebo rostlin, pro životní prostĜedí nebo národní bezpeþnost, mohou strany:

i)

podmínit prodej zboží na svých trzích schválením, registrací nebo certifikací
etiket nebo oznaþení, nebo

ii)

stanovit požadavky na vČcné charakteristiky nebo vzhled etikety, zejména zda
mají být informace umístČny v konkrétní þásti výrobku nebo v urþitém formátu þi
velikosti.

Výše uvedeným ustanovením nejsou dotþena opatĜení, která strany pĜijmou v souladu se
svými vnitĜními pravidly za úþelem kontroly souladu etiket s povinnými požadavky,
a opatĜení na kontrolu postupĤ, jež mohou spotĜebitele uvést v omyl;

c)

požaduje-li strana, aby hospodáĜské subjekty používaly jedineþné identifikaþní þíslo,
vydá strana takové þíslo hospodáĜským subjektĤm druhé strany bez zbyteþného prodlení
a na nediskriminaþním základČ;
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d)

pokud tím nedochází ke klamání a není to rozporuplné þi zavádČjící ve vztahu
k informacím, které jsou požadovány v zemi urþení zboží, povolí strany:

e)

i)

kromČ jazyku požadovaného v zemi urþení zboží i informace v jiných jazycích,

ii)

mezinárodní nomenklatury, piktogramy, symboly þi grafická znázornČní, a

iii)

kromČ informací požadovaných v zemi urþení zboží i další informace;

v pĜípadech, kdy nejsou ohroženy legitimní cíle podle dohody o technických pĜekážkách
obchodu a kdy se informace mohou náležitČ dostat ke spotĜebiteli, se strana vynasnaží
akceptovat spíše než etikety nebo oznaþení, které se pĜipevĖují pĜímo na výrobek,
doþasné nebo snímatelné etikety nebo znaþení þi oznaþování v doprovodné
dokumentaci; a

f)

strany umožní provádČt oznaþování a opravy oznaþení v zemi urþení ještČ pĜed
uvedením zboží na trh.
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3.

S ohledem na odstavec 2 se strany dohodly, že pokud nČkterá strana požaduje

oznaþování u textilu, odČvĤ a obuvi, mĤže se požadavek trvalého oznaþování výrobku týkat
pouze tČchto informací:

a)

v pĜípadČ textilu a odČvĤ: obsah vláken, zemČ pĤvodu, bezpeþnostní pokyny pro
zvláštní užití a návod na údržbu; a

b)

v pĜípadČ obuvi: pĜevládající materiál hlavních þástí, bezpeþnostní pokyny pro zvláštní
užití a zemČ pĤvodu.

4.

Ustanovení tohoto þlánku budou strany uplatĖovat nejpozdČji do jednoho roku od

vstupu této dohody v platnost.

ýLÁNEK 139
Podvýbor pro technické pĜekážky obchodu

1.

V souladu s þlánkem 348 a s pĜílohou XXI (Podvýbory) strany zĜizují Podvýbor pro

technické pĜekážky obchodu.
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2.

Podvýbor má tyto funkce:

a)

projednávat veškeré otázky týkající se uplatĖování této kapitoly, které by mohly ovlivnit
obchod mezi stranami;

b)

sledovat provádČní a správu této kapitoly; okamžitČ Ĝešit veškeré otázky, jež vznese
kterákoli ze stran a jež se týkají rozvoje, pĜijetí, uplatĖování nebo prosazování norem,
technických pĜedpisĤ a postupĤ posuzování shody, a na žádost kterékoli ze stran
poskytovat konzultace v jakékoli záležitosti spadající do pĤsobnosti této kapitoly;

c)

usnadĖovat výmČnu informací o technických pĜedpisech, normách a postupech
posuzování shody;

d)

zajišĢovat v mezích pĤsobnosti a cílĤ této kapitoly diskusní fórum pro Ĝešení problémĤ
nebo otázek, které brání obchodu nebo jej omezují;

e)

posilovat spolupráci pĜi vypracovávání a zlepšování norem, technických pĜedpisĤ
a postupĤ posuzování shody; zajišĢovat rovnČž výmČnu informací mezi pĜíslušnými
veĜejnými nebo soukromými orgány, které se touto problematikou zabývají,
a podporovat pĜímou interakci mezi nevládními subjekty, jako jsou normalizaþní orgány
a subjekty udČlující akreditace a osvČdþení;
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f)

usnadĖovat výmČnu informací o vývoji prací v nevládních, regionálních a vícestranných
fórech zapojených do aktivit, jež souvisejí s technickými pĜedpisy, normalizací
a postupy posuzování shody;

g)

zkoumat zpĤsoby zjednodušení obchodu mezi stranami;

h)

podávat zprávy o programech spolupráce zĜízených podle þlánku 57 þásti III hlavy VI
(Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této dohody, jejich úspČších a vlivu tČchto projektĤ na
usnadĖování obchodu a provádČní ustanovení této kapitoly;

i)

revidovat tuto kapitolu na základČ pĜípadných zmČn dohody o technických pĜekážkách
obchodu;

j)

podávat Výboru pro pĜidružení zprávy o provádČní této kapitoly, zejména o pokroku
dosaženém pĜi plnČní stanovených cílĤ a o ustanoveních týkajících se zvláštního
a rozdílného zacházení;

k)

podnikat jakékoli další kroky, o kterých se strany domnívají, že jim pomohou pĜi
provádČní této kapitoly;

l)

zavést dialog mezi regulaþními orgány v souladu s þl. 134 písm. a) této kapitoly
a pĜípadnČ zĜizovat pracovní skupiny pro diskuse o rĤzných tématech, jež strany
zajímají. Pracovních skupin se mohou úþastnit nevládní odborníci a zúþastnČné subjekty
nebo s nimi mohou pracovní skupiny provádČt konzultace; a

m)

Ĝešit jakékoli jiné otázky, kterými jej povČĜí Výbor pro pĜidružení.
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KAPITOLA 5

SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ OPATěENÍ

ýLÁNEK 140
Cíle

Cílem této kapitoly je:

a)

chránit život nebo zdraví lidí, zvíĜat nebo rostlin na území stran, a tím usnadnit jejich
vzájemný obchod v pĤsobnosti této kapitoly;

b)

spolupracovat pĜi dalším provádČní dohody o uplatĖování sanitárních a fytosanitárních
opatĜení;

c)

zajistit, aby sanitární a fytosanitární opatĜení nevytváĜela neopodstatnČné pĜekážky
obchodu mezi stranami;

d)

pĜihlížet k nesoumČrnostem mezi obČma regiony;

EU/CENTR-AM/cs 171

e)

podporovat spolupráci v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatĜení v souladu s þástí
III této dohody, jejímž cílem je posílit kapacity stran v sanitárních a fytosanitárních
záležitostech za úþelem zajištČní lepšího pĜístupu na trh druhé strany pĜi souþasném
zachování úrovnČ ochrany lidí, zvíĜat a rostlin; a

f)

postupnČ zavádČt do obchodu se zbožím, které podléhá sanitárním a fytosanitárním
opatĜením, regionální pĜístup.

ýLÁNEK 141
Vícestranná práva a povinnosti

Strany opČtovnČ potvrzují svá práva a povinnosti podle dohody o uplatĖování sanitárních
a fytosanitárních opatĜení.

ýLÁNEK 142
Oblast pĤsobnosti

1.

Tato kapitola se vztahuje na všechna sanitární a fytosanitární opatĜení strany, která

mohou pĜímo nebo nepĜímo ovlivĖovat obchod mezi stranami.
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2.

Tato kapitola se nevztahuje na normy, technické pĜedpisy a postupy posuzování shody

vymezené v dohodČ o technických pĜekážkách obchodu.

3.

Dále se tato kapitola vztahuje na spolupráci v oblasti dobrých životních podmínek

zvíĜat.

ýLÁNEK 143
Definice

Pro úþely této kapitoly se použijí definice uvedené v pĜíloze A dohody o uplatĖování
sanitárních a fytosanitárních opatĜení.

ýLÁNEK 144
PĜíslušné orgány

PĜíslušnými orgány stran jsou orgány pĜíslušné k provádČní této kapitoly, jak se stanoví
v pĜíloze VI (PĜíslušné orgány). Strany se v souladu s þlánkem 151 této kapitoly vzájemnČ
informují o jakékoliv zmČnČ týkající se pĜíslušných orgánĤ.
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ýLÁNEK 145
Obecné zásady

1.

Sanitární a fytosanitární opatĜení, jež strany uplatĖují, se Ĝídí zásadami stanovenými

v þlánku 3 dohody o uplatĖování sanitárních a fytosanitárních opatĜení.
2.

Sanitární a fytosanitární opatĜení nelze uplatĖovat zpĤsobem, který vytváĜí

neopodstatnČné pĜekážky obchodu.

3.

Postupy spadající do pĤsobnosti této kapitoly se uplatĖují transparentnČ, bez zbyteþných

prodlení a za podmínek a požadavkĤ, vþetnČ cen, které nesmí být vyšší než skuteþná cena
služby a musí být spravedlivé v porovnání s poplatky úþtovanými v pĜípadČ obdobných
domácích produktĤ stran.

4.

Strany nevyužijí postupy uvedené v odstavci 3 ani žádosti o dodateþné informace, které

by mohly zdržet pĜístup na trh, aniž by k tomu mČly vČdecké nebo technické odĤvodnČní.
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ýLÁNEK 146
Požadavky v pĜípadČ dovozu

1.

Vyvážející strana zajistí, aby produkty vyvážené do dovážející zemČ byly v souladu

se sanitárními a fytosanitárními požadavky dovážející strany.

2.

Dovážející strana zajistí, aby byly podmínky pro dovoz uplatĖovány pĜimČĜeným

a nediskriminaþním zpĤsobem.

ýLÁNEK 147
UsnadĖování obchodu

1.

Seznam zaĜízení:

a)

Pokud jde o dovoz živoþišných produktĤ, vyvážející strana poskytne dovážející stranČ
svĤj seznam zaĜízení, která splĖují požadavky dovážející strany.
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b)

Dovážející strana na žádost vyvážející strany doloženou pĜíslušnými sanitárními
zárukami schválí zaĜízení uvedená v pĜíloze VII (Požadavky a ustanovení týkající se
schvalování zaĜízení pro produkty živoþišného pĤvodu), která se nacházejí na území
vyvážející strany, bez pĜedchozí kontroly jednotlivých zaĜízení. Toto schválení musí být
v souladu s požadavky a ustanoveními pĜílohy VII a vztahuje se na kategorie produktĤ,
jejichž dovoz byl povolen.

c)

Sanitární záruky uvedené v tomto þlánku mohou zahrnovat pĜíslušné a odĤvodnČné
informace pro zajištČní sanitární situace živých zvíĜat a živoþišných produktĤ, které
mají být dováženy.

d)

Nevyžadují-li se dodateþné informace, pĜijme dovážející strana v souladu se svými
pĜíslušnými právními postupy nezbytná legislativní nebo správní opatĜení, na základČ
kterých umožní dovoz do þtyĜiceti pracovních dní poté, co obdrží žádost vyvážející
strany doloženou pĜíslušnými sanitárními zárukami.

e)

Dovážející strana pravidelnČ pĜedkládá záznamy o žádostech, jejichž schválení bylo
zamítnuto, vþetnČ informací o nesrovnalostech, které byly dĤvodem k zamítnutí žádosti
o schválení zaĜízení.

2.

Kontroly pĜi dovozu a poplatky za kontroly: Poplatky ukládané v souvislosti s dovozem

produktĤ mohou zahrnovat pouze náklady vynaložené pĜíslušným orgánem pĜi provádČní
kontrol pĜi dovozu; nesmí být vyšší než skuteþná cena služby a musí být spravedlivé
v porovnání s poplatky úþtovanými v pĜípadČ obdobných domácích produktĤ.
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ýLÁNEK 148
OvČĜování

1.

Za úþelem zachování dĤvČrnosti pĜi úþinném provádČní ustanovení této kapitoly

a ustanovení spadajících do její pĤsobnosti má každá strana právo:

a)

provádČt ovČĜení celého kontrolního systému orgánĤ stran nebo jeho þástí v souladu
s pokyny popsanými v pĜíloze VIII (Pokyny pro provádČní ovČĜení). Výdaje na toto
ovČĜení nese strana, která ovČĜení provádí; a

b)

obdržet od druhé strany informace o systému kontroly a být informována o výsledcích
kontrol provedených v rámci tohoto systému.

2.

Strany sdílejí výsledky a závČry ovČĜení provedených na území druhé strany a tyto

výsledky a závČry zveĜejní.

3.

Pokud se dovážející strana rozhodne provést ovČĜení u vyvážející strany, musí být tato

inspekce druhé stranČ oznámena nejménČ šedesát pracovních dnĤ pĜed uskuteþnČním
vlastního ovČĜení, s výjimkou naléhavých pĜípadĤ nebo pokud se dotþené strany nedohodnou
jinak. Jakékoli zmČny této inspekce musí schválit dotþené strany.
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ýLÁNEK 149
OpatĜení týkající se zdraví zvíĜat a rostlin

1.

Strany uznávají pojetí oblastí prostých škĤdcĤ nebo nemocí a oblastí s nízkým

výskytem škĤdcĤ nebo nemocí v souladu s dohodou o uplatĖování sanitárních
a fytosanitárních opatĜení, jakož i s normami, pokyny nebo doporuþeními SvČtové organizace
pro zdraví zvíĜat (dále jen „OIE“) a Mezinárodní úmluvou o ochranČ rostlin (dále jen
„IPPC“). Podvýbor uvedený v þlánku 156 této kapitoly mĤže s pĜihlédnutím k dohodČ
o sanitárních a fytosanitárních opatĜeních a k normám, pokynĤm nebo doporuþením OIE
a IPPC stanovit další podrobnosti k postupu uznávání tČchto oblastí. Tento postup zahrne
situace související s ohnisky výskytu škodlivých organismĤ nebo nákazy a reinfestacemi.

2.

PĜi urþování oblastí prostých škodlivých organismĤ nebo nemocí a oblastí s nízkým

výskytem škodlivých organismĤ nebo nemocí zváží strany takové faktory, jako je zemČpisné
vymezení, ekosystémy, epidemiologický dohled a efektivnost sanitárních nebo fytosanitárních
kontrol v tČchto oblastech.

3.

Strany v úzké spolupráci stanoví oblasti prosté škodlivých organismĤ nebo nemocí

a oblasti s nízkým výskytem škodlivých organismĤ nebo nemocí s cílem nastolit vzájemnou
dĤvČru k postupĤm jednotlivých stran pĜi urþování takových oblastí.
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4.

PĜi urþování takových oblastí, aĢ již poprvé, nebo v návaznosti na ohnisko nákazy zvíĜat

nebo na opČtovné zavleþení škodlivého organismu, vychází dovážející strana pĜi vlastním
urþování nákazového statusu a fytosanitárního stavu vývozní strany nebo jejích þástí v zásadČ
z informací, jež poskytne vyvážející strana v souladu s dohodou o uplatĖování sanitárních
a fytosanitárních opatĜení a normami, pokyny nebo doporuþeními OIE a IPPC, a pĜihlédne
k tomu, jaké oblasti urþila druhá strana.

5.

Pokud dovážející strana nepĜijme výše uvedené urþení vyvážející strany, vysvČtlí své

dĤvody a pĜipraví se na zahájení konzultací.

6.

Vyvážející strana poskytne nezbytné dĤkazy, prostĜednictvím kterých dovážející stranČ

objektivnČ prokáže, že takové oblasti jsou a pravdČpodobnČ zĤstanou oblastmi prostými
škodlivých organismĤ nebo nemocí þi oblastmi s nízkým výskytem škodlivých organismĤ
nebo nemocí. Za tím úþelem bude dovážející stranČ na požádání umožnČn rozumný pĜístup
pro inspekci, provedení zkoušek nebo jiných pĜíslušných krokĤ.

7.

Strany uznávají zásadu rozþlenČní na jednotky podle OIE a místa a prostory prosté

škodlivých organismĤ podle IPPC. Zváží budoucí doporuþení týkající se této záležitosti
a podvýbor zĜízený þlánkem 156 této kapitoly podle toho vydá doporuþení.
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ýLÁNEK 150
Rovnocennost

Strany mohou prostĜednictvím Podvýboru pro sanitární a fytosanitární opatĜení zĜízeného
þlánkem 156 pĜijmout ustanovení o rovnocennosti a vydají doporuþení v souladu s postupy
stanovenými v institucionálních ustanoveních této dohody.

ýLÁNEK 151
Transparentnost a výmČna informací

Strany:

a)

usilují o transparentnost, pokud jde o sanitární a fytosanitární opatĜení v oblasti
obchodu;

b)

podporují vzájemné pochopení sanitárních a fytosanitárních opatĜení jednotlivých stran
a jejich používání;

c)

si vymČĖují informace o otázkách souvisejících s rozvojem a použitím sanitárních
a fytosanitárních opatĜení, jež ovlivĖují nebo mohou ovlivnit obchod mezi stranami,
s cílem minimalizovat jejich negativní dopad na obchod; a
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d)

na žádost jedné ze stran sdČlují požadavky vztahující se na dovoz specifických
produktĤ.

ýLÁNEK 152
Oznámení a konzultace

1.

Strany si vzájemnČ písemnČ do tĜí pracovních dnĤ oznámí všechna vážná nebo

významná rizika pro zdraví lidí, zvíĜat nebo rostlin, vþetnČ potravinových krizí.

2.

Oznámení se zasílají na kontaktní místa uvedená v pĜíloze IX (Kontaktní místa

a internetové stránky). Písemným oznámením se rozumí oznámení poštou, faxem nebo
elektronickou poštou.

3.

Pokud má strana vážné obavy týkající se rizika pro život a zdraví lidí, zvíĜat nebo rostlin

v souvislosti s produkty, se kterými se obchoduje, uskuteþní na základČ žádosti co nejdĜíve
konzultace ohlednČ této situace. Každá strana se v takových situacích snaží poskytnout
všechny potĜebné informace, které mají zabránit narušení obchodu.

4.

Konzultace uvedené v odstavci 3 mohou být uskuteþnČny prostĜednictvím e-mailu,

videokonference nebo audiokonference nebo prostĜednictvím jakéhokoli jiného prostĜedku, na
kterém se strany vzájemnČ dohodnou. Dožadující strana by mČla zajistit vypracování zápisĤ
z konzultací, které musí strany úĜednČ schválit.
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ýLÁNEK 153
MimoĜádná opatĜení

1.

V pĜípadČ vážného rizika pro život a zdraví lidí, zvíĜat nebo rostlin mĤže dovážející

strana bez pĜedchozího oznámení pĜijmout opatĜení nezbytná k zajištČní ochrany života
a zdraví lidí, zvíĜat nebo rostlin. Pokud jde o zásilky nacházející se v tranzitu mezi stranami,
dovážející strana zváží nejvhodnČjší a nejpĜimČĜenČjší Ĝešení, aby zabránila zbyteþnému
narušení obchodu.

2.

Strana, která pĜijímá opatĜení, informuje druhou stranu co nejdĜíve, v každém pĜípadČ

však nejpozdČji jeden pracovní den po pĜijetí opatĜení. Strany mohou požádat o jakékoli
informace týkající se sanitární a fytosanitární situace a pĜijatých opatĜení a odpovČć
poskytnou, jakmile mají požadované informace k dispozici.

3.

Na žádost kterékoli ze stran a v souladu s ustanoveními þlánku 152 této kapitoly zahájí

strany do patnácti pracovních dnĤ ode dne oznámení konzultace o dané situaci. Úþelem tČchto
konzultací je zabránit zbyteþnému narušení obchodu. Strany mohou zvážit možnosti snazšího
provádČní opatĜení nebo jejich nahrazení.
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ýLÁNEK 154
Spolupráce a technická pomoc

1.

OpatĜení v oblasti spolupráce a technické pomoci nezbytná k provedení této kapitoly

jsou stanovena v þlánku 62 þásti III hlavy VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této dohody.
2.

Strany prostĜednictvím Podvýboru pro sanitární a fytosanitární opatĜení zĜízeného

þlánkem 156 této kapitoly stanoví pracovní program, v nČmž bude rovnČž urþeno, co je
v rámci spolupráce a technické pomoci tĜeba uþinit za úþelem budování nebo posilování
kapacit stran v otázkách spoleþného zájmu týkajících se zdraví lidí, zvíĜat nebo rostlin
a bezpeþnosti potravin.

ýLÁNEK 155
Zvláštní a rozdílné zacházení

Kterákoli stĜedoamerická republika, jež narazí na konkrétní problém související
s navrhovaným opatĜením EU, který mĤže ovlivnit jejich obchod, mĤže provádČt konzultace
pĜímo s EU. V pĜípadČ tČchto konzultací mohou být vodítkem rozhodnutí Výboru pro
sanitární a fytosanitární opatĜení pĜi WTO, jako je dokument G/SPS/33 a jeho zmČny.
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ýLÁNEK 156
Podvýbor pro sanitární a fytosanitární opatĜení

1.

V souladu s þlánkem 348 a s pĜílohou XXI (Podvýbory) strany zĜizují Podvýbor pro

sanitární a fytosanitární opatĜení.

2.

Podvýbor se mĤže zabývat jakoukoliv záležitostí, která souvisí s právy a povinnostmi

podle této kapitoly. Má pĜedevším tyto úkoly a funkce:

a)

vydávat doporuþení ohlednČ vytváĜení nezbytných postupĤ nebo opatĜení pro provádČní
této kapitoly;

b)

monitorovat pokrok dosažený pĜi provádČní této kapitoly;

c)

sloužit jako fórum pro diskuse o problémech plynoucích z použití urþitých sanitárních
a fytosanitárních opatĜení s cílem dosáhnout vzájemnČ pĜijatelných alternativ. Za tímto
úþelem se podvýbor na žádost strany urychlenČ svolá, aby zahájil konzultace;

d)

v pĜípadČ potĜeby provádČt konzultace podle þlánku 155 této kapitoly týkající se
zvláštního a rozdílného zacházení;
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e)

v pĜípadČ potĜeby vést konzultace podle þlánku 157 této kapitoly týkající se Ĝešení sporĤ
v pĤsobnosti této kapitoly;

f)

podporovat spolupráci mezi stranami v oblasti dobrých životních podmínek zvíĜat; a

g)

Ĝešit jakékoli jiné otázky, kterými jej povČĜí Výbor pro pĜidružení.

3.

Podvýbor si na své první schĤzi dohodne jednací Ĝád, který schválí Výbor pro

pĜidružení.

ýLÁNEK 157
ěešení sporĤ
1.

Pokud se strana domnívá, že opatĜení druhé strany není v souladu nebo by mohlo být

v rozporu se závazky podle této kapitoly, mĤže požádat o technické konzultace v rámci
podvýboru zĜízeného þlánkem 156. PĜi tČchto konzultacích jsou nápomocny pĜíslušné orgány
uvedené v pĜíloze VI (PĜíslušné orgány).
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2.

Nedohodnou-li se strany sporu jinak, platí, že je-li pĜedmČtem konzultací v rámci

podvýboru podle odstavce 1 spor, tyto konzultace nahradí konzultace podle þlánku 310 þásti
IV hlavy X (ěešení sporĤ) této dohody. Konzultace v rámci podvýboru se považují za
ukonþené do tĜiceti dnĤ od podání žádosti, pokud se strany nedohodnou, že budou
v konzultacích pokraþovat. Tyto konzultace mohou být uskuteþnČny prostĜednictvím telefonní
konference, jako videokonference nebo prostĜednictvím jakéhokoli jiného prostĜedku, na
kterém se strany vzájemnČ dohodnou.

KAPITOLA 6

VÝJIMKY TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ

ýLÁNEK 158
Obecné výjimky

1.

ýlánek XX GATT 1994, vþetnČ vysvČtlujících poznámek k nČmu, je zaþlenČn do této

dohody a tvoĜí její nedílnou souþást.
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2.

Strany uznávají, že se þl. XX písm. b) GATT 1994 mĤže použít na opatĜení v oblasti

životního prostĜedí nezbytná k ochranČ života a zdraví lidí, zvíĜat nebo rostlin a že se þl. XX
písm. g) GATT 1994 použije na opatĜení týkající se zachování živých i neživých
vyþerpatelných pĜírodních zdrojĤ.

3.

Strany uznávají, že na žádost jedné strany a ještČ pĜed pĜijetím jakýchkoli opatĜení

stanovených v þl. XX písm. i) a j) GATT 1994 poskytne vyvážející strana, která hodlá
pĜijmout opatĜení, druhé stranČ veškeré dĤležité informace. Strany se mohou dohodnout na
jakýchkoli prostĜedcích potĜebných k ukonþení stavu vyžadujícího pĜijetí opatĜení. Není-li do
tĜiceti dnĤ dosaženo dohody, mĤže vyvážející strana pĜi vývozu dotyþného produktu
uplatĖovat opatĜení podle tohoto þlánku. Pokud poskytnutí informací pĜedem nebo provedení
posouzení znemožĖují výjimeþné a vážné okolnosti vyžadující okamžité jednání, mĤže strana,
která hodlá pĜijmout opatĜení, zaþít ihned uplatĖovat preventivní opatĜení nezbytná k Ĝešení
situace a neprodlenČ o tom informuje druhou stranu.
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HLAVA III

USAZOVÁNÍ, OBCHOD SE SLUŽBAMI A ELEKTRONICKÝ OBCHOD

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

ýLÁNEK 159
Cíl a oblast pĤsobnosti

1.

Strany opČtovnČ potvrzují své závazky podle Dohody o WTO a pĜijmou nezbytná

ustanovení pro postupnou liberalizaci usazování a obchodu se službami a pro spolupráci
v oblasti elektronického obchodu.

2.

Žádné ustanovení této hlavy nesmí být vykládáno jako vyžadující privatizaci státních

podnikĤ nebo poskytování veĜejných služeb pĜi výkonu veĜejné moci nebo ukládající
jakoukoli povinnost, pokud jde o veĜejné zakázky.

3.

Ustanovení této hlavy se nevztahují na subvence poskytované stranami.
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4.

V souladu s ustanoveními této hlavy si každá strana ponechává právo regulovat

a pĜijímat nové právní pĜedpisy sledující legitimní vnitropolitické cíle.

5.

Tato hlava se nevztahuje na opatĜení týkající se fyzických osob, jež usilují o pĜístup na

trh pracovních sil nČkteré ze stran, ani na opatĜení týkající se obþanství, bydlištČ nebo
zamČstnání na trvalém základČ.

6.

Žádné ustanovení této hlavy nebrání nČkteré ze stran, aby uplatĖovala opatĜení za

úþelem regulace vstupu fyzických osob na její území nebo jejich doþasného pobytu na nČm,
vþetnČ opatĜení, jež jsou nezbytná pro ochranu celistvosti jejich hranic, a aby zajistila Ĝádný
pohyb fyzických osob pĜes hranice za pĜedpokladu, že se tato opatĜení neuplatĖují takovým
zpĤsobem, který ruší nebo zmenšuje výhody vznikající jakékoli stranČ podle podmínek
specifického závazku 8 .

ýLÁNEK 160
Definice

Pro úþely této hlavy se rozumí:

a)

„opatĜením“ každé opatĜení strany, ve formČ zákona, právního pĜedpisu, pravidla,
postupu, rozhodnutí, správního aktu nebo v jakékoli jiné formČ;

8

Pouhý vízový požadavek pro fyzické osoby z urþité zemČ a nikoli pro fyzické osoby
z jiných zemí se nepovažuje za opatĜení, jež ruší nebo zmenšuje výhody vyplývající
z podmínek specifického závazku.
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b)

„opatĜeními pĜijatými stranou nebo ponechanými stranou v platnosti“ opatĜení uþinČná:

i)

ústĜedními, regionálními nebo místními vládami a správními orgány, a

ii)

nevládními orgány pĜi výkonu pravomocí delegovaných ústĜedními, regionálními
nebo místními vládami nebo správními orgány;

c)

„fyzickou osobou“ státní pĜíslušník þlenského státu Evropské unie nebo stĜedoamerické
republiky v souladu s jejich pĜíslušnými právními pĜedpisy;

d)

„právnickou osobou“ jakýkoli právní subjekt ĜádnČ založený nebo jinak organizovaný
podle pĜíslušného práva, za úþelem zisku nebo z jiného dĤvodu, v soukromém nebo
státním vlastnictví, vþetnČ jakékoli korporace, jakéhokoli trustu, partnerství, spoleþného
podniku, podniku jednotlivce nebo sdružení;
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e)

„právnickou osobou z EU“ nebo „právnickou osobou ze stĜedoamerické republiky“
právnická osoba usazená v souladu s právními pĜedpisy þlenského státu Evropské unie
nebo stĜedoamerické republiky se sídlem, ústĜední správou nebo hlavní provozovnou na
území EU nebo na území stĜedoamerické republiky.

Pokud má právnická osoba na území EU nebo na území stĜedoamerické republiky pouze
své sídlo nebo ústĜední správu, je považována za právnickou osobu z EU nebo za
právnickou osobu ze stĜedoamerické republiky, pouze pokud se úþastní podstatných
obchodních operací na území þlenského státu Evropské unie nebo na území
stĜedoamerické republiky 9 ; a

9

V souladu se svým oznámením SvČtové obchodní organizaci (dokument WT/REG39/1)
týkajícím se Smlouvy o založení Evropského spoleþenství má EU za to, že pojem
„skuteþná a trvalá vazba“ s hospodáĜstvím þlenského státu zakotvený v þlánku 54
Smlouvy o fungování Evropské unie je rovnocenný pojmu „podstatné obchodní
operace“ uvedenému v þl. V odst. 6 GATS.
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f)

bez ohledu na ustanovení pĜedchozího písmene se ustanovení této dohody vztahují
rovnČž na rejdaĜství usazená mimo EU nebo stĜedoamerické republiky a Ĝízená státními
pĜíslušníky þlenského státu Evropské unie nebo stĜedoamerické republiky, jsou-li jejich
plavidla v souladu s jejich právními pĜedpisy registrována v daném þlenském státČ
Evropské unie nebo stĜedoamerické republice a plují-li pod vlajkou þlenského státu
Evropské unie nebo stĜedoamerické republiky.

ýLÁNEK 161
Spolupráce v oblasti usazování, obchodu se službami a elektronického obchodu

Strany se dohodly, že je v jejich spoleþném zájmu podporovat iniciativy zamČĜené na
vzájemnou spolupráci a technickou pomoc v oblasti usazování, obchodu se službami
a elektronického obchodu. V tomto ohledu strany urþily Ĝadu þinností v rámci spolupráce
a tyto þinnosti jsou uvedeny v þlánku 56 þásti III hlavy VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu)
této dohody.
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KAPITOLA 2

USAZOVÁNÍ

ýLÁNEK 162
Definice

Pro úþely této kapitoly se rozumí:

a)

„poboþkou právnické osoby“ provozovna bez právní subjektivity, která pĤsobí trvalým
dojmem, jako napĜíklad poboþka mateĜské spoleþnosti, která má vlastní vedení a je
materiálnČ vybavena pro úþely obchodního jednání s tĜetími osobami, které sice vČdí, že
v pĜípadČ potĜeby bude existovat právní vazba s mateĜskou spoleþností se sídlem
v zahraniþí, ale nemusí jednat pĜímo s mateĜskou spoleþností a mohou uzavĜít obchod
v provozovnČ, která je poboþkou.

b)

„hospodáĜskou þinností“ þinnosti, pro nČž jsou sjednány závazky v pĜíloze X (Seznamy
závazkĤ týkajících se usazování). „HospodáĜská þinnost“ nezahrnuje þinnosti provádČné
pĜi výkonu veĜejné moci, napĜíklad þinnosti neprovádČné na komerþní bázi ani
v konkurenci s jedním nebo více hospodáĜskými subjekty;
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c)

„usazením“:

i)

ustavení, nabytí nebo udržování právnické osoby10 , nebo

ii)

vytvoĜení nebo udržování poboþky nebo zastoupení

na území strany za úþelem vykonávání hospodáĜské þinnosti;
d)

„investorem strany“ jakákoli fyzická þi právnická osoba strany, která se snaží provádČt
þi provádí hospodáĜskou þinnost prostĜednictvím usazení; a

e)

„dceĜinou spoleþností právnické osoby strany“ se rozumí právnická osoba, která je
skuteþnČ kontrolována jinou právnickou osobou dotþené strany 11 .

10

11

„Ustavení“ a „nabytí“ právnické osoby zahrnuje vložení kapitálové úþasti do právnické
osoby s cílem vytvoĜit nebo udržovat dlouhodobé hospodáĜské vztahy.
Právnická osoba je Ĝízena jinou právnickou osobou, pokud má tato druhá právnická
osoba pravomoc jmenovat vČtšinu jejích ĜeditelĤ nebo jinak zákonnČ Ĝídit její aktivity.
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ýLÁNEK 163
Oblast pĤsobnosti
Tato kapitola se vztahuje na opatĜení stran ovlivĖující usazování 12 u všech hospodáĜských
þinností vymezených v þlánku 162 kromČ:
a)

tČžby, výroby a zpracování jaderného materiálu;

b)

výroby zbraní, munice a váleþného materiálu a obchodu s nimi;

c)

audiovizuálních služeb;

d)

vnitrostátní a vnitrozemské vodní kabotážní pĜepravy 13 ; a

e)

vnitrostátních a mezinárodních leteckých služeb, aĢ již pravidelných, nebo
nepravidelných, a služeb pĜímo spjatých s uplatĖováním pĜepravních práv, kromČ:

i)

12

13

opravy letadel a údržby, bČhem níž je stroj vyĜazen z provozu,

Tato kapitola se nevztahuje na ochranu investic, kromČ zacházení plynoucího z þlánku
165, vþetnČ postupĤ pro Ĝešení sporĤ mezi investory a státem.
Aniž je dotþen rozsah þinností, které lze považovat za kabotáž podle pĜíslušných
vnitrostátních právních pĜedpisĤ, zahrnuje vnitrostátní kabotáž ve smyslu této kapitoly
pĜepravu cestujících nebo zboží mezi pĜístavem nebo místem ve
stĜedoamerické republice nebo v þlenském státČ Evropské unie a jiným pĜístavem nebo
místem v téže stĜedoamerické republice nebo v témž þlenském státČ Evropské unie,
vþetnČ jeho kontinentálního šelfu, a pĜepravu, která zaþíná i konþí ve stejném pĜístavu
nebo místČ ve stĜedoamerické republice nebo v þlenském státČ Evropské unie.
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ii)

prodeje a marketingu leteckých služeb,

iii)

služeb v oblasti poþítaþového rezervaþního systému (CRS), a

iv)

jiných doplĖkových služeb, které usnadĖují provoz leteckých dopravcĤ a které
jsou uvedeny v pĜíloze X (Seznamy závazkĤ týkajících se usazování).

ýLÁNEK 164
PĜístup na trh

1.

Pokud jde o pĜístup na trh prostĜednictvím usazování, poskytne každá strana podnikĤm

a investorĤm druhé strany neménČ pĜíznivé zacházení, než jaké poskytuje podle požadavkĤ,
omezení a podmínek dohodnutých a stanovených ve zvláštních závazcích uvedených v pĜíloze
X (Seznamy závazkĤ týkajících se usazování).

2.

V odvČtvích, pro která byly pĜijaty závazky týkající se pĜístupu na trh, se opatĜení, která

strana nesmí ponechat v platnosti nebo je pĜijímat, aĢ už na úrovni regionálního podrozdČlení
nebo na úrovni celého území, není-li v pĜíloze X stanoveno jinak, definují jako:

a)

omezení poþtu usazení, aĢ už formou þíselných kvót, monopolĤ, výhradních práv nebo
požadavku na provedení testu ekonomické potĜebnosti;
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b)

omezení celkové hodnoty transakcí nebo aktiv formou þíselných kvót nebo požadavku
na provedení testu ekonomické potĜebnosti;

c)

omezení celkového poþtu operací nebo celkového množství produkce vyjádĜeného
v urþených þíselných jednotkách formou kvót nebo požadavku na provedení testu
ekonomické potĜebnosti 14 ;

d)

omezení úþasti cizího kapitálu ve formČ maximálního omezení držby akcií cizinci nebo
celkové hodnoty jednotlivých nebo úhrnných zahraniþních investic, které je vyjádĜeno
v procentech; a

e)

opatĜení, která omezují nebo vyžadují specifické druhy usazení (dceĜiná spoleþnost,
poboþka, zastoupení) 15 nebo spoleþné podniky, jejichž prostĜednictvím investor druhé
strany mĤže vykonávat hospodáĜskou þinnost.

14

15

Ustanovení odst. 2 písm. a), b) a c) se nevztahují na opatĜení pĜijatá za úþelem omezení
produkce zemČdČlského výrobku.
Každá strana mĤže požadovat, aby v pĜípadČ registrace spoleþnosti podle jejího práva
mČli investoĜi urþitou právní formu. Je-li tento požadavek uplatĖován nediskriminaþním
zpĤsobem, nemusí být jeho ponechání v platnosti nebo pĜijetí uvedeno v pĜíloze X
(Seznamy závazkĤ týkajících se usazování).
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ýLÁNEK 165
Národní zacházení

1.

V odvČtvích uvedených v pĜíloze X (Seznamy závazkĤ týkajících se usazování)

a s výhradou všech podmínek a požadavkĤ stanovených v uvedené pĜíloze, poskytne každá
strana podnikĤm a investorĤm druhé strany neménČ pĜíznivé zacházení, než jaké poskytuje
svým vlastním obdobným podnikĤm a investorĤm.

2.

Strana mĤže splnit požadavek podle odstavce 1 tím, že bude podnikĤm a investorĤm

druhé strany poskytovat buć formálnČ totožné zacházení, nebo formálnČ odlišné zacházení,
než jaké poskytuje svým vlastním obdobným podnikĤm a investorĤm.

3.

FormálnČ totožné nebo formálnČ odlišné zacházení se považuje za ménČ pĜíznivé, mČní-

li podmínky hospodáĜské soutČže ve prospČch podnikĤ nebo investorĤ strany v porovnání
s obdobnými podniky nebo investory druhé strany.

4.

Specifické závazky podle tohoto þlánku nesmí být vykládány tak, že vyžadují, aby

strana vyrovnávala všechny pĜirozené konkurenþní nevýhody vyplývající ze zahraniþní
povahy pĜíslušných investorĤ.
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ýLÁNEK 166
Seznamy závazkĤ

OdvČtví, v nichž strany sjednaly závazky podle této kapitoly prostĜednictvím výhrad, omezení
pĜístupu na trh a národního zacházení, podmínek a požadavkĤ platných pro podniky
a investory druhé strany v tČchto odvČtvích, jsou uvedena v seznamech závazkĤ v pĜíloze X
(Seznamy závazkĤ týkajících se usazování).

ýLÁNEK 167
Jiné dohody

Žádné ustanovení této hlavy nelze vykládat tak, že omezuje práva investorĤ stran využívat
jakékoli pĜíznivČjší zacházení poskytované na základČ jakékoli stávající nebo budoucí
mezinárodní dohody týkající se investic, jíž je þlenský stát Evropské unie nebo
stĜedoamerická republika smluvní stranou. Žádné ustanovení této dohody nepodléhá, pĜímo
ani nepĜímo, postupĤm stanoveným v uvedených dohodách pro urovnávání sporĤ mezi
investorem a státem.
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ýLÁNEK 168
PĜezkum

Strany se zavázaly, že pĜezkoumají, zda je právní rámec pro investice, investiþní prostĜedí
a tok investic mezi nimi v souladu s jejich závazky podle mezinárodních dohod, a to
nejpozdČji do tĜí let po vstupu této dohody v platnost a poté v pravidelných intervalech.

KAPITOLA 3

PěESHRANIýNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ýLÁNEK 169
Oblast pĤsobnosti a definice

1.

Tato kapitola se vztahuje na opatĜení stran, jež mají vliv na pĜeshraniþní poskytování

všech služeb, kromČ:

a)

audiovizuálních služeb;
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b)

vnitrostátní a vnitrozemské vodní kabotážní pĜepravy 16 ; a

c)

vnitrostátních a mezinárodních leteckých služeb, aĢ již pravidelných, nebo
nepravidelných, a služeb pĜímo spjatých s uplatĖováním pĜepravních práv, kromČ:

i)

opravy letadel a údržby, bČhem níž je stroj vyĜazen z provozu,

ii)

prodeje a marketingu leteckých služeb,

iii)

služeb v oblasti poþítaþového rezervaþního systému (CRS),

iv)

jiných doplĖkových služeb, které usnadĖují provoz leteckých dopravcĤ a které
jsou uvedeny v pĜíloze XI (Seznamy závazkĤ týkajících se pĜeshraniþního
poskytování služeb).

16

Aniž je dotþen rozsah þinností, které lze považovat za kabotáž podle pĜíslušných
vnitrostátních právních pĜedpisĤ, zahrnuje vnitrostátní kabotáž ve smyslu této kapitoly
pĜepravu cestujících nebo zboží mezi pĜístavem nebo místem ve
stĜedoamerické republice nebo v þlenském státČ Evropské unie a jiným pĜístavem nebo
místem v téže stĜedoamerické republice nebo v témž þlenském státČ Evropské unie,
vþetnČ jeho kontinentálního šelfu, a pĜepravu, která zaþíná i konþí ve stejném pĜístavu
nebo místČ ve stĜedoamerické republice nebo v þlenském státČ Evropské unie.
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2.

