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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-023 
které předložil Výbor pro mezinárodní obchod

Zpráva
Marie-Pierre Vedrenne A9-0133/2020
Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu

Návrh nařízení (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- s ohledem na stanovisko Soudního 
dvora Evropské unie č. 2/15,

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Stanovisko 2/15 Soudního dvora 
Evropské unie1a vyjasnilo otázku 
pravomocí, na něž se vztahují komplexní 
obchodní dohody. Toto stanovisko mimo 
jiné objasňuje, že ustanovení, která jsou 
zahrnuta do kapitol o obchodu 
a udržitelném rozvoji, spadají do výlučné 
pravomoci Unie a že cíl udržitelného 
rozvoje je nedílnou součástí společné 
obchodní politiky.
__________________
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1а ECLI:EU:C:2017:376.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Nařízení by mělo zajistit jednotné 
uplatňování vynucovacího mechanismu 
v obchodních sporech týkajících se 
mezinárodních obchodních dohod, včetně 
regionálních nebo dvoustranných dohod. 
Ustanovení o řešení sporů, včetně 
regionálních nebo dvoustranných 
obchodních dohod, nejsou možná 
dostatečně konkrétní nebo jednoznačná, 
aby bylo možné účinně řešit spory 
v případě zjevného porušení povinností 
vyplývajících z obchodních dohod. 
Budoucí legislativní návrh Komise na 
přezkum nařízení (EU) č. 654/2014 by 
mělo doprovázet úplné posouzení dopadů. 
Komise by měla předložit návrhy na 
posílení prosazování závazků v oblasti 
udržitelného rozvoje. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Unie trvá na přednosti 
mezinárodního obchodního práva, jak je 
uplatňováno WTO a prosazováno podle 
článku 23 Dohody o WTO, a bude 
spolupracovat při všech snahách 
o reformu mechanismu WTO pro řešení 
sporů s cílem zajistit řádné fungování 
Odvolacího orgánu WTO.

Pozměňovací návrh 5
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Do... [jednoho roku po vstupu 
tohoto nařízení v platnost] by Komise 
měla Evropskému parlamentu a Radě 
podat zprávu o aktuálním vývoji v praxi 
mezinárodního řešení obchodních sporů 
a činnostech, které podniká, co se týče 
reformy Odvolacího orgánu WTO.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Unie je i nadále odhodlána 
k mnohostrannému přístupu 
k mezinárodnímu řešení sporů, k obchodu 
založenému na pravidlech a 
k mezinárodní spolupráci za účelem 
dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Služby a práva duševního vlastnictví 
tvoří důležitou a stále větší součást 
obchodních vztahů na světové úrovni 
a vztahují se na ně mezinárodní obchodní 
dohody, včetně regionálních či 
dvoustranných dohod Unie.
Je tudíž vhodné zahrnout služby a práva 
duševního vlastnictví do oblasti 
působnosti opatření obchodní politiky, 
která může Unie přijmout a která jsou 
v současnosti omezena na zboží a veřejné 
zakázky. Rozšíření působnosti těchto 
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opatření by mělo zvýšit koherentnost 
a účinnost nařízení (EU) č. 654/2014.

Odůvodnění

V současnosti se nařízení (EU) č. 654/2014 omezuje na přijímání určitých opatření v oblasti 
zboží a veřejných zakázek. V jiných oblastech, jako jsou služby a duševní vlastnictví, nelze 
přijmout žádná opatření.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) S ohledem na růst napětí 
v obchodních vztazích na mezinárodní 
úrovni a v souvislosti s krizí, kterou 
prochází WTO, by Unie měla být schopna 
okamžitě reagovat v případě 
jednostranného a nezákonného opatření 
přijatého vůči ní. V případě, že třetí země 
přijme nepřiměřená nebo diskriminační 
opatření, zjevně poruší své obchodní 
závazky vůči Unii, což by mohlo způsobit 
vážnou újmu nebo zapříčinit hrozbu 
vážného poškození obchodních zájmů 
Unie nebo ohrozit strategickou autonomii, 
za předpokladu, že Unie odpovídajícím 
způsobem zpochybnila tato nezákonná 
opatření před příslušným orgánem pro 
řešení sporů.

