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Priebeh rokovaní o CETA  

apríl 2009    členské štáty EÚ schválili negociačný mandát pre    

  Európsku komisiu 
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máj 2009      otvorenie rokovaní medzi EÚ a Kanadou o CETA 

  

august 2014    ukončenie prác na texte dohody, text predložený                               

      členským štátom a Európskemu parlamentu  

október 2013   EÚ a Kanada sa dohodli na základných   

        parametroch výslednej dohody CETA   

september 2014    oficiálne ohlásenie ukončenia rokovaní,  

            publikácia textu dohody CETA na web stránke        

  Komisie a na stránke MH SR 
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CETA  
I. OBCHOD S TOVAROM 

CLÁ  

Odstránenie ciel – 98,6% položiek na strane 

Kanady, 98,7% na strane EÚ 

Priemyselné výrobky – viac ako 99% ciel bude 

odstránených od prvého dňa, u zvyšných položiek 

prechodné obdobie 3, 5, 7 rokov  

Poľnohospodárske komodity – odstránenie cla od 

prvého dňa: Kanada – u 90,9% položiek,  

EÚ u 92,2% položiek 

Colné kvóty – syry, hovädzie, bravčové, bizónie 

mäso, kukurica, pšenica 
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CETA  
II. Netarifné prekážky obchodu, TBT, SPS 

Netarifné prekážky v automobilovom sektore –

Kanada uznala viaceré UN/ECE normy za 

ekvivalentné 

Technické prekážky obchodu – vychádza sa z 

Dohody WTO o TBT, posilnenie spolupráce medzi 

regulačnými orgánmi 

Samostatný protokol o posudzovaní zhody 

  Kapitola o sanitárnych a fytosanitárnych 

opatreniach – CETA nemení legislatívu EÚ o GMOs 

a SPS 
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CETA  
III. Služby a investície  

Výsledok nad rámec dohody NAFTA 

Kanada prijala záväzky aj na úrovni jednotlivých 

provincií 

Nová liberalizácia  - sektor poštových služieb, 

telekomunikácie, námorné služby 

Vzájomné uznávanie kvalifikácií – zjednodušený 

proces uznávania; vznikne rámec pre rokovania o 

dohodách o vzájomnom uznávaní kvalifikácií 

(MRAs) 
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CETA  
IV. ISDS – riešenie sporov investor - štát  

SR a Kanada – bilaterálna investičná dohoda z 

roku 1990  

CETA – nový prístup k investičnej politike  

Ustanovenia ISDS v CETA – MF SR ich hodnotí 

pozitívne, text považuje za posun k moderným 

investičným štandardom 

 základné princípy ISDS v CETA:  transparentnosť, 

vylepšené pravidlá, podpora využívania 

vnútroštátnych súdov, odrádza schránkové 

spoločnosti, zachováva právo štátu regulovať 
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CETA  
V. Verejné obstarávanie  

Záväzky Kanady – pokrývajú federálnu úroveň, 

ako aj úroveň provincií a teritórií 

 Jediné výnimky – provincie Ontario a Quebec – 

sektor energetiky a verejná preprava 

Pravidlá: vychádzajú z dohody GPA, bude 

vytvorená jednotná web-stránka verejného 

obstarávania – uľahčí sa prístup k informáciám pre 

uchádzačov o tendre v Kanade  



Príležitosti CETA pre Slovensko     

 

Zvýšenie priameho obchodu s tovarom – priamy export SR 

do Kanady – viac ako 70% tvorí automobilový sektor 

 

Zvýšenie nepriamych efektov –  prostredníctvom 

subdodávok do krajín EÚ, ktoré sú tradičnými obchodnými 

partermi Kanady 

 

  Možný rast vývozu – diverzifikácia vývozného spektra  

výrobky s vyššou pridanou hodnotou  

 

Využitie otvorenia trhu s verejným obstarávaním 
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Príležitosti CETA pre Slovensko     

 

Služby – využitie skladových a prepravných služieb SR – 

zabezpečenie logistiky pre kanadské firmy 

 

Rast priamych zahraničných investícií – napr. ťažobný 

priemysel, finančné služby, energetika, komunikačné 

technológie 

 

Výskum, vývoj, priemyselné inovácie 

 

Cestovný ruch 
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Bilaterálne FTAs EÚ 



 

Štefan Rozkopál    – stály zástupca SR  

rozkopal@mhsr.sk vo Výbore pre obchodnú politiku EÚ (TPC)  

   GR sekcie ZOPaEZ MH SR 

Stanislav Kubinec      – riaditeľ odboru ZOP 

kubinec@mhsr.sk   

Petronela Struhárová – odbor zahraničnoobchodnej politiky 

struharova@mhsr.sk 

Radovan Varga            – odbor zahraničnoobchodnej politiky 

varga@mhsr.sk 

Dušan Dušák                – odbor zahraničnoobchodnej politiky 

dusak@mhsr.sk 

 

Kontakty  
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Ďakujem za pozornosť 