Pro úþely této kapitoly se rozumí:

a)

„pĜeshraniþním poskytováním služeb“ poskytování služby:

b)

i)

z území jedné strany na území druhé strany (zpĤsob 1),

ii)

na území jedné strany pĜíjemci služby pocházejícímu z druhé strany (zpĤsob 2);

„službami“ jakékoli služby v jakémkoli odvČtví kromČ služeb poskytovaných pĜi
výkonu veĜejné moci;

„službou poskytovanou pĜi výkonu veĜejné moci“ jakákoli služba, která není
poskytována ani na komerþním základČ, ani v rámci soutČže s jedním nebo více
poskytovateli služeb;

c)

„poskytovatelem služby“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba strany usilující
o poskytnutí služby nebo službu poskytující; a

d)

„poskytování služby“ zahrnuje výrobu, distribuci, marketing, prodej a poskytnutí
služby.
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ýLÁNEK 170
PĜístup na trh

1.

Pokud jde o pĜístup na trh zpĤsoby uvedenými v þl. 169 odst. 2 písm. a), poskytuje

každá strana službám a poskytovatelĤm služeb druhé strany zacházení, které není ménČ
pĜíznivé než zacházení, které poskytuje podle požadavkĤ, omezení a podmínek dohodnutých
a stanovených ve specifických závazcích uvedených v pĜíloze XI (Seznamy závazkĤ
týkajících se pĜeshraniþního poskytování služeb).

2.

V odvČtvích, pro která byly pĜijaty závazky týkající se pĜístupu na trh, se opatĜení, která

strana nesmí ponechat v platnosti, ani pĜijmout, aĢ už na subregionální úrovni, nebo na úrovni
celého území, není-li v pĜíloze XI stanoveno jinak, definují jako:

a)

omezení poþtu poskytovatelĤ služeb, aĢ už formou þíselných kvót, monopolĤ,
výhradních poskytovatelĤ služeb nebo požadavku na provedení testu ekonomické
potĜebnosti;

b)

omezení celkové hodnoty transakcí služeb nebo aktiv formou þíselných kvót nebo
požadavku na provedení testu ekonomické potĜebnosti; a

c)

omezení celkového poþtu operací služeb nebo celkového množství produkce služeb
vyjádĜeného urþenými þíselnými jednotkami formou kvót nebo požadavku na provedení
testu ekonomické potĜebnosti 17 .

17

Ustanovení odst. 2 písm. c) nezahrnuje opatĜení strany, která omezují vstupy pro
poskytování služeb.
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ýLÁNEK 171
Národní zacházení

1.

V odvČtvích uvedených v pĜíloze XI (Seznamy závazkĤ týkajících se pĜeshraniþního

poskytování služeb) a s výhradou všech podmínek a požadavkĤ stanovených v uvedené
pĜíloze poskytne každá strana službám a poskytovatelĤm služeb druhé strany zacházení, které
není ménČ pĜíznivé, než jaké poskytuje svým vlastním obdobným službám a poskytovatelĤm
služeb, pokud jde o veškerá opatĜení s dopadem na pĜeshraniþní poskytování služeb.

2.

Strana mĤže splnit požadavek podle odstavce 1 tím, že bude službám nebo

poskytovatelĤm služeb druhé strany poskytovat buć formálnČ totožné zacházení, nebo
formálnČ odlišné zacházení, než jaké poskytuje svým vlastním obdobným službám
a poskytovatelĤm služeb.

3.

FormálnČ totožné nebo formálnČ odlišné zacházení se považuje za ménČ pĜíznivé, mČní-

li podmínky hospodáĜské soutČže ve prospČch služeb nebo poskytovatelĤm služeb strany
v porovnání s obdobnými službami nebo poskytovateli služeb druhé strany.

4.

Specifické závazky podle tohoto þlánku nelze vykládat tak, že vyžadují, aby strana

vyrovnávala všechny pĜirozené konkurenþní nevýhody vyplývající ze zahraniþní povahy
pĜíslušných služeb nebo poskytovatelĤ služeb.
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ýLÁNEK 172
Seznamy závazkĤ

OdvČtví, v nichž strany sjednaly závazky podle této kapitoly prostĜednictvím výhrad, omezení
pĜístupu na trh a národního zacházení, podmínek a požadavkĤ pro služby a poskytovatele
služeb druhé strany v tČchto odvČtvích, jsou uvedena v seznamech závazkĤ v pĜíloze XI
(Seznamy závazkĤ týkajících se pĜeshraniþního poskytování služeb).

KAPITOLA 4

DOýASNÁ PěÍTOMNOST FYZICKÝCH OSOB ZA ÚýELEM OBCHODU

ýLÁNEK 173
Oblast pĤsobnosti a definice

1.

Tato kapitola se vztahuje na opatĜení stran týkající se vstupu a doþasného pobytu

klíþových zamČstnancĤ, stážistĤ-absolventĤ, prodejcĤ služeb pro podniky, poskytovatelĤ
smluvních služeb a nezávislých odborníkĤ na jejich území v souladu s þl. 159 odst. 5 této
hlavy.
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2.

Pro úþely této kapitoly se rozumí:

a)

„klíþovými zamČstnanci“ fyzické osoby, které zamČstnává jiná právnická osoba jedné
strany než nezisková organizace a které jsou odpovČdné za zĜízení nebo Ĝádnou
kontrolu, správu a provozování podniku.

Ke klíþovým zamČstnancĤm patĜí obchodní návštČvy odpovČdné za zĜízení podniku
a osoby pĜevedené v rámci spoleþnosti, pĜiþemž:

i)

„obchodní návštČvou“ se rozumČjí fyzické osoby, které pracují jako vedoucí
pracovníci odpovČdní za zĜízení podniku. Nevykonávají žádné pĜímé transakce se
širokou veĜejností a nedostávají odmČnu ze zdroje nacházejícího se uvnitĜ
hostitelské strany,
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ii)

„osobami pĜevedenými v rámci spoleþnosti“ se rozumČjí fyzické osoby
zamČstnávané právnickou osobou strany nebo zde pĤsobící jako partneĜi nejménČ
jeden rok, které jsou doþasnČ pĜevedeny do podniku na území druhé strany.
Dotyþná fyzická osoba musí patĜit do jedné z tČchto kategorií:

„ManažeĜi“:

Osoby, které právnická osoba zamČstnává jako vedoucí pracovníky a které mají
v první ĜadČ na starost vedení podniku, dostávají pokyny zejména od správní rady
nebo od akcionáĜĤ podniku nebo od jim naroveĖ postavených osob a jsou pod
jejich obecným dohledem, vþetnČ osob, které:

–

Ĝídí podnik nebo jeho oddČlení nebo nižší útvar,

–

vykonávají dohled a kontrolu nad ostatními kontrolními, odbornými nebo
vedoucími zamČstnancĤ,

–

mají pravomoc osobnČ pĜijímat a propouštČt zamČstnance nebo doporuþovat
jejich pĜijetí a propuštČní nebo jiná personální opatĜení;
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„Odborníci“:

Osoby, které zamČstnává právnická osoba a které mají neobvyklé znalosti
zásadního významu pro výrobu podniku, výzkumné vybavení, techniky nebo
vedení. PĜi hodnocení takových znalostí bude pĜihlíženo nejenom ke znalostem
specifickým pro daný podnik, ale také k tomu, jestli má daná osoba vysokou
kvalifikaci vztahující se k druhu práce nebo živnosti, jež vyžaduje konkrétní
technické znalosti vþetnČ pĜíslušnosti k akreditované profesi;

b)

„stážisty-absolventy“ fyzické osoby zamČstnávané právnickou osobou jedné strany
nejménČ jeden rok, mající vysokoškolské vzdČlání a doþasnČ pĜevedené do podniku
právnické osoby na území druhé strany za úþelem rozvoje kariéry nebo pro zaškolení
v oblasti obchodních technik nebo metod 18 ;

c)

„prodejci služeb pro podniky“ fyzické osoby, které zastupují poskytovatele služby
z jedné strany a usilují o doþasný vstup na území druhé strany za úþelem jednání
o prodeji služeb nebo uzavĜení dohod o prodeji služeb pro daného poskytovatele služeb.
Neangažují se v pĜímém prodeji široké veĜejnosti a nedostávají odmČnu ze zdroje
nacházejícího se uvnitĜ hostitelské strany;

18

PĜijímající podnik mĤže být povinen pĜedložit program školení pro dobu pobytu ke
schválení pĜedem a doložit tak, že úþelem pobytu je zaškolení.
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d)

„smluvními poskytovateli služeb“ fyzické osoby zamČstnávané právnickou osobou
jedné strany, která nemá provozovnu na území druhé strany a která uzavĜela v dobré
víĜe (nikoli prostĜednictvím agentury, jak je vymezuje CPC 872) 19 s koneþným
spotĜebitelem z druhé strany smlouvu o poskytování služeb, která vyžaduje doþasnou
pĜítomnost jejích zamČstnancĤ na území dané strany za úþelem plnČní smlouvy
o poskytování služeb;

e)

„nezávislými odborníky“ fyzické osoby podílející se na poskytování služby
a registrované jako osoby samostatnČ výdČleþnČ þinné na území strany, které nemají
provozovnu na území druhé strany a které uzavĜely v dobré víĜe (nikoli prostĜednictvím
agentury, jak je vymezuje CPC 872) s koneþným spotĜebitelem z druhé strany smlouvu
o poskytování služeb, která vyžaduje jejich doþasnou pĜítomnost na území této strany za
úþelem plnČní smlouvy o poskytování služeb 20 ;

f)

„kvalifikací“ diplomy, osvČdþení a jiné doklady (formální kvalifikace) vystavené
orgánem k tomu urþeným právními nebo správními ustanoveními osvČdþující úspČšné
dokonþení odborného vzdČlávání.

19

20

Výrazem CPC se rozumí centrální klasifikace produkce (Central Products
Classification) Statistického oddČlení OSN, Statistical Papers, Ĝada M, þ. 77, CPC prov,
1991.
Smlouva o poskytování služeb, na kterou se odkazuje v písmenech d) a e), musí být
v souladu s právními pĜedpisy a požadavky strany, kde se smlouva provádí.
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ýLÁNEK 174
Klíþoví zamČstnanci a stážisté-absolventi

1.

Pro každé odvČtví liberalizované v souladu s kapitolou 2 této hlavy, s výhradou

jakýchkoli výhrad uvedených v pĜíloze X (Seznamy závazkĤ týkajících se usazování) nebo
v pĜíloze XII (Výhrady EU týkající se klíþových zamČstnancĤ a stážistĤ-absolventĤ ), umožní
EU investorĤm ze stĜedoamerických republik zamČstnávat ve svém podniku fyzické osoby
ze stĜedoamerických republik za pĜedpokladu, že tito zamČstnanci jsou klíþovými zamČstnanci
nebo stážisty-absolventy ve smyslu þlánku 173. Délka trvání doþasného vstupu a pobytu
klíþových zamČstnancĤ a stážistĤ-absolventĤ nepĜesáhne v pĜípadČ pĜevedení v rámci
spoleþnosti tĜi roky, v pĜípadČ obchodních návštČv devadesát dnĤ v kterémkoli
dvanáctimČsíþním období a v pĜípadČ stážistĤ-absolventĤ jeden rok.

Pro každé odvČtví liberalizované v souladu s kapitolou 2 této hlavy jsou opatĜení, která EU
nesmí ponechat v platnosti ani pĜijmout, aĢ už na subregionální úrovni nebo na úrovni celého
území, není-li v pĜíloze XII stanoveno jinak, vymezena jako omezení celkového poþtu
fyzických osob, které mĤže investor zamČstnávat jako klíþové zamČstnance nebo stážistyabsolventy v daném odvČtví formou þíselných kvót nebo požadavku na provedení testu
ekonomické potĜebnosti a jako diskriminaþní omezení.
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2.

Pro každé odvČtví uvedené v pĜíloze XIII (Seznamy závazkĤ stĜedoamerických republik

týkajících se klíþových zamČstnancĤ a stážistĤ-absolventĤ), s výhradou jakýchkoli výhrad
a podmínek uvedených v dané pĜíloze, umožní stĜedoamerické republiky investorĤm z EU
zamČstnávat ve svém podniku fyzické osoby z EU za pĜedpokladu, že tito zamČstnanci jsou
klíþovými zamČstnanci nebo stážisty-absolventy ve smyslu þlánku 173. Délka trvání
doþasného vstupu a pobytu klíþových zamČstnancĤ a stážistĤ-absolventĤ þiní nejvýše jeden
rok a je obnovitelná na maximální možnou dobu, kterou umožĖují pĜíslušné právní pĜedpisy
stran. Doþasný vstup a pobyt v pĜípadČ obchodních návštČv nesmí pĜesáhnout v žádném
dvanáctimČsíþním období devadesát dnĤ.

Pro každé odvČtví uvedené v pĜíloze XIII, s výhradou jakýchkoli výhrad a podmínek
uvedených v dané pĜíloze, jsou opatĜení, která stĜedoamerická republika nesmí ponechat
v platnosti ani pĜijímat, aĢ už na úrovni subregionální, nebo na úrovni celého území,
vymezena jako omezení celkového poþtu fyzických osob, které mĤže investor zamČstnávat
jako klíþové zamČstnance nebo stážisty-absolventy v daném odvČtví formou þíselných kvót
nebo požadavku na provedení testu ekonomické potĜebnosti a jako diskriminaþní omezení.
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ýLÁNEK 175
Prodejci služeb pro podniky

1.

Pro každé odvČtví liberalizované v souladu s kapitolami 2 nebo 3 této hlavy

a s výhradou jakýchkoli výhrad uvedených v pĜíloze X (Seznamy závazkĤ týkajících se
usazování) a pĜíloze XI (Seznamy závazkĤ týkajících se pĜeshraniþního poskytování služeb)
EU povolí doþasný vstup a pobyt prodejcĤm služeb pro podniky ze stĜedoamerických
republik na dobu až devadesáti dnĤ v kterémkoli dvanáctimČsíþním období.

2.

Pro každé odvČtví uvedené v pĜíloze XIV (Seznamy závazkĤ stĜedoamerických republik

týkajících se prodejcĤ služeb pro podniky) a s výhradou jakýchkoli výhrad a podmínek
uvedených v dané pĜíloze povolí stĜedoamerické republiky doþasný vstup a pobyt prodejcĤm
služeb pro podniky z EU na dobu až devadesáti dnĤ v kterémkoli dvanáctimČsíþním období.

ýLÁNEK 176
Smluvní poskytovatelé služeb a nezávislí odborníci

Strany opČtovnČ potvrzují své závazky vyplývající z GATS, pokud jde o doþasný vstup
a pobyt smluvních poskytovatelĤ služeb a nezávislých odborníkĤ.
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KAPITOLA 5

REGULAýNÍ RÁMEC

ODDÍL A

OBECNÁ USTANOVENÍ

ýLÁNEK 177
Vzájemné uznávání

1.

Žádné ustanovení této hlavy nebrání stranČ požadovat, aby fyzické osoby mČly

potĜebnou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti stanovené pro dotþenou oblast þinnosti na
území, kde je služba poskytována.
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2.

Strany vyzvou pĜíslušné profesní organizace nebo pĜíslušné orgány, aby v rámci svých

území spoleþnČ vypracovaly a Výboru pro pĜidružení poskytovaly doporuþení
ke vzájemnému uznávání, jejichž úþelem je zajistit, aby investoĜi a poskytovatelé služeb v
plném rozsahu nebo þásteþnČ splĖovaly kritéria, která každá strana uplatĖuje pĜi udČlování
povolení, licencí a osvČdþení investorĤm a poskytovatelĤm služeb nebo pĜi provozování jejich
þinnsti, a to zejména v oblasti odborných služeb.
3.

Po obdržení doporuþení uvedeného v pĜedchozím odstavci jej Výbor pro pĜidružení

v pĜimČĜeném termínu pĜezkoumá, aby urþil, zda je v souladu s touto hlavou.

4.

Pokud se postupem stanoveným v odstavci 3 dospČje k závČru, že doporuþení podle

odstavce 2 je v souladu s touto hlavou a existuje dostateþná míra souladu mezi pĜíslušnými
právními pĜedpisy stran, vyzvou strany své pĜíslušné orgány, aby jednaly o dohodČ
o vzájemném uznávání požadavkĤ, kvalifikací, licencí a dalších právních pĜedpisĤ s cílem
provést dané doporuþení.

5.

Jakákoli taková dohoda musí být v souladu s pĜíslušnými ustanoveními Dohody

o WTO, a zejména s ustanoveními þlánku VII GATS.
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ýLÁNEK 178
Transparentnost a dĤvČrné informace

1.

Strany budou vzájemnČ bezodkladnČ reagovat na všechny své žádosti o konkrétní

informace o veškerých svých obecnČ závazných opatĜeních nebo mezinárodních dohodách,
které se týkají této hlavy nebo ji ovlivĖují. Strany rovnČž urþí jedno nebo více informaþních
míst, která budou investorĤm a poskytovatelĤm služeb druhé strany na požádání poskytovat
konkrétní informace o všech tČchto otázkách, a to nejpozdČji v den vstupu této dohody
v platnost. V informaþních místech nemusí být uloženy právní pĜedpisy.

2.

Žádné ustanovení þásti IV této dohody nevyžaduje od žádné strany, aby poskytla

dĤvČrné informace, jejichž zveĜejnČní by narušilo vymáhání práva nebo by bylo jinak
v rozporu s veĜejným zájmem nebo by bylo na újmu oprávnČným obchodním zájmĤm
jednotlivých veĜejných þi soukromých podnikĤ.

EU/CENTR-AM/cs 215

ýLÁNEK 179
ěízení
1.

V pĜípadech, kdy se vyžaduje povolení pro poskytnutí služby nebo pro usazení, na nČž

byl uþinČn specifický závazek, budou pĜíslušné orgány strany v rozumné lhĤtČ po pĜedložení
žádosti, považované podle jejích právních pĜedpisĤ za úplnou, informovat žadatele
o rozhodnutí týkajícím se žádosti. Na žádost žadatele poskytnou pĜíslušné orgány strany bez
zbyteþného odkladu informace o stavu vyĜizování žádosti.

2.

Každá strana zachová nebo zĜídí þi zavede soudní, rozhodþí nebo správní instance nebo

Ĝízení, které umožní na žádost dotþeného investora nebo poskytovatele služby provést
bezodkladné pĜezkoumání a v odĤvodnČných pĜípadech pĜijmout pĜimČĜená opatĜení
k nápravČ správních rozhodnutí majících dopad na usazování, pĜeshraniþní poskytování
služeb nebo doþasnou pĜítomnost fyzických osob za úþelem obchodu. V pĜípadech, kdy tato
Ĝízení nejsou nezávislá na orgánu povČĜeném pĜijmout pĜíslušné správní rozhodnutí, strany
zajistí, aby tato Ĝízení skuteþnČ skýtala možnost objektivního a nestranného pĜezkoumání.
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ODDÍL B

POýÍTAýOVÉ SLUŽBY

ýLÁNEK 180
Ujednání týkající se poþítaþových služeb

1.

V rozsahu, ve kterém je obchod s poþítaþovými službami uveden na seznamech závazkĤ

v souladu s kapitolami 2, 3 a 4 této hlavy, se strany dohodly na úpravČ uvedené
v následujících odstavcích.

2.

Kód CPC 84 21 Organizace spojených národĤ pro charakteristiku poþítaþových

a souvisejících služeb zahrnuje základní funkce používané po poskytování všech
poþítaþových a souvisejících služeb: poþítaþové programy vymezené jako soubory instrukcí
potĜebných pro chod a komunikaci poþítaþĤ (vþetnČ jejich vývoje a zavádČní), zpracování
a ukládání dat a související služby, jako je poradenství a školení pro pracovníky zákazníkĤ.
Technologický pokrok vedl ke zvýšení nabídky tČchto služeb v rámci souborĤ nebo balíþkĤ
souvisejících služeb, které mohou obsahovat nČkteré nebo všechny tyto základní funkce.
NapĜíklad web-hostingové služby nebo hosting domény, služby vytČžování dat (data mining)
a výpoþetního gridu (grid computing) jsou tvoĜeny kombinací základních funkcí poþítaþových
služeb.

21

Výrazem CPC se rozumí centrální klasifikace produkce (Central Products
Classification) Statistického oddČlení OSN, Statistical Papers, Ĝada M, þ. 77, CPC prov,
1991.
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3.

Poþítaþové a související služby, bez ohledu na to, zda jsou poskytovány po síti, vþetnČ

internetu, zahrnují všechny služby, které poskytují:

a)

poradenství, strategie, analýzy, plánování, specifikace, navrhování, vývoj, instalace,
zavádČní, integraci, testování, ladČní, aktualizace, podporu, technickou pomoc nebo
správu poþítaþĤ nebo poþítaþových systémĤ; nebo

b)

poþítaþové programy vymezené jako soubor instrukcí potĜebných pro chod
a komunikaci poþítaþĤ (v rámci nČho samotného i s externími zaĜízeními) a poradenství,
strategie, analýzy, plánování, specifikace, navrhování, vývoj, instalace, zavádČní,
integraci, testování, ladČní, aktualizace, úpravu, údržbu, podporu, technickou pomoc,
správu nebo používání poþítaþových programĤ; nebo

c)

zpracování dat, ukládání dat, hosting dat nebo databázové služby; nebo

d)

služby oprav a údržby kanceláĜské techniky a zaĜízení vþetnČ poþítaþĤ; a

e)

služby odborného vzdČlávání pro pracovníky klientĤ týkající se poþítaþových programĤ,
poþítaþĤ nebo poþítaþových systémĤ, jinde nezaĜazené.
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4.

Poþítaþové a související služby umožĖují poskytování jiných služeb (napĜíklad

finanþních služeb) jak elektronickými, tak jinými prostĜedky. NicménČ existuje dĤležitý rozdíl
mezi umožĖující službou (napĜíklad web-hosting, zpracování dat nebo aplikaþní hosting)
a obsahovou nebo základní službou, která se poskytuje elektronickým zpĤsobem (napĜíklad
finanþní služby). V takových pĜípadech se na obsahovou nebo základní službu nevztahuje kód
CPC 84.

ODDÍL C

KURÝRNÍ SLUŽBY

ýLÁNEK 181
Oblast pĤsobnosti a definice

1.

Tento oddíl stanoví zásady regulaþního rámce pro kurýrní služby uvedené na

seznamech závazkĤ v souladu s kapitolami 2, 3 a 4 této hlavy.

2.

Pro úþely tohoto oddílu a kapitol 2, 3 a 4 této hlavy se „licencí“ rozumí oprávnČní, které

individuálnímu poskytovateli poskytuje pĜíslušný orgán a které mĤže být požadováno pĜed
zahájením poskytování dané služby.
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ýLÁNEK 182
PĜedcházení postupĤm, jež v odvČtví kurýrních služeb narušují hospodáĜskou soutČž

1.

Strany pĜijmou nebo ponechají v platnosti opatĜení, která by poskytovatelĤm, kteĜí, aĢ

už sami, nebo spoleþnČ, mají v dĤsledku svého postavení na trhu schopnost podstatnČ ovlivnit
podmínky úþasti (pokud jde o cenu a nabídku) na pĜíslušném trhu s kurýrními službami,
bránila zavádČt nebo používat postupy narušující hospodáĜskou soutČž.

2.

Každá strana zajistí, aby v pĜípadech, kdy monopolní poskytovatel poštovních služeb

jedné strany pĜímo nebo prostĜednictvím pĜidružené spoleþnosti soutČží pĜi poskytování
expresních doruþovacích služeb mimo pĤsobnost svých monopolních práv, neporušoval své
závazky podle této hlavy.

ýLÁNEK 183
Licence

1.

Je-li vyžadována licence, je tĜeba veĜejnČ zpĜístupnit:

a)

veškerá licenþní kritéria a lhĤtu, jež je bČžnČ požadována za úþelem rozhodnutí
o žádosti o licenci; a

EU/CENTR-AM/cs 220

b)

podmínky jednotlivých licencí.

2.

DĤvody zamítnutí licence musí být žadateli na požádání sdČleny. Poskytovatel, jehož se

rozhodnutí týká, má právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat u nezávislého a pĜíslušného
orgánu v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy. Tento postup musí být transparentní,
nediskriminaþní a založený na objektivních kritériích.

ýLÁNEK 184
Nezávislost regulaþních orgánĤ

Disponují-li strany regulaþními orgány, musí být tyto právnČ oddČleny od jakéhokoli
poskytovatele kurýrních služeb a nesmí mu být odpovČdné. Rozhodnutí regulaþních orgánĤ
a postupy, jež používají, musí být nestranné vĤþi všem úþastníkĤm na trhu.
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ODDÍL D

TELEKOMUNIKAýNÍ SLUŽBY

ýLÁNEK 185
Definice a oblast pĤsobnosti

1.

Tento oddíl stanoví zásady regulaþního rámce pro veĜejné telekomunikaþní služby, jiné

než vysílání, pro nČž jsou sjednány závazky v souladu s kapitolami 2, 3 a 4 této hlavy, které
zahrnují hlasové telefonní služby, paketovČ komutované datové komunikaþní služby, služby
pĜenosu dat s pĜepojováním okruhĤ, telexové služby, telegrafní služby, faxové služby, služby
soukromých pronajatých okruhĤ a služby a systémy mobilní a osobní komunikace 22 .

2.

Pro úþely této hlavy se rozumí:

a)

„telekomunikaþními službami“ veškeré služby, jejichž pĜedmČtem je vysílání a pĜíjem
elektromagnetických signálĤ prostĜednictvím telekomunikaþních sítí a které nezahrnují
hospodáĜskou þinnost, jejímž pĜedmČtem je poskytování obsahu, k jehož pĜepravČ jsou
nutné telekomunikaþní sítČ nebo služby;

22

Strany mají za to, že tyto služby jsou do tohoto oddílu zahrnuty, pokud jsou považovány
za veĜejné telekomunikaþní služby v souladu s pĜíslušnými vnitĜními právními pĜedpisy.
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b)

„veĜejnými telekomunikaþními službami“ nebo „telekomunikaþními službami
dostupnými veĜejnosti“ jakékoli telekomunikaþní služby, které musí být na základČ
požadavku strany všeobecnČ nabízeny veĜejnosti v souladu s jejími právními pĜedpisy;

c)

„regulaþním orgánem v odvČtví telekomunikací“ orgán nebo orgány povČĜené
regulaþními úkoly uloženými v souladu s právními pĜedpisy stran;

d)

„hlavními telekomunikaþními zaĜízeními“ zaĜízení veĜejné telekomunikaþní sítČ nebo
služby, která:

i)

jsou výhradnČ þi pĜevážnČ poskytována jediným poskytovatelem nebo omezeným
poþtem poskytovatelĤ, a

ii)

e)

není možné za úþelem poskytování služby ekonomicky ani technicky nahradit;

„hlavním poskytovatelem“ v odvČtví telekomunikací poskytovatel veĜejných
telekomunikaþních služeb, který je schopen podstatnČ ovlivnit podmínky úþasti (pokud
jde o cenu a nabídku) na pĜíslušném trhu s telekomunikaþními službami v dĤsledku
kontroly nad hlavními zaĜízeními nebo využívání svého postavení na trhu; a

EU/CENTR-AM/cs 223

f)

„propojením“ spojování s provozovateli veĜejných telekomunikaþních sítí nebo
s poskytovateli služeb, která mají uživatelĤm jednoho poskytovatele umožnit
komunikaci s uživateli jiného poskytovatele a pĜístup ke službám jiného poskytovatele.

ýLÁNEK 186
Regulaþní orgán

1.

Regulaþní orgán v odvČtví telekomunikací musí být právnČ odlišen od jakéhokoli

poskytovatele telekomunikaþních služeb a musí na nČm být funkþnČ nezávislý.

2.

Každá strana se vynasnaží zajistit, aby mČl její regulaþní orgán dostateþné zdroje pro

výkon svých funkcí. Úkoly, které má regulaþní orgán plnit, se zveĜejní ve snadno pĜístupné
a jasné formČ, zejména pokud jsou tyto úkoly uloženy více než jednomu orgánu.

3.

Rozhodnutí regulaþního orgánu a postupy, jež používá, musí být nestranné vĤþi všem

úþastníkĤm na trhu.
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4.

Poskytovatel, jehož se rozhodnutí regulaþního orgánu týká, má v souladu s pĜíslušnými

právními pĜedpisy právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat u pĜíslušného orgánu, který je
vĤþi zúþastnČným poskytovatelĤm nezávislý. Pokud tento pĜíslušný orgán nemá charakter
soudu, musí jeho rozhodnutí vždy obsahovat písemné odĤvodnČní a jeho rozhodnutí rovnČž
podléhá pĜezkumu nestranným a nezávislým soudním orgánem.

Rozhodnutí pĜijatá tČmito pĜíslušnými orgány musí být úþinnČ vykonávána v souladu
s pĜíslušnými právními postupy. Do doby, než jsou tyto právní postupy ukonþeny, zĤstává
v platnosti rozhodnutí regulaþního orgánu, pokud pĜíslušný orgán nebo pĜíslušné právní
pĜedpisy nestanoví jinak.

ýLÁNEK 187
OprávnČní k poskytování telekomunikaþních služeb 23

1.

OprávnČní k poskytování služeb se v co nejvČtší míĜe udČluje na základČ jednoduchých

postupĤ, a pokud možno prostĜednictvím pouhého oznámení.

2.

Pro Ĝešení otázek pĜidČlování þísel a kmitoþtĤ mĤže být požadována licence nebo

zvláštní oprávnČní. Podmínky pro udČlení tČchto licencí nebo zvláštních oprávnČní musí být
veĜejnČ pĜístupné.

23

Pro úþely tohoto oddílu se má za to, že výraz oprávnČní zahrnuje licence, koncese,
povolení, registrace a jakákoli jiná oprávnČní, jež strana mĤže u dodávání
telekomunikaþních služeb požadovat.
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3.

V pĜípadech, kdy se vyžaduje se licence nebo oprávnČní:

a)

musí být zveĜejnČna veškerá kritéria pro udČlení licencí nebo oprávnČní a pĜimČĜená
lhĤta, jež je bČžnČ požadována za úþelem rozhodnutí o žádosti o licenci nebo oprávnČní;

b)

žadateli musí být na požádání písemnČ sdČleny dĤvody zamítnutí vydání licence nebo
oprávnČní; a

c)

žadatel o licenci nebo oprávnČní musí mít možnost podat opravný prostĜedek
k pĜíslušnému subjektu v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy v pĜípadČ, že byla
žádost o licenci nebo oprávnČní bezdĤvodnČ zamítnuta.

ýLÁNEK 188
OpatĜení na ochranu hospodáĜské soutČže týkající se hlavních poskytovatelĤ

Strany pĜijmou nebo ponechají v platnosti vhodná opatĜení, která mají zabránit
poskytovatelĤm, kteĜí jednotlivČ þi spoleþnČ jsou v postavení hlavního poskytovatele,
v uplatĖování postupĤ narušujících hospodáĜskou soutČž. Výše uvedené praktiky narušující
hospodáĜskou soutČž zahrnují zejména:

a)

kĜížové financování narušující hospodáĜskou soutČž 24 ;

24

„Nebo zmenšení marže“ pouze v pĜípadČ EU.
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b)

využívání informací získaných od konkurence za úþelem narušení hospodáĜské soutČže;
a

c)

vþasné neposkytnutí technických informací o hlavních zaĜízeních a obchodnČ
významných informací, které jsou pro poskytování služeb nezbytné, ostatním
poskytovatelĤm.

ýLÁNEK 189
Propojení 25

1.

Kterýkoli poskytovatel oprávnČný poskytovat veĜejné telekomunikaþní služby má právo

sjednávat propojení s dalšími provozovateli veĜejných telekomunikaþních sítí a poskytovateli
telekomunikaþních služeb. Aniž je dotþena pravomoc regulaþního orgánu zasáhnout v souladu
s pĜíslušnými právními pĜedpisy, mČlo by se propojení v zásadČ dojednávat na základČ
obchodního jednání mezi dotþenými poskytovateli.

2.

Poskytovatelé, kteĜí získají informace od jiného poskytovatele bČhem vyjednávání

dohod o propojování, využívají tyto informace výhradnČ k úþelu, pro který byly poskytnuty,
a vždy respektují dĤvČrnost sdČlovaných nebo uchovávaných informací.

25

Ustanovení odstavcĤ 3, 4 a 5 se nevztahují na dodavatele komerþních mobilních služeb
ani na dodavatele telekomunikaþních služeb na venkovČ. Pro upĜesnČní je tĜeba uvést,
že žádné ustanovení tohoto þlánku nelze vykládat tak, že by stranČ bránilo uplatnit
požadavky stanovené v tomto þlánku vĤþi dodavatelĤm komerþních mobilních služeb.
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3.

Propojení s hlavním poskytovatelem musí být zajištČno v jakémkoli bodu sítČ, kde je to

technicky proveditelné. Toto propojení je poskytováno v souladu s pĜíslušnými pĜedpisy
stran:

a)

za nediskriminaþních podmínek (vþetnČ technických norem a specifikací) a sazeb
a v kvalitČ, která není nižší, než jaká je poskytována v pĜípadČ obdobných služeb tohoto
subjektu nebo obdobných služeb poskytovatelĤ mimo skupinu nebo v pĜípadČ jeho
poboþek þi dceĜiných spoleþností;

b)

vþas za podmínek (vþetnČ technických norem a specifikací) a za nákladovČ orientované
ceny, jež jsou transparentní, rozumné a zohledĖují kritérium ekonomické
proveditelnosti a jež jsou dostateþnČ rozþlenČné, aby poskytovatel nemusel platit za
síĢové prvky nebo zaĜízení, které za úþelem poskytování služby nepotĜebuje; a

c)

na žádost i v jiných bodech sítČ než v koncových, jež jsou pĜístupné vČtšinČ uživatelĤ,
za poplatky odrážející náklady na vybudování dalších nezbytných zaĜízení.

4.

Postupy týkající se propojení s hlavním poskytovatelem musí být veĜejnČ dostupné.

5.

Hlavní poskytovatelé v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy veĜejnČ zpĜístupní buć

své platné dohody o propojení, nebo své referenþní nabídky na propojení, nebo obojí.

EU/CENTR-AM/cs 228

6.

Poskytovatel služby požadující propojení s hlavním poskytovatelem musí mít možnost

obrátit se v pĜimČĜené lhĤtČ, která mu byla oznámena, k nezávislému vnitrostátnímu orgánu,
kterým mĤže být regulaþní orgán uvedený v þlánku 186, aby vyĜešil spory týkající se
vhodných podmínek a cen za propojení.

ýLÁNEK 190
Omezené zdroje
Všechny zpĤsoby pĜidČlování a využívání omezených zdrojĤ, vþetnČ kmitoþtĤ, þísel
a pĜístupových práv musí být provádČny objektivnČ, vþas, transparentnČ a nediskriminujícím
zpĤsobem. Souþasný stav pĜidČlených kmitoþtových okruhĤ musí být zveĜejnČn, ale podrobná
identifikace kmitoþtĤ pĜidČlených pro zvláštní státní úþely není požadována.

ýLÁNEK 191
Univerzální služba

1.

Každá strana má právo definovat závazky spojené s univerzální službou, které si pĜeje

zavést nebo zachovat.
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2.

Takové povinnosti nebudou samy o sobČ považovány za protisoutČžní za pĜedpokladu,

že budou provádČny transparentním, objektivním a nediskriminaþním zpĤsobem. PlnČní
tČchto závazkĤ musí rovnČž probíhat z hlediska hospodáĜské soutČže neutrálním zpĤsobem
a nesmí zatČžovat více, než je nezbytné pro druh univerzální služby vymezené stranou.

3.

Všichni poskytovatelé by mČli být zpĤsobilí zajistit univerzální službu. Urþení

poskytovatelĤ musí být uþinČno prostĜednictvím úþinného, transparentního
a nediskriminaþního mechanismu v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy.

4.

Strany zajistí, aby:

a)

uživatelé mČli k dispozici seznamy všech pĜedplatitelĤ pevných telefonních služeb
v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy; a

b)

organizace poskytující služby uvedené v písmenu a) uplatĖovaly zásadu nediskriminace
pĜi nakládání s informacemi, které jim byly poskytnuty jinými organizacemi.
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ýLÁNEK 192
DĤvČrnost informací

Každá strana v souladu se svými pĜíslušnými právními pĜedpisy zajistí dĤvČrný charakter
sdČlení pĜenášených pomocí veĜejné telekomunikaþní sítČ a telekomunikaþních služeb
dostupných veĜejnosti a s nimi souvisejících provozních údajĤ s výhradou požadavku, aby
tato opatĜení nebyla použita zpĤsobem, který by pĜedstavoval prostĜedek svévolné nebo
neoprávnČné diskriminace, nebo skrytého omezení obchodu v oblasti služeb.

ýLÁNEK 193
Spory mezi poskytovateli

Dojde-li ke sporu mezi provozovateli telekomunikaþních sítí nebo mezi poskytovateli
telekomunikaþních služeb v souvislosti s právy a povinnostmi vyplývajícími z þlánkĤ 188
a 189, dotþený vnitrostátní regulaþní orgán nebo jiný pĜíslušný orgán na žádost nČkterého
z provozovatelĤ þi poskytovatelĤ a v souladu s postupy stanovenými v jejich právních
pĜedpisech vydá v co nejkratší dobČ závazné rozhodnutí Ĝešící tento spor.
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ODDÍL E

FINANýNÍ SLUŽBY

ýLÁNEK 194
Oblast pĤsobnosti a definice

1.

Tento oddíl stanoví zásady regulaþního rámce pro veškeré finanþní služby uvedené na

seznamech závazkĤ v souladu s kapitolami 2, 3 a 4 této hlavy.

2.

Pro úþely této kapitoly a kapitol 2, 3 a 4 této hlavy se rozumí:

a)

„finanþní službou“ každá služba finanþní povahy nabízená poskytovatelem finanþních
služeb strany. Finanþní služby zahrnují tyto þinnosti:
A.

PojišĢovací služby a služby související s pojištČním:

1.

pĜímé pojištČní (vþetnČ soupojištČní):

a)

životní pojištČní;

b)

neživotní pojištČní;
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2.

zajištČní a retrocese;

3.

zprostĜedkování pojištČní (napĜíklad prostĜednictvím makléĜe nebo agenta);
a

4.

þinnosti související s pojišĢovací þinností, zejména poradenská þinnost,
þinnost pojistného matematika, hodnocení pojistných rizik a likvidace
pojistných událostí.

B.

Bankovní a jiné finanþní služby (kromČ pojištČní):

1.

pĜijímání vkladĤ a jiných splatných penČžních prostĜedkĤ od veĜejnosti;

2.

pĤjþky všech druhĤ, vþetnČ spotĜebitelského úvČru, hypoteþního úvČru,
faktoringu a financování obchodních transakcí;

3.

finanþní leasing;

4.

veškeré služby týkající se plateb a penČžních pĜevodĤ, vþetnČ kreditních
a debetních karet, charge karet, cestovních šekĤ a bankovních smČnek;

5.

záruky a závazky;
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6.

obchodování na vlastní úþet nebo na úþet zákazníkĤ, aĢ už na burze, na
pĜepážkovém trhu, nebo jinak, s tČmito prostĜedky:

a)

nástroje penČžního trhu (vþetnČ šekĤ, smČnek, vkladových certifikátĤ);

b)

penČžní prostĜedky v cizích mČnách;

c)

deriváty, vþetnČ termínovaných obchodĤ (futures) a opcí;

d)

nástroje využívající smČnných kurzĤ a úrokových sazeb, vþetnČ
takových produktĤ jako swapy a dohody o termínování kurzĤ;

e)

pĜevoditelné cenné papíry;

f)

ostatní obchodovatelné nástroje a finanþní aktiva, vþetnČ drahých
kovĤ;

7.

úþast na vydávání všech druhĤ cenných papírĤ, vþetnČ upisování
a investování jako prostĜedník (veĜejnČ i soukromČ), a poskytování služeb
souvisejících s takovými emisemi;

8.

penČžní makléĜství;
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9.

správa aktiv, napĜíklad správa hotovosti nebo portfolia, všechny formy
správy kolektivního investování, správa penzijních fondĤ, správcovské,
depozitní a svČĜenecké služby;

10.

služby pĜi vyrovnání a zúþtování finanþního majetku, vþetnČ cenných
papírĤ, derivátĤ a jiných obchodovatelných nástrojĤ;

11.

poskytování a pĜevod finanþních údajĤ a zpracování finanþních údajĤ
a související software poskytovaný poskytovateli jiných finanþních služeb; a

12.

poradenské, zprostĜedkovatelské a jiné pomocné finanþní služby ve vztahu
ke všem þinnostem uvedeným v seznamu v bodech 1 až 11, vþetnČ
úvČrových referencí a rozborĤ výzkumu a poradenství v oblasti investic
a portfolia, poradenství v oblasti akvizic a podnikové restrukturalizace
a strategie.

b)

„poskytovatel finanþní služby“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba strany, která
usiluje o poskytování finanþní služby nebo finanþní službu poskytuje. Pojem
„poskytovatel finanþní služby“ nezahrnuje veĜejnoprávní subjekt.
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c)

„veĜejnoprávním subjektem“:

i)

vláda, centrální banka nebo mČnový orgán strany nebo subjekt vlastnČný nebo
kontrolovaný stranou, který se pĜedevším zabývá provádČním veĜejných funkcí
nebo þinností pro veĜejné úþely; pojem nezahrnuje subjekt, který se pĜedevším
zabývá poskytováním finanþních služeb na obchodním základČ, nebo

ii)

soukromý subjekt vykonávající funkce, které obvykle vykonává centrální banka
nebo mČnový orgán pĜi výkonu tČchto funkcí.

d)

„novou finanþní službou“ finanþní služba neposkytovaná na území strany, která je
poskytována na území druhé strany a zahrnuje všechny nové formy poskytování
finanþní služby nebo prodej finanþního produktu, který není prodáván za území strany.