Odůvodnění

Jedná se o posílení schopnosti Evropské unie reagovat v případě nezákonného opatření 
přijatého vůči ní. Tento krok by posílil odrazující účinek nařízení a zaručil okamžitou reakci 
EU a její zájmy. Je nicméně třeba připomenout, že zavedení přiměřených opatření musí být 
použito pouze v krajním případě.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Ustanovení o přezkumu nařízení 
(EU) č. 654/2014 by pak mělo být 
obnoveno na další pětileté období a mělo 
by zahrnovat uplatňování navrhované 
změny.

(9) Ustanovení o přezkumu nařízení 
(EU) č. 654/2014 by mělo rovněž 
zahrnovat uplatňování navrhované změny.

Odůvodnění

Datum 1. března 2025 navržené Komisí je příliš vzdálené. Přezkum nařízení musí proběhnout 
dříve, během stávajícího volebního období Evropského parlamentu, abychom zjistili, jaké jsou 
výsledky jeho provádění a jaké změny je třeba v něm provést.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

-1) v článku 1 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:

b) vyvážení koncesí či jiných závazků 
v rámci obchodních vztahů se třetími 
zeměmi, dojde-li ke změně zacházení 
uplatňovaného na zboží z Unie způsobem, 
který se dotýká zájmů Unie.

b) vyvážení koncesí či jiných závazků 
v rámci obchodních vztahů se třetími 
zeměmi, dojde-li ke změně zacházení 
uplatňovaného na zboží nebo služby z Unie 
způsobem, který se dotýká zájmů Unie.

Odůvodnění

Je vhodné upřesnit, že zacházení se službami lze rovněž změnit.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
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Platné znění Pozměňovací návrh

-1a) v článku 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:

b) „koncesemi či jinými závazky“ celní 
koncese nebo jakékoli jiné výhody, 
k jejichž uplatňování v rámci svého 
obchodu se třetími zeměmi se Unie 
zavázala coby smluvní strana podle 
mezinárodních obchodních dohod;

b) „koncesemi či jinými závazky“ celní 
koncese, zvláštní závazky v oblasti služeb, 
závazky v oblasti služeb, závazky týkající 
se obchodních aspektů práv k duševnímu 
vlastnictví nebo jakékoli jiné výhody, 
k jejichž použití se Unie zavázala coby 
smluvní strana podle dohod 
o mezinárodním obchodu v rámci svého 
obchodu se třetími zeměmi;

Odůvodnění

Zahrnutí služeb a práv duševního vlastnictví na seznam opatření obchodní politiky, která má 
Unie k dispozici, umožní posílit důvěryhodnost a odrazující účinek nařízení. Proto je nezbytné 
upravit definici.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„bb) v obchodních sporech týkajících se 
jiných mezinárodních obchodních dohod, 
včetně regionálních či dvoustranných 
dohod, není-li možné vydat konečné 
rozhodnutí, protože daná třetí země 
nepodniká kroky, které jsou pro průběh 
řízení o řešení sporů nezbytné;“

„bb) v obchodních sporech týkajících se 
jiných mezinárodních obchodních dohod, 
včetně regionálních či dvoustranných 
dohod, není-li možné vydat konečné 
rozhodnutí, protože daná třetí země zdržuje 
postupy nebo nepodniká kroky, které jsou 
pro průběh řízení o řešení sporů nezbytné;“ 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d
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Platné znění Pozměňovací návrh

1a) V článku 3 se písmeno d) nahrazuje 
tímto:

d) v případech změny koncesí členem 
WTO na základě článku XXVIII dohody 
GATT 1994, pokud nebylo sjednáno žádné 
kompenzační vyrovnání.

d) v případech změny koncesí nebo 
závazků členem WTO na základě článku 
XXVIII dohody GATT 1994 nebo článku 
XXI dohody GATS, pokud nebylo 
sjednáno žádné kompenzační vyrovnání.

