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Przegląd rozporządzenia w sprawie 
egzekwowania przepisów 

Blokowanie od grudnia 2019 r. Organu Apelacyjnego przy Organie Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji 
Handlu (WTO) stwarza luki prawne w egzekwowaniu zasad handlu międzynarodowego. Aby je zlikwidować, 
Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie zakresu rozporządzenia (UE) nr 654/2014 dotyczącego 
wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego (dalej 
„rozporządzenie w sprawie egzekwowania przepisów”). Parlament Europejski na sesji plenarnej w styczniu ma 
głosować w pierwszym czytaniu nad tekstem uzgodnionym z Radą w drodze rozmów trójstronnych. 

Kontekst 
Stany Zjednoczone od kilku lat blokują nominacje nowych sędziów Organu Apelacyjnego WTO, 
przywołując powody zarówno proceduralne, jak i merytoryczne. W dniu 11 grudnia 2019 r. Organ 
Apelacyjny przestał działać, ponieważ upłynęły kadencje dwóch z trzech urzędujących sędziów, 
koniecznych do podejmowania decyzji w sprawie apelacji od orzeczeń grupy specjalnej pierwszej instancji. 
Ponieważ Organ Apelacyjny utracił kworum do rozpatrywania nowych apelacji, odwołania strony 
przegrywającej w sporach handlowych WTO od orzeczeń grupy specjalnej pierwszej instancji korzystnych 
dla strony wygrywającej są uważane za prawnie nieważne i pozostają nierozwiązane i niemożliwe do 
egzekwowania wobec braku porozumień między członkami WTO co do alternatywnego mechanizmu 
rozstrzygania sporów na podstawie art. 25 uzgodnienia w sprawie rozstrzygania sporów w ramach WTO. 

Wniosek Komisji Europejskiej  
W dniu 12 grudnia 2019 r. Komisja przyjęła wniosek mający na celu dodanie dwóch nowych warunków 
stosowania rozporządzenia w sprawie egzekwowania przepisów, które to warunki obecnie umożliwiają Unii 
zawieszenie lub cofnięcie koncesji bądź odstąpienie od obowiązków wynikających z międzynarodowych 
umów handlowych, aby chronić swoje interesy handlowe, pod warunkiem że dostępna jest decyzja 
końcowa WTO. Poprawki mają na celu uwzględnienie braku decyzji końcowych WTO z powodu 
zablokowania Organu Apelacyjnego i ewentualnych podobnych blokad w rozstrzyganiu sporów w ramach 
unijnych regionalnych lub dwustronnych umów handlowych. Wniosek nie zmieniałby zakresu stosowania 
ewentualnych środków przeciwdziałania, które mogą mieć zastosowanie wyłącznie do handlu towarami i 
zamówień publicznych. 

Stanowisko Rady 
W dniu 8 kwietnia 2020 r. Rada przyjęła swoje stanowisko negocjacyjne, w dużej mierze pokrywające się z 
wnioskiem Komisji. Zaproponowano w nim skrócenie terminu na przegląd do trzech lat, po upłynięciu 
których Komisja miałaby za zadanie ocenić zakres stosowania zmienionego rozporządzenia oraz 
ewentualną potrzebę rozszerzenia zakresu środków przeciwdziałania, aby uwzględnić handel usługami 
oraz prawa własności intelektualnej. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 6 lipca 2020 r. Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) przyjęła sprawozdanie, którego celem 
było rozszerzenie zakresu unijnych środków przeciwdziałania na handel usługami i handlowe aspekty praw 
własności intelektualnej, skrócenie terminu na przegląd, który obejmowałby również propozycje mające na 
celu zaostrzenie egzekwowania zobowiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju, umożliwienie 
przyjmowania w ostateczności środków tymczasowych przed uzyskaniem decyzji końcowej WTO, a także 
ustanowienie dla Parlamentu lub Rady prawa do zwrócenia się do Komisji o przyjęcie aktów wykonawczych. 
W ramach rozmów trójstronnych 28 października uzgodniono tekst, który komisja INTA przyjęła 10 
listopada 2020 r. Obejmuje on pierwsze dwa punkty i zawiera oświadczenia dotyczące pozostałych. Komitet 
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Stałych Przedstawicieli zatwierdził ten tekst 4 listopada 2020 r. Parlament ma głosować nad uzgodnionym 
tekstem podczas sesji plenarnej w styczniu. 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2019/0273(COD); Komisja 
przedmiotowo właściwa: INTA; Sprawozdawczyni: Marie-Pierre 
Vedrenne (Renew, Francja). Więcej informacji można znaleźć w 
briefingu pt. „Opracowywanie prawa UE”. 
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