ýLÁNEK 195
Výjimka pro obezĜetnostní opatĜení

1.

Každá strana mĤže pĜijmout nebo ponechat v platnosti opatĜení z obezĜetnostních

dĤvodĤ, jako je:

a)

ochrana investorĤ, vkladatelĤ, úþastníkĤ finanþního trhu, pojistníkĤ nebo osob, k nimž
má poskytovatel finanþní služby svČĜeneckou povinnost;
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b)

zachování bezpeþnosti, kvality, integrity nebo finanþní odpovČdnosti poskytovatelĤ
finanþních služeb; a

c)

zajištČní integrity a stability finanþního systému strany.

2.

Pokud tato opatĜení nejsou v souladu s touto kapitolou, nelze je považovat za dĤvod

neplnČní závazkĤ nebo povinností strany podle této kapitoly.

3.

Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat jako povinnost kterékoli ze stran zveĜejnit

informace o obchodech a úþetnictví jednotlivých zákazníkĤ nebo jakékoli dĤvČrné nebo
dĤvČrné obchodní informace, které mají veĜejnoprávní subjekty k dispozici.

ýLÁNEK 196
Úþinná a transparentní regulace

1.

Každá strana vynaloží veškeré úsilí, aby pĜedem informovala všechny zainteresované

osoby o jakýchkoli opatĜeních obecné povahy, jejichž pĜijetí daná strana navrhuje, aby tak
dala tČmto osobám pĜíležitost se k danému opatĜení vyjádĜit. O tČchto opatĜeních strana
podává informace:

a)

úĜedním zveĜejnČním; nebo

b)

jinou písemnou nebo elektronickou formou.
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2.

Každá strana zpĜístupní zainteresovaným osobám své požadavky na vyplĖování žádostí,

které se vztahují k poskytování finanþních služeb.

Dotþená strana informuje žadatele, pokud o to požádá, o stavu vyĜizování jeho žádosti.
Požaduje-li dotþená strana od žadatele dodateþné informace, oznámí to žadateli bez
zbyteþného prodlení.

3.

Každá strana vynaloží veškeré úsilí k zajištČní toho, aby byly na jejím území zavedeny

a uplatĖovány mezinárodní normy pro regulaci a dohled v sektoru finanþních služeb, pro boj
proti praní špinavých penČz nebo jiných aktiv, proti financování terorismu a pro boj proti
daĖovým únikĤm nebo vyhýbání se daĖovým povinnostem.

ýLÁNEK 197
Nové finanþní služby

1.

Strana povolí poskytovatelĤm finanþních služeb druhé strany usazeným na jejím území,

aby nabízeli na jejím území jakoukoli novou finanþní službu v rámci subsektorĤ a finanþních
služeb, které jsou uvedeny na seznamech závazkĤ, s výhradou náležitostí, omezení
a podmínek a kvalifikací stanovených v tČchto seznamech a za pĜedpokladu, že zavedení nové
finanþní služby nevyžaduje pĜijetí nového právního pĜedpisu nebo zmČnu stávajícího právního
pĜedpisu.
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2.

V souladu s odstavcem 1 mĤže strana stanovit právní formu, jejímž prostĜednictvím lze

službu poskytovat, a k poskytování finanþní služby mĤže vyžadovat povolení. Pokud se
takové povolení vyžaduje, musí být o žádosti o toto povolení rozhodnuto v pĜimČĜené dobČ
a takovou žádost lze zamítnout pouze z dĤvodĤ obezĜetnosti.

ýLÁNEK 198
Zpracování údajĤ

1.

Každá strana povolí poskytovateli finanþních služeb druhé strany, aby pĜedával

informace v elektronické nebo jiné podobČ na její území a z nČj za úþelem zpracování údajĤ,
pokud je toto zpracování nezbytné k obvyklé podnikatelské þinnosti tohoto poskytovatele
finanþních služeb 26 .

2.

Každá strana pĜijme nebo ponechá v platnosti dostateþné záruky ochrany soukromí

a základních práv a svobody jednotlivcĤ, zejména pokud jde o pĜedávání osobních údajĤ.

26

Pro upĜesnČní je tĜeba uvést, že podmínky obsažené v tomto þlánku nejsou považovány
za zvláštní závazek podle þl. 194 odst. 2 písm. a).
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ýLÁNEK 199
Zvláštní výjimky

1.

Žádné ustanovení této hlavy nebrání stranČ, vþetnČ jejích veĜejnoprávních subjektĤ, aby

na svém území výhradnČ provádČla þinnosti nebo poskytovala služby, které jsou souþástí
veĜejného systému dĤchodového nebo sociálního zabezpeþení, kromČ pĜípadĤ, kdy tyto
þinnosti mohou být provádČny podle právních pĜedpisĤ strany, poskytovateli finanþních
služeb v rámci soutČže s veĜejnoprávními subjekty nebo soukromými institucemi.

2.

Žádné ustanovení této dohody se nevztahuje na þinnosti vykonávané centrální bankou

nebo mČnovým orgánem nebo jakýmkoli jiným veĜejnoprávním subjektem pĜi provádČní
mČnové nebo devizové politiky.

3.

Žádné ustanovení této hlavy nebrání stranČ, vþetnČ jejích veĜejnoprávních subjektĤ, aby

na svém území výhradnČ provádČla þinnosti nebo poskytovala služby na úþet nebo se zárukou
nebo za použití finanþních zdrojĤ strany nebo jejích veĜejnoprávních subjektĤ.
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ODDÍL F

SLUŽBY V MEZINÁRODNÍ NÁMOěNÍ DOPRAVċ

ýLÁNEK 200
Oblast pĤsobnosti, definice a zásady

1.

Tento oddíl stanoví zásady týkající se služeb v mezinárodní námoĜní dopravČ

uvedených na seznamech závazkĤ podle kapitol 2, 3 a 4 této hlavy.

2.

Pro úþely tohoto oddílu a kapitol 2, 3 a 4 této hlavy se rozumí:

a)

„mezinárodní námoĜní dopravou“ operace typu „z domu do domu“ a multimodální
dopravní operace, tedy pĜeprava zboží, pĜi níž je použito více než jednoho zpĤsobu
dopravy pod jednotným pĜepravním dokladem a která zahrnuje námoĜní úsek, a v tomto
smyslu zahrnuje právo provozovatelĤ mezinárodní námoĜní dopravy pĜímo uzavírat
smlouvy s provozovateli jiných zpĤsobĤ dopravy 27 ;

27

Pro upĜesnČní je tĜeba uvést, že do pĤsobnosti této definice nespadá poskytování
pĜepravní služby. Pro úþely této definice se jednotným pĜepravním dokladem rozumí
doklad, který zákazníkĤm umožĖuje uzavírat s rejdaĜstvím jednotlivé smlouvy pro
pĜepravní operace typu „z domu do domu“.
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b)

„službami pĜi manipulaci s nákladem“ þinnosti vykonávané dokaĜskými spoleþnostmi,
vþetnČ provozovatelĤ terminálĤ, ale mimo pĜímých þinností dokaĜĤ, pokud je tato
pracovní síla organizována nezávisle na dokaĜských spoleþnostech nebo
provozovatelích terminálĤ. K zahrnutým þinnostem patĜí organizace a dohled nad:

c)

i)

nakládkou a vykládkou nákladu z lodi a na loć,

ii)

uvazováním a odvazováním nákladu,

iii)

pĜijetím/dodáním a úschovou nákladu pĜed odesláním nebo po vyložení,

„službami celního odbavení“ (též „službami celních agentĤ“) þinnosti, které spoþívají
v provádČní celních formalit týkajících se dovozu, vývozu nebo tranzitu nákladu na úþet
jiné strany, aĢ už je tato þinnost hlavní þinností poskytovatele služeb, nebo je bČžným
doplĖkem jeho hlavní þinnosti;

d)

„službami skladování a úschovy kontejnerĤ“ þinnosti spoþívající ve skladování
kontejnerĤ, aĢ již v pĜístavních oblastech, nebo ve vnitrozemí, s ohledem na jejich
nakládání/vykládání, opravy a pĜípravu pro nalodČní;
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e)

„službami námoĜních agentur“ þinnosti spoþívající v zastupování obchodních zájmĤ
jedné nebo více lodních linek nebo rejdaĜství v urþité zemČpisné oblasti, a to za tímto
úþelem:

i)

marketing a prodej služeb v námoĜní dopravČ a souvisejících služeb, od cenových
nabídek po fakturaci a vystavování konosamentĤ jménem spoleþností, získávání
a pĜeprodej nezbytných souvisejících služeb, pĜíprava dokumentace a poskytování
obchodních informací,

ii)

jednání jménem spoleþností, organizování pĜivolání lodČ nebo pĜevzetí nákladu,
je-li to vyžadováno;

f)

„zasilatelskými nákladními službami“ þinnosti, které spoþívají v organizaci a sledování
odesílání zásilek jménem lodních zasilatelĤ prostĜednictvím opatĜování pĜepravních
a souvisejících služeb, pĜípravy dokumentace a poskytováním obchodních informací.

3.

S ohledem na stávající situaci mezi stranami v oblasti mezinárodní námoĜní dopravy

musí každá strana:

a)

úþinnČ uplatĖovat zásadu neomezeného pĜístupu na mezinárodní námoĜní trh a obchodní
trasy na komerþním a nediskriminaþním základČ; a
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b)

poskytovat plavidlĤm, která plují pod vlajkou druhé strany nebo která provozují
poskytovatelé služeb druhé strany, zacházení, které není ménČ pĜíznivé, než jaké
poskytuje vlastním plavidlĤm, pokud jde o pĜístup do pĜístavĤ, využití infrastruktury
a pomocné námoĜní služby v pĜístavech i pokud jde o související platby a poplatky,
celní úlevy a pĜidČlení prostoru pro pĜistání a vybavení pro nakládku a vykládku 28 .

4.

PĜi uplatĖování tČchto zásad každá strana:

a)

nezaþlení do budoucích dvoustranných dohod o službách v námoĜní dopravČ s tĜetími
zemČmi ustanovení o sdílení nákladu, vþetnČ suchého sypkého a kapalného nákladu
a pravidelné námoĜní dopravy, a v pĜípadČ, že takováto ustanovení existují
v pĜedchozích dvoustranných dohodách, je v pĜimČĜené lhĤtČ ukonþí; a

b)

s výhradou seznamĤ závazkĤ podle kapitol 2, 3 a 4 této hlavy zajistí, aby veškerá
stávající nebo budoucí pĜijatá opatĜení týkající se služeb v mezinárodní námoĜní
dopravČ nebyla diskriminaþní a nepĜedstavovala skryté omezení služeb v mezinárodní
námoĜní dopravČ.

5.

Každá strana povolí poskytovatelĤm mezinárodních námoĜních služeb druhé strany mít

na jejím území podnik v souladu s þlánkem 165.

28

Ustanovení tohoto písmene se vztahuje pouze na pĜístup ke službám, neumožĖuje však
dodávání služeb.
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6.

Strany zajistí, aby byly služby poskytované v pĜístavech nabízeny za nediskriminaþních

podmínek. Dostupné služby mohou zahrnovat pronájem plavidel s posádkou, tažné a vleþné
služby, dodávky zásob, paliva a vody, likvidaci odpadĤ a balastní vody z vypouštČní nádrží,
služby kapitána pĜístavu, navigaþní služby, provozní služby na pobĜeží nezbytné pro provoz
plavidla, vþetnČ komunikace, dodávek vody a elektrické energie, zaĜízení pro nouzové
opravy, kotvení a pĜistání.

KAPITOLA 6

ELEKTRONICKÝ OBCHOD

ýLÁNEK 201
Cíl a zásady

1.

Strany, uznávajíce, že elektronické obchodování zvyšuje obchodní pĜíležitosti v mnoha

odvČtvích, souhlasí s podporou rozvoje vzájemného elektronického obchodu, zejména
prostĜednictvím spolupráce v otázkách souvisejících s elektronickým obchodem podle
ustanovení této hlavy.

2.

Strany uznávají, že rozvoj elektronického obchodu musí být sluþitelný s mezinárodními

normami pro ochranu údajĤ, a zaruþovat tak ochranu soukromí uživatelĤ elektronického
obchodu.
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3.

Strany se dohodly, že nebudou ukládat clo z dodávek doruþených elektronickou cestou.

ýLÁNEK 202
Regulaþní aspekty elektronického obchodu

Strany povedou dialog o otázkách regulace v souvislosti s elektronickým obchodem, které se
budou mimo jiné týkat tČchto oblastí:

a)

uznávání certifikátĤ elektronických podpisĤ vydaných veĜejnosti a usnadnČní
pĜeshraniþních certifikaþních služeb;

b)

nakládání s nevyžádanými elektronickými obchodními sdČleními;

c)

ochrana spotĜebitelĤ ve sféĜe elektronického obchodu; a

d)

jakékoli další otázky související s rozvojem elektronického obchodu.
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KAPITOLA 7

VÝJIMKY

ýLÁNEK 203
Obecné výjimky

1.

Za podmínky, že se taková opatĜení neuplatĖují zpĤsobem, který by vytváĜel nástroj

svévolné nebo neoprávnČné diskriminace mezi stranami, kde pĜevládají podobné podmínky,
nebo skrytého omezení usazování nebo pĜeshraniþního poskytování služeb, nelze žádná
ustanovení této hlavy chápat tak, že by kterékoli stranČ bránila v pĜijetí nebo provádČní
opatĜení:

a)

nezbytných pro ochranu veĜejné bezpeþnosti nebo veĜejné mravnosti nebo pro udržení
veĜejného poĜádku;

b)

nutných k ochranČ života nebo zdraví lidí, zvíĜat a rostlin;

c)

vztahujících se k ochranČ vyþerpatelných pĜírodních zdrojĤ, jsou-li tato opatĜení
uplatĖována ve spojení s omezením domácích investorĤ nebo domácího poskytování
nebo pĜijímání služeb;
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d)

nezbytných pro ochranu národních památek umČlecké, historické nebo archeologické
hodnoty;

e)

nezbytných k zajištČní souladu s právními nebo správními pĜedpisy, jež nejsou
nesluþitelné s ustanoveními této hlavy, vþetnČ ustanovení týkajících se:

i)

pĜedcházení klamavým a podvodným praktikám nebo odškodĖování za neplnČní
závazkĤ ze smluv,

ii)

ochrany soukromí jednotlivcĤ, pokud jde o zpracovávání a šíĜení osobních údajĤ,
a ochrany dĤvČrné povahy záznamĤ a úþtĤ jednotlivých osob,

iii)

bezpeþnosti;
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f)

v rozporu s þlánky 165 a 171 této hlavy za pĜedpokladu, že cílem odlišného zacházení je
zajištČní úþinného nebo nestranného ukládání nebo vybírání pĜímých daní v pĜípadČ
hospodáĜských þinností, investorĤ, služeb nebo poskytovatelĤ služeb druhé strany 29 .

2.

Ustanovení této hlavy a odpovídajících pĜíloh se seznamy závazkĤ se nevztahují na

pĜíslušné systémy sociálního zabezpeþení stran nebo na þinnosti na území pĜíslušné strany,
které jsou spojeny, byĢ jen pĜíležitostnČ, s výkonem úĜední pravomoci.

29

OpatĜení, která jsou zamČĜena na zajištČní spravedlivého nebo úþinného ukládání nebo
vybírání pĜímých daní, zahrnují opatĜení, která pĜijala strana v rámci svých daĖových
systémĤ a která:
a)
se vztahují na investory a poskytovatele služeb – nerezidenty, pĜi uznání
skuteþnosti, že daĖová povinnost nerezidentĤ je urþena s ohledem na daĖové
položky poĜizované nebo umístČné na území strany; nebo
b)
platí pro nerezidenty v zájmu zajištČní uložení nebo výbČru daní na území strany;
nebo
c)
se vztahují na nerezidenty nebo rezidenty s cílem zamezit vyhýbání se daĖové
povinnosti nebo daĖovým únikĤ, vþetnČ opatĜení pro zajištČní shody; nebo
d)
se vztahují na pĜíjemce služeb poskytnutých na území nebo z území druhé strany
s cílem zajistit uložení nebo výbČr daní od tČchto pĜíjemcĤ pocházejících ze
zdrojĤ na území strany; nebo
e)
rozlišují investory a poskytovatele služeb podléhající zdanČní u celosvČtovČ
zdanitelných položek od jiných investorĤ a dodavatelĤ služeb, pĜi uznání
rozdílného charakteru jejich daĖového základu; nebo
f)
stanoví, vymČĜují nebo rozdČlují pĜíjem, zisk, výnos, ztrátu, srážky nebo
pohledávku osob nebo poboþek, které jsou rezidenty, nebo mezi osobami ve
spojení nebo poboþkami stejné osoby s cílem zachovat základ danČ strany.
Výrazy nebo pojmy z oblasti daní uvedené v písmenu f) a v této poznámce pod þarou se
rozumí výrazy nebo pojmy z oblasti daní podle vnitĜních právních pĜedpisĤ strany
pĜijímající toto opatĜení nebo podle rovnocenných nebo podobných definic nebo pojmĤ.
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HLAVA IV

BċŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

ýLÁNEK 204
Cíl a oblast pĤsobnosti

1.

Strany usilují o vzájemnou liberalizaci bČžných plateb a pohybu kapitálu v souladu se

závazky pĜijatými v rámci mezinárodních finanþních institucí a s náležitým ohledem na
stabilitu mČny každé strany.

2.

Tato hlava se vztahuje na všechny bČžné platby a pohyb kapitálu mezi stranami.

ýLÁNEK 205
BČžný úþet

Strany povolí, nebo pĜípadnČ schválí, veškeré platby a pĜevody mezi stranami na bČžném úþtu
ve volnČ smČnitelné mČnČ v souladu s Dohodou o Mezinárodním mČnovém fondu, a zejména
s ustanoveními þlánku VIII.
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ýLÁNEK 206
Kapitálový úþet

Pokud jde o transakce na kapitálovém a finanþním úþtu platební bilance, strany po vstupu této
dohody v platnost povolí, nebo pĜípadnČ zajistí, volný pohyb kapitálu v souvislosti s pĜímými
investicemi do právnických osob, které byly založeny podle právních pĜedpisĤ hostitelské
zemČ, a s investicemi a jinými transakcemi uskuteþnČnými v souladu s ustanoveními þásti IV
hlavy III (Usazování, obchod se službami a elektronický obchod) 30 této dohody a rovnČž
likvidaci nebo repatriaci tČchto investic a veškerého zisku, který z nich pochází.

ýLÁNEK 207
Ochranná opatĜení

Pokud pohyb kapitálu mezi stranami za výjimeþných okolností zpĤsobuje nebo hrozí zpĤsobit
vážné potíže pro fungování kurzové nebo mČnové politiky u kterékoli strany, mĤže dotyþná
strana na období nepĜesahující jeden rok pĜijmout ochranná opatĜení týkající se pohybu
kapitálu. UplatĖování ochranných opatĜení mĤže být prostĜednictvím jejich formálního
znovuzavedení prodlouženo v pĜípadČ extrémnČ mimoĜádných okolností a poté, co strany
provedení jakéhokoli navrženého formálního znovuzavedení vzájemnČ zkoordinovaly 31 .

30

31

Pro upĜesnČní je tĜeba uvést, že na tuto hlavu se vztahují i výjimky uvedené v þásti
V této dohody, stejnČ jako výjimky uvedené v þásti IV hlavČ III (Usazování, obchod se
službami a elektronický obchod) této dohody.
Znovuzavedení ochranných opatĜení nemusí být stranami schváleno.
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ýLÁNEK 208
ZávČreþná ustanovení

1.

Co se týþe této hlavy, strany potvrzují svá práva a povinnosti stanovené Mezinárodním

mČnovým fondem nebo jakýmikoli dalšími dohodami mezi þlenskými státy Evropské unie
a kteroukoli stĜedoamerickou republikou.

2.

Strany povedou vzájemné konzultace s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi stranami,

a podpoĜit tak cíle této dohody.

HLAVA V

VEěEJNÉ ZAKÁZKY

ýLÁNEK 209
Úvod

1.

Strany uznávají, že transparentní, soutČžní a otevĜená nabídková Ĝízení pĜispívají

k udržitelnému hospodáĜskému rozvoji, a stanovují si za cíl úþinné, vzájemné a postupné
otevĜení svých trhĤ s veĜejnými zakázkami.

EU/CENTR-AM/cs 252

2.

Pro úþely této hlavy se rozumí:

a)

„komerþním zbožím a službami“ typ zboží a služeb, které se na obchodním trhu bČžnČ
prodávají nebo nabízejí nestátním odbČratelĤm k nestátním úþelĤm nebo které obvykle
kupují nestátní odbČratelé k nestátním úþelĤm;

b)

„postupem posuzování shody“ jakýkoli postup pĜímo nebo nepĜímo použitý za úþelem
zjištČní, zda jsou splnČny pĜíslušné požadavky technických pĜedpisĤ nebo norem;

c)

„stavební službou“ služba, jejímž cílem je realizace jakéhokoli druhu inženýrských
nebo pozemních staveb, na základČ 51. sekce prozatímní centrální klasifikace produktĤ
vypracované OSN;

d)

„elektronickou dražbou“ opakující se postup, pĜi nČmž dodavatelé þi poskytovatelé
(dále jen v této hlavČ „dodavatel“) využívají elektronických prostĜedkĤ pro prezentaci
buć nových cen, nebo nových hodnot pro kvantifikovatelné necenové prvky nabídek,
které souvisejí s hodnotícími kritérii, nebo pro prezentaci obojího, a jenž umožĖuje
Ĝazení a pĜeĜazování nabídek;

e)

výrazem „písemnČ“ nebo „písemný“ jakékoli slovní nebo þíselné vyjádĜení, které lze
þíst, reprodukovat þi posléze sdČlovat. MĤže se jednat i o elektronicky pĜedávané nebo
uchovávané informace;
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f)

„omezeným nabídkovým Ĝízením“ Ĝízení, ve kterém zadavatel kontaktuje jednoho nebo
více dodavatelĤ dle svého výbČru;

g)

„seznamem dodavatelĤ“ seznam dodavatelĤ, kteĜí podle zadavatele splĖují podmínky
pro úþast na tomto seznamu nebo formální požadavky pro zahrnutí do takového
seznamu a které zadavatel hodlá využít více než jednou;

h)

„opatĜením“ jakýkoli právní pĜedpis, postup, správní pokyn þi praxe zadavatele ve
vztahu k veĜejné zakázce, na kterou se vztahuje tato dohoda;

i)

„oznámením zamýšlené veĜejné zakázky“ oznámení zveĜejnČné zadavatelem vyzývající
zainteresované dodavatele k podání žádosti o úþast, k pĜedložení nabídky, nebo
k obojímu, v závislosti na právních pĜedpisech každé strany;

j)

„kompenzací“ jakákoli podmínka nebo opatĜení, které se využívají k podpoĜe místního
rozvoje nebo ke zlepšení úþtĤ platební bilance strany, jako je použití vnitĜních zdrojĤ
strany, udČlování licencí na technologii, investice, výmČnný obchod a podobná opatĜení
þi požadavky;

k)

„otevĜeným nabídkovým Ĝízením“ Ĝízení, pĜi nČmž mĤže nabídku pĜedložit jakýkoli
zainteresovaný dodavatel;

EU/CENTR-AM/cs 254

l)

„zadavatelem“ subjekt, na který se vztahuje oddíl A, B nebo C týkající se pĜíslušné
strany v dodatku 1 (Oblast pĤsobnosti) pĜílohy XVI (VeĜejné zakázky);

m)

„kvalifikovaným dodavatelem“ dodavatel, u nČjž zadavatel uzná, že splĖuje podmínky
pro úþast v Ĝízení;

n)

„výbČrovým nabídkovým Ĝízením“ Ĝízení, v nČmž zadavatel vyzve k pĜedložení
nabídky pouze kvalifikované nebo registrované dodavatele;

o)

„službami“ rovnČž stavební služby, není-li uvedeno jinak; a

p)

„technickou specifikací“ požadavek nabídkového Ĝízení, který:
i)

stanoví vlastnosti zboží nebo služeb, které jsou pĜedmČtem nabídky, vþetnČ
kvality, výkonnosti, bezpeþnosti a rozmČrĤ nebo postupĤ a metod jejich výroby
nebo poskytování, nebo

ii)

se týká terminologie, symbolĤ, požadavkĤ na balení, znaþení nebo oznaþování,
pokud se týkají zboží nebo služby.
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ýLÁNEK 210
Oblast pĤsobnosti

1.

Ustanovení této hlavy se použijí na všechna opatĜení týkající se veĜejných zakázek, na

které se vztahuje tato dohoda. Pro úþely této hlavy se veĜejnou zakázkou, na kterou se
vztahuje tato dohoda, rozumí zakázka pro státní úþely:

a)

vypsaná na zboží, služby þi jejich kombinaci:
i)

podle specifikace každé strany v pĜíslušných oddílech dodatku 1 (Oblast
pĤsobnosti) pĜílohy XVI, a

ii)

za úþelem jiným, než je komerþní prodej þi pĜeprodej nebo použití v souvislosti
s výrobou nebo dodávkou zboží þi poskytováním služeb pro komerþní prodej þi
pĜeprodej;

b)

uskuteþĖovaná prostĜednictvím všech smluvních prostĜedkĤ vþetnČ: koupČ, koupČ na
splátky, pronájmu þi nájmu s právem následné koupČ nebo bez nČj;

c)

jejíž hodnota se v okamžiku zveĜejnČní oznámení v souladu s þlánkem 213 rovná
pĜíslušné prahové hodnotČ stanovené každou stranou v dodatku 1 (Oblast pĤsobnosti)
pĜílohy XVI, nebo je vyšší;

d)

vypsaná zadavatelem; a
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e)

která není z pĤsobnosti této hlavy jinak vylouþena.

2.

Není-li uvedeno jinak, tato hlava se nepoužije na:

a)

nabývání nebo pronájem pĤdy, budov nebo jiného nemovitého majetku nebo práv
k nim;

b)

mimosmluvní ujednání nebo jakoukoli formu pomoci, kterou poskytují strany, vþetnČ
dohod o spolupráci, grantĤ, pĤjþek, kapitálových injekcí, záruk a daĖových pobídek;
poskytování zboží a služeb vládou státním, regionálním nebo místním orgánĤm státní
správy;

c)

poĜizování nebo získávání služeb finanþních agentur nebo depozitních služeb,
konkursních služeb a služeb pro Ĝízení v pĜípadČ regulovaných finanþních institucí nebo
odbytových, výplatních a distribuþních služeb pro cenné papíry vydané orgány státní
správy, vþetnČ pĤjþek a vládních obligací, smČnek a jiných cenných papírĤ;

d)

smlouvy na zajišĢování veĜejné zamČstnanosti a související opatĜení v oblasti
zamČstnanosti;

e)

veĜejné zakázky zadávané:

i)

za konkrétním úþelem poskytování mezinárodní pomoci, vþetnČ rozvojové
pomoci,
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ii)

podle zvláštního postupu nebo podmínky stanovené mezinárodní dohodou
o rozmisĢování vojsk nebo o spoleþném provádČní projektu signatáĜskými
zemČmi,

iii)

podle zvláštního postupu nebo podmínek mezinárodní organizace nebo
financované mezinárodními granty, pĤjþkami nebo jinou pomocí, kde by jinak
pĜíslušný postup nebo podmínky byly v rozporu s touto hlavou;

f)

nákupy za výjimeþnČ výhodných podmínek, které jsou nabízeny pouze krátkodobČ, jako
je napĜíklad neobvyklý prodej uskuteþĖovaný spoleþnostmi, které za normálních
okolností nejsou dodavateli, nebo prodej majetku podnikĤ v nucené správČ nebo
konkursu.

3.

Každá strana specifikuje v dodatku 1 (Oblast pĤsobnosti) pĜílohy XVI tyto informace:

a)

ústĜední orgány státní správy, na jejichž veĜejné zakázky se vztahuje tato hlava (v oddílu
A);

b)

jiné než ústĜední orgány státní správy, na jejichž veĜejné zakázky se vztahuje tato hlava
(v oddílu B);

c)

všechny ostatní subjekty, na jejichž veĜejné zakázky se vztahuje tato hlava (v pododdílu
C);

d)

služby, jiné než stavební, na které se vztahuje tato hlava (v oddílu D);
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e)

stavební služby, na které se vztahuje tato hlava (v oddílu E); a

f)

jakékoli obecné poznámky (v oddílu F).

4.

Ustanovení této hlavy se použijí i v pĜípadČ, že právní pĜedpisy strany umožĖují, aby

veĜejná zakázka, na kterou se vztahuje tato dohoda, byla jménem zadavatele provedena jinými
subjekty nebo osobami.

5.

a)

Žádný zadavatel nesmí pĜipravit, rozvrhnout nebo jinak strukturovat jakoukoli
veĜejnou zakázku tak, aby se vyhnul povinnostem podle této hlavy;

b)

MĤže-li být veĜejná zakázka rozdČlena tak, že ji lze zadat souþasnČ v podobČ více
samostatných þástí, zohlední se celková odhadovaná hodnota všech takových
þástí. Rovná-li se souhrnná hodnota jednotlivých þástí prahové hodnotČ, kterou
daná strana stanovila v pĜíslušném oddílu, nebo je-li vyšší, použije se tato hlava na
zadání takových þástí, s výjimkou þástí, jejichž hodnota je nižší než 80 000 EUR.

6.

Žádná ustanovení této hlavy nelze chápat tak, že by kterékoli stranČ bránila pĜijmout

nebo ponechat v platnosti opatĜení týkající se zboží nebo služeb poskytovaných osobami se
zdravotním postižením, dobroþinnými institucemi nebo vČzni, opatĜení nezbytná pro ochranu
veĜejné mravnosti, veĜejného poĜádku nebo veĜejné bezpeþnosti, pro ochranu života a zdraví
lidí, zvíĜat nebo rostlin, vþetnČ opatĜení v oblasti ochrany životního prostĜedí, a opatĜení pro
ochranu duševního vlastnictví.
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StĜedoamerické republiky mohou pĜijmout, vypracovat, ponechat v platnosti nebo provést
opatĜení na podporu pĜíležitostí nebo programĤ pro politiky zadávání veĜejných zakázek na
rozvoj jejich menšin a mikropodnikĤ a malých a stĜedních podnikĤ vþetnČ preferenþních
pravidel, jako napĜíklad:

a)

identifikace mikropodnikĤ a malých a stĜedních podnikĤ registrovaných jako dodavatelé
státu;

b)

stanovení kritérií zjednodušeného Ĝízení (tiebreaku), kdy zadavatelé mohou zakázku
pĜidČlit domácímu mikropodniku, malému nebo stĜednímu podniku, který se
nabídkového Ĝízení úþastní samostatnČ nebo jako þlen sdružení a pĜedložil nabídku
hodnocenou stejnČ jako nabídky jiných dodavatelĤ.

7.

Žádné ustanovení této hlavy nebrání stranČ, aby vypracovala nové politiky zadávání

veĜejných zakázek, postupy nebo smluvní prostĜedky, pokud nejsou v rozporu s touto hlavou.

ýLÁNEK 211
Obecné zásady

1.

V pĜípadČ jakýchkoli opatĜení a veĜejných zakázek, na které se vztahuje tato dohoda,

uplatní každá strana, vþetnČ svých zadavatelĤ, u zboží a služeb druhé strany a u dodavatelĤ
druhé strany, kteĜí nabízejí zboží nebo služby kterékoli strany, zacházení, které není ménČ
pĜíznivé, než jaké strana, vþetnČ svých zadavatelĤ, uplatĖuje na domácí zboží, služby
a dodavatele.
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2.

V pĜípadČ jakýchkoli opatĜení týkajících se veĜejné zakázky, na kterou se vztahuje tato

dohoda, nesmí žádná strana vþetnČ svých zadavatelĤ:

a)

zacházet s dodavatelem usazeným na jejím území ménČ pĜíznivČ než s jiným
dodavatelem usazeným na jejím území na základČ míry jeho zahraniþní afilace nebo
zahraniþního vlastnictví; ani

b)

diskriminovat dodavatele usazeného na jejím území na základČ toho, že zboží nebo
služby, které pro urþitou veĜejnou zakázku nabízí, jsou zbožím nebo službami druhé
strany.

3.

S jakýmkoli dodavatelem nebo poskytovatelem služeb z EU usazeným v nČkteré

stĜedoamerické republice budou všechny ostatní stĜedoamerické republiky zacházet
zpĤsobem, který není ménČ pĜíznivý než zpĤsob, kterým zacházejí se svými vlastními
dodavateli nebo poskytovateli služeb, pokud jde o jakékoli opatĜení týkající se veĜejné
zakázky, na kterou se vztahuje tato dohoda.

S jakýmkoli dodavatelem nebo poskytovatelem služeb ze StĜední Ameriky usazeného
v nČkterém þlenském státČ Evropské unie budou všechny ostatní þlenské státy Evropské unie
zacházet zpĤsobem, který není ménČ pĜíznivý než zpĤsob, kterým zacházejí se svými
vlastními dodavateli nebo poskytovateli služeb, pokud jde o jakékoli opatĜení týkající se
veĜejné zakázky, na kterou se vztahuje tato dohoda.
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Strany nezavedou nové požadavky na místní usazení nebo registraci dodavatelĤ
a poskytovatelĤ služeb, kteĜí chtČjí pĜedložit nabídku na veĜejnou zakázku, na kterou se
vztahuje tato dohoda, které by pro dodavatele a poskytovatele služeb druhé strany znamenaly
konkurenþní nevýhodu. Stávající požadavky budou pĜezkoumány do deseti let od vstupu této
dohody v platnost 32 .

Používání elektronických prostĜedkĤ

4.

Zadává-li zadavatel veĜejnou zakázku, na kterou se vztahuje tato dohoda,

elektronickými prostĜedky, je povinen:

a)

zajistit, aby byla veĜejná zakázka zadána s použitím takových technologií a softwaru
(vþetnČ technologií a softwaru pro ovČĜování pravosti a kódování informací), které jsou
obecnČ dostupné a interoperabilní s ostatními bČžnČ dostupnými technologickými
a softwarovými produkty; a

b)

udržovat mechanismy, které zajišĢují integritu žádostí o úþast a integritu nabídek,
vþetnČ registrace þasu a pĜíjmu a také prevence neoprávnČného pĜístupu.

32

Pro upĜesnČní je tĜeba uvést, že žádné ustanovení tohoto þlánku nemá vliv na obchod se
službami, na který se vztahuje hlava III (Usazování, obchod se službami a elektronický
obchod) a její pĜílohy nazvané Seznamy závazkĤ týkajících se usazování, Seznamy
závazkĤ týkajících se pĜeshraniþního poskytování služeb, Výhrady týkající se klíþových
zamČstnancĤ a stážistĤ-absolventĤ z EU, Seznamy závazkĤ republik na stranČ StĜední
Ameriky týkajících se prodejcĤ služeb podnikĤm a Seznam závazkĤ republik na stranČ
StĜední Ameriky týkajících se klíþových zamČstnancĤ a stážistĤ-absolventĤ.
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Zadávání veĜejných zakázek

5.

Zadavatel zadá veĜejnou zakázku, na kterou se vztahuje tato dohoda, transparentním

a nestranným zpĤsobem, který vyluþuje stĜetu zájmĤ, zabrání korupþním praktikám a je
v souladu s touto hlavou, za použití metod, jako je otevĜené nabídkové Ĝízení, výbČrové
nabídkové Ĝízení a omezené nabídkové Ĝízení. KromČ toho strany zavedou nebo nadále
uplatĖují sankce proti korupþním praktikám.

Pravidla pĤvodu

6.

Pro úþely veĜejných zakázek, na které se vztahuje tato dohoda, neuplatní žádná strana

na zboží nebo služby dovážené z druhé strany nebo dodávané þi poskytované druhou stranou
pravidla pĤvodu, která se liší od pravidel pĤvodu, jež daná strana ve stejné dobČ uplatĖuje na
dovoz nebo dodávky stejného zboží nebo na poskytování služeb od téže strany pĜi bČžném
obchodování.

Kompenzace

7.

S výhradou výjimek obsažených v této hlavČ nebo v pĜílohách s ní souvisejících nesmí

žádná strana usilovat o kompenzace, zohledĖovat je, ani je ukládat þi vymáhat.
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ýLÁNEK 212
ZveĜejĖování informací o veĜejných zakázkách

1.

Každá strana:

a)

neprodlenČ zveĜejní každý právní pĜedpis, soudní rozhodnutí nebo obecnČ závazné
správní rozhodnutí, standardní smluvní ujednání, které jsou stanoveny právními
pĜedpisy a jsou zaþlenČny v podobČ odkazu do oznámení nebo zadávací dokumentace
a do postupu vztahujícího se k veĜejným zakázkám, na které se vztahuje tato dohoda,
jakož i veškeré jejich úpravy, a to na oficiálnČ urþených elektronických þi tištČných
médiích, která jsou široce distribuována a jsou veĜejnosti snadno dostupná;

b)

poskytne na žádost kterékoli strany další informace týkající se uplatĖování takových
ustanovení;

c)

uvede v dodatku 2 (Média pro zveĜejĖování informací o veĜejných
zakázkách) pĜílohy XVI seznam elektronických a tištČných médií, na nichž strana
zveĜejní informace podle písmene a); a

d)

uvede v dodatku 3 (Média pro zveĜejĖování oznámení) pĜílohy XVI seznam médií, na
nichž strana zveĜejní oznámení podle þlánku 213, þl. 215 odst. 4 a þl. 223 odst. 2.
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2.

StĜední Amerika vynaloží veškeré pĜimČĜené úsilí k tomu, aby zĜídila jednotné místo

pĜístupu na regionální úrovni. Za úþelem zĜízení, zahájení þinnosti a údržby takového
jednotného místa pĜístupu poskytne EU technickou a finanþní pomoc. Tato spolupráce je
pĜedmČtem þásti III hlavy VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této dohody. Podmínkou
provedení tohoto ustanovení je uskuteþnČní iniciativy týkající se technické a finanþní pomoci
pro zĜízení, zahájení þinnosti a údržby jednotného místa pĜístupu na úrovni StĜední Ameriky.
3.

Každá strana neprodlenČ oznámí druhé stranČ veškeré úpravy informací strany

uvedených v dodatcích 2 (Média pro zveĜejĖování informací o veĜejných zakázkách) a 3
(Média pro zveĜejĖování oznámení) pĜílohy XVI.
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ýLÁNEK 213
ZveĜejĖování oznámení

Oznámení zamýšlené veĜejné zakázky

1.

Zadavatel u každé veĜejné zakázky, na kterou se vztahuje tato dohoda, s výjimkou

okolností popsaných v þlánku 220, zveĜejní na pĜíslušném médiu uvedeném v dodatku 3
(Média pro zveĜejĖování oznámení) pĜílohy XVI oznámení zamýšlené veĜejné zakázky.
Každé oznámení obsahuje informace stanovené v dodatku 4 (Oznámení zamýšlené veĜejné
zakázky) pĜílohy XVI. Oznámení jsou pĜístupná bezplatnČ v elektronické podobČ
z jednotného místa pĜístupu na regionální úrovni, pokud taková místa existují.

Oznámení o plánovaných veĜejných zakázkách

2.

Zadavatelé se vyzývají, aby každý rok co nejdĜíve zveĜejnili oznámení týkající se jejich

budoucích plánĤ ohlednČ veĜejných zakázek (dále jen „oznámení o plánovaných veĜejných
zakázkách“). Toto oznámení by mČlo obsahovat pĜedmČt veĜejné zakázky a pĜibližné datum,
kdy bude zveĜejnČno oznámení zamýšlené veĜejné zakázky nebo kdy se uskuteþní nabídkové
Ĝízení.
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3.

Zadavatel mĤže, pokud tak stanoví právní pĜedpisy dané strany, použít oznámení

o plánovaných veĜejných zakázkách jako oznámení zamýšlené veĜejné zakázky za
pĜedpokladu, že toto oznámení obsahuje všechny informace stanovené v dodatku 4
(Oznámení zamýšlené veĜejné zakázky), které jsou dostupné, a také prohlášení, že
zainteresovaní dodavatelé mají zadavateli sdČlit svĤj zájem o veĜejnou zakázku.

ýLÁNEK 214
Podmínky úþast

1.

Zadavatel omezí veškeré podmínky úþasti v nabídkovém Ĝízení na podmínky, které jsou

zásadní pro zajištČní toho, aby mČl dodavatel pro realizaci dané veĜejné zakázky právní
a finanþní kapacitu i podnikatelské a odborné schopnosti.

2.