Odůvodnění

Je vhodné upřesnit, že ke změnám koncesí nebo závazků může dojít i v oblasti služeb.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) V článku 3 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
da) v případě, že třetí země přijme 
nepřiměřená nebo diskriminační opatření, 
zjevně poruší své obchodní závazky vůči 
Unii, což by mohlo způsobit vážnou újmu 
nebo zapříčinit hrozbu vážného poškození 
obchodních zájmů Unie nebo ohrozit 
strategickou autonomii, za předpokladu, 
že Unie odpovídajícím způsobem 
zpochybnila tato opatření před příslušným 
orgánem pro řešení sporů.

Odůvodnění

EU musí posílit své nástroje s cílem reagovat na jakékoliv jednostranné a nezákonné 
opatření, které vůči ní přijme některá třetí země a které poškozuje její zájmy. EU musí mít 
možnost zavést opatření obchodní politiky uvedená v článku 5 v případě zjevného porušení 
pravidel mezinárodního práva ze strany některé třetí země vůči EU. Tato opatření budou 
dočasná a jejich cílem je chránit práva Unie.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) jsou-li přijata opatření k omezení 
obchodu se třetí zemí v situacích podle 
čl. 3 písm. aa) nebo čl. 3 písm. bb), musí 
být tato opatření úměrná zrušení nebo 
zmenšení obchodních zájmů Unie 
způsobenému opatřeními této třetí země;“

bb) jsou-li přijata opatření k omezení 
obchodu se třetí zemí v situacích podle 
čl. 3 písm. aa), čl. 3 písm. bb) nebo čl. 3 
písm. e) musí být tato opatření úměrná 
zrušení nebo zmenšení obchodních zájmů 
Unie způsobenému opatřeními této třetí 
země a podle možnosti poskytovat úlevu 
postiženým odvětvím Unie, a podle 
možnosti poskytovat úlevu postiženým 
odvětvím Unie;“

Odůvodnění

Zavedení opatření musí být cílené a přiměřené a musí být použito pouze v krajním případě. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Platné znění Pozměňovací návrh

2a) V čl. 4 odst. 2 se písmeno d) 
nahrazuje tímto: 

d) jsou-li koncese odvolány v rámci 
obchodu se třetí zemí související s článkem 
XXVIII dohody GATT 1994 a připojeným 
ujednáním5, musí být v podstatě 
rovnocenné koncesím, které taková třetí 
země změnila či odvolala, a to podle 
podmínek stanovených v článku XXVIII 
dohody GATT 1994 a v souvisejícím 
ujednání.

d) jsou-li koncese nebo závazky 
změněny či odvolány v rámci obchodu se 
třetí zemí související s článkem XXVIII 
dohody GATT 1994 a připojeným 
ujednáním5 nebo článkem XXI dohody 
GATS a souvisejícími prováděcími 
postupy, musí být v podstatě rovnocenné 
koncesím nebo závazkům, které taková 
třetí země změnila či odvolala, a to podle 
podmínek stanovených v článku XXVIII 
dohody GATT 1994 a v souvisejícím 
ujednání nebo v článku XXI dohody 
GATS a souvisejících prováděcích 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=EN#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=EN#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
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postupech.
_______________ _____________
5 Ujednání „Výklad a uplatňování článku 
XXVIII“.

5 Ujednání „Výklad a uplatňování článku 
XXVIII“.

Odůvodnění

Je vhodné upřesnit, že ke změnám koncesí nebo závazků může dojít i v oblasti služeb.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (EU) č. 654/2014
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 4a
Žádost Evropského parlamentu a / nebo 
Rady
1. Evropský parlament a / nebo Rada 
mohou požádat Komisi o přijetí 
prováděcích aktů uvedených v článku 4 
nebo o přijetí vhodných opatření.