PĜi posuzování toho, zda dodavatel splĖuje podmínky úþasti, hodnotí zadavatel finanþní,

podnikatelské a odborné schopnosti dodavatele na základČ jeho podnikatelských aktivit jak na
území strany, z níž zadavatel pochází, tak mimo nČj, a nesmí úþast dodavatele ve veĜejné
zakázce podmínit dĜívČjším zadáním jedné nebo více zakázek danému dodavateli zadavatelem
dané strany nebo pĜedchozími pracovními zkušenostmi dodavatele na území dané strany.

3.

PĜi tomto posuzování zadavatel vychází z podmínek, které pĜedem blíže urþil

v oznámeních þi v zadávací dokumentaci.
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4.

Zadavatel mĤže vylouþit dodavatele z dĤvodĤ, jako jsou úpadek, lživá prohlášení,

závažné nedostatky pĜi plnČní nČkterého hmotnČprávního požadavku nebo povinnosti
vyplývající z pĜedchozí smlouvy þi smluv, odsouzení v souvislosti s trestnou þinností nebo
odsouzení související se závažnými pĜestupky, profesním pochybením, neplacením daní, nebo
z podobných dĤvodĤ.

Každá strana mĤže pĜijmout nebo uplatĖovat stávající postupy, kterými se dodavatelé, u nichž
bylo zjištČno, že byli zapojeni do podvodných nebo jiných nezákonných þinností v souvislosti
s veĜejnou zakázkou, prohlašují na urþitou dobu nebo na neurþito za nezpĤsobilé k úþasti
v nabídkových Ĝízeních strany. Tato strana na žádost druhé strany oznaþí, v proveditelném
rozsahu, dodavatele, které v rámci tČchto postupĤ prohlásila za nezpĤsobilé a pĜípadnČ
poskytne informace týkající se tČchto dodavatelĤ nebo jejich podvodné nebo nezákonné
þinnosti.
5.

Zadavatel mĤže požadovat, aby uchazeþ o veĜejnou zakázku ve své nabídce uvedl,

jakou þást zakázky pĜípadnČ zamýšlí zadat tĜetím osobám, a všechny navrhované
subdodavatele. Uvedením tČchto informací není dotþena odpovČdnost hlavního dodavatele.
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ýLÁNEK 215
Kvalifikace nebo registrace dodavatelĤ
VýbČrové nabídkové Ĝízení
1.

Pokud zadavatel hodlá využít výbČrového nabídkového Ĝízení:

a)

zahrne do oznámení zamýšlené veĜejné zakázky alespoĖ informace uvedené
v odstavci 1 dodatku 4 (Oznámení zamýšlené veĜejné zakázky) pĜílohy XVI a vyzve
dodavatele k podání žádosti o úþast; a

b)

poskytne kvalifikovaným nebo registrovaným dodavatelĤm do zahájení lhĤty pro
pĜedkládání nabídek pĜinejmenším informace uvedené v odstavci 2 dodatku 4
(Oznámení zamýšlené veĜejné zakázky) pĜílohy XVI.

2.

Zadavatel uzná za kvalifikované dodavatele všechny domácí dodavatele a všechny

dodavatele druhé strany, kteĜí splĖují podmínky úþasti v daném nabídkovém Ĝízení, ledaže by
zadavatel v oznámení zamýšlené veĜejné zakázky stanovil jakékoliv omezení, pokud jde
o poþet dodavatelĤ, jimž bude dovoleno pĜedložit nabídku, a kritéria pro výbČr tohoto
omezeného poþtu dodavatelĤ.
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3.

Pokud zadávací dokumentace není veĜejnČ pĜístupná ode dne zveĜejnČní oznámení podle

odstavce 1, zajistí zadavatel, aby tyto dokumenty byly poskytnuty všem kvalifikovaným
dodavatelĤm vybraným v souladu s odstavcem 2 ve stejnou dobu.

Seznam dodavatelĤ

4.

Zadavatel mĤže vést seznam dodavatelĤ za pĜedpokladu, že každý rok zveĜejní

oznámení vyzývající zainteresované dodavatele k podání žádosti o zaĜazení na tento seznam
a že oznámení zveĜejnČná elektronickými prostĜedky jsou nepĜetržitČ k dispozici na
pĜíslušném médiu uvedeném v dodatku 3 (Média pro zveĜejĖování oznámení) pĜílohy XVI.
Toto oznámení zahrnuje informace stanovené v dodatku 5 (Oznámení vyzývající
zainteresované dodavatele k podání žádosti o zaĜazení na seznam dodavatelĤ) pĜílohy XVI.

5.

V pĜípadech, kdy je platnost seznamu dodavatelĤ stanovena na tĜi roky nebo ménČ,

mĤže zadavatel bez ohledu na ustanovení odstavce 4 zveĜejnit oznámení podle odstavce 4
pouze jednou, a sice na zaþátku doby platnosti seznamu, ovšem za pĜedpokladu, že
v oznámení bude doba platnosti zmínČna a že žádná další oznámení již nebudou zveĜejnČna.

6.

Zadavatel umožní dodavatelĤm požádat kdykoliv o zaĜazení na seznam dodavatelĤ

a v pĜimČĜenČ krátké dobČ na tento seznam zaĜadí všechny dodavatele, kteĜí splĖují pĜíslušné
požadavky.
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7.

Zadavatel mĤže, pokud tak stanoví právní pĜedpisy dané strany, použít oznámení

vyzývající dodavatele k podání žádosti o zaĜazení na seznam dodavatelĤ jako oznámení
zamýšlené veĜejné zakázky za pĜedpokladu, že:

a)

oznámení je zveĜejnČno v souladu s odstavcem 4 a obsahuje informace stanovené
v dodatku 5 (Oznámení vyzývající zainteresované dodavatele k podání žádosti
o zaĜazení na seznam dodavatelĤ) pĜílohy XVI a všechny informace stanovené
v dodatku 4 (Oznámení zamýšlené veĜejné zakázky) pĜílohy XVI, které jsou dostupné,
a také prohlášení, že jde o oznámení zamýšlené veĜejné zakázky;

b)

zadavatel neprodlenČ poskytne dodavatelĤm, kteĜí u nČho projevili o danou veĜejnou
zakázku zájem, informace, jež jim budou postaþovat pro posouzení jejich zájmu
o zakázku, vþetnČ všech zbývajících informací stanovených v dodatku 4 (Oznámení
zamýšlené veĜejné zakázky) pĜílohy XVI, a to v míĜe, do jaké jsou takové informace
dostupné; a

c)

dodavateli, který požádal o zaĜazení na seznam dodavatelĤ v souladu s odstavcem 6,
mĤže být umožnČno pĜedložení nabídky pro danou veĜejnou zakázku, pokud má
zadavatel dostatek þasu na posouzení, zda nabídka splĖuje podmínky úþasti.

8.

Zadavatel neprodlenČ informuje všechny dodavatele, kteĜí podají žádost o úþast nebo

o zaĜazení na seznam dodavatelĤ, o svém rozhodnutí ohlednČ jejich žádostí.
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9.

Pokud zadavatel zamítne dodavatelovu žádost o kvalifikaci nebo o zaĜazení na seznam

dodavatelĤ, pĜestane dodavatele považovat za kvalifikovaného nebo jej vyškrtne ze seznamu
dodavatelĤ, neprodlenČ o této skuteþnosti informuje daného dodavatele a na jeho žádost mu
neprodlenČ poskytne písemné odĤvodnČní svého rozhodnutí.

10.

Strany uvedou v oddílu F (Obecné poznámky) dodatku 1 (Oblast pĤsobnosti) pĜílohy

XVI, které subjekty mohou používat seznamy dodavatelĤ.

ýLÁNEK 216
Technické specifikace

1.

Zadavatel nebude vypracovávat, pĜijímat ani uplatĖovat žádné technické specifikace

nebo pĜedepisovat žádný postup posuzování shody za úþelem nebo s úþinkem vytvoĜení
zbyteþných pĜekážek pro mezinárodní obchod.

2.

PĜi definování technických specifikací poĜizovaného zboží nebo služeb je zadavatel, je-

li to vhodné, povinen:

a)

stanovit technické specifikace spíše ve smyslu výkonnostních a funkþních požadavkĤ
než vzhledových nebo popisných charakteristik; a
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b)

založit technické specifikace na mezinárodních normách, pokud takové normy existují;
v opaþném pĜípadČ na vnitrostátních technických pĜedpisech, uznávaných vnitrostátních
normách nebo na stavebních pĜedpisech.

3.

Pokud se v technických specifikacích použijí vzhledové nebo popisné charakteristiky,

uvede zadavatel pĜípadnČ, že bude posuzovat nabídky rovnocenného zboží nebo služeb, které
prokazatelnČ splĖují podmínky veĜejné zakázky, a to tak, že v zadávací dokumentaci použije
slova jako „nebo rovnocenné“.

4.

Zadavatel nesmí v technických specifikacích uvádČt požadavek nebo odkaz na urþitou

ochrannou známku nebo obchodní jméno, patent, autorské právo, prĤmyslový vzor nebo typ,
specifický pĤvod, výrobce nebo dodavatele, pokud existuje jiný dostateþnČ pĜesný nebo
srozumitelný zpĤsob, jak požadavky na veĜejnou zakázku popsat; pokud takový zpĤsob
neexistuje, musí zadavatel v zadávací dokumentaci použít slova jako „nebo rovnocenné“.

5.

Zadavatel si nevyžádá ani nepĜijme zpĤsobem, který by ve svém dĤsledku bránil

hospodáĜské soutČži, doporuþení, které by mohlo být použito pĜi vypracovávání nebo
pĜijímání technických specifikací pro urþitou veĜejnou zakázku, od osoby, která mĤže mít na
veĜejné zakázce obchodní zájem.

6.

Pro upĜesnČní je tĜeba uvést, že smyslem tohoto þlánku není zabránit zadavateli

vypracovávat, pĜijímat nebo uplatĖovat technické specifikace s cílem podporovat zachování
pĜírodních zdrojĤ nebo ochranu životního prostĜedí.
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ýLÁNEK 217
Zadávací dokumentace

1.

Zadavatel poskytne dodavatelĤm zadávací dokumentaci, která obsahuje všechny

informace potĜebné k tomu, aby dodavatelé mohli vypracovat a pĜedložit odpovídající
nabídky. Tato dokumentace musí zahrnovat úplný popis záležitostí uvedených v dodatku 8
(Zadávací dokumentace) pĜílohy XVI, pokud již nebyl poskytnut v oznámení o zamýšlené
veĜejné zakázce.

2.

Zadavatel na požádání neprodlenČ poskytne zadávací dokumentaci každému dodavateli,

který se nabídkového Ĝízení úþastní, a reaguje na každou dĤvodnou žádost o dĤležité
informace, kterou pĜedloží dodavatel úþastnící se nabídkového Ĝízení, pokud takové
informace daného dodavatele nezvýhodní ve srovnání s jeho konkurenty v nabídkovém Ĝízení
a pokud byla daná žádost pĜedložena v odpovídající lhĤtČ.

3.

Pokud v prĤbČhu nabídkového Ĝízení zadavatel upraví nebo zmČní kritéria nebo

požadavky stanovené v oznámení o zamýšlené veĜejné zakázce nebo v zadávací dokumentaci
poskytnuté zúþastnČným dodavatelĤm, pĜedá veškeré takové zmČny v písemné podobČ:

a)

všem dodavatelĤm, kteĜí se v dobČ zmČn informací úþastní Ĝízení, pokud jsou známi,
a ve všech ostatních pĜípadech stejným zpĤsobem jako u pĤvodních informací; a

b)

ve vhodnou dobu tak, aby tito dodavatelé mČli možnost pĜíslušnČ upravit své nabídky
a znovu je pĜedložit.
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ýLÁNEK 218
LhĤty
Zadavatel v souladu se svými vlastními potĜebami poskytne dodavatelĤm dostatek þasu na
pĜípravu a na podání žádosti o úþast, jakož i na pĜedložení odpovídající nabídky, pĜiþemž
zohlední faktory, jako je povaha a nároþnost veĜejné zakázky, rozsah oþekávaných
subdodávek nebo doba potĜebná pro pĜedání nabídky ze zahraniþí i z tuzemska, pokud
k pĜedání není použito elektronických prostĜedkĤ. Tyto lhĤty, vþetnČ jakýchkoli prodloužení,
jsou stejné pro všechny zainteresované nebo zúþastnČné dodavatele. PĜíslušné lhĤty jsou
stanoveny v dodatku 6 (LhĤty) pĜílohy XVI.

ýLÁNEK 219
Jednání

1.

Každá strana mĤže stanovit, aby její zadavatelé vedli nabídkové Ĝízení prostĜednictvím

jednání, a to v tČchto pĜípadech:

a)

pokud se jedná o veĜejné zakázky, u kterých tento zámČr uvedli v oznámení zamýšlené
veĜejné zakázky; nebo
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b)

pokud se na základČ vyhodnocení ukáže, že žádná nabídka není zjevnČ nejvýhodnČjší
z hlediska zvláštních hodnotících kritérií stanovených v oznámeních nebo v zadávací
dokumentaci.

2.

Zadavatel je povinen:

a)

zajistit, aby každé vylouþení dodavatelĤ, kteĜí se úþastní jednání, bylo provedeno
v souladu s hodnotícími kritérii stanovenými v oznámeních nebo v zadávací
dokumentaci; a

b)

poskytnout po ukonþení jednání zbývajícím dodavatelĤm spoleþnou lhĤtu pro
pĜedložení nových nebo pĜepracovaných nabídek.

ýLÁNEK 220
Použití omezeného nabídkového Ĝízení nebo jiných rovnocenných nabídkových Ĝízení
1.

Není-li cílem nabídkového Ĝízení zabránit konkurenci nebo chránit domácí dodavatele,

mĤže zadavatel zadávat zakázky prostĜednictvím omezeného nabídkového Ĝízení nebo jiných
rovnocenných nabídkových Ĝízení za tČchto okolností:
a)

pokud:

i)

nebyly pĜedloženy žádné nabídky nebo pokud o úþast nepožádal žádný dodavatel,
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ii)

nebyly pĜedloženy žádné nabídky, které by odpovídaly základním požadavkĤm
zadávací dokumentace,

iii)

žádný dodavatel nesplnil podmínky úþasti, nebo

iv)

pĜedložené nabídky byly pĜedem dohodnuty,

za pĜedpokladu, že požadavky zadávací dokumentace nejsou výraznČ zmČnČny;

b)

pokud, v pĜípadČ umČleckých dČl nebo z dĤvodĤ, které souvisí s ochranou výluþných
práv k duševnímu vlastnictví, jako jsou patenty þi autorská práva, nebo dĤvČrných
obchodních informací, nebo v pĜípadČ neexistence hospodáĜské soutČže z technických
dĤvodĤ, mohou být zboží nebo služby dodány nebo poskytnuty pouze urþitým
dodavatelem nebo poskytovatelem a neexistuje žádná pĜimČĜená alternativa nebo
náhrada;

c)

pokud jde o dodateþné zboží þi služby od pĤvodního dodavatele þi poskytovatele
obsahující zboží a služby, které nebyly do pĤvodní veĜejné zakázky zahrnuty, a pokud
zmČna dodavatele nebo poskytovatele tohoto dodateþného zboží þi služeb:
i)

není možná z ekonomických nebo technických dĤvodĤ, jakými jsou požadavky na
zamČnitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zaĜízením, softwarem, službami
nebo instalacemi poĜízenými v rámci pĤvodní veĜejné zakázky, a

ii)

by zadavateli zpĤsobila znaþné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladĤ;
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d)

v pĜípadČ zboží zakoupeného na komoditním trhu;

e)

pokud zadavatel poĜizuje prototypy nebo první zboží nebo službu, které jsou vyvinuty
na jeho žádost v prĤbČhu plnČní urþité zakázky na výzkum, pokus, studii nebo pĤvodní
vývoj nebo pro její potĜeby. Pokud byly takové zakázky dokonþeny, vztahuje na
následné veĜejné zakázky na zboží þi služby tato hlava;

f)

pokud se dodateþné stavební služby, které nebyly zahrnuty do pĤvodní zakázky, ale na
které se vztahovaly cíle pĤvodní zadávací dokumentace, stanou z dĤvodĤ
nepĜedvídatelných okolností nezbytnými pro dokonþení stavebních služeb popsaných
v dané dokumentaci. Celková hodnota zakázek zadaných na dodateþné stavební služby
však nesmí pĜekroþit 50 % hodnoty pĤvodní zakázky;

g)

v nezbytnČ nutných pĜípadech, pokud z dĤvodĤ naléhavosti vyvolaných událostmi, které
zadavatel nemohl pĜedvídat, by zboží nebo služby nemohly být získány vþas
prostĜednictvím otevĜeného nabídkového Ĝízení a použití otevĜeného nabídkového Ĝízení
by zpĤsobilo vážnou újmu zadavateli, jeho plánĤm nebo dané stranČ;

h)

v pĜípadČ zadání zakázky vítČzi soutČže o návrh, pokud byla soutČž uspoĜádána
zpĤsobem, který je v souladu se zásadami této hlavy, a pokud jsou úþastníci soutČže
hodnoceni nezávislou porotou a vítČz má za odmČnu získat zakázku na návrh; nebo

EU/CENTR-AM/cs 278

i)

v pĜípadech, které každá strana stanoví v oddílu F (Obecné poznámky) dodatku 1
(Oblast pĤsobnosti) pĜílohy XVI.

2.

Zadavatel vede záznamy nebo vypracovává písemné zprávy, v nichž je uvedeno

konkrétní odĤvodnČní týkající se každé zakázky zadané podle odstavce 1.

ýLÁNEK 221
Elektronické dražby

Pokud zadavatel hodlá zadat veĜejnou zakázku, na niž se vztahuje tato dohoda,
prostĜednictvím elektronické dražby, poskytne každému úþastníkovi pĜed zahájením této
dražby:

a)

metodu pro automatické hodnocení (vþetnČ matematického vzorce), která je založena na
hodnotících kritériích stanovených v zadávací dokumentaci a která bude pĜi dražbČ
použita pro automatické Ĝazení a pĜeĜazování;

b)

výsledky všech prvotních hodnocení prvkĤ jeho nabídky, pokud má být zakázka zadána
na základČ nejvýhodnČjší nabídky; a

c)

jakékoli jiné relevantní informace k provádČní dražby.
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ýLÁNEK 222
Zacházení s nabídkami a zadávání zakázek

1.

Zadavatel všechny nabídky pĜijímá, otevírá a nakládá s nimi podle postupĤ, které zaruþí

spravedlnost a nestrannost nabídkového Ĝízení, jakož i zachování dĤvČrnosti nabídek.
2.

Nabídka, která má být hodnocena z hlediska možnosti zadání zakázky, musí mít

písemnou podobu a musí v dobČ zahájení Ĝízení odpovídat nezbytným požadavkĤm
stanoveným v zadávací dokumentaci a pĜípadnČ v oznámeních a musí být podána
dodavatelem, který splĖuje podmínky úþasti.

3.

S výjimkou pĜípadĤ, kdy zadavatel rozhodne, že zadání zakázky není ve veĜejném

zájmu, zadá zakázku tomu dodavateli, o kterém rozhodne, že je schopen splnit podmínky
zakázky, a který pouze na základČ hodnotících kritérií stanovených v oznámeních
a v zadávací dokumentaci pĜedložil nejvýhodnČjší nabídku nebo, je-li jediným kritériem cena,
nabídku cenovČ nejnižší.

4.

Pokud zadavatel obdrží nabídku v cenČ, která je ve srovnání s cenami ostatních

pĜedložených nabídek abnormálnČ nízká, mĤže u dodavatele ovČĜit, zda splĖuje podmínky
úþasti a zda je schopen splnit podmínky zakázky.
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ýLÁNEK 223
Transparentnost informací o veĜejné zakázce

1.

Zadavatel neprodlenČ seznámí zúþastnČné dodavatele se svým rozhodnutím o zadání

zakázky a na žádost tak uþiní písemnČ. S výhradou þl. 224 odst. 2 a 3 poskytne zadavatel
neúspČšným dodavatelĤm na jejich žádost odĤvodnČní, proþ nevybral jejich nabídku, a uvede
relativní pĜednosti, které mČla nabídka vítČzného dodavatele.

2.

Po zadání každé zakázky, na kterou se vztahuje tato hlava, zadavatel co nejdĜíve

v souladu se lhĤtami stanovenými právními pĜedpisy každé strany, zveĜejní oznámení
prostĜednictvím pĜíslušného tištČného nebo elektronického média uvedeného v dodatku 3
(Média pro zveĜejĖování oznámení) pĜílohy XVI. Je-li k tomuto úþelu použito pouze
elektronické médium, musí informace zĤstat snadno dostupné po pĜimČĜenou dobu. Oznámení
obsahuje pĜinejmenším informace stanovené v dodatku 7 (Oznámení o zadání zakázky)
pĜílohy XVI.
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ýLÁNEK 224
ZveĜejĖování informací

1.

Každá strana poskytne na žádost druhé strany neprodlenČ veškeré relevantní informace

týkající se rozhodnutí o zadání veĜejné zakázky, na kterou se vztahuje tato dohoda, aby bylo
možné zjistit, zda byla zakázka zadána v souladu s pravidly této hlavy. V pĜípadech, kdy by
sdČlení tČchto informací poškodilo hospodáĜskou soutČž pĜi nabídkových Ĝízeních
v budoucnu, smí pĜijímající strana zpĜístupnit tyto informace dodavatelĤm pouze po
konzultaci a se souhlasem strany, která dané informace poskytla.

2.

Strany, vþetnČ jejich zadavatelĤ, neposkytnou žádnému dodavateli informace, jež by

mohly poškodit spravedlivou hospodáĜskou soutČž mezi dodavateli, bez ohledu na jiná
ustanovení této hlavy.

3.

Žádná ustanovení této hlavy nelze vykládat tak, že by byly strany, vþetnČ jejich

zadavatelĤ, orgánĤ a subjektĤ provádČjících pĜezkum, povinny zveĜejĖovat dĤvČrné
informace, pokud by takové zveĜejnČní bránilo prosazování práva, pokud by mohlo poškodit
spravedlivou hospodáĜskou soutČž mezi dodavateli, pokud by poškodilo legitimní
podnikatelské zájmy konkrétních osob, vþetnČ ochrany duševního vlastnictví, nebo pokud by
bylo jinak v rozporu s veĜejným zájmem.
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ýLÁNEK 225
VnitĜní postupy pro pĜezkum

1.

Každá strana stanoví nebo uplatĖuje stávající vþasné, úþinné, transparentní

a nediskriminaþní správní nebo právní postupy pro pĜezkum, na základČ nichž mĤže dodavatel
pĜedkládat námitky týkající se povinností strany a jejích zadavatelĤ podle této hlavy, které
mohou vzniknout v souvislosti s veĜejnou zakázkou, na kterou se vztahuje tato dohoda a na
níž dodavatel má nebo mČl zájem. Procesní pravidla pro veškeré námitky musí mít písemnou
podobu a být obecnČ dostupná.

2.

Každá strana mĤže ve svých právních pĜedpisech stanovit, že v pĜípadČ stížnosti

dodavatele vznesené v souvislosti s veĜejnou zakázkou, na kterou se vztahuje tato dohoda,
vyzve dodavatele a svého zadavatele, aby hledali Ĝešení prostĜednictvím konzultace.
Zadavatel jakoukoli takovou stížnost vþas a nestrannČ zváží, a to zpĤsobem, který nepoškodí
dodavatelovu úþast v probíhajícím nebo budoucím nabídkovém Ĝízení nebo jeho právo hledat
nápravu podle postupu pro správní þi soudní pĜezkum.
3.

Každému dodavateli se na vypracování a podání námitky poskytne dostatek þasu,

v každém pĜípadČ nejménČ deset dní od chvíle, kdy se dodavatel o dĤvodech pro podání
námitky dozvČdČl, nebo se mohl rozumnČ dozvČdČt.
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4.

Každá strana zĜídí nebo povČĜí nejménČ jeden nestranný správní þi soudní orgán, který

je nezávislý na zadavatelích a který bude pĜijímat a pĜezkoumávat námitky podané
dodavatelem v souvislosti s veĜejnou zakázkou, na kterou se vztahuje tato dohoda.

5.

Pokud námitku prvotnČ pĜezkoumá subjekt jiný než orgán uvedený v odstavci 4, zajistí

strana dodavateli možnost podat odvolání proti prvotnímu rozhodnutí k nestrannému
správnímu nebo soudnímu orgánu, který je nezávislý na zadavateli, jehož veĜejná zakázka je
pĜedmČtem námitky. Orgán, který provádí pĜezkum a který není soudem, buć podléhá
soudnímu pĜezkumu, nebo má procesní záruky, které zajistí, aby:

a)

zadavatel odpovČdČl na námitku písemnČ a zpĜístupnil orgánu provádČjícímu pĜezkum
veškerou relevantní dokumentaci;

b)

pĜed rozhodnutím orgánu provádČjícího pĜezkum o námitce mČli úþastníci Ĝízení (dále
jen „úþastníci“) právo být slyšeni;

c)

úþastníci mČli právo na zastoupení a doprovod;

d)

úþastníci mČli pĜístup na všechna Ĝízení; a

e)

rozhodnutí nebo doporuþení navazující na námitky dodavatelĤ byla poskytována
v pĜimČĜené lhĤtČ, písemnČ a s odĤvodnČním základu pro každé rozhodnutí þi
doporuþení.
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6.

Každá strana pĜijme nebo uplatĖuje stávající postupy pro:

a)

rychlá prozatímní opatĜení, která zajistí, že dodavatel neztratí pĜíležitost úþastnit se
nabídkového Ĝízení. Tato prozatímní opatĜení mohou vést k pozastavení nabídkového
Ĝízení. Postupy mohou zajistit, že pĜi rozhodování, zda by se taková opatĜení mČla
uplatnit, mohou být zohlednČny hlavní nepĜíznivé dĤsledky pro dotþené zájmy, vþetnČ
zájmu veĜejného. V pĜípadČ neuplatnČní opatĜení musí být pro to písemnČ uvedeny
oprávnČné dĤvody; a

b)

nápravná opatĜení nebo náhrady za utrpČné ztráty nebo škody, v souladu s právními
pĜedpisy každé strany, pokud orgán provádČjící pĜezkum rozhodl, že došlo k porušení
nebo nedodržení ustanovení, jak je uvedeno v odstavci 1.

ýLÁNEK 226
ZmČny a opravy oblasti pĤsobnosti

1.

EU Ĝeší zmČny a opravy oblasti pĤsobnosti prostĜednictvím dvoustranných jednání

s každou dotþenou stĜedoamerickou republikou. Každá ze stĜedoamerických republik Ĝeší
zmČny a opravy oblasti pĤsobnosti prostĜednictvím dvoustranných jednání s EU.
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Pokud nČkterá strana zamýšlí zmČnit okruh veĜejných zakázek, na které se vztahuje tato hlava,
je povinna:

a)

písemnČ o tom informovat druhou stranu nebo dotþené strany; a

b)

v oznámení uvést návrh pĜimČĜené úpravy ve vztahu ke druhé stranČ, aby byla oblast
pĤsobnosti zachována na srovnatelné úrovni jako pĜed zmČnou.

2.

Bez ohledu na odst. 1 písm. b) strana nemusí navrhnout úpravu, pokud:

a)

pĜedmČtná zmČna je drobnou zmČnou nebo opravou þistČ formální povahy; nebo

b)

navržená zmČna se týká subjektu, nad nímž strana fakticky ztratila kontrolu nebo vliv.

Strany mohou provádČt drobné zmČny nebo opravy oblasti pĤsobnosti, které jsou þistČ
formální povahy, v souladu s ustanoveními þásti IV hlavy XIII (Zvláštní úkoly orgánĤ
zĜízených podle této dohody v obchodních záležitostech) této dohody.
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3.

Pokud EU nebo dotþená stĜedoamerická republika nesouhlasí s tím, že:

a)

úprava navržená podle odst. 1 písm. b) je pĜimČĜená, aby byla zachována srovnatelná
úroveĖ vzájemnČ dohodnuté oblasti pĤsobnosti;

b)

navržená zmČna je drobnou zmČnou nebo opravou podle odst. 2 písm. a); nebo

c)

navržená zmČna se týká subjektu, nad nímž strana fakticky ztratila kontrolu nebo vliv
podle odst. 2 písm. b);

musí do tĜiceti dnĤ od pĜijetí oznámení uvedeného v odstavci 1 podat písemnou námitku,
jinak se má za to, že s úpravou nebo navrženou zmČnou souhlasila, a to rovnČž pro úþely þásti
IV hlavy X (ěešení sporĤ).

4.

Pokud se dotþené strany dohodly na navržené zmČnČ, opravČ nebo drobné zmČnČ,

vþetnČ pĜípadu, kdy nebyla do tĜiceti dnĤ podána žádná námitka podle odstavce 3, provedou
se zmČny v souladu s odstavcem 6.

5.

EU a každá ze stĜedoamerických republik se mohou kdykoli zapojit do dvoustranných

jednání ohlednČ rozšíĜení pĜístupu na trh, jenž byl podle této hlavy vzájemnČ dohodnut,
v souladu s pĜíslušnými institucionálními a procedurálními opatĜeními stanovenými v této
dohodČ.
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6.

S cílem zohlednit veškeré zmČny dohodnuté stranami, technické opravy nebo drobné

zmČny zmČní Rada pĜidružení pĜíslušné þásti oddílĤ A, B nebo C dodatku 1 (Oblast
pĤsobnosti) pĜílohy XVI.

ýLÁNEK 227
Spolupráce a technická pomoc v oblasti veĜejných zakázek

Strany se dohodly, že je v jejich spoleþném zájmu podporovat iniciativy zamČĜené na
vzájemnou spolupráci a technickou pomoc v otázkách týkajících se veĜejných zakázek.
V tomto ohledu strany urþily Ĝadu þinností v rámci spolupráce a tyto þinnosti jsou uvedeny
v þlánku 58 þásti III hlavy VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této dohody.
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HLAVA VI

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

KAPITOLA 1

CÍLE A ZÁSADY

ýLÁNEK 228
Cíle

Cílem této hlavy je:

a)

zajistit odpovídající a úþinnou ochranu práv k duševnímu vlastnictví na území stran,
s ohledem na hospodáĜskou situaci a sociální nebo kulturní potĜeby každé strany;

b)

prosazovat a podporovat pĜevod technologií mezi obČma regiony s cílem umožnit
vytvoĜení zdravé a životaschopné technické základny ve stĜedoamerických republikách;
a
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c)

podporovat technickou a finanþní spolupráci v oblasti práv k duševnímu vlastnictví
mezi obČma regiony.

ýLÁNEK 229
Povaha a rozsah povinností

1.

Strany zajistí pĜimČĜené a úþinné provádČní mezinárodních smluv týkajících se

duševního vlastnictví, které podepsaly, vþetnČ Dohody WTO o obchodních aspektech práv
k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS“). Ustanovení této hlavy doplĖují a dále
upĜesĖují vzájemná práva a povinnosti stran podle dohody TRIPS a dalších mezinárodních
dohod v oblasti duševního vlastnictví.

2.

Duševní vlastnictví a veĜejné zdraví:

a)

strany uznávají význam deklarace z Dohá o dohodČ TRIPS a veĜejném zdraví pĜijatého
dne 14. listopadu 2001 na ministerské konferenci SvČtové obchodní organizace. PĜi
výkladu a provádČní práv a povinností podle této hlavy jsou strany povinny zajistit
soulad s uvedeným prohlášením;
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b)

strany pĜispČjí k provádČní a dodržování rozhodnutí Generální rady WTO ze dne
30. srpna 2003 o provádČní odstavce 6 prohlášení z Dohá o dohodČ TRIPS a veĜejném
zdraví a rovnČž protokolu, kterým se mČní dohoda TRIPS, sjednaného v ŽenevČ dne
6. prosince 2005.

3.a) Pro úþely této dohody zahrnují práva k duševnímu vlastnictví autorská práva, vþetnČ
autorských práv k poþítaþovým programĤm a databázím, a související práva; práva
související s patenty; ochranné známky; obchodní jména; prĤmyslové vzory; topografie
integrovaných obvodĤ; zemČpisná oznaþení, vþetnČ oznaþení pĤvodu; odrĤdy rostlin
a ochranu nezveĜejĖovaných informací;

b)

pro úþely této dohody, pokud jde o nekalou soutČž, se ochrana poskytne v souladu
s þlánkem 10 bis PaĜížské úmluvy na ochranu prĤmyslového vlastnictví (Stockholmský
akt z roku 1967) (dále jen „PaĜížská úmluva“).

4.

Strany uznávají svrchované právo státĤ ve vztahu k jejich pĜírodním zdrojĤm

a k pĜístupu k jejich genetickým zdrojĤm v souladu s ustanoveními Úmluvy o biologické
rozmanitosti (1992). Žádné ustanovení této hlavy nebrání stranám pĜijmout nebo ponechat
v platnosti opatĜení na podporu ochrany biologické rozmanitosti, udržitelného využívání
jejích složek a spravedlivého a rovnomČrného podílu na pĜínosech plynoucích z využívání
genetických zdrojĤ, v souladu s ustanoveními uvedené úmluvy.
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5.

Strany uznávají význam respektování, ochrany a zachování vČdomostí, inovací

a postupĤ pĤvodních a místních spoleþenství, vþetnČ tradiþních postupĤ souvisejících
s ochranou a udržitelným využíváním biologické rozmanitosti.

ýLÁNEK 230
Zacházení podle doložky nejvyšších výhod a národní zacházení
V souladu s þlánky 3 a 4 dohody TRIPS a s výhradou výjimek obsažených v uvedených
ustanoveních poskytne každá strana státním pĜíslušníkĤm druhé strany:

a)

zacházení, které není ménČ pĜíznivé než zacházení, které poskytuje svým vlastním
státním pĜíslušníkĤm, pokud jde o ochranu duševního vlastnictví; a

b)

jakoukoli výhodu, pĜednost, výsadu nebo osvobození, které pĜiznává státním
pĜíslušníkĤm jakékoli jiné zemČ, pokud jde o ochranu duševního vlastnictví.
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ýLÁNEK 231
PĜevod technologií

1.

Strany se dohodly na výmČnČ stanovisek a informací ohlednČ jejich postupĤ a politik

týkajících se pĜevodu technologií, a to jak v rámci svých regionĤ, tak i se tĜetími zemČmi,
s cílem vytvoĜit opatĜení pro usnadnČní informaþních tokĤ, obchodních partnerství
a udČlování licencí a subdodávek. Zvláštní pozornost bude vČnována podmínkám nezbytným
pro vytvoĜení odpovídajícího prostĜedí umožĖujícího pĜevod technologií mezi stranami, mimo
jiné vþetnČ otázek, jako je rozvoj lidského kapitálu a právního rámce.

2.

Strany uznávají význam odborného vzdČlávání pro pĜevod technologií, které mĤže být

uskuteþĖováno prostĜednictvím výmČnných programĤ pro akademické pracovníky a odborné
a podnikatelské kruhy zamČĜených na pĜedávání znalostí mezi stranami 33 .

3.

Strany pĜijmou vhodná opatĜení pro prevenci þi kontrolu praktik udČlování licencí nebo

podmínek týkajících se práv k duševnímu vlastnictví, které by mohly nepĜíznivČ ovlivnit
mezinárodní pĜevod technologií a které pĜedstavují zneužívání práv k duševnímu vlastnictví
majiteli práv nebo zneužívání zĜejmých informaþních asymetrií pĜi vyjednávání licencí.

33

EU se zasadí o to, aby výmČnné programy pro akademické pracovníky mČly formu
grantĤ a výmČnné programy pro odborné a podnikatelské kruhy formu stáží
v organizacích Evropské unie, posilování mikropodnikĤ a malých a stĜedních podnikĤ,
rozvoje inovativních odvČtví a zĜizování odborných klinik, aby získané znalosti mohly
být uplatnČny v regionu StĜední Ameriky.
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4.

Strany uznávají, že je dĤležité vytváĜet mechanismy posilující a podporující investice

ve stĜedoamerických republikách, a to zejména v odvČtví inovací a špiþkových technologií.
EU vyvine veškeré úsilí, aby institucím a podnikĤm na svém území poskytla pobídky, jež
mají podpoĜit a usnadnit pĜevod technologií do institucí a podnikĤ ve stĜedoamerických
republikách, a aby tak tČmto zemím umožnila vytvoĜit si životaschopnou technologickou
základnu.

5.

Popsaná opatĜení, jejichž cílem je dosáhnout cílĤ uvedených v tomto þlánku, jsou

stanovena v þlánku 55 þásti III hlavy VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této dohody.

ýLÁNEK 232
Vyþerpání práva

Strany mohou zĜídit vlastní režim pro vyþerpání práv k duševnímu vlastnictví, s výhradou
ustanovení dohody TRIPS.
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KAPITOLA 2

NORMY TÝKAJÍCÍ SE PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

ODDÍL A

AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

ýLÁNEK 233
Poskytovaná ochrana

Strany musí dodržovat:

a)

Mezinárodní úmluvu o ochranČ výkonných umČlcĤ, výrobcĤ zvukových záznamĤ
a rozhlasových organizací (ěím, 1961) (dále jen „ěímská úmluva“);

b)

Bernskou úmluvu o ochranČ literárních a umČleckých dČl (1886, naposledy pozmČnČná
v roce 1979) (dále jen „Bernská úmluva“);
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c)

Smlouvu SvČtové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 1996)
(dále jen „smlouva WCT“); a

d)

Smlouvu SvČtové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umČlcĤ
a o zvukových záznamech (Ženeva, 1996) (dále jen „smlouva WPPT“).

ýLÁNEK 234
Trvání autorského práva

Strany se dohodly, že pro výpoþet doby ochrany autorských práv se použijí pravidla
stanovená v þláncích 7 a 7 bis Bernské úmluvy, a to s výhradou, že minimální doba trvání
ochrany vymezená v þl. 7 odst. 1, 2, 3 a 4 Bernské úmluvy þiní sedmdesát let.
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ýLÁNEK 235
Trvání práv souvisejících s právem autorským

Strany se dohodly, že pro výpoþet doby ochrany práv výkonných umČlcĤ, výrobcĤ zvukových
záznamĤ a rozhlasových organizací se použijí ustanovení þlánku 14 ěímské úmluvy, a to
s výhradou, že minimální doba trvání ochrany vymezená v þlánku 14 ěímské úmluvy þiní
padesát let.

ýLÁNEK 236
Kolektivní správa práv

Strany uznávají, že organizace pro kolektivní správu hrají významnou roli, stejnČ jako
dohody, které mezi sebou uzavírají za úþelem vzájemného zajištČní snadnČjšího pĜístupu
a poskytování obsahu mezi územími stran, a dosažení vysoké míry rozvoje pĜi plnČní jejich
úkolĤ.
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ýLÁNEK 237
Vysílání a veĜejné sdČlování 34

1.

Pro úþely tohoto ustanovení se „veĜejným sdČlováním“ výkonu nebo zvukového

záznamu rozumí šíĜení zvukĤ výkonu þi zvukĤ nebo vyjádĜení zvukĤ zaznamenaných na
zvukovém záznamu veĜejnosti, uskuteþĖované jakýmkoli jiným zpĤsobem než vysíláním. Pro
úþely tohoto odstavce zahrnuje „veĜejné sdČlování“ zpĜístupĖování zvukĤ nebo vyjádĜení
zvukĤ zaznamenaných na zvukovém záznamu k poslechu veĜejnosti.

2.

V souladu se svými právními pĜedpisy stanoví strany výluþné právo výkonných umČlcĤ

udČlovat svolení nebo zakázat vysílání a sdČlování jejich výkonĤ veĜejnosti, s výjimkou
pĜípadĤ, kdy výkon sám je již výkonem vysílaným nebo kdy se tak dČje ze záznamu.

3.

Výkonní umČlci a výrobci zvukových záznamĤ mají právo na jednu pĜimČĜenou

odmČnu za pĜímé nebo nepĜímé užití zvukových záznamĤ, vydaných k obchodním úþelĤm,
k vysílání nebo k jakémukoli veĜejnému sdČlování. Nedojde-li mezi výkonnými umČlci
a výrobci zvukových záznamĤ k dohodČ, mohou strany stanovit podmínky, podle kterých se
tato odmČna rozdČlí mezi obČ kategorie majitelĤ práv. G
G

34

Strana mĤže zachovat výhrady podle ěímské úmluvy a smlouvy WPPT, pokud jde
o práva udČlená v tomto þlánku, pĜiþemž toto nelze vykládat jako porušení tohoto
ustanovení.
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4.

Strany stanoví výluþné právo rozhlasových organizací udČlovat svolení nebo zakázat

opakované bezdrátové vysílání jejich rozhlasového vysílání, stejnČ jako pĜenášení jejich
televizního vysílání pro veĜejnost, pokud je takový pĜenos provádČn na místech dostupných
veĜejnosti po zaplacení vstupu.

5.

Strany mohou ve svých právních pĜedpisech stanovit omezení nebo výjimky týkající se

práv stanovených v odstavcích 2, 3 a 4 pouze v urþitých zvláštních pĜípadech, které nejsou
v rozporu s bČžným využíváním dané vČci a nepoškozují nepĜimČĜenČ oprávnČné zájmy
majitelĤ práva.

ODDÍL B

OCHRANNÉ ZNÁMKY

ýLÁNEK 238
Mezinárodní dohody

Evropská unie a stĜedoamerické republiky vynaloží veškeré pĜimČĜené úsilí k tomu, aby:

a)

ratifikovaly Protokol k Madridské dohodČ o mezinárodním zápisu ochranných známek
(Madrid, 1989), nebo k nČmu pĜistoupily; a
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b)

dodržovaly Smlouvu o známkovém právu (Ženeva, 1994).

ýLÁNEK 239
Zápisné Ĝízení
EU a stĜedoamerické republiky stanoví systém pro zápis ochranných známek, v nČmž bude
každé koneþné rozhodnutí pĜijaté pĜíslušnou správou ochranných známek ĜádnČ zdĤvodnČné
a bude mít písemnou podobu. DĤvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky musí být
písemnČ sdČleny žadateli, který bude mít možnost podat vĤþi takovému zamítnutí odpor
a odvolat se proti koneþnému zamítnutí pĜed soudem. EU a stĜedoamerické republiky rovnČž
zavedou možnost vznést proti žádostem o zápis ochranné známky námitku. Takové
námitkové Ĝízení musí být sporné.
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ýLÁNEK 240
VšeobecnČ známé ochranné známky
ýlánek 6 bis PaĜížské úmluvy se použije obdobnČ na zboží nebo služby, které nejsou totožné
s tČmi, které jsou identifikovány podle všeobecnČ známé ochranné známky, nebo jim
podobné, a to za pĜedpokladu, že užívání této ochranné známky ve vztahu k tomuto zboží
nebo službám by ukazovalo na vztah mezi tímto zbožím nebo službami a majitelem ochranné
známky a za pĜedpokladu, že by takovým užíváním byly pravdČpodobnČ poškozeny zájmy
majitele ochranné známky. Pro upĜesnČní je tĜeba uvést, že strany mohou tuto ochranu
uplatnit i u nezapsaných všeobecnČ známých ochranných známek.

ýLÁNEK 241
Výjimky z práv udČlených ochrannou známkou

Strany mohou stanovit omezené výjimky z práv udČlených ochrannou známkou, jako
napĜíklad správné užití popisných výrazĤ. Takové výjimky zohlední oprávnČné zájmy
majitele zapsané ochranné známky a tĜetích osob.
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ODDÍL C

ZEMċPISNÁ OZNAýENÍ

ýLÁNEK 242
Obecná ustanovení

1.

Následující ustanovení se použijí na uznávání a ochranu zemČpisných oznaþení

pocházejících z území stran.

2.

Pro úþely této dohody jsou zemČpisná oznaþení oznaþeními, která identifikují zboží

jakožto pocházející z území, regionu nebo lokality nČkteré ze stran, jestliže lze danou jakost,
povČst nebo jiné charakteristické znaky zboží pĜipsat v podstatČ jeho zemČpisnému pĤvodu.
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ýLÁNEK 243
Oblast pĤsobnosti

1.

Strany znovu potvrzují svá práva a povinnosti stanovené v þásti II oddílu 3 dohody

TRIPS.

2.

Na zemČpisná oznaþení jedné strany, která mají být druhou stranou chránČna, se tento

þlánek vztahuje, pouze pokud jsou uznána a za zemČpisná oznaþení prohlášena v zemi
pĤvodu.

ýLÁNEK 244
Systém ochrany

1.

Strany ke dni vstupu této dohody v platnost v souladu s þl. 353 odst. 5 þásti V ponechají

v platnosti nebo ve svých právních pĜedpisech zavedou systémy na ochranu zemČpisných
oznaþení.

2.

Právní pĜedpisy stran musí obsahovat prvky jako:

a)

rejstĜík obsahující seznam zemČpisných oznaþení chránČných na jejich pĜíslušných
územích;
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b)

správní postup pro ovČĜení, zda zemČpisné oznaþení identifikuje zboží jakožto
pocházející z území, regionu nebo lokality nČkteré ze stran, jestliže lze danou jakost,
povČst nebo jiné charakteristické znaky zboží pĜipsat v podstatČ jeho zemČpisnému
pĤvodu;

c)

požadavek, aby zapsaný název odpovídal specifickému produktu nebo produktĤm, pro
nČž je stanovena specifikace produktu, kterou lze zmČnit pouze Ĝádným správním
postupem;

d)

ustanovení o kontrole týkající se výroby daného zboží;

e)

právo jakéhokoli subjektu usazeného v dané oblasti, který se podrobí systému kontrol,
používat chránČný název, jestliže je produkt v souladu s odpovídající specifikací;

f)

Ĝízení, jehož souþástí je zveĜejnČní žádosti a které umožĖuje vzít v úvahu oprávnČné
zájmy pĜedchozích uživatelĤ názvĤ, aĢ jsou tyto názvy chránČny jako forma duševního
vlastnictví, þi nikoli.
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ýLÁNEK 245
Zavedená zemČpisná oznaþení

1.

Ke dni vstupu této dohody v platnost musí strany v souladu s þl. 353 odst. 5 þásti V: 35

a)

ukonþit námitková a pĜezkumná Ĝízení, alespoĖ pokud jde o žádosti o ochranu
zemČpisných oznaþení uvedených na seznamu v pĜíloze XVII (Seznam názvĤ, u nichž
se žádá o ochranu zemČpisného oznaþení na území stran), proti kterým nebyla vznesena
námitka nebo v jejichž pĜípadČ byly veškeré námitky z formálních dĤvodĤ zamítnuty
v prĤbČhu vnitrostátních zápisných Ĝízení;

b)

zahájit Ĝízení o ochranČ zemČpisných oznaþení uvedených na seznamu v pĜíloze XVII
(Seznam názvĤ, u nichž se žádá o ochranu zemČpisného oznaþení na území stran)
a u nichž uplynuly lhĤty pro pĜedložení námitek, pokud jde o žádosti o ochranu
zemČpisných oznaþení uvedených na seznamu v pĜíloze XVII, proti kterým byly
vzneseny námitky, pĜiþemž tyto námitky byly v prĤbČhu vnitrostátních zápisných Ĝízení
shledány jako zjevnČ oprávnČné;

c)

chránit zemČpisná oznaþení, kterým byla jako takovým udČlena ochrana, v souladu
s úrovní ochrany stanovenou v této dohodČ.

35

Povinnosti podle odstavce 1 se považují za splnČné, jestliže v prĤbČhu pĜíslušných
Ĝízení o udČlení ochrany názvu jako zemČpisného oznaþení:
a)
je zápis názvu správním rozhodnutím zamítnut; nebo
b)
je proti správnímu rozhodnutí vznesena námitka podle podmínek stanovených ve
vnitrostátních právních pĜedpisech každé strany.
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2.

Rada pĜidružení na svém prvním zasedání schválí rozhodnutí, kterým se do pĜílohy

XVIII (ChránČná zemČpisná oznaþení) zahrnou všechny názvy z pĜílohy XVII (Seznam
názvĤ, u nichž se žádá o ochranu zemČpisného oznaþení na území stran), které byly po jejich
úspČšném pĜezkoumání pĜíslušnými vnitrostátními nebo regionálními orgány stran uznány za
chránČné jako zemČpisná oznaþení.

ýLÁNEK 246
Poskytovaná ochrana

1.

ZemČpisná oznaþení uvedená na seznamu v pĜíloze XVIII (ChránČná zemČpisná

oznaþení), stejnČ jako zemČpisná oznaþení pĜidaná podle þlánku 247, musí být chránČná
alespoĖ proti:

a)

užívání jakýchkoli zpĤsobĤ oznaþení nebo prezentace zboží, které uvádí nebo naznaþují,
že dotyþné zboží pochází z jiné zemČpisné oblasti, než je skuteþné místo pĤvodu,
zpĤsobem, který v otázce zemČpisného pĤvodu zboží uvádí veĜejnost v omyl;

b)

užívání chránČného zemČpisného oznaþení pro stejné produkty, které nepocházejí
z místa, jež dané zemČpisné oznaþení uvádí, a to i tehdy, je-li uveden skuteþný pĤvod
produktu nebo je-li chránČný název pĜeložen nebo doplnČn výrazy jako „zpĤsob“, „typ“,
„napodobenina“, „jako“ nebo podobnými výrazy;
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c)

jakýmkoli jiným praktikám, které jsou pro spotĜebitele zavádČjící, pokud jde o skuteþný
pĤvod produktu, nebo jakémukoli jinému užívání, které pĜedstavuje akt nekalé soutČže
ve smyslu þlánku 10 bis PaĜížské úmluvy.

2.

ZemČpisné oznaþení, kterému byla udČlena ochrana na území jedné ze stran, nemĤže

být v souladu s postupem podle þlánku 245 na území této strany považováno za obecné,
dokud je chránČno jako zemČpisné oznaþení na území strany pĤvodu.

3.

Je-li souþástí zemČpisného oznaþení název, který je na území nČkteré ze stran

považován za obecný, nepovažuje se užití tohoto obecného názvu na pĜíslušném zboží na
území dané strany za odporující tomuto þlánku.
4.

V pĜípadČ zemČpisných oznaþení jiných než zemČpisná oznaþení, která oznaþují vína

a lihoviny, nelze žádné ustanovení této dohody vykládat tak, že by vyžadovalo, aby nČkterá
strana zabránila dalšímu a podobnému užívání urþitého zemČpisného oznaþení druhé strany
v souvislosti se zbožím nebo službami kterýmkoli jejím státním pĜíslušníkem nebo osobou
mající na jejím území sídlo, kteĜí toto zemČpisné oznaþení užívali v dobré víĜe a trvale
v souvislosti se stejným nebo pĜíbuzným zbožím nebo službami na území této strany pĜed
vstupem této dohody v platnost.
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ýLÁNEK 247
PĜidání nových zemČpisných oznaþení

1.

Strany se dohodly, že bude možné pĜípadnČ pĜidávat další zemČpisná oznaþení pro vína,

lihoviny, zemČdČlské produkty a potraviny, jež mají být chránČny, podle pravidel a postupĤ
stanovených v této hlavČ.

Poté, co je úspČšnČ pĜezkoumají pĜíslušné vnitrostátní nebo regionální orgány, zahrnou se
taková zemČpisná oznaþení do pĜílohy XVIII (ChránČná zemČpisná oznaþení) v souladu
s pĜíslušnými pravidly a postupy, kterými se Ĝídí Rada pĜidružení.
2.

Dnem podání žádosti o ochranu se rozumí den, kdy je druhé stranČ pĜedána žádost

o ochranu zemČpisného oznaþení, jestliže jsou splnČny formální požadavky na takové žádosti.
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ýLÁNEK 248
Vztahy mezi zemČpisnými oznaþeními a ochrannými známkami

1.

Právní pĜedpisy stran musí stanovit, že žádost o zápis ochranné známky odpovídající

kterékoli ze situací uvedených v þlánku 246 v pĜípadČ obdobných produktĤ 36 bude zamítnuta,
je-li pĜedložena po dni podání žádosti o zápis zemČpisného oznaþení na dotþeném území 37 .

2.

ObdobnČ mohou strany v souladu se svými vnitĜními nebo regionálními právními

pĜedpisy stanovit dĤvody pro zamítnutí ochrany zemČpisných oznaþení, vþetnČ možnosti
neudČlit ochranu zemČpisnému oznaþení, pokud by taková ochrana s ohledem na proslavené
nebo všeobecnČ známé ochranné známky mohla uvést spotĜebitele v omyl ohlednČ skuteþné
totožnosti produktu.

3.

Strany zajistí právní prostĜedky pro jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která

má oprávnČné zájmy, aby mohla požádat o zrušení nebo prohlášení ochranné známky nebo
zemČpisného oznaþení za neplatné, pĜiþemž tato osoba musí uvést dĤvody takové žádosti.

36

37

Pro úþely tohoto þlánku mají stĜedoamerické republiky za to, že výraz „obdobný
produkt“ lze chápat jako „totožný nebo zavádČjícím zpĤsobem podobný“.
V pĜípadČ EU se dnem podání žádosti o ochranu, pokud jde o názvy uvedené na
seznamu v pĜíloze XVII, rozumí den vstupu této dohody v platnost.
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ýLÁNEK 249
Právo na užití zemČpisných oznaþení

Je-li zemČpisné oznaþení chránČno podle této dohody na území strany, která není stranou
pĤvodu, nesmí být užití takového chránČného názvu podmínČno registrací uživatelĤ na území
této strany.

ýLÁNEK 250
ěešení sporĤ
Žádná strana nevznese námitku proti koneþnému rozhodnutí pĜíslušného vnitrostátního nebo
regionálního orgánu ohlednČ zápisu nebo ochrany zemČpisného oznaþení podle þásti IV
hlavy X (ěešení sporĤ) této dohody. Jakékoli nároky vznesené proti ochranČ zemČpisného
oznaþení se Ĝeší pomocí dostupných právních prostĜedkĤ stanovených ve vnitĜních nebo
regionálních právních pĜedpisech každé strany.
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ODDÍL D

PRģMYSLOVÉ VZORY

ýLÁNEK 251
Mezinárodní dohody

Evropská unie a stĜedoamerické republiky vynaloží veškeré pĜimČĜené úsilí k tomu, aby
pĜistoupily k Haagské dohodČ o mezinárodním pĜihlašování prĤmyslových vzorĤ (Ženevský
akt, 1999).

ýLÁNEK 252
Požadavky na ochranu

1.

Strany zajistí ochranu nezávisle vytvoĜených prĤmyslových vzorĤ, které jsou nové 38

nebo pĤvodní.

2.

PrĤmyslový vzor se považuje za nový, pokud se významnČ liší od známých vzorĤ nebo

kombinací známých znakĤ vzorĤ.

38

Pokud tak stanoví právní pĜedpisy strany, mĤže být rovnČž požadováno, aby tyto
prĤmyslové vzory mČly individuální povahu.
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3.

Tato ochrana musí být zajištČna zápisem a musí udČlovat výluþná práva jejich

majitelĤm v souladu s tímto þlánkem. Každá strana mĤže stanovit, že i nezapsané prĤmyslové
vzory zpĜístupnČné veĜejnosti udČlují výluþná práva, avšak pouze pokud je napadené užití
výsledkem kopírování chránČného prĤmyslového vzoru.

ýLÁNEK 253
Výjimky

1.

Strany mohou stanovit omezené výjimky z ochrany prĤmyslových vzorĤ za

pĜedpokladu, že takové výjimky nejsou nepĜimČĜenČ v rozporu s obvyklým využíváním
chránČných prĤmyslových vzorĤ a nezpĤsobují neospravedlnitelnou újmu oprávnČným
zájmĤm majitele chránČného prĤmyslového vzoru, s pĜihlédnutím k oprávnČným zájmĤm
tĜetích osob.

2.

Ochrana prĤmyslového vzoru se nevztahuje na vzory v zásadČ diktované technickými

nebo funkþními hledisky.

3.

Práva k prĤmyslovému vzoru nevzniknou, pokud je to v rozporu s veĜejným poĜádkem

nebo mravností.
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ýLÁNEK 254
UdČlená práva

1.

Majitel chránČného prĤmyslového vzoru musí mít právo zabránit tĜetím osobám, které

nemají jeho souhlas, aby vyrábČly, prodávaly nebo dovážely pĜedmČty, které nesou nebo
zahrnují chránČný prĤmyslový vzor, pokud se taková jednání uskuteþĖují pro komerþní úþely.

2.

KromČ toho strany zajistí úþinnou ochranu prĤmyslových vzorĤ, jež zabrání jednání,

které by nepĜimČĜenČ poškozovalo obvyklé využívání prĤmyslového vzoru nebo nebylo
sluþitelné s poctivou obchodní praxí, a to zpĤsobem, který je v souladu s þlánkem 10 bis
PaĜížské úmluvy.

ýLÁNEK 255
Doba ochrany

1.

Doba ochrany dostupné na území EU a stĜedoamerických republik þiní nejménČ deset

let. Každá strana mĤže stanovit, že doba ochrany pro majitele práv mĤže být na jeho žádost
obnovena vždy na jedno nebo více pČtiletých období, ale nejvýše na dobu odpovídající
maximální dobČ ochrany stanovené v právních pĜedpisech každé strany.

2.

Stanoví-li strana ochranu nezapsaných prĤmyslových vzorĤ, þiní doba takové ochrany

nejménČ tĜi roky.
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ýLÁNEK 256
Neplatnost nebo zamítnutí zápisu

1.

PrĤmyslový vzor mĤže být prohlášen za neplatný nebo jeho zápis zamítnut pouze ze

závažných a pĜesvČdþivých dĤvodĤ, které mohou v závislosti na právních pĜedpisech každé
strany zahrnovat tyto situace:

a)

jestliže prĤmyslový vzor neodpovídá definici uvedené v þl. 252 odst. 1;

b)

jestliže majitel práv nemá na základČ rozhodnutí soudu na prĤmyslový vzor právo;

c)

jestliže je prĤmyslový vzor ve stĜetu se starším prĤmyslovým vzorem, který byl
zpĜístupnČn veĜejnosti po dni podání pĜihlášky, nebo v pĜípadČ uplatnČní práva pĜednosti
po dni vzniku práva pĜednosti prĤmyslového vzoru, a který je chránČn ode dne
pĜedcházejícího uvedenému dni zapsaným prĤmyslovým vzorem nebo pĜihláškou
k zápisu prĤmyslového vzoru;

d)

jestliže je v pozdČjším prĤmyslovém vzoru použito rozlišovací oznaþení a právní
pĜedpisy dotyþné strany, které se na toto oznaþení vztahují, poskytují majiteli oznaþení
právo zakázat takové užití;

e)

jestliže prĤmyslový vzor pĜedstavuje neoprávnČné užití díla chránČného podle právních
pĜedpisĤ o autorském právu dotyþné strany;
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f)

jestliže prĤmyslový vzor pĜedstavuje nesprávné užití kteréhokoliv z prvkĤ uvedených
v þlánku 6 ter PaĜížské úmluvy nebo symbolických znakĤ, emblémĤ a erbĤ jiných než
tČch, jež jsou uvedeny v þlánku 6 ter výše uvedené úmluvy, a které pĜedstavují zvláštní
veĜejný zájem dotyþné strany;

g)

jestliže je zveĜejnČní prĤmyslového vzoru v rozporu s veĜejným poĜádkem nebo
mravností.

2.

Jako alternativu k prohlášení prĤmyslového za neplatný mĤže strana stanovit, že užití

prĤmyslového vzoru mĤže být omezeno na základČ dĤvodĤ stanovených v odstavci 1.

ýLÁNEK 257
Vztah k autorskému právu

PrĤmyslový vzor chránČný právem k prĤmyslovému vzoru, který je na území strany zapsán
v souladu s tímto oddílem, mĤže požívat ochrany také podle právních pĜedpisĤ o autorském
právu dané strany, a to ode dne, kdy byl prĤmyslový vzor vytvoĜen nebo v jakékoliv formČ
zachycen.
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ODDÍL E

PATENTY

ýLÁNEK 258
Mezinárodní dohody

1.

Strany budou dodržovat BudapešĢskou smlouvu o mezinárodním uznávání uložení

mikroorganismĤ k úþelĤm patentového Ĝízení (1977, pozmČnČná v roce 1980).
2.

Evropská unie vynaloží veškeré pĜimČĜené úsilí k dosažení souladu se Smlouvou

o patentovém právu (Ženeva, 2000); a stĜedoamerické republiky vynaloží veškeré pĜimČĜené
úsilí k tomu, aby výše uvedenou smlouvu ratifikovaly nebo k ní pĜistoupily.
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ODDÍL F

ODRģDY ROSTLIN

ýLÁNEK 259
OdrĤdy rostlin

1.

Strany zajistí ochranu odrĤd rostlin buć prostĜednictvím patentĤ, nebo prostĜednictvím

zvláštního úþinného systému, nebo jejich kombinací.

2.

Strany jsou srozumČny s tím, že mezi ochranou odrĤd rostlin a schopností strany chránit

a zachovávat své genetické zdroje není žádný rozpor.

3.

Strany mají právo stanovit výjimky z výluþných práv udČlených pČstitelĤm, aby

umožnily zemČdČlcĤm ukládat, používat a vymČĖovat chránČná farmáĜská osiva nebo
rozmnožovací materiál.

EU/CENTR-AM/cs 317

KAPITOLA 3

VYMÁHÁNÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

ýLÁNEK 260
Obecné závazky

1.

Strany znovu potvrzují svá práva a povinnosti vyplývající z dohody TRIPS, a zejména

z þásti III uvedené dohody, a stanoví následující doplĖková opatĜení, postupy a nápravná
opatĜení potĜebná k zajištČní vymáhání práv k duševnímu vlastnictví.

Tato opatĜení, postupy a nápravná opatĜení musí být spravedlivá, pĜimČĜená a nestranná
a nesmí být nepĜimČĜenČ složitá nebo nákladná, nesmí obsahovat nepĜimČĜené lhĤty ani nesmí
mít za následek bezdĤvodná zdržení 39 .

2.

Tato opatĜení a nápravná opatĜení musí být rovnČž úþinná a odrazující a musí být

používána zpĤsobem, který zabraĖuje vzniku pĜekážek zákonného obchodu a poskytuje
záruky proti jejich zneužití.

39

Pro úþely þlánkĤ 260 až 272 zahrnuje pojem „práva k duševnímu vlastnictví“
pĜinejmenším tato práva: autorské právo, vþetnČ autorského práva k poþítaþovým
programĤm a databázím, a související práva; práva související s patenty; ochranné
známky; prĤmyslové vzory; topografie integrovaných obvodĤ; zemČpisná oznaþení;
odrĤdy rostlin; obchodní jména, jsou-li chránČna jako výluþná práva v dotþeném
vnitrostátním právu.
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ýLÁNEK 261
ZpĤsobilí žadatelé

Strany uznávají jako osoby zpĤsobilé žádat o použití opatĜení, postupĤ a nápravných opatĜení
uvedených v tomto oddílu a v þásti III dohody TRIPS:
a)

majitelé práv k duševnímu vlastnictví v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy; a

b)

svazy a sdružení, stejnČ jako majitele výluþných licencí a jiné ĜádnČ povČĜené majitele
licencí, v rozsahu povoleném pĜíslušnými právními pĜedpisy a v souladu s tČmito
pĜedpisy. Pojem „majitel licence“ zahrnuje majitele jednoho nebo více výluþných práv k
duševnímu vlastnictví spojených s daným duševním vlastnictvím.

EU/CENTR-AM/cs 319

ýLÁNEK 262
DĤkazy

Strany pĜijmou opatĜení nezbytná k tomu, aby v pĜípadČ, že majitel práv pĜedloží pĜimČĜenČ
dostupné dĤkazy podporující jeho tvrzení, že bylo porušeno jeho právo k duševnímu
vlastnictví v obchodním mČĜítku, a uvede dĤkazy, které se vztahují k opodstatnČní jeho
nárokĤ a jsou v držení protistrany, mohly pĜíslušné soudní orgány pĜípadnČ, a pokud tak
stanoví pĜíslušné právní pĜedpisy, na žádost strany, naĜídit protistranČ pĜedložení takových
dĤkazĤ, s výhradou ochrany dĤvČrných informací.
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ýLÁNEK 263
OpatĜení k zajištČní dĤkazĤ

Soudní orgány musí mít pravomoc naĜídit na žádost strany, která pĜedložila pĜimČĜenČ
dostupné dĤkazy podporující její tvrzení, že bylo porušeno její právo k duševnímu vlastnictví
nebo že toto porušení hrozí, naĜídit okamžitá a úþinná pĜedbČžná opatĜení k zajištČní
relevantních dĤkazĤ údajného porušování, s výhradou ochrany dĤvČrných informací. Tato
opatĜení mohou zahrnovat podrobný popis, vþetnČ odebrání vzorkĤ nebo bez nČj, þi fyzické
zabavení zboží porušujícího právo, a ve vhodných pĜípadech i materiálĤ a nástrojĤ použitých
k výrobČ nebo distribuci tohoto zboží a dokumentĤ vztahujících se k tomuto zboží. Tato
opatĜení mohou být pĜijata, aniž by byla slyšena druhá strana, je-li to nezbytné, zvláštČ pokud
by jakýkoliv odklad pravdČpodobnČ zpĤsobil nenapravitelnou újmu majiteli práv, nebo pokud
hrozí prokazatelné nebezpeþí, že dĤkaz bude zniþen.

ýLÁNEK 264
Právo na informace

Strany mohou stanovit, že soudní orgány mají pravomoc naĜídit porušovateli, aby oznámil
majiteli práva totožnost tĜetích osob zapojených do výroby a distribuce zboží nebo služeb
porušujících právo a jejich distribuþní síĢ, pokud by to nebylo v nepomČru k závažnosti
porušení.
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ýLÁNEK 265
PĜedbČžná a preventivní opatĜení

1.

Každá strana stanoví, že soudní orgány mají pravomoc vydat pĜedbČžná a preventivní

opatĜení a urychlenČ je provést s cílem zamezit hrozícímu porušení práv k duševnímu
vlastnictví nebo zakázat pokraþování v údajném porušování tČchto práv. Tato opatĜení mohou
být naĜízena na žádost majitele práv, bez slyšení druhé strany nebo po vyslechnutí žalované
strany, v souladu s procesními pravidly každé strany.

2.

Každá strana stanoví, že její soudní orgány mají pravomoc vyzvat žalující stranu, aby

pĜedložila veškeré pĜimČĜenČ dostupné dĤkazy, které by jim mohly poskytnout dostateþnou
míru jistoty, že právo žalující strany je porušováno nebo že takové porušení bezprostĜednČ
hrozí, a naĜídit žalující stranČ, aby poskytla pĜimČĜenou záruku nebo odpovídající jistotu, jež
by postaþila na ochranu žalované strany a zabránila zneužití a nebránila nepĜimČĜenČ využití
tČchto postupĤ.
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ýLÁNEK 266
Nápravná opatĜení

1.

Každá strana zajistí, aby:

a)

její soudní orgány mČly pravomoc naĜídit na návrh žadatele, a aniž je dotþena náhrada
škody, která vznikla majiteli práv jejich porušením, zniþení zboží, u nČhož bylo
prokázáno, že se jedná o padČlek nebo nedovolenou napodobeninu, nebo jiná vhodná
opatĜení ke koneþnému odstranČní zboží z obchodní sítČ;

b)

její soudní orgány mČly pravomoc ve vhodných pĜípadech naĜídit, aby materiál
a nástroje, jež byly využívány hlavnČ k výrobČ nebo ke zhotovení zboží, které je
padČlkem nebo nedovolenou napodobeninou, byly bez jakékoli náhrady zniþeny nebo
ve výjimeþných pĜípadech odstranČny z obchodní sítČ, a to takovým zpĤsobem, aby se
co nejvíce snížilo riziko dalšího porušování práv. PĜi zvažování žádostí o taková
nápravná opatĜení mohou soudní orgány strany vzít v úvahu mimo jiné závažnost
porušení práv, jakož i zájmy tĜetích osob související s vlastnickými právy, právy držby,
smluvními nebo chránČnými zájmy.
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2.

Pokud právní pĜedpisy strany umožĖují, aby soudní orgány naĜídily darování zboží

s padČlanou ochrannou známkou nebo zboží, kterým jsou porušována autorská práva a práva
s ním související, na charitativní úþely, mĤže každá strana stanovit, že soudní orgány tak
nesmí uþinit bez povolení majitele práv nebo že takové zboží mĤže být darováno na
charitativní úþely pouze za urþitých podmínek stanovených jejich právními pĜedpisy. S
výjimkou pĜípadĤ stanovených právními pĜedpisy stran a pĜípadĤ souvisejících s jinými
mezinárodními závazky nesmí prosté odstranČní nezákonnČ pĜipevnČné ochranné známky být
v žádném pĜípadČ dostaþující k tomu, aby zboží mohlo být uvolnČno do obchodní sítČ.

3.

PĜi zvažování žádostí o nápravná opatĜení mohou strany svým soudním orgánĤm udČlit

právo, aby braly v úvahu mimo jiné závažnost porušení práv, jakož i zájmy tĜetích osob
související s vlastnickými právy, právy držby, smluvními nebo chránČnými zájmy.

4.

Soudní orgány naĜídí, aby tato opatĜení byla provedena na náklady porušovatele práv,

s výjimkou mimoĜádných pĜípadĤ.

5.

V souladu se svými právními pĜedpisy mohou strany stanovit jiná nápravná opatĜení ve

vztahu ke zboží, u nČhož bylo prokázáno, že se jedná o padČlek nebo nedovolenou
napodobeninu, a k materiálu a nástrojĤm, jež byly využívány hlavnČ k výrobČ nebo ke
zhotovení takového zboží.
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ýLÁNEK 267
Náhrada škody

Soudní orgány mají pravomoc naĜídit porušovateli práv, aby nahradil majiteli práv škodu,
kterou majitel práv utrpČl v dĤsledku porušení svých práv k duševnímu vlastnictví
porušovatelem, jenž vČdČl, nebo u nČjž lze odĤvodnČnČ pĜedpokládat že vČdČl, že k porušení
práv dochází. V odĤvodnČných pĜípadech mohou strany povČĜit soudní orgány, aby naĜídily
náhradu ušlého zisku nebo zaplacení pĜedem stanovených náhrad škody, i když porušovatel
práv nevČdČl, ani rozumnČ nemohl vČdČt, že dochází k porušení práv.

ýLÁNEK 268
Náklady na Ĝízení
Strany v souladu se svými právními pĜedpisy zajistí, aby odpovídající a pĜimČĜené náklady na
Ĝízení a jiné náklady, jež vznikly stranČ, jež ve sporu uspČla, byly v zásadČ hrazeny stranou,
která ve sporu neuspČla, je-li to spravedlivé.
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ýLÁNEK 269
ZveĜejnČní soudních rozhodnutí
Strany mohou stanovit, že v pĜípadČ soudního Ĝízení zahájeného pro porušení práva k
duševnímu vlastnictví mohou soudní orgány naĜídit na návrh žadatele a na náklady
porušovatele práv vhodná opatĜení k rozšíĜení informace týkající se rozhodnutí, vþetnČ
zveĜejnČní celého rozhodnutí nebo jeho þásti. Strany mohou stanovit další opatĜení týkající se
zveĜejnČní, která odpovídají zvláštním okolnostem, vþetnČ inzerce.

ýLÁNEK 270
DomnČnka vlastnictví
Pro úþely použití opatĜení, Ĝízení a nápravných opatĜení stanovených v této hlavČ je k tomu,
aby byl majitel autorských nebo souvisejících práv týkajících se chránČného pĜedmČtu za
takového majitele považován, a aby byl tudíž oprávnČn zahájit Ĝízení o porušení práva,
postaþující, je-li jeho jméno uvedeno na díle obvyklým zpĤsobem, není-li prokázán opak.
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ýLÁNEK 271
TrestnČprávní sankce

Strany zajistí, aby alespoĖ pĜípady úmyslného padČlání ochranné známky nebo porušení
autorského práva v komerþním mČĜítku byly pĜedmČtem trestního Ĝízení a trestnČprávních
sankcí. Nápravná opatĜení musí zahrnovat trest odnČtí svobody nebo penČžité pokuty
dostateþnČ vysoké, aby mČly odstrašující funkci a odpovídaly výši trestĤ za stejnČ závažné
trestné þiny. Ve vhodných pĜípadech musí možná nápravná opatĜení zahrnovat rovnČž
zabavení, konfiskaci a zniþení zboží, kterým se porušují práva, a jakéhokoli materiálu
a nástrojĤ využívaných pĜevážnČ k páchání trestného þinu. Strany mohou stanovit, že jsou
pĜedmČtem trestního Ĝízení a trestnČprávních sankcí i jiné pĜípady porušení práv k duševnímu
vlastnictví, zvláštČ ty, které jsou spáchány úmyslnČ a v komerþním mČĜítku.

ýLÁNEK 272
Omezení odpovČdnosti poskytovatelĤ služeb

Strany se dohodly, že zachovají omezení odpovČdnosti poskytovatelĤ služeb, která jsou
v souþasné dobČ stanovena v jejich právních pĜedpisech, konkrétnČ:

a)

v pĜípadČ EU: omezení stanovená ve smČrnici 2000/31/ES o elektronickém obchodu;
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b)

v pĜípadČ stĜedoamerických republik: vnitrostátní omezení pĜijatá v jednotlivých
republikách za úþelem plnČní jejich mezinárodních závazkĤ.

Strana mĤže odložit uplatĖování tohoto þlánku o dobu, která není delší než tĜi roky, poþínaje
dnem vstupu této dohody v platnost.

ýLÁNEK 273
OpatĜení na hranicích

1.

Strany uznávají význam koordinace, pokud jde o celní záležitosti, a zavazují se proto, že

budou podporovat uplatĖování celních opatĜení týkajících se zboží, kterým jsou porušována
práva k ochranným známkám nebo autorská práva, a to konkrétnČ výmČnou informací
a koordinací mezi celními správami stran.

2.

Není-li v této kapitole uvedeno jinak, pĜijmou strany postupy, které umožní majiteli

práv, který má oprávnČné dĤvody se domnívat, že u zboží, kterým jsou porušována práva
k ochranným známkám nebo autorská práva, mĤže dojít k dovozu, vývozu, zpČtnému vývozu,
vstupu nebo výstupu z celního území, propuštČní do režimu s podmínČným osvobozením od
cla nebo umístČní do svobodného pásma nebo svobodného skladu, podat u pĜíslušných
správních þi soudních orgánĤ písemnou žádost, aby celní orgány pozastavily propuštČní zboží
do volného obČhu nebo toto zboží zadržely. Není povinností použít takové postupy v pĜípadČ
dovozu zboží uvádČného na trh v jiné zemi majitelem práv nebo s jeho souhlasem.
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3.

Veškerá práva nebo povinnosti stanovené v oddílu 4 dohody TRIPS týkající se dovozce

se uplatní rovnČž na vývozce nebo na držitele zboží.

4.

Každá strana zajistí, aby její pĜíslušné orgány mohly z moci úĜední iniciovat opatĜení na

hranicích v pĜípadČ dovozu, vývozu a tranzitu.

KAPITOLA 4

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

ýLÁNEK 274
Podvýbor pro duševní vlastnictví

1.

V souladu s þlánkem 348 a s pĜílohou XXI (Podvýbory) strany zĜizují Podvýbor pro

duševní vlastnictví, který má sledovat provádČní þlánku 231 a oddílu C (ZemČpisná oznaþení)
kapitoly 2 této hlavy.
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2.

Úkolem podvýboru je:

a)

doporuþovat Výboru pro pĜidružení zmČny seznamu zemČpisných oznaþení uvedených
v pĜíloze XVIII (ChránČná zemČpisná oznaþení), které schvaluje Rada pĜidružení;

b)

provádČt výmČnu informací o zemČpisných oznaþeních pro úþely posouzení jejich
ochrany v souladu s touto dohodou a o zemČpisných oznaþeních, jejichž ochrana skonþí
v zemi jejich pĤvodu;

c)

podporovat pĜevod technologií z EU do stĜedoamerických republik;

d)

vymezit prioritní oblasti, do nichž mají být smČrovány iniciativy, pokud jde o pĜevod
technologií, výzkum a vývoj a vytváĜení lidského kapitálu;

e)

vést seznam nebo záznamy o probíhajících programech, þinnostech a iniciativách
v oblasti duševního vlastnictví, s dĤrazem na pĜevod technologií;

f)

poskytovat Výboru pro pĜidružení pĜíslušná doporuþení v záležitostech spadajících do
jeho pĤsobnosti; a

g)

Ĝešit jakékoli jiné otázky, kterými jej povČĜí Výbor pro pĜidružení.
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ýLÁNEK 275
Spolupráce a technická pomoc v oblasti duševního vlastnictví

Strany se dohodly, že je v jejich spoleþném zájmu podporovat iniciativy zamČĜené na
vzájemnou spolupráci a technickou pomoc v otázkách týkajících se této hlavy. V tomto
ohledu strany urþily Ĝadu þinností v rámci spolupráce a tyto þinnosti jsou uvedeny v þlánku 55
þásti III hlavy VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této dohody.

ýLÁNEK 276
ZávČreþná ustanovení

1.

Panama mĤže odložit uplatĖování ustanovení þl. 233 písm. c) a d), þlánku 234, þl. 238

písm. b), þlánku 240, þl. 252 odst. 1 a 2, þl. 255 odst. 2, þlánku 256, þl. 258 odst. 1, þlánku
259, þl. 266 odst. 4 a þlánku 271 o dobu, která není delší než dva roky, poþínaje dnem vstupu
této dohody v platnost.

2.

Panama pĜistoupí ke SmlouvČ o patentové spolupráci (Washington, 1970, naposledy

pozmČnČné v roce 2001) ve lhĤtČ nepĜesahující dva roky, poþínaje dnem vstupu této dohody
v platnost.
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HLAVA VII

OBCHOD A HOSPODÁěSKÁ SOUTċŽ

ýLÁNEK 277
Definice

Pro úþely této hlavy se rozumí:

1)

„Právními pĜedpisy o hospodáĜské soutČži“:

a)

za EU þlánky 101, 102 a 106 Smlouvy o fungování Evropské unie, naĜízení Rady (ES)
þ. 139/2004 o kontrole spojování podnikĤ a provádČcí pĜedpisy k nČmu a jeho zmČny;

b)

za StĜední Ameriku naĜízení o hospodáĜské soutČži (dále jen „naĜízení“) StĜední
Ameriky, které bude zavedeno podle þlánku 25 protokolu Protocolo al Tratado General
de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) a þlánku 21
rámcové dohody Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera
Centroamericana (Guatemala, 2007);
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c)

do doby, než bude naĜízení pĜijato v souladu s þlánkem 279, se „právními pĜedpisy
o hospodáĜské soutČži“ rozumí vnitrostátní právní pĜedpisy všech stĜedoamerických
republik pĜijaté þi ponechané v platnosti v souladu s þlánkem 279; a

d)

jakékoli zmČny, jež mohou nastat u výše uvedených nástrojĤ po vstupu této dohody
v platnost.

2)

„orgánem pro hospodáĜskou soutČž“:

a)

za EU Evropská komise;

b)

za StĜední Ameriku orgán StĜední Ameriky pro hospodáĜskou soutČž, který StĜední
Amerika zĜídí a urþí ve svém naĜízení o hospodáĜské soutČži; a

c)

do doby, než bude orgán StĜední Ameriky pro hospodáĜskou soutČž zĜízen a zaþne
fungovat v souladu s þlánkem 279, se „orgánem pro hospodáĜskou soutČž“ rozumí
vnitrostátní orgány pro hospodáĜskou soutČž všech stĜedoamerických republik.
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ýLÁNEK 278
Zásady

1.

Strany uznávají význam volné a nenarušené hospodáĜské soutČže ve svých obchodních

vztazích. Strany uznávají, že praktiky narušující hospodáĜskou soutČž mohou negativnČ
ovlivnit Ĝádné fungování trhĤ a pĜínosy liberalizace obchodu.
2.

Proto souhlasí s tím, aby následující praktiky nebyly považovány za sluþitelné s touto

dohodou, a to do té míry, v níž by mohly ovlivnit obchod mezi stranami:

a)

dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podnikĤ a jednání podnikĤ ve vzájemné
shodČ, jejichž cílem nebo dĤsledkem je znemožnit, omezit nebo narušit hospodáĜskou
soutČž 40 , jak je stanoveno v pĜíslušných právních pĜedpisech stran o hospodáĜské
soutČži;

b)

jakékoli zneužití dominantního postavení nebo významné tržní síly nebo vysokého
podílu na trhu, jak je stanoveno v pĜíslušných právních pĜedpisech stran o hospodáĜské
soutČži; a

c)

spojování podnikĤ, jež významnČ brání úþinné hospodáĜské soutČži, jak je stanoveno
v pĜíslušných právních pĜedpisech stran o hospodáĜské soutČži.

40

Pro upĜesnČní je tĜeba uvést, že tento odstavec nelze vykládat tak, že by omezoval
rozsah analýzy, která se provádí v pĜípadech uplatĖování dohod mezi podniky,
rozhodnutí sdružení podnikĤ a jednání podnikĤ ve vzájemné shodČ, jak je stanoveno ve
vnitĜních právních pĜedpisech stran o hospodáĜské soutČži.
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ýLÁNEK 279
ProvádČní

1.

Strany pĜijmou nebo ponechají v platnosti komplexní právní pĜedpisy o hospodáĜské

soutČži, jež úþinnČ Ĝeší praktiky narušující hospodáĜskou soutČž uvedené v þl. 278 odst. 2
písm. a) až c). Strany zĜídí nebo využijí stávající orgány pro hospodáĜskou soutČž urþené
a náležitČ vybavené k tomu, aby transparentnČ a úþinnČ provádČly právní pĜedpisy
o hospodáĜské soutČži.

2.

Pokud v okamžiku vstupu této dohody v platnost nČkterá ze stran ještČ nepĜijala právní

pĜedpisy o hospodáĜské soutČži uvedené v þl. 277 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo nejmenovala
orgán pro hospodáĜskou soutČž uvedený v þl. 277 odst. 2 písm. a) nebo b), uþiní tak ve lhĤtČ
sedmi let. Po uplynutí tohoto pĜechodného období se pojmy „právní pĜedpisy o hospodáĜské
soutČži“ a „orgán pro hospodáĜskou soutČž“ uvedenými v této hlavČ rozumí pouze právní
pĜedpisy vymezené v þl. 277 odst. 1 písm. a) a b) a orgány vymezené v þl. 277 odst. 2 písm. a)
a b).

3.

Pokud v okamžiku vstupu této dohody v platnost nČkterá ze stĜedoamerických republik

ještČ nepĜijala právní pĜedpisy o hospodáĜské soutČži uvedené v þl. 277 odst. 1 písm. c) nebo
neurþila orgán pro hospodáĜskou soutČž uvedený v þl. 277 odst. 2 písm. c), uþiní tak ve lhĤtČ
tĜí let.

4.

Žádné ustanovení této hlavy se nedotýká pravomocí, které svČĜily strany svým

regionálním a vnitrostátním orgánĤm s ohledem na úþinné a dĤsledné provádČní právních
pĜedpisĤ o hospodáĜské soutČži.
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ýLÁNEK 280
VeĜejnoprávní podniky a podniky povČĜené zvláštními
nebo výluþnými právy, vþetnČ stanovených monopolĤ

1.

Žádné ustanovení této hlavy nebrání žádné stĜedoamerické republice ani žádnému

þlenskému státu Evropské unie, aby zĜídily nebo využívaly své veĜejnoprávní podniky,
podniky povČĜené zvláštními nebo výluþnými právy nebo monopoly v souladu
s vnitrostátními právními pĜedpisy dané zemČ.

2.

Subjekty uvedené v odstavci 1 podléhají právním pĜedpisĤm o hospodáĜské soutČži,

pokud jim uplatnČní tČchto právních pĜedpisĤ právnČ ani fakticky nebrání v plnČní
konkrétních úkolĤ, které jim stĜedoamerická republika nebo þlenský stát EU svČĜily.
3.

Strany zajistí, aby se tyto subjekty ode dne vstupu této dohody v platnost nedopouštČly

diskriminace 41 ohlednČ podmínek nákupu nebo prodeje zboží þi služeb, a to jak ve vztahu
k fyzickým nebo právnickými osobám nČkteré ze stran, nebo ke zboží pocházejícího od
nČkteré ze stran.

4.

Žádné ustanovení této hlavy nemá vliv na práva a povinnosti stran stanovené v þásti IV

hlavČ V (VeĜejné zakázky) této dohody.

41

Diskriminací se rozumí opatĜení, které není v souladu s národním zacházením, jak je
stanoveno v pĜíslušných ustanoveních této dohody.
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ýLÁNEK 281
VýmČna informací, jež nejsou dĤvČrné povahy, a spolupráce v oblasti vymáhání práva

1.

S cílem usnadnit úþinné uplatĖování svých právních pĜedpisĤ o hospodáĜské soutČži si

mohou orgány pro hospodáĜskou soutČž vymČĖovat informace, jež nejsou dĤvČrné povahy.

2.

Pokud jde o þinnosti v oblasti vymáhání práva, mĤže orgán pro hospodáĜskou soutČž

jedné strany požádat o spolupráci orgán pro hospodáĜskou soutČž druhé strany. Tato
spolupráce nebrání stranám v pĜijímání samostatných rozhodnutí.

3.

Žádná strana není povinna sdČlovat informace druhé stranČ. Pokud se nČkterá strana

rozhodne informace poskytnout, mĤže je druhé stranČ znepĜístupnit, je-li jejich zveĜejnČní
zakázáno právními a správními pĜedpisy strany, která tyto informace má, nebo pokud by to
bylo nesluþitelné s jejími zájmy. Strana mĤže požadovat, aby informace sdČlená podle tohoto
þlánku byla použita v souladu s podmínkami, které urþí.
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ýLÁNEK 282
Spolupráce a technická pomoc

Strany se dohodly, že je v jejich spoleþném zájmu podporovat iniciativy v oblasti technické
pomoci týkající politiky hospodáĜské soutČže a þinností v oblasti prosazování práva. Tato
spolupráce je pĜedmČtem þlánku 52 þásti III hlavy VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této
dohody.

ýLÁNEK 283
ěešení sporĤ
V otázkách spadajících do pĤsobnosti této hlavy strany nepoužijí postup pro Ĝešení sporĤ
stanovený v þásti IV hlavČ X (ěešení sporĤ) této dohody.
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HLAVA VIII

OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ýLÁNEK 284
Kontext a cíle

1.

Strany se odvolávají na Agendu 21 o životním prostĜedí a rozvoji z roku 1992,

Johannesburský provádČcí plán o udržitelném rozvoji z roku 2002 a Ministerské prohlášení
hospodáĜské a sociální rady OSN o plné zamČstnanosti a slušné práci z roku 2006. Znovu
potvrzují svĤj závazek podporovat rozvoj mezinárodního obchodu tak, aby pĜispČly k cíli
udržitelného rozvoje, a zajistit, aby byl tento cíl zaþlenČn a zohlednČn na všech úrovních
jejich obchodních vztahĤ. Za tímto úþelem strany uznávají význam zohlednČní nejlepších
hospodáĜských, sociálních a environmentálních zájmĤ jejich obyvatelstva i budoucích
generací.

2.

Strany znovu potvrzují svĤj závazek dosáhnout udržitelného rozvoje, jehož pilíĜe –

hospodáĜský a sociální rozvoj a ochrana životního prostĜedí – spolu vzájemnČ souvisejí
a vzájemnČ se posilují. Strany zdĤrazĖují pĜíznivý úþinek vnímání sociálních
a environmentálních záležitostí souvisejících s obchodem jako souþást globálního pĜístupu
k obchodu a udržitelnému rozvoji.
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3.

Strany se dohodly, že tato hlava obsahuje kooperativní pĜístup založený na spoleþných

hodnotách a zájmech, který zohledĖuje jejich rozdílné stupnČ vývoje i jejich souþasné
a budoucí potĜeby a cíle.

4.

V otázkách spadajících do pĤsobnosti této hlavy nepoužijí strany postup pro Ĝešení

sporĤ stanovený v hlavČ X (ěešení sporĤ) þásti IV této dohody, ani mechanismus
zprostĜedkování pro nesazební opatĜení stanovený v hlavČ XI (Mechanismus zprostĜedkování
pro nesazební opatĜení) þásti IV této dohody.

ýLÁNEK 285
Právo regulovat a úroveĖ ochrany

1.

Strany znovu potvrzují, že respektují své pĜíslušné ústavy 42 a z nich odvozená práva

urþit vlastní priority v oblasti udržitelného rozvoje, stanovit vlastní úroveĖ ochrany životního
prostĜedí a sociální ochrany a pĜijmout þi odpovídajícím zpĤsobem zmČnit své pĜíslušné
právní pĜedpisy a politiky.

42

Pokud jde o EU, rozumí se tím ústavy þlenských státĤ Evropské unie, Smlouva
o Evropské unii, Smlouva o fungování Evropské unie a Listina základních práv
Evropské unie.
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2.

Každá strana se snaží zajistit, aby její právní pĜedpisy a politiky poskytovaly

a podporovaly vysokou úroveĖ ochrany životního prostĜedí a zamČstnanosti pĜimČĜenou jejím
sociálním, environmentálním a hospodáĜským podmínkám, v souladu s mezinárodnČ
uznávanými normami a dohodami uvedenými v þláncích 286 a 287, které podepsala, a pokusí
se nadále tyto právní pĜedpisy a politiky zlepšovat, pokud se neuplatĖují zpĤsobem, který by
vytváĜel nástroj svévolné nebo neoprávnČné diskriminace mezi stranami nebo skrytého
omezení mezinárodního obchodu.

ýLÁNEK 286
Vícestranné pracovní normy a dohody

1.

Strany se odvolávají na Ministerské prohlášení hospodáĜské a sociální rady OSN o plné

zamČstnanosti a slušné práci z roku 2006 a uznávají, že plná a produktivní zamČstnanost
a slušná práce pro všechny, vþetnČ sociální ochrany, základních principĤ a práv v práci
a sociálního dialogu, jsou klíþovými prvky udržitelného rozvoje všech zemí, a tudíž
prioritním cílem mezinárodní spolupráce. V této souvislosti strany znovu potvrzují svou vĤli
podporovat rozvoj makroekonomických politik zpĤsobem, který vede k plné a produktivní
zamČstnanosti a slušné práci pro všechny, vþetnČ mužĤ, žen a mladých lidí, a pĜitom plnČ
zohledĖuje základní principy a práva v práci za spravedlivých, rovných, bezpeþných
a dĤstojných podmínek.
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Strany v souladu se svými povinnostmi þlenĤ Mezinárodní organizace práce (MOP) znovu
potvrzují svĤj závazek v dobré víĜe a v souladu se stanovami MOP respektovat, prosazovat
a provádČt principy týkající se základních práv, které jsou pĜedmČtem základních úmluv
MOP. TČmito principy jsou:

a)

svoboda sdružování a skuteþné uznání práva na kolektivní vyjednávání;

b)

odstranČní všech forem nucené nebo povinné práce;

c)

skuteþné odstranČní dČtské práce; a

d)

odstranČní diskriminace s ohledem na zamČstnání a povolání.

2.

Strany znovu potvrzují svĤj závazek úþinnČ provádČt ve svých právních pĜedpisech

a postupech základní úmluvy MOP obsažené v Deklaraci MOP o základních principech
a právech v práci z roku 1998. TČmito úmluvami jsou:

a)

Úmluva þ. 138 o minimálním vČku pro pĜijetí do zamČstnání;

b)

Úmluva þ. 182 o zákazu a okamžitých opatĜeních k odstranČní nejhorších forem dČtské
práce;

c)

Úmluva þ. 105 o odstranČní nucené práce;
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d)

Úmluva þ. 29 o nucené nebo povinné práci;

e)

Úmluva þ. 100 o stejném odmČĖování pracujících mužĤ a žen za práci stejné hodnoty;

f)

Úmluva þ. 111 o diskriminaci (zamČstnání a povolání);

g)

Úmluva þ. 87 o svobodČ sdružování a ochranČ práva odborovČ se organizovat; a

h)

Úmluva þ. 98 o provádČní zásad práva organizovat se a kolektivnČ vyjednávat.

3.

Strany si budou vymČĖovat informace o své situaci a dosaženém pokroku, pokud jde

o ratifikaci ostatních úmluv MOP.

4.

Strany zdĤrazĖují, že pracovní normy by nemČly být uplatĖovány nebo jiným zpĤsobem

využívány k protekcionistickým úþelĤm v oblasti obchodu a že by nemČla být zpochybĖována
komparativní výhoda žádné strany.

5.

Strany se zavazují k pĜípadným konzultacím a spolupráci ohlednČ otázek týkajících se

práce a souþasnČ obchodu, na nichž mají zájem obČ strany.
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ýLÁNEK 287
Vícestranné environmentální normy a dohody

1.

Strany uznávají, že mezinárodní politika a dohody v oblasti životního prostĜedí mají

jakožto reakce na globální nebo regionální environmentální problémy velký význam,
a zdĤrazĖují, že obchodní a environmentální politika se musí více vzájemnČ podporovat.
Zavazují se k pĜípadným konzultacím a spolupráci ohlednČ otázek týkajících se životního
prostĜedí a souþasnČ obchodu, na nichž mají zájem obČ strany.

2.

Strany znovu potvrzují svĤj závazek úþinnČ provádČt ve svých právních pĜedpisech

a postupech vícestranné environmentální dohody, které podepsaly a mezi které patĜí:

a)

Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu;

b)

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpeþných odpadĤ pĜes hranice státĤ a jejich
zneškodĖování;

c)

Stockholmská úmluva o perzistentních organických zneþišĢujících látkách;

d)

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volnČ žijících živoþichĤ a planČ
rostoucích rostlin (dále jen „úmluva CITES“);
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e)

Úmluva o biologické rozmanitosti;

f)

Cartagenský protokol o biologické bezpeþnosti k ÚmluvČ o biologické rozmanitosti; a

g)

Kjótský protokol k Rámcové úmluvČ Organizace spojených národĤ o zmČnČ klimatu 43 .

3.

Strany se zavazují, že zajistí, aby do dne vstupu této dohody v platnost ratifikovaly

zmČnu þlánku XXI úmluvy CITES, která byla pĜijata dne 30. dubna 1983 v Gaborone
(Botswana).

4.

Strany se dále zavazují, že nejpozdČji do dne vstupu této dohody v platnost ratifikují

a úþinnČ provedou Rotterdamskou úmluvu o postupu pĜedchozího souhlasu pro urþité
nebezpeþné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, pokud tak již neuþinily.

5.

Žádná ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by kterékoli stranČ bránila pĜijímat

nebo prosazovat opatĜení k provádČní dohod uvedených v tomto þlánku, pokud se taková
opatĜení neuplatĖují zpĤsobem, který by vytváĜel nástroj svévolné nebo neoprávnČné
diskriminace mezi zemČmi, kde pĜevládají stejné podmínky, nebo skrytého omezení
mezinárodního obchodu.

43

Pro upĜesnČní je tĜeba uvést, že vícestranné environmentální dohody zmínČné v þl. 287
odst. 2 zahrnují i protokoly, zmČny, pĜílohy a úpravy ratifikované stranami.
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ýLÁNEK 288
Obchod podporující udržitelný rozvoj

1.

Strany znovu potvrzují, že obchod by mČl ve všech svých aspektech podporovat

udržitelný rozvoj. V této souvislosti uznávají význam mezinárodní spolupráce, která pĜispívá
k rozvoji obchodních režimĤ a postupĤ podporujících udržitelný rozvoj, a souhlasí, že budou
v rámci þlánkĤ 288, 289 a 290 spolupracovat s cílem dosáhnout kooperativního pĜístupu
v daných oblastech.

2.

Strany se vynasnaží:

a)

posoudit situace, kdy by odstranČní nebo omezení pĜekážek obchodu prospČly
udržitelnému rozvoji a obchodu, pĜiþemž pĜihlédnou zejména k tomu, jakým zpĤsobem
opatĜení v oblasti ochrany životního prostĜedí ovlivĖují pĜístup na trh a naopak;

b)

usnadnit a podporovat obchod a pĜímé zahraniþní investice v oblasti environmentálních
technologií a služeb, obnovitelných zdrojĤ energie a energeticky úþinných produktĤ
a služeb, a to i Ĝešením souvisejících netarifních pĜekážek;

EU/CENTR-AM/cs 346

c)

usnadnit a podporovat obchod s produkty, které zohledĖují požadavky udržitelného
rozvoje, vþetnČ produktĤ které podléhají režimĤm, jako je spravedlivý a etický obchod,
ekoznaþení, ekologická produkce a rovnČž režimy týkající se sociální odpovČdnosti
podnikĤ; a

d)

usnadnit a podporovat rozvoj postupĤ a programĤ, jejichž cílem je zlepšit ekonomickou
rentabilitu ochrany a udržitelného využívání životního prostĜedí, jak je napĜíklad
ekoturistika.

ýLÁNEK 289
Obchod s lesními produkty

S cílem podpoĜit udržitelné hospodaĜení s pĜírodními zdroji se strany zavazují spolupracovat,
aby zlepšily prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a podpoĜily obchod s legálnČ
a udržitelnČ získávanými lesními produkty, mimo jiné pomocí tČchto nástrojĤ: úþinné
uplatĖování úmluvy CITES, pokud jde o ohrožené druhy dĜevin; certifikaþní systémy pro
udržitelnČ získávané lesní produkty; regionální nebo dvoustranné dobrovolné dohody
o partnerství o prosazování práva, správČ a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT).
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ýLÁNEK 290
Obchod s produkty rybolovu

1.

Strany uznávají potĜebu podporovat udržitelný rybolov s cílem zachovat populace ryb

a udržitelný obchod rybolovnými zdroji.

2.

Za tímto úþelem se strany zavazují:

a)

dodržovat a úþinnČ provádČt zásady Dohody o provedení ustanovení Úmluvy
Organizace spojených národĤ o moĜském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování
a Ĝízení tažných populací ryb a vysoce stČhovavých rybích populací, a to s ohledem na:
udržitelné využívání, zachování a Ĝízení tažných populací ryb a vysoce stČhovavých
rybích druhĤ; mezinárodní spolupráci mezi státy; podporu vČdeckého poradenství
a výzkumu; provádČní úþinných monitorovacích, kontrolních a inspekþních opatĜení;
a povinnosti státĤ vlajky a státĤ pĜístavu, vþetnČ jejich dodržování a prosazování;

b)

spolupracovat, mimo jiné i s regionálními organizacemi pro Ĝízení rybolovu a v rámci
nich, s cílem zamezit nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu
(rybolovu NNN), a to i pĜijetím úþinných nástrojĤ pro uplatĖování kontrolních
a inspekþních systémĤ s cílem zajistit striktní dodržování opatĜení pro zachování
populací ryb;
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c)

vzájemnČ si poskytovat vČdecké údaje a údaje o obchodu, které nejsou dĤvČrné povahy,
vymČĖovat si zkušenosti a osvČdþené postupy v oblasti udržitelného rybolovu
a v obecnČjším smyslu podporovat udržitelný pĜístup k rybolovu.

3.

Strany se dohodly, že pĜijmou opatĜení pĜístavních státĤ v souladu s dohodou

Organizace Spojených národĤ pro výživu a zemČdČlství o opatĜeních pĜístavních státĤ
k pĜedcházení, potírání a odstranČní nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu,
uplatní kontrolní a inspekþní systémy a zavedou pobídky a povinnosti související s Ĝádnou
a udržitelnou správou rybolovu a pobĜežního prostĜedí v dlouhodobém horizontu, pokud tak
již neuþinily.

ýLÁNEK 291
Zachování úrovní ochrany

1.

Strany uznávají, že je nevhodné podporovat obchod nebo investice snížením úrovní

ochrany, které poskytují jejich pracovnČprávní pĜedpisy a pĜedpisy v oblasti ochrany
životního prostĜedí.

2.

Žádná strana neupustí ani se neodchýlí od svých pracovnČprávních pĜedpisĤ a pĜedpisĤ

v oblasti ochrany životního prostĜedí zpĤsobem, jenž má vliv na obchod nebo který by
podpoĜil usazování, získání, rozšíĜení nebo zadržení investice nebo investora na jejím území,
ani takové upuštČní nebo odchýlení nenabídne.
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3.

Žádná strana neopomene úþinnČ prosazovat své pracovnČprávní pĜedpisy a pĜedpisy

v oblasti ochrany životního prostĜedí zpĤsobem, jenž má vliv na obchod nebo investice mezi
stranami.

4.

Žádné ustanovení této hlavy nelze vykládat tak, že by zmocĖovalo orgány kterékoli

strany podniknout kroky k prosazení právních pĜedpisĤ na území druhé strany.

ýLÁNEK 292
VČdecké informace

Strany uznávají, že je dĤležité pĜi pĜípravČ a provádČní opatĜení na ochranu životního
prostĜedí nebo zdraví a bezpeþnosti pĜi práci zohledĖovat vČdecké a technické informace
a pĜíslušné mezinárodní normy, pokyny nebo doporuþení, a jsou si vČdomy toho, že v pĜípadČ
hrozby vážné nebo nenapravitelné škody nesmí být skuteþnost, že toto riziko není
jednoznaþnČ vČdecky prokázáno, dĤvodem k odložení ochranných opatĜení.
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ýLÁNEK 293
PĜezkum udržitelnosti

Strany se zavazují k provedení spoleþného pĜezkumu, monitorování a posouzení toho, jaký
pĜínos má þást IV této dohody, vþetnČ spolupráce podle þlánku 302, pro udržitelný rozvoj.

ýLÁNEK 294
Institucionální mechanismus a mechanismus monitorování

1.

Každá strana urþí v rámci svých správních orgánĤ orgán, který bude sloužit jako

kontaktní místo pro úþely provádČní aspektĤ udržitelného rozvoje souvisejících s obchodem.
PĜi vstupu této dohody v platnost pĜedloží strany kontaktní údaje svých kontaktních míst
Výboru pro pĜidružení.

2.

Strany zĜizují Radu pro obchod a udržitelný rozvoj 44 , jejímiž þleny jsou vysocí úĜedníci

správních orgánĤ každé strany. PĜed každým zasedáním rady si strany vzájemnČ sdČlí
totožnost a kontaktní údaje svých zástupcĤ.

44

Rada pro obchod a udržitelný rozvoj podává zprávy o své þinnosti Výboru pro
pĜidružení.
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3.

Rada pro obchod a udržitelný rozvoj se sejde do jednoho roku od vstupu této dohody

v platnost a poté podle potĜeby, aby zkontrolovala provádČní této hlavy, vþetnČ spolupráce
provádČné podle þásti III hlavy VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této dohody. Rozhodnutí
a doporuþení této rady se pĜijímají vzájemnou dohodou mezi stranami a zveĜejní se,
nerozhodne-li rada jinak.

4.

Každá strana ustanoví nové poradní skupiny pro obchod a udržitelný rozvoj, nebo

uskuteþní konzultace se stávajícími skupinami 45 . Úkolem tČchto skupin je vyjadĜovat názory
a vydávat doporuþení ohlednČ aspektĤ udržitelného rozvoje souvisejících s obchodem
a poskytovat stranám poradenství týkající se toho, jak lépe dosáhnout cílĤ této hlavy.

5.

ýleny poradních skupin stran jsou nezávislé zastupující organizace, pĜiþemž jsou

vyváženČ zastoupeny zúþastnČné subjekty z hospodáĜské a sociální oblasti a z oblasti ochrany
životního prostĜedí – mimo jiné zamČstnavatelské a zamČstnanecké organizace, obchodní
sdružení, nevládní organizace a místní orgány státní správy.

45

PĜi výkonu svého práva využít stávající poradní skupiny k provádČní ustanovení této
hlavy strany stávajícím orgánĤm poskytnou možnost rozšíĜit a dále rozvinout svou
þinnost s ohledem na nové perspektivy a oblasti pĤsobnosti stanovené v této hlavČ. Za
tímto úþelem mohou strany využít stávající národní poradní skupiny.
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ýLÁNEK 295
Fórum pro dialog s obþanskou spoleþností

1.

Strany se dohodly, že zĜídí a budou podporovat biregionální Fórum pro dialog

s obþanskou spoleþností, které bude platformou pro otevĜený dialog, v nČmž budou
vyváženým zpĤsobem zastoupeny zúþastnČné subjekty z hospodáĜské a sociální oblasti
a z oblasti ochrany životního prostĜedí. V rámci Fóra pro dialog s obþanskou spoleþností bude
veden dialog o aspektech obchodních vztahĤ mezi stranami v souvislosti s udržitelným
rozvojem, stejnČ jako o možném pĜínosu spolupráce k dosažení cílĤ této hlavy. Fórum pro
dialog s obþanskou spoleþností bude zasedat jednou za rok, nedohodnou-li se strany jinak 46 .

2.

Nedohodnou-li se strany jinak, bude souþástí každého zasedání rady schĤzka, na které

její þlenové podají Fóru pro dialog s obþanskou spoleþností zprávu o provádČní této hlavy.
Naopak Fórum pro dialog s obþanskou spoleþností bude moci vyjádĜit své názory
a stanoviska, a pĜispČt tak k dialogu o tom, jak lépe dosáhnout cílĤ této hlavy.

46

Pro upĜesnČní je tĜeba uvést, že na Fórum pro dialog s obþanskou spoleþností není
pĜenesena pravomoc tvorby politik ani jiné typicky vládní funkce.
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ýLÁNEK 296
Mezivládní konzultace

1.

Strana mĤže požádat o konzultaci s druhou stranou, pokud jde o jakoukoli záležitost

spoleþného zájmu plynoucí z této hlavy, a sice pĜedložením písemné žádosti kontaktnímu
místu druhé strany. Aby mohla strana pĜijímající žádost reagovat, musí žádost obsahovat
dostateþnČ specifické informace, jimiž je záležitost jasnČ a vČcnČ popsána, pĜiþemž je uveden
dotyþný problém a struþnČ shrnuty požadavky vznášené na základČ této hlavy. Konzultace
budou zahájeny okamžitČ poté, co o nČ strana požádá.

2.

Konzultující strany vynaloží veškeré úsilí, aby záležitost vyĜešily ke vzájemné

spokojenosti, pĜiþemž pĜihlédnou k informacím, které si konzultující strany vymČní,
a k možnostem spolupráce v dané záležitosti. V prĤbČhu konzultací by mČla být vČnována
zvláštní pozornost specifickým problémĤm a zájmĤm rozvojových zemí v rámci stran.
Konzultující strany zohlední þinnosti MOP nebo pĜíslušných vícestranných
environmentálních organizací nebo subjektĤ, jichž jsou þleny. S cílem dotyþnou záležitost
kompletnČ pĜezkoumat mohou konzultující strany pĜípadnČ tyto organizace nebo subjekty,
nebo jakoukoli osobu nebo subjekt, které považují za zpĤsobilé, po vzájemné dohodČ požádat
o radu nebo pomoc.
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3.

Má-li konzultující strana po uplynutí devadesáti dnĤ od požádání o konzultaci za to, že

záležitost vyžaduje další diskusi, postoupí se tato záležitost, nedohodnou-li se konzultující
strany jinak, k projednání RadČ pro obchod a udržitelný rozvoj pĜedložením písemné žádosti
kontaktním místĤm druhé strany. Rada pro obchod a udržitelný rozvoj neprodlenČ zasedne
a pomĤže nalézt vzájemnČ pĜijatelné Ĝešení. Považuje-li to za nutné, mĤže Rada pro obchod
a udržitelný rozvoj požádat o pomoc v dotyþné záležitosti odborníky, aby usnadnila její
analýzu.

4.

ěešení, kterého konzultující strany v dané záležitosti dosáhnou, se zveĜejní,

nerozhodne-li Rada pro obchod a udržitelný rozvoj jinak.

ýLÁNEK 297
Panel odborníkĤ

1.

Nedohodnou-li se konzultující strany jinak, mĤže konzultující strana po uplynutí

šedesáti dnĤ od postoupení záležitosti RadČ pro obchod a udržitelný rozvoj podle þl. 296
odst. 3, nebo – není-li záležitost postoupena této radČ – po uplynutí devadesáti dnĤ od
pĜedložení žádosti o konzultaci podle þl. 296 odst. 1 požádat, aby zasedl panel odborníkĤ
a pĜezkoumal záležitost, jež nebyla dostateþnČ vyĜešena bČhem mezivládních konzultací.
ZúþastnČné strany mohou panelu odborníkĤ uþinit podání.
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2.

PĜi vstupu této dohody v platnost pĜedloží strany Výboru pro pĜidružení prostĜednictvím

Rady na jejím prvním zasedání ke schválení seznam sedmnácti osob – z nichž nejménČ pČt
nesmí být státním pĜíslušníkem nČkteré ze stran – s odbornými znalostmi v oblasti práva
životního prostĜedí, mezinárodního obchodu nebo Ĝešení sporĤ vzniklých v rámci
mezinárodních dohod, a dále seznam sedmnácti osob – z nichž nejménČ pČt není státním
pĜíslušníkem žádné strany – s odbornými znalostmi v oblasti pracovního práva,
mezinárodního obchodu nebo Ĝešení sporĤ vzniklých v rámci mezinárodních dohod.
Odborníci, kteĜí nejsou státními pĜíslušníky žádné strany, jsou k dispozici pro funkci pĜedsedy
panelu odborníkĤ. Odborníci musí být i) nezávislí na obou stranách nebo organizacích
zastoupených v poradní skupinČ (poradních skupinách), nesmí s nimi být spojeni nebo od nich
pĜijímat pokyny a musí být ii) vybráni podle kritérií objektivity, spolehlivosti a správného
úsudku.

3.

Strany se dohodnou na nahrazení odborníkĤ, kteĜí již nemohou být k dispozici pro práci

v panelu, a mohou se dohodnout na zmČnČ seznamu, budou-li to považovat za nezbytné.

ýLÁNEK 298
Složení panelu odborníkĤ

1.

Panel odborníkĤ se skládá ze tĜí odborníkĤ.

2.

PĜedsedou je osoba, která není státním pĜíslušníkem žádné ze stran.
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3.

Každá zúþastnČná strana vybere jednoho odborníka ze seznamu odborníkĤ do tĜiceti dnĤ

od obdržení žádosti o zĜízení panelu odborníkĤ. Pokud strana v této lhĤtČ svého odborníka
nevybere, vybere ze seznamu odborníkĤ druhá zúþastnČná strana státního pĜíslušníka
zúþastnČné strany, která odborníka nevybrala. Tito dva vybraní odborníci zvolí pĜedsedu na
základČ dohody nebo losem, pĜiþemž vybírají mezi odborníky, kteĜí nejsou státním
pĜíslušníkem žádné ze stran.

4.

Osoby nemohou zastávat funkci odborníka v záležitostech, kdy u nich nebo

u organizací, s nimiž jsou spojeni, vzniká pĜímý nebo nepĜímý stĜet zájmĤ. Po zvolení do
funkce odborníka v urþité záležitosti musí každý odborník zveĜejnit existenci nebo vznik
jakéhokoli zájmu, vztahu nebo záležitosti, u nichž lze oprávnČnČ oþekávat, že o nich tento
odborník ví, a které mohou ovlivnit jeho nezávislost þi nestrannost nebo o ní vyvolat dĤvodné
pochybnosti.

5.

Je-li nČkterá zúþastnČná strana toho názoru, že nČkterý odborník nesplĖuje požadavky

stanovené v odstavci 4, zúþastnČné strany se neprodlenČ poradí a dohodnou-li se tak, daný
odborník se odvolá a nahradí novým odborníkem, který se vybere podle postupu stanoveného
v odstavci 3, jenž byl uplatnČn pĜi výbČru odborníka, který byl odvolán.

6.

Nedohodnou-li se zúþastnČné strany jinak v souladu s þl. 301 odst. 2, musí být panel

odborníkĤ zĜízen nejpozdČji do šedesáti dnĤ ode dne, kdy o to pĜíslušná strana požádala.
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ýLÁNEK 299
Jednací Ĝád
1.

Panel odborníkĤ vypracuje harmonogram, který zúþastnČným stranám umožní þinit

písemná podání a poskytovat relevantní informace.

2.

Panel odborníkĤ a strany zajistí ochranu dĤvČrných informací v souladu se zásadami

uvedenými v þásti IV hlavČ X (ěešení sporĤ) této dohody.
3.

Panel odborníkĤ je zmocnČn:
„provČĜit, zda nČkterá strana neporušila své závazky uvedené v þl. 286 odst. 2, v þl. 287
odst. 2, 3 a 4 a v þlánku 291 této hlavy, a uþinit nezávazná doporuþení pro vyĜešení dané
záležitosti. V pĜípadČ záležitostí týkajících prosazování právních pĜedpisĤ je panel
odborníkĤ zmocnČn zjistit, zda nČkterá strana trvale nebo opakovanČ neporušuje své
závazky.“
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ýLÁNEK 300
Úvodní zpráva

1.

Podání, která zúþastnČné strany uþinily, a argumenty, které pĜedložily, použije panel

odborníkĤ jako podklady pro svou zprávu. Strany mají možnost se v prĤbČhu Ĝízení
vyjadĜovat k dokumentĤm nebo informacím, které panel mĤže považovat za relevantní pro
svou práci.

2.

Do 120 dnĤ od svého zĜízení pĜedloží panel odborníkĤ zúþastnČným stranám úvodní

zprávu obsahující jeho doporuþení. Jestliže panel usoudí, že nebude moci vydat svou zprávu
do 120 dnĤ, podá zúþastnČným stranám písemnou zprávu o dĤvodech odkladu a uvede, v jaké
lhĤtČ pĜedpokládá, že bude moci svou zprávu pĜedložit.

3.

Doporuþení musí zohledĖovat konkrétní sociálnČ-ekonomickou situaci stran.

4.

ZúþastnČné strany mohou do tĜiceti dnĤ od pĜedložení úvodní zprávy pĜedložit panelu

písemné pĜipomínky k této zprávČ.
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5.

Po obdržení písemných pĜipomínek mĤže panel podniknout z vlastní iniciativy nebo na

výzvu nČkteré ze zúþastnČných stran tyto kroky:

a)

vyžádat si pĜípadnČ stanoviska zúþastnČných stran k písemným pĜipomínkám;

b)

pĜezkoumat svou zprávu; nebo

c)

provést jakýkoli další rozbor, který uzná za vhodný.

Diskuse o veškerých argumentech uvedených v písemných pĜipomínkách stran je souþástí
závČreþné zprávy panelu.

ýLÁNEK 301
ZávČreþná zpráva

1.

Panel pĜedloží závČreþnou zprávu zúþastnČným stranám a RadČ pro obchod a udržitelný

rozvoj nejpozdČji do 180 dnĤ od svého zĜízení. Strany tuto závČreþnou zprávu zveĜejní do 15
dnĤ od jejího pĜedložení.
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2.

ZúþastnČné strany se mohou po vzájemné dohodČ rozhodnout prodloužit lhĤty

stanovené v odstavci 1, stejnČ jako lhĤty stanovené v þl. 298 odst. 6 a þl. 300 odst. 4.
3.

ZúþastnČné strany se s ohledem na zprávu a doporuþení panelu odborníkĤ vynasnaží

projednat vhodná opatĜení, která je tĜeba uþinit, vþetnČ možností pĜípadné spolupráce na
podporu zavádČní takových opatĜení. Strana, jíž jsou doporuþení urþena, informuje Radu pro
obchod a udržitelný rozvoj o svých zámČrech v souvislosti se zprávou a doporuþeními panelu
odborníkĤ, pĜípadnČ rovnČž pĜedloží akþní plán. ProvádČní opatĜení, které strana urþila,
monitoruje Rada pro obchod a udržitelný rozvoj.

ýLÁNEK 302
Spolupráce a technická pomoc v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje

OpatĜení v oblasti spolupráce a technické pomoci týkající se této hlavy jsou stanovena
v þásti III hlavČ VI (Rozvoj hospodáĜství a obchodu) této dohody.
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HLAVA IX

REGIONÁLNÍ HOSPODÁěSKÁ INTEGRACE

ýLÁNEK 303
Obecná ustanovení

1.

Strany zdĤrazĖují dĤležitost meziregionálního rozmČru a uznávají význam regionální

hospodáĜské integrace v souvislosti s touto dohodou. Znovu potvrzují svou vĤli posílit
a prohloubit své pĜíslušné procesy regionální hospodáĜské integrace v mezích pĜíslušných
rámcĤ.

2.

Strany uznávají, že regionální hospodáĜská integrace v oblastech celních postupĤ,

technických pĜedpisĤ a sanitárních a fytosanitárních opatĜení je nezbytná pro volný pohyb
zboží ve StĜední Americe a v EU.

3.

V souladu s tím a s ohledem na rĤzné úrovnČ rozvoje procesu regionální hospodáĜské

integrace se strany dohodly na následujících ustanoveních.
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ýLÁNEK 304
Celní postupy

1.

Pokud jde o oblast cel, nejpozdČji dva roky od vstupu této dohody v platnost celní orgán

stĜedoamerické republiky, která je prvním místem dovozu, vrátí zaplacené clo, pokud je zboží
vyvezeno do jiné stĜedoamerické republiky. Takové zboží podléhá clu ve stĜedoamerické
republice dovozu.

2.

Strany se vynasnaží zavést mechanismus, který zajistí, aby zboží pocházející ze StĜední

Ameriky nebo z Evropské unie v souladu s pĜílohou II (O definici pojmu „pĤvodní produkty“
a o metodách správní spolupráce) této dohody, které vstupuje na jejich území a bylo pĜi
dovozu procleno, nesmČlo již podléhat clu nebo poplatkĤm, které mají rovnocenný úþinek,
nebo množstevním omezením þi opatĜením, která mají stejný úþinek.
3.

Strany se dohodly, že jejich pĜíslušné celní pĜedpisy a postupy musí stanovit používání

jednotného správního dokumentu nebo jeho elektronického ekvivalentu v EU a ve StĜední
Americe pro úþely vyhotovení celního prohlášení pĜi dovozu a vývozu. StĜední Amerika se
zavazuje dosáhnout tohoto cíle do tĜí let od vstupu této dohody v platnost.
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4.

Strany rovnČž zajistí, aby celní pĜedpisy, postupy a celní požadavky pĜi dovozu

vztahující se na zboží pocházející ze StĜední Ameriky nebo z Evropské unie byly
harmonizované na regionální úrovni. StĜední Amerika se zavazuje dosáhnout tohoto cíle
nejpozdČji do pČti let od vstupu této dohody v platnost.

ýLÁNEK 305
Technické pĜekážky obchodu

1.

V oblasti technických pĜedpisĤ a postupĤ posuzování shody:

a)

se strany dohodly, že þlenské státy Evropské unie zajistí, aby produkty pocházející ze
StĜední Ameriky, které byly legálnČ uvedeny na trh v nČkterém þlenském státČ Evropské
unie, mohly být uvedeny na trh i v ostatních þlenských státech Evropské unie, pokud je
u daného produktu zajištČna rovnocenná úroveĖ ochrany rĤzných oprávnČných
souvisejících zájmĤ (zásada vzájemného uznávání);

b)

v tomto ohledu þlenské státy Evropské unie uznají, že produkt, u nČhož byly splnČny
postupy posuzování shody, pokud je u nČj zajištČna rovnocenná úroveĖ ochrany rĤzných
oprávnČných souvisejících zájmĤ, mĤže být uveden na trh jiného þlenského státu
Evropské unie, aniž by musel projít dalším postupem posuzování shody.
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2.

V pĜípadČ, že existují harmonizované regionální požadavky týkající se dovozu, mČly by

produkty pocházející z Evropské unie tyto regionální požadavky splĖovat, aby mohly být
legálnČ uvedeny na trh ve stĜedoamerické republice, která je prvním místem dovozu.
V pĜípadČ produktĤ, na které se vztahují harmonizované právní pĜedpisy a u nichž musí být
provedena registrace, by v souladu s touto dohodou registrace provedená v nČkteré
ze stĜedoamerických republik mČla být uznána všemi ostatními stĜedoamerickými
republikami, jakmile jsou pĜíslušné vnitĜní postupy ukonþeny.

3.

V pĜípadČ povinné registrace dále stĜedoamerické republiky uznají, že produkty by mČly

být registrovány podle skupiny nebo Ĝady produktĤ.
4.

StĜední Amerika souhlasí s tím, že do pČti let od vstupu této dohody v platnost pĜijme

regionální technické pĜedpisy a postupy posuzování shody, jež se v souþasné dobČ pĜipravují
a které jsou uvedeny v pĜíloze XX (Seznam technických pĜedpisĤ StĜední Ameriky v procesu
harmonizace) této dohody, a bude nadále pracovat na harmonizaci technických pĜedpisĤ
a postupĤ posuzování shody a bude podporovat rozvoj regionálních norem.

5.

V pĜípadČ produktĤ, které ještČ nejsou ve StĜední Americe harmonizovány a nejsou

zahrnuty v pĜíloze XX, zavede Výbor pro pĜidružení pracovní program za úþelem
prozkoumání možnosti zahrnutí dalších produktĤ do uvedené pĜílohy v budoucnu.
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ýLÁNEK 306
Sanitární a fytosanitární opatĜení

1.

Cílem tohoto þlánku je:

a)

pomoci zajistit podmínky, které umožní volný pohyb zboží ve StĜední Americe a v EU,
na nČž se vztahují sanitární a fytosanitární opatĜení;

b)

podpoĜit harmonizaci a zlepšování sanitárních a fytosanitárních požadavkĤ a postupĤ ve
StĜední Americe a v EU, aby bylo mimo jiné zajištČno používání jednotného dovozního
certifikátu, jednotného seznamu podnikĤ, jednotných sanitárních dovozních kontrol
a jednotného poplatku u produktĤ dovážených z EU do StĜední Ameriky;

c)

snažit se zajistit vzájemné uznávání ovČĜení, která provedly stĜedoamerické republiky,
ve všech þlenských státech Evropské unie.

2.

EU zajistí, aby se od data vstupu této dohody v platnost mohla zvíĜata, živoþišné

produkty, rostliny a rostlinné produkty, které byly zákonným zpĤsobem uvedeny na trh, volnČ
pohybovat na území EU bez kontrol na vnitĜních hranicích, pokud splĖují pĜíslušné sanitární
a fytosanitární požadavky.
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3.

StĜední Amerika zajistí, aby se na zvíĜata, živoþišné produkty, rostliny a rostlinné

produkty vztahovalo ode dne vstupu této dohody v platnost zjednodušení regionálního
tranzitu na území StĜední Ameriky v souladu s usnesením þ. 219-2007 (COMIECO-XLVII)
a pozdČjšími souvisejícími nástroji. Pro úþely této hlavy se zjednodušením regionálního
tranzitu v pĜípadČ dovozu z EU rozumí to, že zboží z EU mĤže vstoupit na území StĜední
Ameriky pĜes kterékoli stanovištČ hraniþní kontroly StĜední Ameriky a mĤže být v režimu
tranzitu pĜeváženo v rámci regionu z jedné stĜedoamerické republiky do druhé pĜi splnČní
sanitárních a fytosanitárních požadavkĤ strany koneþného urþení, kde mĤže být provedena
sanitární nebo fytosanitární kontrola.

4.

StĜední Amerika se v souladu se stávajícími mechanismy procesu regionální integrace

ve StĜední Americe zavazuje poskytnout zvíĜatĤm, živoþišným produktĤm, rostlinám
a rostlinný produktĤm uvedeným v pĜíloze XIX (Seznam produktĤ podle þl. 306 odst. 4)
následující zacházení, pokud splĖují pĜíslušné sanitární a fytosanitární požadavky: pĜi dovozu
na území nČkteré ze stĜedoamerických republik pĜíslušné orgány zkontrolují certifikát vydaný
pĜíslušným orgánem EU a mohou provést sanitární nebo fytosanitární kontrolu; pokud
kontrolou projde, mĤže být produkt zahrnutý v pĜíloze XIX podroben pouze namátkové
sanitární nebo fytosanitární kontrole v místČ vstupu na území stĜedoamerické republiky, která
je místem koneþného urþení.

V pĜípadČ produktĤ uvedených v seznamu 1 v pĜíloze XIX bude výše uvedený závazek platit
nejpozdČji do dvou let od vstupu této dohody v platnost.

V pĜípadČ produktĤ uvedených v seznamu 2 v pĜíloze XIX bude výše uvedený závazek platit
nejpozdČji do pČti let od vstupu této dohody v platnost.
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5.

Aniž jsou dotþena práva a povinnosti stran (EU nebo stĜedoamerických republik) podle

Dohody o WTO a sanitární a fytosanitární postupy a požadavky stanovené každou stranou,
nemČla by být dovážející strana povinna uplatnit u produktĤ dovezených z vyvážející strany
pĜíznivČjší zacházení, než jaké vyvážející strana uplatĖuje v rámci obchodu uvnitĜ svého
regionu.

6.

Rada pĜidružení mĤže zmČnit pĜílohu XIX (Seznam produktĤ podle þl. 306 odst. 4)

podle doporuþení Podvýboru pro sanitární a fytosanitární opatĜení Výboru pro pĜidružení, a to
v souladu s postupem stanoveným v þásti IV hlavČ XIII (Zvláštní úkoly orgánĤ zĜízených
podle této dohody v obchodních záležitostech) této dohody.

7.

Podvýbor uvedený v odstavci 6 dĤkladnČ sleduje provádČní tohoto þlánku.

ýLÁNEK 307
ProvádČní

1.

Strany uznávají význam zesílené spolupráce pro dosažení cílĤ této hlavy a Ĝešení této

otázky pomocí mechanismĤ stanovených v þásti III hlavČ VI (Rozvoj hospodáĜství
a obchodu) této dohody.
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2.

Strany se zavazují konzultovat otázky týkající se této hlavy s cílem zajistit úþinné

provádČní meziregionálního rozmČru této dohody a dosáhnout cílĤ regionální hospodáĜské
integrace.

3.

O svém pokroku pĜi provádČní této hlavy vypracovává StĜední Amerika pravidelné

zprávy o pokroku a pracovní programy pokrývající þlánky 304, 305 a 306. Zprávy o pokroku
a pracovní programy se pĜedkládají písemnČ a zahrnují veškeré kroky podniknuté
v souvislosti s plnČním závazkĤ a cílĤ vymezených v þl. 304 odst. 1, 3 a 4, þl. 305 odst. 2, 3
a 4 a þl. 306 odst. 3 a 4, stejnČ jako kroky plánované pro období do pĜíští zprávy o pokroku.
Zprávy o pokroku a pracovní programy se pĜedkládají každý rok až do úþinného splnČní
závazkĤ uvedených v tomto odstavci.

4.

Po uplynutí pČti let od vstupu této dohody v platnost strany zváží zahrnutí dalších

oblastí do této hlavy.

5.

Na závazky týkající se regionální integrace, které StĜední Amerika pĜijala podle této

hlavy, se nevztahují postupy pro Ĝešení sporĤ stanovené v þásti IV hlavČ X (ěešení sporĤ) této
dohody.
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HLAVA X
ěEŠENÍ SPORģ

KAPITOLA 1

CÍL A OBLAST PģSOBNOSTI

ýLÁNEK 308
Cíl
Cílem této hlavy je pĜedcházet sporĤm mezi stranami ohlednČ výkladu nebo použití þásti IV
této dohody a urovnávat je a zajistit, aby strany pokud možno dosáhly vzájemnČ pĜijatelného
Ĝešení.
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ýLÁNEK 309
Oblast pĤsobnosti

1.

Není-li výslovnČ stanoveno jinak, použijí se ustanovení této hlavy v pĜípadČ jakéhokoli

sporu v souvislosti s výkladem nebo použitím þásti IV této dohody.
2.

Tato hlava se nevztahuje na spory mezi stĜedoamerickými republikami.

KAPITOLA 2

KONZULTACE

ýLÁNEK 310
Konzultace

1.

Strany se vynasnaží veškeré spory týkající se výkladu nebo uplatĖování ustanovení

uvedených v þlánku 309 Ĝešit v dobré víĜe konzultacemi s cílem dohodnout se na vzájemnČ
pĜijatelném Ĝešení.
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2.

Strana této dohody, která si pĜeje zahájit konzultaci, podá písemnou žádost druhé stranČ

a v kopii Výboru pro pĜidružení, ve které uvede dĤvody žádosti, právní základ pro stížnost
a všechna platná nebo navrhovaná sporná opatĜení.

3.

Pokud je žalující stranou EU a údajné porušení nČkterého z ustanovení podle odstavce 2

se týká více než jedné stĜedoamerické republiky a je-li toto porušení ve všech právních
a vČcných ohledech podobné, mĤže EU požádat o jedinou konzultaci zahrnující všechny
dotþené stĜedoamerické republiky 47 .

4.

Pokud je žalující stranou stĜedoamerická republika a údajné porušení nČkterého

z ustanovení podle odstavce 2 nepĜíznivČ ovlivĖuje obchod 48 více než jedné stĜedoamerické
republiky, mohou stĜedoamerické republiky buć požádat o jedinou konzultaci, nebo mohou
požádat o zapojení se do konzultací do pČti dnĤ ode dne doruþení pĤvodní žádosti
o konzultace. Dotþená stĜedoamerická republika pĜipojí ke své žádosti vysvČtlení svého
podstatného obchodního zájmu v dané záležitosti.

47

48

Tento odstavec se týká napĜíklad pĜípadu, kdy ustanovení þásti IV této dohody stanoví
pro všechny stĜedoamerické republiky povinnost splnit do stanoveného data urþitý
požadavek a více než jedna stĜedoamerická republika tak neuþiní.
Tento odstavec se týká napĜíklad pĜípadu, kdy byl zaveden zákaz dovozu urþitého
produktu a tento zákaz se týká vývozu daného výrobku z více než jedné stĜedoamerické
republiky.
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5.

Konzultace se uskuteþní do tĜiceti dnĤ od podání žádosti a probíhají na území žalované

strany, pokud se strany nedohodnou jinak. Konzultace se považují za ukonþené do tĜiceti dnĤ
od podání žádosti, pokud se ovšem obČ strany nedohodnou, že budou v konzultacích
pokraþovat. Je-li v souladu s odstavci 3 a 4 do konzultací zapojena více než jedna
stĜedoamerická republika, považují se konzultace za ukonþené do þtyĜiceti dnĤ od podání
pĤvodní žádosti. Veškeré informace sdČlené bČhem konzultací zĤstanou dĤvČrné.

6.

V naléhavých pĜípadech, zejména tČch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze

nebo sezónního zboží, se konzultace uskuteþní do patnácti dnĤ od podání žádosti a považují
se za ukonþené do patnácti dnĤ od podání žádosti. Je-li v souladu s odstavci 3 a 4 do
konzultací zapojena více než jedna stĜedoamerická republika, považují se konzultace za
ukonþené do dvaceti dnĤ od podání pĤvodní žádosti.

7.

Neodpoví-li žalovaná strana na žádost o konzultace do deseti dnĤ od jejího doruþení

nebo neuskuteþní-li se konzultace ve lhĤtách podle odstavcĤ 5 a 6 nebo byly-li konzultace
ukonþeny, aniž by spor byl vyĜešen, mĤže žalující strana požádat o ustavení panelu podle
þlánku 311.
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8.

Uplynulo-li od data posledních konzultací více než dvanáct mČsícĤ neþinnosti a dĤvod

sporu nadále trvá, požádá žalující strana o nové konzultace. Tento odstavec se nepoužije, je-li
neþinnost zpĤsobena tím, že v dobré víĜe byly uþinČny pokusy o dosažení vzájemnČ
pĜijatelného Ĝešení podle þlánku 324.

KAPITOLA 3
POSTUPY PRO ěEŠENÍ SPORģ

ODDÍL A
PANELOVÉ ěÍZENÍ

ýLÁNEK 311
Zahájení panelového Ĝízení
1.

Pokud se konzultujícím stranám nepodaĜilo vyĜešit spor v souladu s þlánkem 310, mĤže

kterákoli konzultující strana požádat o ustavení panelu, který záležitost posoudí.
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2.

Písemná žádost o ustavení panelu se zašle žalované stranČ a v kopii Výboru pro

pĜidružení. Žalující strana ve své žádosti uvede konkrétní sporné opatĜení a právní základ pro
stížnost a vysvČtlí, jakým zpĤsobem toto opatĜení porušuje þlánek 309.
3.

Každá strana, která je podle odstavce 1 oprávnČná požádat o ustavení panelu, se mĤže

po pĜedložení písemného oznámení ostatním stranám sporu úþastnit panelového Ĝízení jako
žalující strana. Oznámení se pĜedloží do pČti dnĤ od doruþení pĤvodní žádosti o ustavení
panelu.

4.

O ustavení panelu nelze požádat za úþelem pĜezkoumání navrženého opatĜení.

ýLÁNEK 312
Ustavení panelu

1.

Panel se skládá ze tĜí þlenĤ.

2.

Do deseti dnĤ ode dne podání žádosti o ustavení panelu zahájí strany sporu vzájemnou

konzultaci s cílem dosáhnout dohody ohlednČ složení panelu 49 .

49

TvoĜí-li stranu sporu dvČ nebo více stĜedoamerických republik, jednají v Ĝízení podle
þlánku 312 spoleþnČ.
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3.

Pokud se strany sporu nejsou schopny dohodnout na složení panelu ve lhĤtČ stanovené

v odstavci 2, má každá strana sporu právo vybrat do tĜí dnĤ od uplynutí lhĤty stanovené
v odstavci 2 z osob na seznamu vytvoĜeném podle þlánku 325 jednoho þlena panelu, který
nebude zastávat funkci pĜedsedy. PĜedsedu a další zbývající þleny panelu vybere losem
z pĜíslušných osob na seznamu vytvoĜeném podle þlánku 325 pĜedseda Výboru pro pĜidružení
nebo jeho zástupce.

4.

PĜedseda Výboru pro pĜidružení nebo jeho zástupce provede los do pČti dnĤ poté, co od

jedné nebo obou stran sporu obdržel žádost, aby tak uþinil. ýas a místo provedení losu se bez
prodlení oznámí stranám sporu. Strany sporu mohou být dle svého pĜání losu pĜítomny.

5.

Strany sporu mohou na základČ vzájemné dohody a ve lhĤtČ stanovené v odstavci 2

vybrat osoby, které nejsou na seznamu þlenĤ panelu, avšak splĖují požadavky stanovené
v þlánku 325.
6.

Dnem ustavení panelu je den, kdy všichni þlenové panelu oznámili souhlas se svým

jmenováním.
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ýLÁNEK 313
Rozhodnutí panelu

1.

Panel oznámí své rozhodnutí v pĜedmČtné záležitosti stranám sporu, a v kopii Výboru

pro pĜidružení, do 120 dnĤ ode dne ustavení panelu.

2.

Usoudí-li panel, že lhĤta uvedená v odstavci 1 nemĤže být dodržena, musí pĜedseda

panelu neprodlenČ písemnČ oznámit stranám sporu, a v kopii Výboru pro pĜidružení, dĤvody
zdržení a datum, kdy panel pĜedpokládá ukonþení své práce. KromČ výjimeþných pĜípadĤ by
rozhodnutí mČlo být oznámeno nejpozdČji 150 dnĤ ode dne ustavení panelu.

3.

V naléhavých pĜípadech, zejména jde-li o zboží podléhající rychlé zkáze nebo sezónní

zboží, vyvine panel veškeré úsilí, aby bylo rozhodnutí oznámeno do šedesáti dnĤ ode dne
ustavení panelu. KromČ výjimeþných pĜípadĤ by rozhodnutí mČlo být oznámeno nejpozdČji
75 dnĤ ode dne ustavení panelu. Pokud se panel domnívá, že jde o naléhavý pĜípad, mĤže na
žádost nČkteré ze stran sporu vydat pĜedbČžné rozhodnutí do deseti dnĤ ode dne svého
ustavení.
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ODDÍL B

SPLNċNÍ POŽADAVKģ

ýLÁNEK 314
SplnČní požadavkĤ rozhodnutí panelu

1.

Žalovaná strana bez zbyteþného prodlení pĜípadnČ pĜijme veškerá opatĜení nezbytná ke

splnČní požadavkĤ rozhodnutí panelu v pĜedmČtné záležitosti v dobré víĜe a obČ strany sporu
se vynasnaží dohodnout se na lhĤtČ pro splnČní požadavkĤ rozhodnutí.

2.

Pro úþely splnČní požadavkĤ rozhodnutí pĜihlédnou strany sporu, v každém pĜípadČ

však panel, k možným úþinkĤm opatĜení, která byla shledána za nesluþitelná s touto dohodou,
na úroveĖ rozvoje žalované strany.

3.

Nejsou-li vþas splnČny všechny požadavky rozhodnutí panelu, mĤže být jako doþasné

opatĜení uplatnČna kompenzace nebo pozastavení závazkĤ. V tomto pĜípadČ se strany sporu
vynasnaží dohodnout se spíše na kompenzacích než na pozastavení závazkĤ. Ani
kompenzace, ani pozastavení závazkĤ však nemá pĜednost pĜed vþasným splnČním všech
požadavkĤ rozhodnutí panelu.
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4.

Týká-li se rozhodnutí panelu více než jedné stĜedoamerické republiky v pozici žalující

nebo žalované strany, použije se každá kompenzace nebo pozastavení závazkĤ podle této
hlavy na každou stĜedoamerickou republiku individuálnČ; za tímto úþelem rozhodnutí panelu
stanoví pro každou stĜedoamerickou republiku individuálnČ míru zrušení nebo zmenšení
výhod zpĤsobeného porušením povinnosti.

ýLÁNEK 315
PĜimČĜená lhĤta pro splnČní požadavkĤ rozhodnutí

1.

Žalovaná strana neprodlenČ oznámí žalující stranČ pĜimČĜenou lhĤtu, kterou pro splnČní

požadavkĤ rozhodnutí potĜebuje, a pokud možno také konkrétní opatĜení, která hodlá
pĜijmout.

2.

Strany sporu se vynasnaží, aby se na pĜimČĜené lhĤtČ potĜebné ke splnČní

požadavkĤ rozhodnutí panelu dohodly do tĜiceti dnĤ od oznámení daného rozhodnutí stranám
sporu. Je-li dosaženo dohody, oznámí strany sporu Výboru pro pĜidružení dohodnutou
pĜimČĜenou lhĤtu a pokud možno i konkrétní opatĜení, která žalovaná strana hodlá pĜijmout.
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3.

Nedohodnou-li se strany sporu na pĜimČĜené lhĤtČ pro splnČní požadavkĤ rozhodnutí

panelu ve i lhĤtČ stanovené v odstavci 2, mĤže žalující strana požádat pĤvodní panel, aby
stanovil pĜimČĜenou lhĤtu. Taková žádost se podá písemnČ a oznámí se druhé stranČ sporu
a v kopii také Výboru pro pĜidružení. Panel oznámí své rozhodnutí stranám sporu a v kopii
Výboru pro pĜidružení do dvaceti dnĤ od podání žádosti. Týká-li se rozhodnutí panelu více
než jedné stĜedoamerické republiky, stanoví panel pĜimČĜenou lhĤtu pro každou
stĜedoamerickou republiku.

4.

V pĜípadČ, že není možné znovu svolat pĤvodní panel nebo nČkteré jeho þleny, použijí

se pĜíslušné postupy uvedené v þlánku 312. Panel oznámí své rozhodnutí do 35 dnĤ ode dne
podání žádosti uvedené v odstavci 3.

5.

Žalovaná strana podá Výboru pro pĜidružení zprávu o opatĜeních pĜijatých ke splnČní

požadavkĤ rozhodnutí panelu a o opatĜeních, která za tímto úþelem teprve mají být pĜijata.
Tato zpráva se v písemné podobČ pĜedloží nejpozdČji v polovinČ pĜimČĜené lhĤty.

6.

PĜimČĜenou lhĤtu lze na základČ vzájemné dohody stran sporu prodloužit. Souþástí

pĜimČĜené lhĤty jsou všechny lhĤty uvedené v tomto þlánku.
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ýLÁNEK 316
PĜezkum opatĜení pĜijatých ke splnČní požadavkĤ rozhodnutí panelu

1.

Žalovaná strana pĜed uplynutím pĜimČĜené lhĤty oznámí žalující stranČ, a v kopii

Výboru pro pĜidružení, všechna opatĜení, která pĜijala ke splnČní požadavkĤ rozhodnutí
panelu, a uvede bližší informace, jako napĜíklad datum nabytí úþinnosti daného opatĜení, jeho
znČní a vČcné a právní vysvČtlení, jakým zpĤsobem dané opatĜení zajistí, že žalovaná strana
dosáhne splnČní požadavkĤ rozhodnutí.

2.

V pĜípadČ neshody mezi stranami sporu ohlednČ existence opatĜení nebo souladu

jakéhokoli opatĜení oznámeného podle odstavce 1 s ustanoveními uvedenými v þlánku 309
mĤže žalující strana písemnČ požádat pĤvodní panel o rozhodnutí v této záležitosti. Tato
žádost musí obsahovat konkrétní sporné opatĜení a vysvČtlit, jakým zpĤsobem je toto opatĜení
v rozporu s ustanoveními uvedenými v þlánku 309. Panel oznámí své rozhodnutí do 45 dnĤ
ode dne podání žádosti. Týká-li se rozhodnutí panelu více než jedné stĜedoamerické
republiky, vydá panel rozhodnutí podle tohoto þlánku, je-li to za daných okolností nezbytné,
pro každou stĜedoamerickou republiku.

3.

V pĜípadČ, že není možné znovu svolat pĤvodní panel nebo nČkteré jeho þleny, použijí

se pĜíslušné postupy uvedené v þlánku 312. Panel oznámí své rozhodnutí do šedesáti dnĤ ode
dne podání žádosti uvedené v odstavci 2.
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ýLÁNEK 317
Doþasná nápravná opatĜení v pĜípadČ nesplnČní požadavkĤ rozhodnutí

1.

Pokud žalovaná strana neoznámí opatĜení pĜijaté ke splnČní rozhodnutí panelu pĜed

uplynutím pĜimČĜené lhĤty, jak je stanoveno v þ. 316 odst. 1, nebo pokud panel rozhodne, že
opatĜení oznámené podle uvedeného þl. 316 odst. 1 je v rozporu s povinnostmi této strany
podle ustanovení uvedených v þlánku 309, pĜedloží žalovaná strana na žádost žalující strany
nabídku kompenzací. Týká-li se rozhodnutí panelu více než jedné stĜedoamerické republiky,
pĜedloží nabídku kompenzací každá ze stĜedoamerických republik, nebo se pĜípadnČ nabídka
kompenzací pĜedloží každé ze stĜedoamerických republik, a to s pĜihlédnutím k míĜe zrušení
nebo zmenšení výhod stanovené podle þl. 314 odst. 4 a k veškerým opatĜením oznámeným
podle þl. 316 odst. 1. EU se vynasnaží postupovat pĜi požadování kompenzací podle tohoto
odstavce umírnČnČ.
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2.

Pokud není dosaženo dohody ohlednČ kompenzací do tĜiceti dnĤ od uplynutí pĜimČĜené

lhĤty nebo do tĜiceti dnĤ od oznámení rozhodnutí panelu podle þlánku 316, podle nČhož
opatĜení pĜijaté ke splnČní požadavkĤ rozhodnutí je v rozporu s ustanoveními uvedenými
s þlánku 309, je žalující strana oprávnČna po oznámení žalované stranČ, a v kopii Výboru pro
pĜidružení, pozastavit závazky vyplývající z ustanovení uvedených v þlánku 309 v míĜe
odpovídající zrušení nebo zmenšení výhod zpĤsobenému porušením povinnosti. V oznámení
se uvedou závazky, které žalující strana hodlá pozastavit. Žalující strana mĤže provést
pozastavení deset dnĤ po oznámení, pokud žalovaná strana nepožádala o rozhodnutí panelu
podle odstavce 3. Týká-li se rozhodnutí panelu více než jedné stĜedoamerické republiky,
uplatní se pozastavení závazkĤ na každou stĜedoamerickou republiku individuálnČ, nebo
pĜípadnČ individuálnČ ze strany každé stĜedoamerické republiky, a to s pĜihlédnutím
k individuální míĜe zrušení nebo zmenšení výhod stanovené podle þl. 314 odst. 4
a k veškerým opatĜením oznámeným podle þl. 316 odst. 1.
3.

Domnívá-li se kterákoli žalovaná strana, že úroveĖ pozastavení neodpovídá zrušení

nebo zmenšení výhod zpĤsobenému porušením povinnosti, mĤže písemnČ požádat pĤvodní
panel o pĜijetí rozhodnutí v této záležitosti. Taková žádost se oznámí žalující stranČ, a v kopii
Výboru pro pĜidružení, pĜed uplynutím desetidenní lhĤty uvedené v odstavci 2. Panel oznámí
své rozhodnutí o úrovni pozastavení závazkĤ stranám sporu, a v kopii Výboru pro pĜidružení,
do tĜiceti dnĤ ode dne podání žádosti. Závazky nesmí být pozastaveny do té doby, než panel
oznámí své rozhodnutí, a všechna pozastavení musí být v souladu s rozhodnutím panelu.
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4.

V pĜípadČ, že není možné znovu svolat pĤvodní panel nebo nČkteré jeho þleny, použijí

se pĜíslušné postupy stanovené v þlánku 312. Panel oznámí své rozhodnutí do 45 dnĤ ode dne
podání žádosti uvedené v odstavci 3.

5.

V pĜípadČ pozastavení výhod podle odstavce 1 se EU vynasnaží postupovat pĜimČĜeným

zpĤsobem umírnČnČ, pĜiþemž kromČ jiných faktorĤ vezme v úvahu pravdČpodobný dopad na
hospodáĜství a úroveĖ rozvoje žalované strany, a zvolí opatĜení, která povedou k tomu, aby
žalovaná strana dosáhla souladu s rozhodnutím, a u nichž je nejménČ pravdČpodobné, že
nepĜíznivČ ovlivní dosažení cílĤ této dohody.

6.

Pozastavení závazkĤ je doþasné a použije se pouze do doby, než jsou všechna konkrétní

opatĜení nebo opatĜení, která byla shledána v rozporu s ustanoveními uvedenými
v þlánku 309, uvedena do plného souladu s tČmito ustanoveními, jak je stanoveno
v þlánku 318, nebo dokud se kterákoli ze sporných stran nedohodne na vyĜešení sporu.

ýLÁNEK 318
PĜezkum opatĜení pĜijatých po pozastavení závazkĤ ke splnČní požadavkĤ rozhodnutí

1.

Žalovaná strana oznámí žalující stranČ, a v kopii Výboru pro pĜidružení, všechna

opatĜení, která pĜijala ke splnČní požadavkĤ rozhodnutí panelu, a svou žádost o ukonþení
pozastavení závazkĤ uplatnČného žalující stranou.
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2.

Pokud strany nedospČjí k dohodČ ohlednČ sluþitelnosti oznámeného opatĜení

s ustanoveními uvedenými v þlánku 309 do tĜiceti dnĤ ode dne podání oznámení podle
odstavce 1, požádá žalující strana písemnČ pĤvodní panel o pĜijetí rozhodnutí v této
záležitosti. Tato žádost musí být oznámena žalované stranČ a v kopii Výboru pro pĜidružení.
Týká-li se rozhodnutí panelu více než jedné stĜedoamerické republiky, vydá panel rozhodnutí
podle tohoto þlánku pro každou stĜedoamerickou republiku. Rozhodnutí panelu se oznámí
stranám sporu a v kopii Výboru pro pĜidružení do 45 dnĤ ode dne podání žádosti. Pokud panel
rozhodne, že opatĜení pĜijaté splnČní požadavkĤ rozhodnutí je v souladu s ustanoveními
uvedenými v þlánku 309, pozastavení závazkĤ se ukonþí.
3.

V pĜípadČ, že není možné znovu svolat pĤvodní panel nebo nČkteré jeho þleny, použijí

se pĜíslušné postupy stanovené v þlánku 312. Panel oznámí své rozhodnutí do šedesáti dnĤ
ode dne podání žádosti uvedené v odstavci 2.
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ODDÍL C

SPOLEýNÁ USTANOVENÍ

ýLÁNEK 319
Jednací Ĝád
1.

Nedohodnou-li se strany sporu jinak, Ĝídí se postupy pro Ĝešení sporĤ podle této hlavy

jednacím Ĝádem, který pĜijme Rada pĜidružení.
2.

Veškerá jednání panelu jsou v souladu s jednacím Ĝádem otevĜena veĜejnosti,

s výhradou ochrany dĤvČrných informací.

3.

Pokud se strany sporu nedohodnou jinak do pČti dnĤ ode dne ustavení panelu, je panel

zmocnČn:
„zkoumat, s ohledem na pĜíslušná ustanovení þásti IV této dohody, záležitosti, které
byly uvedeny v žádosti o ustavení panelu, ze úþelem rozhodnutí, pokud jde o soulad
sporného opatĜení s ustanoveními uvedenými v þlánku 309 hlavy X (ěešení sporĤ),
a vydat rozhodnutí ohlednČ pĜedmČtné záležitosti v souladu s þlánkem 313 hlavy X
(ěešení sporĤ).“
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4.

V pĜípadČ, že se strany sporu dohodly na jiném zmocnČní, musí jej panelu oznámit do

dvou dnĤ od jeho odsouhlasení.

5.

Má-li strana sporu za to, že nČkterý z þlenĤ panelu porušil kodex chování nebo

nesplĖuje požadavky stanovené v þlánku 325, je možno požádat o jeho odvolání v souladu
s jednacím Ĝádem.

ýLÁNEK 320
Informace a technické poradenství

1.

Panel si mĤže na žádost strany sporu nebo z vlastní iniciativy vyžádat informace od

kterékoli strany, kterou považuje za vhodnou pro úþely panelového Ĝízení.
2.

Panel si rovnČž mĤže v pĜípadČ potĜeby vyžádat informace a stanoviska od odborníkĤ,

subjektĤ nebo jiných zdrojĤ. PĜed vyžádáním takových informací a stanovisek panel
informuje strany sporu, které rovnČž dostanou možnost se k tomu vyjádĜit. Informace získané
v souladu s tímto odstavcem musí být vþas zpĜístupnČny každé stranČ sporu a musí jí být
pĜedloženy k vyjádĜení. Tato vyjádĜení se pĜedají panelu i druhé stranČ.
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ýLÁNEK 321
Amicus Curiae

Fyzické nebo právnické osoby, které mají na pĜedmČtné záležitosti zájem a mají bydlištČ,
sídlo nebo jsou usazeny na území stran sporu, jsou oprávnČny pĜedložit panelu k pĜípadnému
zohlednČní stanoviska amicus curiae v souladu s jednacím Ĝádem.

ýLÁNEK 322
Pravidla a zásady výkladu

1.

Jakýkoli panel vykládá ustanovení uvedená v þlánku 309 v souladu s obvyklými

pravidly pro výklad mezinárodního práva veĜejného a náležitČ pĜihlíží ke skuteþnosti, že
strany musí plnit tuto dohodu v dobré víĜe a nesmí obcházet své závazky.

2.

Je-li nČkteré ustanovení þásti IV této dohody totožné s ustanovením Dohody o WTO,

pĜijme panel výklad, který je v souladu s pĜíslušným výkladem stanoveným v rozhodnutí
orgánu WTO pro Ĝešení sporĤ.
3.

Rozhodnutím panelu nelze rozšíĜit ani omezit práva a povinnosti podle ustanovení

uvedených v þlánku 309.
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ýLÁNEK 323
Spoleþná ustanovení týkající se rozhodnutí panelu

1.

Panel usiluje o dosažení rozhodnutí cestou konsensu. Pokud však není možné

k rozhodnutí dospČt cestou konsensu, pĜijme se rozhodnutí o sporné záležitosti vČtšinovým
hlasováním. Nesouhlasná stanoviska þlenĤ panelu však nejsou v žádném pĜípadČ
zveĜejĖována.

2.

Rozhodnutí panelu jsou koneþná, pro strany sporu závazná a nezakládají práva nebo

povinnosti fyzických nebo právnických osob.

3.

Rozhodnutí musí obsahovat zjištČní panelu ohlednČ skutkového a právního stavu,

použitelnost pĜíslušných ustanovení této dohody a základní odĤvodnČní zjištČní a závČrĤ,
které panel uþinil. Rozhodnutí musí také obsahovat odkaz na pĜípadné žádosti nČkteré nebo
obou stran sporu o rozhodnutí, jak je rovnČž stanoveno ve zmocnČní panelu. Strany sporu
zpĜístupní rozhodnutí panelu veĜejnosti. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na
organizaþní rozhodnutí.

4.

Panel nezveĜejní ve svém rozhodnutí žádné dĤvČrné informace, mĤže však uvést závČry

z takových informací vyvozené.
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KAPITOLA 4

OBECNÁ USTANOVENÍ

ýLÁNEK 324
VzájemnČ pĜijatelné Ĝešení
Strany sporu se mohou kdykoli dohodnout na vzájemnČ pĜijatelném Ĝešení sporu podle této
hlavy. O takovém Ĝešení informují Výbor pro pĜidružení. Po oznámení vzájemnČ pĜijatelného
Ĝešení se Ĝízení ukonþí.
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ýLÁNEK 325
Seznam þlenĤ panelu
1.

Rada pĜidružení sestaví nejpozdČji do šesti mČsícĤ 50 od vstupu této dohody v platnost

seznam 36 osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci þlena panelu. EU navrhne jako
þleny panelu dvanáct osob a každá stĜedoamerická republika navrhne dvČ osoby. EU
a stĜedoamerické republiky vyberou rovnČž dvanáct osob, které nejsou státními pĜíslušníky
žádné strany, a tyto osoby budou k dispozici pro funkci pĜedsedy panelu. Rada pĜidružení
mĤže seznam kdykoli pĜezkoumat a zmČnit a odpovídá za jeho aktualizaci v souladu
s ustanoveními tohoto odstavce.

2.

ýlenové panelu musí mít odborné znalosti nebo zkušenosti v oblasti práva,

mezinárodního obchodu nebo v jiných záležitostech, které se vztahují k þásti IV této dohody,
nebo v oblasti Ĝešení sporĤ vzniklých v souvislosti s mezinárodními obchodními dohodami,
být nezávislí, vykonávat funkci na základČ svých osobních schopností, nesmí být spojeni se
žádnou stranou nebo organizací ani od ní pĜijímat pokyny a musí dodržovat kodex chování
pĜijatý Radou pĜidružení.

50

Od vstupu této dohody v platnost:
a)
strany do 75 dnĤ zašlou RadČ pĜidružení své seznamy kandidátĤ;
b)
Rada pĜidružení do 120 dnĤ kandidáty uvedené na seznamech schválí nebo
zamítne;
c)
strany do 150 dnĤ zašlou seznam dodateþných kandidátĤ, kteĜí mají nahradit
zamítnuté kandidáty;
d)
koneþný seznam kandidátĤ se sestaví do 180 dnĤ.
EU/CENTR-AM/cs 391

3.

Rada pĜidružení mĤže sestavit další seznamy až patnácti osob, které mají odborné

znalosti v oborech, kterých se týkají záležitosti, na nČž se vztahuje þást IV této dohody.
Použije-li se postup výbČru podle þlánku 312, mĤže pĜedseda Výboru pro pĜidružení použít
tento oborový seznam na základČ dohody stran.

ýLÁNEK 326
Vztah k závazkĤm v rámci WTO

1.

Usiluje-li strana sporu o nápravu porušení závazku podle Ujednání WTO o pravidlech

a Ĝízení pĜi Ĝešení sporĤ (dále jen „ujednání o Ĝešení sporĤ“), použije pĜíslušná pravidla
a postupy podle Dohody o WTO.

2.

Usiluje-li strana sporu o nápravu porušení závazku podle þásti IV této dohody, použije

pĜíslušná pravidla a postupy podle této hlavy.

3.

Usiluje-li strana sporu o nápravu porušení závazku podle þásti IV této dohody, které

zároveĖ znamená porušení Dohody o WTO, použije postup pro Ĝešení sporu podle svého
výbČru.
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4.

Strany sporu nepĜedloží totožné spory týkající se týchž právních nárokĤ a opatĜení

rĤzným orgánĤm pro Ĝešení sporu.
5.

V pĜípadČ sporĤ, které nejsou totožné, ale týkají se stejného opatĜení, strany nezahájí

soubČžné postupy pro Ĝešení sporĤ.
6.

Pokud strana sporu zahájila postup pro Ĝešení sporu podle ujednání o Ĝešení sporĤ nebo

podle této hlavy a následnČ usiluje o nápravu porušení závazku v rámci jiného panelu na
základČ sporu, který je totožný se sporem, jenž byl pĜedtím pĜedložen jinému panelu, zakazuje
se stranČ pĜedložení tohoto druhého sporu. Pro úþely této hlavy se pojmem „totožný“ rozumí
spor založený na týchž právních nárocích a napadnutých opatĜeních. Spor se nepovažuje za
totožný, pokud pĤvodnČ vybraný orgán pro Ĝešení sporu neuþinil z procesních dĤvodĤ nebo z
dĤvodu nedostatku pravomoci žádná zjištČní ohlednČ vzneseného právního nároku.

7.

Pro úþely pĜedchozího odstavce se postup pro Ĝešení sporu považuje za zahájený podle

ujednání o Ĝešení sporĤ, je-li ustaven panel v souladu s þlánkem 6 ujednání o Ĝešení sporĤ,
a podle této hlavy, pokud nČkterá strana požádala o ustavení panelu v souladu s þl. 311
odst. 1. Postupy pro Ĝešení sporĤ podle ujednání o Ĝešení sporĤ jsou uzavĜeny, pokud orgán
pro Ĝešení sporĤ pĜijme zprávu panelu nebo zprávu odvolacího orgánu podle þlánku 16
a þl. 17 odst. 14 ujednání o Ĝešení sporĤ. Postupy pro Ĝešení sporĤ podle této hlavy jsou
uzavĜeny, pokud panel oznámí své rozhodnutí v pĜedmČtné záležitosti stranám a Výboru pro
pĜidružení podle þl. 313 odst. 1.
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8.

Jakákoli otázka týkající se pravomoci panelu ustaveného podle této hlavy musí být

vznesena ve lhĤtČ deseti dnĤ od ustavení panelu a vyjasnČna na základČ pĜedbČžného
rozhodnutí do tĜiceti dnĤ od ustavení panelu. V pĜípadČ napadnutí pravomoci panelu podle
tohoto þlánku se veškeré lhĤty stanovené v této hlavČ a v jednacím Ĝádu pozastaví až do
oznámení pĜedbČžného rozhodnutí panelu.

9.

Žádné ustanovení této hlavy nebrání stranČ sporu v uplatĖování pozastavení závazkĤ

schváleného orgánem WTO pro Ĝešení sporĤ. Dohody o WTO se nelze dovolávat s cílem
zabránit jedné stranČ sporu v pozastavení závazkĤ podle této hlavy.

ýLÁNEK 327
LhĤty

1.

Všechny lhĤty stanovené v této hlavČ a v jednacím Ĝádu, vþetnČ lhĤt pro oznámení

rozhodnutí panelĤ, se poþítají v kalendáĜních dnech ode dne následujícího po jednání nebo
skuteþnosti, kterých se týkají.

2.

Veškeré lhĤty uvedené v této hlavČ a v jednacím Ĝádu mohou být zmČnČny vzájemnou

dohodou stran sporu.
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3.

Panel mĤže na žádost žalující strany a se souhlasem žalované strany kdykoli pozastavit

svou þinnost na dobu nepĜesahující dvanáct mČsícĤ. V takovém pĜípadČ se lhĤty prodlouží
o dobu, po kterou bylo Ĝízení pozastaveno. Pokud bylo panelové Ĝízení pozastaveno na více
než dvanáct mČsícĤ, zmocnČní panelu zanikne, aniž je dotþeno právo žalující strany požádat
o konzultaci a pozdČji pak požádat o ustanovení panelu v téže záležitosti. Tento odstavec se
nepoužije, došlo-li k pozastavení v dĤsledku toho, že v dobré víĜe byly uþinČny pokusy
o dosažení vzájemnČ pĜijatelného Ĝešení podle þlánku 324.

ýLÁNEK 328
PĜijetí a zmČna jednacího Ĝádu a kodexu chování
1.

Rada pĜidružení pĜijme jednací Ĝád a kodex chování na svém prvním zasedání.

2.

Rada pĜidružení mĤže jednací Ĝád a kodex chování zmČnit.
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HLAVA XI

MECHANISMUS ZPROSTěEDKOVÁNÍ PRO NESAZEBNÍ OPATěENÍ

KAPITOLA 1

OBLAST PģSOBNOSTI

ýLÁNEK 329
Oblast pĤsobnosti

1.

Mechanismus zprostĜedkování se použije na nesazební opatĜení, která nepĜíznivČ

ovlivĖují obchod mezi stranami podle þásti IV této dohody.
2.

Mechanismus zprostĜedkování se nepoužije na jakákoli opatĜení nebo jiné záležitosti

v souvislosti s:

a)

hlavou VIII (Obchod a udržitelný rozvoj);

b)

hlavou IX (Regionální hospodáĜská integrace);

EU/CENTR-AM/cs 396

c)

integraþními procesy EU a stĜedoamerických republik;

d)

záležitostmi, u nichž byly postupy pro Ĝešení sporĤ vylouþeny; a

e)

ustanoveními této smlouvy, která jsou institucionální povahy.

3.

Tato hlava se použije dvoustrannČ mezi EU na jedné stranČ a každou

ze stĜedoamerických republik na stranČ druhé.

4.

Postup zprostĜedkování je dĤvČrný.

KAPITOLA 2

POSTUP PODLE MECHANISMU ZPROSTěEDKOVÁNÍ

ýLÁNEK 330
Zahájení postupu

1.

Jedna ze stran mĤže kdykoli písemnČ požádat o to, aby se druhá strana zúþastnila

postupu zprostĜedkování. Žádost musí obsahovat popis záležitosti, který dostateþnČ jasnČ
vysvČtluje pĜedmČtné opatĜení a jeho úþinky na obchod.
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2.

Strana, které je žádost urþena, ji laskavČ zváží a poskytne písemnou odpovČć do deseti

dnĤ ode dne pĜijetí žádosti.

3.

PĜed výbČrem prostĜedníka podle þlánku 331 se zúþastnČné strany vynasnaží dosáhnout

v dobré víĜe dohody prostĜednictvím pĜímých jednání, a to ve lhĤtČ dvaceti dnĤ.

ýLÁNEK 331
VýbČr prostĜedníka

1.

ZúþastnČné strany se vyzývají, aby se na osobČ prostĜedníka dohodly nejpozdČji do

patnácti dnĤ od uplynutí lhĤty uvedené v þl. 330 odst. 3, nebo dĜíve, pokud jedna ze stran
oznámí druhé stranČ, že dohoda není možná bez pomoci prostĜedníka.
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2.

Nedohodnou-li se zúþastnČné strany na osobČ prostĜedníka ve stanovené lhĤtČ, mĤže

kterákoli strana požádat o urþení prostĜedníka losem. Do pČti dnĤ od pĜedložení takové
žádosti vytvoĜí každá strana seznam alespoĖ tĜí osob, které nejsou státními pĜíslušníky dané
strany, splĖují podmínky stanovené v odstavci 4 a mohou jednat jako prostĜedník. Do pČti dnĤ
od pĜedložení uvedeného seznamu vybere každá strana alespoĖ jedno jméno ze seznamu
druhé strany. PĜedseda Výboru pro pĜidružení nebo jeho zástupce pak losem vybere
prostĜedníka z vybraných osob. VýbČr losem se provede do patnácti dnĤ od pĜedložení žádosti
o urþení prostĜedníka losem, pĜiþemž þas a místo se neprodlenČ sdČlí stranám. Strany mohou
být dle svého pĜání výbČru losem pĜítomny.

3.

Pokud nČkterá zúþastnČná strana nevytvoĜí seznam nebo nevybere jedno jméno ze

seznamu druhé strany, pĜedseda nebo jeho zástupce vybere prostĜedníka losem ze seznamu
strany, která požadavky uvedené v odstavci 2 splnila.

4.

ProstĜedník musí být odborníkem na problematiku, ke které se pĜedmČtné opatĜení

vztahuje 51 . ProstĜedník pomĤže zúþastnČným stranám nestranným a transparentním zpĤsobem
objasnit opatĜení a jeho možné úþinky na obchod a dospČt ke vzájemnČ pĜijatelnému Ĝešení.

51

Jedná-li se napĜíklad o normy a technické požadavky, mČl by mít prostĜedník znalosti
týkající se pĜíslušných mezinárodních normalizaþních orgánĤ.
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5.

Má-li zúþastnČná strana za to, že prostĜedník porušil kodex chování, je možno požádat

o jeho odvolání a nový prostĜedník se vybere v souladu s odstavci 1 až 4 tohoto þlánku.

ýLÁNEK 332
Pravidla postupu zprostĜedkování

1.

Strany se úþastní postupu zprostĜedkování v dobré víĜe a snaží se dospČt ke vzájemnČ

pĜijatelnému Ĝešení.
2.

Do patnácti dnĤ od urþení prostĜedníka pĜedloží strana, která postup zprostĜedkování

zahájila, písemnČ prostĜedníkovi a druhé zúþastnČné stranČ podrobný popis problému,
zejména pokud jde o fungování pĜedmČtného opatĜení a jeho úþinky na obchod. Do deseti dnĤ
od data pĜijetí tohoto podání se mĤže druhá strana k popisu problému písemnČ vyjádĜit. Každá
strana mĤže do svého popisu nebo pĜipomínek zahrnout veškeré informace, které pokládá za
relevantní.
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3.

ProstĜedník mĤže rozhodnout o tom, jak by mČl postup nejlépe probíhat, zejména zda,

kdy a jak by mČly být zúþastnČné strany konzultovány, spoleþnČ nebo jednotlivČ. V pĜípadČ,
že strany neposkytly nebo nemají urþité informace, mĤže prostĜedník rovnČž urþit, zda si
okolnosti vyžadují pomoc nebo konzultaci pĜíslušných odborníkĤ, orgánĤ státní správy
a jiných právnických nebo fyzických osob s odbornými znalostmi souvisejícími s danou
záležitostí. Pokud se pomoc nebo konzultace pĜíslušných odborníkĤ, orgánĤ státní správy
a jiných právnických nebo fyzických osob s odbornými znalostmi souvisejícími s danou
záležitostí týká dĤvČrných informací podle definice v þlánku 336 této hlavy, mohou být
takové informace poskytnuty pouze poté, co o tom byly zúþastnČné strany informovány, a za
výslovné podmínky, že s tČmito informacemi bude stále zacházeno dĤvČrnČ.

4.

Po shromáždČní potĜebných informací mĤže prostĜedník pĜedložit posouzení záležitosti

a pĜedmČtného opatĜení a navrhnout zúþastnČným stranám Ĝešení. PĜedmČtem takového
pĜípadného posouzení není sluþitelnost pĜedmČtného opatĜení s touto dohodou.

5.

Postup zprostĜedkování se uskuteþní na území strany, jíž byla adresována žádost, nebo

po vzájemné dohodČ na jakémkoli jiném místČ þi jiným zpĤsobem.
6.

K plnČní svých povinností mĤže prostĜedník použít jakékoli komunikaþní

prostĜedky,jako napĜíklad telefon, fax, internetové odkazy nebo videokonference.
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7.

Postup zprostĜedkování se uzavĜe zpravidla do šedesáti dnĤ ode dne urþení prostĜedníka.

ZúþastnČné strany mohou postup vzájemnou dohodou kdykoli ukonþit.

KAPITOLA 3

PROVÁDċNÍ

ýLÁNEK 333
Provedení vzájemnČ dohodnutého Ĝešení
1.

Pokud se zúþastnČné strany dohodly na Ĝešení ohlednČ pĜekážek obchodu, jejichž

pĜíþinou je opatĜení, které je pĜedmČtem daného postupu, uþiní každá strana bez zbyteþného
prodlení veškerá opatĜení nezbytná k provedení tohoto Ĝešení.
2.

ProvádČjící strana pravidelnČ písemnČ informuje druhou stranu a Výbor pro pĜidružení

o veškerých krocích nebo opatĜeních, která podnikla, aby provedla vzájemnČ dohodnuté
Ĝešení. Tato povinnost zanikne, jakmile je vzájemnČ pĜijatelné Ĝešení pĜimČĜenČ a úplnČ
provedeno.
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KAPITOLA 4

OBECNÁ USTANOVENÍ

ýLÁNEK 334
Vztah k hlavČ X (ěešení sporĤ)

1.

Postup podle mechanismu zprostĜedkování je nezávislý na þásti IV hlavČ X (ěešení

sporĤ) této dohody a nelze jej použít jako základ pro postupy pro Ĝešení sporĤ podle uvedené
hlavy nebo jiné dohody. Žádost o zprostĜedkování a pĜípadné postupy podle mechanismu
zprostĜedkování nevyluþují použití hlavy X.

2.

Mechanismem zprostĜedkování nejsou dotþena práva a povinnosti stran stanovené

v hlavČ X.

ýLÁNEK 335
LhĤty

Veškeré lhĤty uvedené v této hlavČ mohou být zmČnČny vzájemnou dohodou zúþastnČných
stran.
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ýLÁNEK 336
DĤvČrnost informací

1.

ZúþastnČná strana, která pĜedkládá dokumenty nebo þiní podání jako souþást postupu

zprostĜedkování, mĤže takové dokumenty nebo taková podání, nebo kteroukoli jejich þást,
oznaþit za dĤvČrné.

2.

Pokud byly dokumenty nebo podání, nebo kterákoli jejich þást, oznaþeny jednou

stranou za dĤvČrné, druhá strana a prostĜedník je buć vrátí, nebo zniþí, a to nejpozdČji do
patnácti dnĤ od uzavĜení postupu zprostĜedkování.

3.

ObdobnČ v pĜípadČ, kdy byly dokumenty nebo podání, nebo kterákoli jejich þást,

oznaþené za dĤvČrné poskytnuty pĜíslušným odborníkĤm, úĜadĤm státní správy a jiným
fyzickým nebo právnickým osobám s odbornými znalostmi souvisejícími s danou záležitostí,
musí být takové dokumenty nebo podání vráceny nebo zniþeny nejpozdČji do patnácti dnĤ od
ukonþení poskytování pomoci nebo konzultací s prostĜedníky.
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ýLÁNEK 337
Náklady

1.

Veškeré náklady postupu zprostĜedkování nesou rovným dílem zúþastnČné strany.

Náklady se rozumí odmČna prostĜedníka, jeho výdaje na cestování, ubytování a stravování
a všeobecné administrativní náklady na postup zprostĜedkování podle vyúþtování výdajĤ
pĜedloženého prostĜedníkem.

2.

ProstĜedník vede úplné a podrobné záznamy všech relevantních výdajĤ a pĜedloží

zúþastnČným stranám vyúþtování výdajĤ spolu s pĜíslušnými podklady.

3.

Rada pĜidružení stanoví všechny zpĤsobilé náklady, stejnČ jako odmČnu a pĜíspČvky,

které je tĜeba prostĜedníkovi uhradit.

EU/CENTR-AM/cs 405

HLAVA XII

TRANSPARENTNOST A SPRÁVNÍ POSTUPY

ýLÁNEK 338
Spolupráce na zlepšování transparentnosti

Strany se dohodly, že budou v rámci pĜíslušných dvoustranných a vícestranných fór
spolupracovat na zlepšování transparentnosti, mimo jiné potíráním úplatkáĜství a korupce
v záležitostech, na které se vztahuje þást IV této dohody.

ýLÁNEK 339
ZveĜejĖování

1.

Každá strana zajistí, aby její obecnČ závazná opatĜení, vþetnČ právních pĜedpisĤ,

soudních rozhodnutí, postupĤ a správních rozhodnutí týkajících se jakýchkoli obchodních
záležitostí, na které se vztahuje þást IV této dohody, byla neprodlenČ zveĜejnČna nebo snadno
dostupná zainteresovaným osobám strany, stejnČ jako kterékoli jiné strany, aby se s nimi
mohly seznámit. Každá strana poskytne na požádání vysvČtlení cíle a odĤvodnČní pĜíslušného
opatĜení a stanoví pĜimČĜenou dobu mezi zveĜejnČním daného opatĜení a jeho vstupem
v platnost, nevyžadují-li zvláštní právní nebo praktické okolnosti jinak.
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2.

Každá strana se vynasnaží poskytnout zainteresovaným osobám druhé strany možnost

vyjádĜit se k jakémukoli právnímu þi správnímu pĜedpisu, postupu nebo obecnČ závaznému
správnímu rozhodnutí a pĜijaté relevantní pĜipomínky zohlednit.

3.

ObecnČ závazná patĜení uvedená v odstavci 1 se považují za snadno dostupná, pokud

bylo dané opatĜení zpĜístupnČno prostĜednictvím pĜíslušného oznámení WTO nebo pokud
bylo zpĜístupnČno na oficiální, veĜejnČ a bezplatnČ pĜístupné internetové stránce dotþené
strany.

4.

Žádné ustanovení þásti IV této dohody nevyžaduje od žádné strany, aby poskytla

dĤvČrné informace, jejichž zveĜejnČní by narušilo vymáhání práva nebo by bylo jinak
v rozporu s veĜejným zájmem nebo by bylo na újmu oprávnČným obchodním zájmĤm
jednotlivých veĜejných þi soukromých podnikĤ.
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ýLÁNEK 340
Kontaktní místa a výmČna informací

1.

V zájmu usnadnČní komunikace a zajištČní úþinného provádČní této dohody urþí EU,

StĜední Amerika 52 a každá stĜedoamerická republika ke dni vstupu této dohody v platnost 53
kontaktní místo. Urþením kontaktních míst není dotþeno zvláštní jmenování pĜíslušných
orgánĤ na základČ zvláštních ustanovení této dohody.

2.

Na žádost jedné ze stran poskytne kontaktní místo druhé strany informace o úĜadu nebo

úĜedníkovi odpovČdných za jakoukoli záležitost týkající se provádČní þásti IV této dohody
a poskytne potĜebnou podporu pro usnadnČní komunikace s žádající stranou.

3.

Na žádost nČkteré ze stran a v právnČ pĜípustném rozsahu poskytne každá pĜíslušná

strana informace a neprodlenČ odpoví na jakékoli otázky týkající se existujícího nebo
navrhovaného opatĜení, které mĤže mít podstatný vliv na þást IV této dohody.

52

53

Kontaktní místo urþené StĜední Amerikou se využívá k výmČnČ informací týkajících se
kolektivních závazkĤ v souladu s þástí V (Obecná a závČreþná ustanovení) þl. 352
odst. 2 této dohody a Ĝídí se pĜímými pokyny odsouhlasenými stĜedoamerickými
republikami.
Pro úþely povinnosti StĜední Ameriky urþit kontaktní místo se „dnem vstupu v platnost“
rozumí den, kdy je dohoda v platnosti ve všech stĜedoamerických republikách v souladu
s þl. 353 odst. 4.
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ýLÁNEK 341
Správní Ĝízení
Každá strana spravuje veškerá obecnČ závazná opatĜení uvedená v þlánku 339 jednotným,
nestranným a pĜimČĜeným zpĤsobem. Týkají-li se v konkrétních pĜípadech taková opatĜení
urþitých osob, zboží, služeb nebo podnikĤ nČkteré ze stran, postupuje každá strana takto:

a)

snaží se poskytnout osobám, jichž se Ĝízení pĜímo týká, vhodné oznámení o zahájení
Ĝízení, vþetnČ popisu povahy Ĝízení, prohlášení pĜíslušného orgánu, u kterého je Ĝízení
zahájeno, a obecný popis veškerých sporných otázek;

b)

poskytne takovým zainteresovaným osobám vhodnou pĜíležitost k pĜedložení
skuteþností a argumentace na podporu jejich stanovisek dĜíve, než se pĜistoupí ke
koneþnému správnímu kroku, umožní-li to þas, povaha Ĝízení a veĜejný zájem; a

c)

zajistí, aby její postupy vycházely z právních pĜedpisĤ.
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ýLÁNEK 342
PĜezkum a odvolání

1.

Každá strana zĜídí nebo využije stávající soudní, kvazisoudní nebo správní tribunály

nebo postupy za úþelem rychlého pĜezkumu a v odĤvodnČných pĜípadech nápravy koneþného
správního aktu týkajícího se obchodních záležitostí, na které se vztahuje þást IV této dohody.
Takové tribunály nebo postupy jsou nezávislé na orgánu povČĜeném správní exekucí a osoby
odpovČdné za tyto tribunály nebo postupy musí být nestranné a nesmí mít podstatný zájem na
výsledku Ĝízení.
2.

Každá strana zajistí, aby strany Ĝízení mČly pĜed takovými tribunály nebo pĜi takových

postupech právo:

a)

na vhodnou pĜíležitost podpoĜit nebo bránit svá pĜíslušná stanoviska; a

b)

na rozhodnutí založené na dĤkazech a pĜedaných záznamech nebo, vyžadují-li to její
právní pĜedpisy, záznamech sestavených správním orgánem.

3.

Každá strana zajistí, aby byla taková rozhodnutí, proti kterým je podle jejích právních

pĜedpisĤ možné se odvolat nebo které je možné pĜezkoumat, provedena orgánem, který
dotþený správní akt uplatĖoval, a aby se takovými rozhodnutími Ĝídily postupy tohoto orgánu.
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ýLÁNEK 343
Zvláštní pravidla

Ustanoveními této hlavy nejsou dotþena zvláštní pravidla uvedená v jiných ustanoveních této
dohody.

ýLÁNEK 344
Transparentnost v oblasti subvencí

1.

Pro úþely této dohody se subvencí rozumí opatĜení týkající se obchodu se zbožím, které

splĖuje podmínky stanovené v þlánku 1.1 dohody o subvencích a vyrovnávacích opatĜeních
a je specifické ve smyslu þlánku 2 uvedené dohody. Toto ustanovení se vztahuje na subvence
ve smyslu dohody o zemČdČlství.

2.

Každá strana zajistí transparentnost v oblasti subvencí týkajících se obchodu se zbožím.

Ode dne vstupu této dohody v platnost podává každá strana jednou za dva roky druhé stranČ
zprávu o právním základČ, formČ, þástce þi rozpoþtu a pokud možno o pĜíjemcích subvencí,
které udČlila její vláda nebo jakýkoli jiný veĜejnoprávní subjekt. Tato zpráva se považuje za
poskytnutou, jsou-li pĜíslušné informace stranami nebo jejich jménem zpĜístupnČny na veĜejnČ
pĜístupné internetové stránce. Strany pĜi výmČnČ informací zohlední požadavky na profesní
a obchodní tajemství.
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3.

Strany si mohou na požádání nČkteré ze stran vymČnit informace o záležitostech, které

se týkají subvencí v oblasti služeb.

4.

Výbor pro pĜidružení pravidelnČ hodnotí, jakého pokroku v provádČní tohoto þlánku

strany dosáhly.

5.

Ustanoveními tohoto þlánku nejsou dotþena práva stran uplatnit nápravná opatĜení nebo

využít Ĝešení sporĤ nebo jiného vhodného opatĜení proti subvenci poskytnuté druhou stranou
v souladu s pĜíslušnými ustanoveními WTO.

6.

V otázkách spadajících do pĤsobnosti tohoto þlánku nepoužijí strany postupy pro Ĝešení

sporĤ stanovené v þásti IV hlavČ X (ěešení sporĤ) této dohody.
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HLAVA XIII

ZVLÁŠTNÍ ÚKOLY ORGÁNģ ZěÍZENÝCH PODLE TÉTO DOHODY
V OBCHODNÍCH ZÁLEŽITOSTECH
ýLÁNEK 345
Zvláštní úkoly Rady pĜidružení

1.

PĜi vykonávání všech úkolĤ, které jí byly svČĜeny v þásti IV této dohody, se Rada

pĜidružení skládá na ministerské úrovni v souladu pĜíslušnými právními pĜedpisy stran ze
zástupcĤ EU na jedné stranČ a z ministrĤ jednotlivých stĜedoamerických republik na stranČ
druhé, kteĜí jsou pĜíslušní pro obchodní záležitosti, nebo jejich zástupcĤ.

2.

Pokud jde o obchodní záležitosti, Rada pĜidružení mĤže:

a)

pĜi plnČní cílĤ þásti IV této dohody mČnit:
i)

seznamy zboží obsažené v pĜíloze I (OdstraĖování cel) s cílem zahrnout do plánu
snížení cla jeden nebo více druhĤ zboží,
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ii)

harmonogramy pĜipojené k pĜíloze I (OdstraĖování cel) s cílem urychlit proces
odbourávání cel,

iii)

dodatky 1, 2 a 3 pĜílohy I (OdstraĖování cel),

iv)

dodatky 1, 2, 2A, 3, 4, 5 a 6 pĜílohy II (O definici pojmu „pĤvodní produkty“ a o
metodách správní spolupráce),

v)

pĜílohu XVI (VeĜejné zakázky),

vi)

pĜílohu XVIII (ChránČná zemČpisná oznaþení),

vii) pĜílohu XIX (Seznam produktĤ podle þl. 306 odst. 4),
viii) pĜílohu XXI (Podvýbory);

b)

vydat výklad ustanovení þásti IV této dohody; a

c)

pĜijmout v rámci výkonu svých funkcí jakákoli jiná opatĜení, na nichž se strany
dohodnou.
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3.

Veškeré zmČny uvedené v odst. 2 písm. a) provede každá strana v souladu se svými

pĜíslušnými právními postupy ve lhĤtČ, na které se strany dohodnou 54 .

ýLÁNEK 346
Zvláštní úkoly Výboru pro pĜidružení

1.

PĜi vykonávání všech úkolĤ, které mu byly svČĜeny v þásti IV této dohody, se Výbor pro

pĜidružení skládá ze zástupcĤ Evropské komise na jedné stranČ a na stranČ druhé ze zástupcĤ
každé ze stĜedoamerických republik na úrovni vyšších úĜedníkĤ, kteĜí jsou pĜíslušní pro
obchodní záležitosti, nebo jejich zástupcĤ.

2.

Pokud jde o obchodní záležitosti, má Výbor pro pĜidružení zejména tyto funkce:

a)

pomáhá RadČ pĜidružení ve výkonu jejích funkcí týkajících se obchodních záležitostí;

54

ProvádČní zmČn schválených Radou pĜidružení:
1.
V pĜípadČ Kostariky odpovídají rozhodnutí Rady pĜidružení podle þl. 345 odst. 2
písm. a) nástroji uvedenému v þl. 121.4 tĜetím pododstavci (Protocolo de Menor
Rango) Constitución Política de la República de Costa Rica.
2.
V pĜípadČ Hondurasu odpovídají rozhodnutí Rady pĜidružení podle þl. 345 odst. 2
písm. a) nástroji uvedenému v þlánku 21 Constitución de la República de
Honduras.
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b)

odpovídá za Ĝádné provádČní a uplatĖování ustanovení þásti IV této dohody. V této
souvislosti, a aniž jsou dotþena práva stanovená v hlavČ X (ěešení sporĤ) a v hlavČ XI
(Mechanismus zprostĜedkování pro nesazební opatĜení) þásti IV této dohody, mĤže
každá strana pĜedat Výboru pro pĜidružení k projednání jakoukoli záležitost týkající se
používání nebo výkladu þásti IV této dohody;

c)

dohlíží na pĜípravu nových ustanovení þásti IV této dohody podle potĜeby
a vyhodnocuje výsledky dosažené jejich použitím;

d)

hledá vhodné zpĤsoby pĜedcházení problémĤm, které by mohly jinak nastat v oblastech,
kterých se týká þást IV této dohody, a vhodné zpĤsoby jejich Ĝešení; a

e)

schvaluje jednací Ĝády všech podvýborĤ podle þásti IV této dohody a dohlíží na jejich
þinnost.

3.

PĜi provádČní svých povinností podle odstavce 2 Výbor pro pĜidružení mĤže:

a)

vedle podvýborĤ zĜízených v þásti IV této dohody zĜídit další podvýbory skládající se ze
zástupcĤ Evropské komise a zástupcĤ každé ze stĜedoamerických republik a v rámci své
pravomoci jim svČĜit úkoly. MĤže se rovnČž rozhodnout zmČnit úkoly pĜidČlené
podvýborĤm, které zĜídil, nebo tyto výbory rozpustit;
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b)

doporuþit RadČ pĜidružení pĜijímat rozhodnutí v souladu se zvláštními cíli þásti IV této
dohody; a

c)

pĜijmout v rámci výkonu svých funkcí jakákoli jiná opatĜení na základČ dohody stran
nebo podle pokynĤ Rady pĜidružení.

ýLÁNEK 347
KoordinátoĜi þásti IV této dohody
1.

Evropská komise a každá ze stĜedoamerických republik jmenuje do šedesáti dnĤ od

vstupu této dohody v platnost koordinátora pro þást IV této dohody.
2.

KoordinátoĜi spoleþnČ vypracovávají poĜady jednání a provádČjí veškeré nezbytné

pĜípravy pro zasedání Rady pĜidružení a Výboru pro pĜidružení v souladu s výše uvedenými
ustanoveními a dále sledují pĜípadná rozhodnutí pĜijatá tČmito orgány.
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ýLÁNEK 348
Podvýbory

1.

Aniž jsou dotþena ustanovení þlánku 8 þásti I hlavy II (Institucionální rámec) této

dohody, vztahuje se tento þlánek na všechny podvýbory zĜízené podle þásti IV této dohody.
2.

Podvýbory se skládají ze zástupcĤ Evropské komise na jedné stranČ a ze zástupcĤ každé

ze stĜedoamerických republik na stranČ druhé.

3.

Podvýbory se scházejí na pĜíslušné úrovni jednou za rok nebo na žádost jedné ze stran

þi Výboru pro pĜidružení. PĜi osobní úþasti se schĤze konají stĜídavČ v Bruselu nebo ve
StĜední Americe. SchĤze se rovnČž mohou konat prostĜednictvím jakýchkoli technických
prostĜedkĤ, jež strany mají k dispozici.

4.

Podvýboru stĜídavČ po dobu jednoho roku pĜedsedá zástupce EU a zástupce jedné

ze stĜedoamerických republik.
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HLAVA XIV

VÝJIMKY

ýLÁNEK 349
Platební bilance

1.

Má-li kterákoli strana vážné potíže s platební bilancí nebo s vnČjší finanþní situací nebo

hrozí-li jí tyto potíže, mĤže pĜijmout nebo ponechat v platnosti omezující opatĜení týkající se
obchodu se zbožím a službami a bČžných plateb.

2.

Strany se snaží vyhýbat se uplatĖování omezujících opatĜení uvedených v odstavci 1.

3.

Omezující opatĜení pĜijatá nebo ponechaná v platnosti podle tohoto þlánku musí být

nediskriminující, doþasná a nesmí pĜesahovat rámec nezbytný pro napravení situace v oblasti
platební bilance a vnČjší finanþní situace. Musí být v souladu s pĜíslušnými podmínkami
stanovenými v dohodách WTO a se stanovami Mezinárodního mČnového fondu.
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4.

Jakákoli strana, která ponechá v platnosti nebo pĜijímá omezující opatĜení nebo jejich

zmČny, o nich neprodlenČ uvČdomí druhou stranu a co nejdĜíve pĜedloží harmonogram jejich
zrušení.

5.

Má-li nČkterá strana za to, že opatĜením, které bylo pĜijato nebo ponecháno v platnosti,

ovlivĖuje dvoustranný obchodní vztah, mĤže druhou stranu požádat o konzultace, které se
neprodlenČ uskuteþní v rámci Výboru pro pĜidružení. V rámci tČchto konzultací se hodnotí
situace ohlednČ platební bilance dotyþné strany a omezení pĜijatá nebo ponechaná v platnosti
podle tohoto þlánku, pĜiþemž se mimo jiné berou v úvahu takové faktory jako:
a)

charakter a rozsah potíží s platební bilancí nebo s vnČjší finanþní situací;

b)

vnČjší hospodáĜské a obchodní prostĜedí; nebo

c)

alternativní nápravná opatĜení, kterých by bylo možné využít.

V rámci konzultací se posuzuje soulad omezujících opatĜení s ustanoveními odstavcĤ 3 a 4.
Všechna zjištČní statistických a jiných skuteþností pĜedložená Mezinárodním mČnovým
fondem, která se vztahují k devizovým prostĜedkĤm, mČnovým rezervám a platební bilanci, se
pĜijímají a závČry se zakládají na hodnocení platební bilance a vnČjší finanþní situace dotþené
strany provedeném Mezinárodním mČnovým fondem.
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ýLÁNEK 350
DanČ

1.

Žádné ustanovení þásti IV této dohody nebo opatĜení pĜijaté podle této dohody nelze

vykládat tak, že by bránilo stranám pĜi uplatĖování pĜíslušných ustanovení jejich daĖových
pĜedpisĤ rozlišovat mezi daĖovými poplatníky, kteĜí se nenacházejí ve stejné situaci, zejména
s ohledem na jejich bydlištČ þi sídlo nebo s ohledem na místo, v nČmž je investován jejich
kapitál.

2.

Žádné ustanovení þásti IV této dohody nebo opatĜení pĜijaté podle þásti IV nelze

vykládat tak, že by bránilo pĜijímat nebo prosazovat jakákoli opatĜení, jejichž cílem je
zabránit daĖovým únikĤm podle daĖových ustanovení dohod o zamezení dvojího zdanČní
nebo jiných daĖových opatĜení nebo daĖových právních pĜedpisĤ stran.

3.

Žádné ustanovení þásti IV této dohody nemá vliv na práva a povinnosti stran podle

jakékoli daĖové dohody. V pĜípadČ jakéhokoli rozporu mezi þástí IV této dohody a jakoukoli
takovou dohodou je rozhodující pĜíslušná dohoda.
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ýLÁNEK 351
Regionální preference

1.

Žádné ustanovení þásti IV této dohody nezavazuje stranu poskytnout druhé stranČ

pĜíznivČjší zacházení, než jaké se poskytuje uvnitĜ každé strany v souvislosti s jejich
procesem regionální hospodáĜské integrace.

2.

Žádné ustanovení þásti IV této dohody nebrání zachování, zmČnČ nebo zĜízení celních

unií, zón volného obchodu nebo jiných režimĤ mezi stranami nebo mezi stranami a tĜetími
zemČmi nebo regiony.

EU/CENTR-AM/cs 422

ýÁST V
ZÁVċREýNÁ USTANOVENÍ

ýLÁNEK 352
Definice stran

1.

Stranami této dohody jsou Kostarická republika, Salvadorská republika, Guatemalská

republika, Honduraská republika, Nikaragujská republika a Panamská republika, uvádČné
jako „stĜedoamerické republiky“, na jedné stranČ, a Evropská unie, nebo její þlenské státy,
nebo Evropská unie a její þlenské státy v rámci svých pravomocí, uvádČné jako „EU“ nebo
„Evropská unie“, na stranČ druhé.

2.

Pro úþely této dohody se výrazem „strana“ rozumí každá stĜedoamerická republika, aniž

je dotþena povinnost jednat spoleþnČ v souladu s ustanoveními odstavce 3, nebo EU.

3.

Pro úþely této dohody se stĜedoamerické republiky dohodly a zavázaly, že budou jednat

spoleþnČ v tČchto záležitostech:

a)

pĜi rozhodování prostĜednictvím orgánĤ uvedených v þásti I hlavČ II (Institucionální
rámec) této dohody;
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b)

pĜi plnČní povinností uvedených v þásti IV hlavČ IX (Regionální hospodáĜská integrace)
této dohody;

c)

pĜi plnČní povinnosti zavést naĜízení o hospodáĜské soutČži StĜední Ameriky a zĜídit
orgán pro hospodáĜskou soutČž v souladu s þlánkem 277 a þl. 279 odst. 2 þásti IV hlavy
VII (Obchod a hospodáĜská soutČž) této dohody; a

d)

pĜi plnČní povinnosti vybudovat jednotné místo pĜístupu na regionální úrovni v souladu
s ) þl. 212 odst. 2 þásti IV hlavy V (VeĜejné zakázky) této dohody.

V pĜípadech, kdy stĜedoamerické republiky jednají v souladu s tímto odstavcem spoleþnČ,
oznaþují se jako „StĜední Amerika“.

4.

V pĜípadČ jakýchkoli jiných ustanovení této dohody plní stĜedoamerické republiky své

závazky a jednají samostatnČ.

5.

Bez ohledu na ustanovení odstavce 3 a v souladu s dalším vývojem regionální integrace

ve StĜední Americe se stĜedoamerické republiky zavazují, že budou usilovat o postupné
zvýšení poþtu oblastí, ve kterých budou jednat spoleþnČ, a že o této skuteþnosti uvČdomí EU.
Rozhodnutí, jež pĜesnČ vymezí rozsah uvedených oblastí, pĜijme Rada pĜidružení.
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ýLÁNEK 353
Vstup v platnost

1.

Strany schválí tuto dohodu v souladu se svými vnitĜními právními postupy.

2.

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem mČsíce následujícího po mČsíci, v nČmž

si strany vzájemnČ oznámí, že byly dokonþeny vnitĜní právní postupy uvedené v odstavci 1.

3.

Oznámení se v pĜípadČ EU zasílají generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie

a v pĜípadČ stĜedoamerických republik Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA), jež jsou depozitáĜi této dohody.

4.

Bez ohledu na odstavec 2 mĤže Evropská unie a jednotlivé stĜedoamerické republiky

provádČt þást IV této dohody od prvního dne mČsíce následujícího po dni, kdy si vzájemnČ
oznámí, že byly dokonþeny vnitĜní právní postupy nezbytné pro tento úþel. V takovém
pĜípadČ své funkce vykonávají institucionální orgány nezbytné pro fungování této dohody.
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5.

Do doby vstupu této dohody v platnost v souladu s odstavcem 2, nebo do doby jejího

provádČní podle odstavce 4, plní jednotlivé strany požadavky stanovené v þlánku 244
a þl. 245 odst. 1 písm. a) a b) þásti IV hlavy VI (Duševní vlastnictví) této dohody. Pokud
nČkterá ze stĜedoamerických republik tyto požadavky nesplní, dohoda mezi EU a touto
stĜedoamerickou republikou, jež dané požadavky nesplnila, nevstoupí v platnost
podle odstavce 2, ani nebude provádČna podle odstavce 4, dokud nebudou dotþené požadavky
splnČny.

6.

Pokud je nČkteré ustanovení této dohody provádČno podle odstavce 4, považuje se

každý odkaz v takovém ustanovení týkající se dne vstupu této dohody v platnost za odkaz na
den, ke kterému se strany dohodnou na provádČní daného ustanovení podle odstavce 4.

7.

Strany, pro které þást IV této dohody vstoupila v platnost podle odstavce 2 nebo 4,

mohou rovnČž používat materiály pocházející ze stĜedoamerických republik, pro nČž tato
dohoda nevstoupila v platnosti.

8.

Ode dne vstupu dohody v platnost podle odstavce 2 nahradí tato dohoda dohody

o politickém dialogu a spolupráci, které jsou v platnosti mezi stĜedoamerickými republikami
a EU.
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ýLÁNEK 354
Doba trvání dohody

1.

Tato dohoda se sjednává na dobu neurþitou.

2.

Každá strana mĤže podat pĜíslušnému depozitáĜi písemné oznámení o svém zámČru tuto

dohodu vypovČdČt.

3.

V pĜípadČ, že nČkterá ze stran dohodu vypoví, ostatní strany posoudí dopad takového

vypovČzení pro tuto dohodu v rámci Výboru pro pĜidružení. Rada pĜidružení rozhodne
o veškerých nezbytných úpravách nebo pĜechodných opatĜeních.

4.

VypovČzení dohody nabývá úþinku šest mČsícĤ poté, co je oznámeno pĜíslušnému

depozitáĜi.

ýLÁNEK 355
PlnČní závazkĤ

1.

Strany pĜijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatĜení nutná k tomu, aby mohly plnit

závazky podle této dohody, a zajistí, aby tato opatĜení byla v souladu s cíli uvedenými v této
dohodČ.
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2.

Pokud se nČkterá ze stran domnívá, že druhá strana nesplnila svĤj závazek podle této

dohody, mĤže pĜijmout vhodná opatĜení. DĜíve než tak uþiní, pĜedloží RadČ pĜidružení
s výjimkou zvláštČ naléhavých pĜípadĤ do tĜiceti dnĤ všechny pĜíslušné informace potĜebné
pro dĤkladné posouzení situace s cílem nalézt Ĝešení pĜijatelné pro obČ strany. PĜi výbČru
opatĜení musí být dána pĜednost opatĜením, která nejménČ naruší provádČní této dohody.
Taková opatĜení musí být neprodlenČ oznámena Výboru pro pĜidružení a podléhají
konzultacím ve Výboru na žádost jedné ze stran.

3.

Strany se dohodly, že výrazem „zvláštČ naléhavé pĜípady“ v odstavci 2 se rozumí pĜípad

závažného porušení této dohody jednou se stran. Strany se dále dohodly, že výrazem „vhodná
opatĜení“ v odstavci 2 se rozumČjí opatĜení pĜijatá v souladu s mezinárodním právem. Rozumí
se, že nejzazším opatĜením je pozastavení provádČní dohody.

4.

Závažné porušení této dohody spoþívá v:

a)

odmítnutí plnČní této dohody, které není pĜípustné podle obecných pravidel
mezinárodního práva;

b)

porušení základních prvkĤ této dohody.
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5.

Využije-li strana opatĜení ve zvláštČ naléhavém pĜípadČ, mĤže druhá strana požádat

o svolání mimoĜádné schĤze, aby se strany sešly do patnácti dnĤ.

6.

Pokud se nČkterá ze stran domnívá, že druhá strana nesplnila jeden nebo více závazkĤ

podle þásti IV této dohody, využije bez ohledu na odstavec 2 výluþnČ postupy pro Ĝešení
sporĤ stanovené v hlavČ X (ěešení sporĤ) a mechanismus zprostĜedkování stanovený v hlavČ
XI (Mechanismus zprostĜedkování pro nesazební opatĜení) þásti IV této dohody nebo jiné
alternativní mechanismy stanovené pro zvláštní závazky v þásti IV této dohody a jedná
v souladu s nimi.

ýLÁNEK 356
Práva a povinnosti podle této dohody
Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že udČluje práva þi ukládá povinnosti
osobám, jiné než práva þi povinnosti uvedené v této dohodČ, ani že stranČ ukládá povinnost
umožnit pĜímé uplatĖování této dohody podle jejího právního systému, nestanoví-li právní
pĜedpisy dané strany jinak.
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ýLÁNEK 357
Výjimky

1.

Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že:

a)

od kterékoli strany požaduje, aby poskytovala informace nebo pĜístup k informacím,
jejichž sdČlení je podle ní v rozporu s jejími základními bezpeþnostními zájmy; nebo

b)

brání kterékoli stranČ pĜijmout jakékoliv opatĜení, které považuje za potĜebné pro
ochranu svých základních bezpeþnostních zájmĤ:

i)

opatĜení vztahující se ke štČpným a termonukleárním materiálĤm nebo
materiálĤm, které slouží k jejich výrobČ,

ii)

opatĜení týkající se hospodáĜských þinností provádČných pĜímo nebo nepĜímo za
úþelem zásobování vojenských sil,

iii)

opatĜení týkající se výroby zbraní, stĜeliva a váleþného materiálu a obchodu
s nimi,

iv)

opatĜení týkající se veĜejných zakázek nezbytných pro úþely národní bezpeþnosti
nebo národní obrany,

v)

opatĜení v dobČ války nebo jiné mimoĜádné situace v mezinárodních vztazích;
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c)

brání kterékoli stranČ pĜijmout opatĜení v zájmu plnČní závazkĤ, které pĜijala za úþelem
zachování mezinárodního míru a bezpeþnosti; nebo

d)

brání kterékoli stranČ nezávisle rozhodnout o rozpoþtových prioritách nebo požaduje,
aby strana navýšila rozpoþtové zdroje na provádČní povinností a závazkĤ obsažených
v této dohodČ.

2.

Rada pĜidružení musí být o opatĜeních pĜijatých podle odst. 1 písm. a) a b) a o jejich

ukonþení informována v co nejvČtší možné míĜe.

ýLÁNEK 358
Budoucí vývoj

1.

Strany se mohou dohodnout, že tuto dohodu rozšíĜí nebo doplní buć formou zmČny

nebo uzavĜením dohod o zvláštních odvČtvích þi þinnostech, zejména na základČ zkušeností
získaných bČhem provádČní této dohody.

2.

Strany se rovnČž mohou dohodnout na jakékoli jiné zmČnČ této dohody.

3.

Veškeré výše uvedené zmČny a dohody musí být schváleny v souladu s vnitĜními

právními postupy jednotlivých stran.
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ýLÁNEK 359
PĜistoupení nových þlenĤ
1.

Výbor pro pĜidružení musí být informován o jakékoli žádosti tĜetího státu o þlenství

v Evropské unii a o jakékoli žádosti tĜetího státu o pĜistoupení k procesu politické
a hospodáĜské integrace ve StĜední Americe.

2.

BČhem vyjednávání mezi Evropskou unií a žadatelským státem poskytne EU StĜední

Americe veškeré dĤležité informace a StĜední Amerika naopak informuje EU o svých
pĜípadných stanoviscích, aby je EU mohla vzít plnČ v úvahu. EU oznámí StĜední Americe
každé pĜistoupení k Evropské unii.

3.

ZároveĖ bČhem vyjednávání mezi StĜední Amerikou a státem žádajícím o pĜistoupení

k procesu politické a hospodáĜské integrace ve StĜední Americe, StĜední Amerika poskytne
EU veškeré dĤležité informace a EU naopak informuje StĜední Ameriku o svých pĜípadných
stanoviscích, aby je StĜední Amerika mohla vzít plnČ v úvahu. StĜední Amerika oznámí EU
každé pĜistoupení k procesu politické a hospodáĜské integrace ve StĜední Americe.

4.

Strany v rámci Výboru pro pĜidružení posoudí dopad takového pĜistoupení pro tuto

dohodu. Rada pĜidružení rozhodne o veškerých nezbytných úpravách nebo pĜechodných
opatĜeních, která musí být schválena v souladu s vnitĜními právními postupy stran.
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5.

Pokud akt o pĜistoupení k procesu politické a hospodáĜské integrace ve StĜední Americe

nestanoví automatické pĜistoupení k této dohodČ, pĜistoupí dotþený stát uložením listiny
o pĜistoupení u pĜíslušných depozitáĜĤ stran.

6.

Listina o pĜistoupení se uloží u depozitáĜĤ.
ýLÁNEK 360
Územní pĤsobnost

1.G

V pĜípadČ EU se tato dohoda vztahuje na území, na které se vztahuje Smlouva

o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a to za podmínek v nich stanovených.

2.

Bez ohledu na odstavec 1 se tato dohoda použije rovnČž na celní území Evropské unie,

pokud celní území Evropské unie obsahuje oblasti, jež nejsou pokryty pĜedchozí definicí
území.

3.

V pĜípadČ StĜední Ameriky se tato dohoda vztahuje na území stĜedoamerických

republik, a to v souladu s jejich pĜíslušnými právními pĜedpisy a s mezinárodním právem.
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ýLÁNEK 361
Výhrady a prohlášení o výkladu

Tato dohoda neumožĖuje jednostranné výhrady ani prohlášení o výkladu.

ýLÁNEK 362
PĜílohy, dodatky, protokoly a poznámky, poznámky pod þarou a spoleþná prohlášení
PĜílohy, dodatky, protokoly a poznámky, poznámky pod þarou a spoleþná prohlášení k této
dohodČ tvoĜí její nedílnou souþást.
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ýLÁNEK 363
Platná znČní
Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, þeském,
dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maćarském,
maltském, nČmeckém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, Ĝeckém,
slovenském, slovinském, španČlském a švédském, pĜiþemž všechna znČní mají stejnou
platnost.
NA DģKAT ýEHOŽ pĜipojili níže podepsaní ĜádnČ zplnomocnČní zástupci k této dohodČ své
podpisy.

EU/CENTR-AM/cs 435

ɋɴɫɬɚɜɟɧɨ ɜ Ɍɟɝɭɫɢɝɚɥɩɚ ɧɚ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɢ ɞɟɜɟɬɢ ɸɧɢ ɞɜɟ ɯɢɥɹɞɢ ɢ ɞɜɚɧɚɞɟɫɟɬɚ ɝɨɞɢɧɚ.
Hecho en Tegucigalpa, el veintinueve de junio de dos mil doce.
V TegucigalpČ dne dvacátého devátého þervna dva tisíce dvanáct.
Udfærdiget i Tegucigalpa den niogtyvende juni totusindogtolv.
Geschehen zu Tegucigalpa am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzwölf.
Sõlmitud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Tegucigalpas.
TİȖțȠȣıȚȖțȐȜʌĮ, İȚțȠıȚİȞȞȑĮ ǿȠȣȞȓȠȣ įȪȠ ȤȚȜȚȐįİȢ įȫįİțĮ.
Done at Tegucigalpa on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twelve.
Fait à Tegucigalpa, le vingt-neuf juin deux mille douze.
Fatto a Tegucigalpa, addì ventinove giugno duemiladodici.
TegusigalpƗ, divi tǌkstoši divpadsmitƗ gada divdesmit devƯtajƗ jǌnijƗ.
Priimta Tegusigalpoje, du tǌkstanþiai dvyliktǐ metǐ birželio dvidešimt devintą dieną.
Kelt Tegucigalpában, a kétezer-tizenkettedik év június havának huszonkilencedik napján.
Magƫmul f'Tegucigalpa fid-disgƫa u gƫoxrin jum ta' Ƥunju fis-sena elfejn u tnax.
Gedaan te Tegucigalpa, negenentwintig juni tweeduizend twaalf.
Sporządzono w Tegucigalpie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku.
Feito em Tegucigalpa, aos vinte e nove de junho de dois mil e doze.
Încheiat la Tegucigalpa, la douăzeci ڍi nouă iunie două mii doisprezece.
V Tegucigalpe dvadsiateho deviateho júna dvetisíc dvanásĢ.
V Tegucigalpi, dne devetindvajsetega junija leta dva tisoþ dvanajst.
Tehty Tegucigalpassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.
Utfärdat i Tegucigalpa den tjugonionde juni år tjugohundratolv.
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