2. Pokud se Evropský parlament a / 
nebo Rada rozhodne využít možnosti 
uvedené v odstavci 1, předloží Komisi 
veškeré důkazy o případech uvedených 
v článku 3, jimiž jsou porušovány nebo 
omezovány obchodní zájmy Unie.
3. Po obdržení žádosti Komise 
neprodleně informuje Evropský 
parlament a / nebo Rada o tom, co hodlá 
v souvislosti s touto žádostí podniknout.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c) V čl. 5 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
ba) pozastavení závazků nebo jiných 
povinností v oblasti služeb;

Odůvodnění

Zahrnutí služeb na seznam opatření obchodní politiky, která má Unie k dispozici, umožní 
posílit důvěryhodnost a odrazující účinek nařízení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 d (nový)
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d) V čl. 5 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní: 
bb) pozastavení povinností týkajících se 
obchodních aspektů práv k duševnímu 
vlastnictví;

Odůvodnění

Zahrnutí práv duševního vlastnictví na seznam opatření obchodní politiky, která má Unie 
k dispozici, umožní posílit důvěryhodnost a odrazující účinek nařízení.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 e (nový)
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 7 – odst. 2 – první pododstavec – písm. c
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Platné znění Pozměňovací návrh

2e) v čl. 7, odst. 2, pododstavci 1, se 
písmeno c) nahrazuje tímto: 

c) v případech změny koncesí členem 
WTO podle článku XXVIII dohody GATT 
1994 pokud třetí dotčená země přiznala 
Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání 
po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 
1.

c) v případech odvolání či změny 
koncesí nebo závazků členem WTO podle 
článku XXVIII dohody GATT 1994 nebo 
článku XXI dohody GATS pokud třetí 
dotčená země přiznala Unii odpovídající 
a přiměřené vyrovnání po přijetí 
prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1.

Odůvodnění

Je vhodné upřesnit, že ke změnám koncesí nebo závazků může dojít i v oblasti služeb.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 f (nový)
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 9 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

2f) V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Pokud jde o hospodářské zájmy Unie 
v případě konkrétního zboží nebo služeb 
nebo v konkrétních odvětvích, Komise si 
v souvislosti s uplatňováním tohoto 
nařízení vyžádá příslušné informace 
a stanoviska, a to prostřednictvím 
oznámení v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo jinými vhodnými veřejnými 
komunikačními prostředky, přičemž uvede 
lhůtu pro předložení těchto podkladů. 
Komise obdržené podklady zohlední.

1. Pokud jde o hospodářské zájmy Unie 
v případě konkrétního zboží nebo služeb 
nebo v konkrétních odvětvích, nebo pokud 
jde o práva duševního vlastnictví, Komise 
si v souvislosti s uplatňováním tohoto 
nařízení vyžádá příslušné informace 
a stanoviska, a to prostřednictvím 
oznámení v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo jinými vhodnými veřejnými 
komunikačními prostředky, přičemž uvede 
lhůtu pro předložení těchto podkladů. 
Komise obdržené podklady zohlední.

Odůvodnění

Získávání informací se musí vztahovat i na práva duševního vlastnictví.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do 1. března 2025 
přezkoumá oblast působnosti tohoto 
nařízení, přičemž zohlední zejména změny 
týkající se oblasti působnosti s účinkem od 
... [datum vstupu tohoto pozměňujícího 
nařízení v platnost], opatření obchodní 
politiky, jež mohou být přijata, jakož i jeho 
provádění a podá zprávu o svých závěrech 
Evropskému parlamentu a Radě.

Při nejbližší možné příležitosti po ... [dni 
vstupu tohoto pozměňujícího nařízení 
v platnost], ale nejpozději dva roky po 
tomto datu, přezkoumá Komise oblast 
působnosti tohoto nařízení, zejména pokud 
jde o opatření obchodní politiky, jež 
mohou být přijata, jakož i jeho provádění, 
a podá zprávu o svých závěrech 
Evropskému parlamentu a Radě. Tento 
přezkum zahrnuje návrhy na posílení 
prosazování závazků v oblasti 
udržitelného rozvoje.

Odůvodnění

Datum přezkumu navržené Komisí je příliš vzdálené. Přezkum nařízení musí proběhnout 
dříve, během stávajícího volebního období Evropského parlamentu. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (EU) č. 654/2014
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odstavec 2 se mění takto: vypouští se
i) v odst. 2 prvním pododstavci se první 
věta nahrazuje tímto: „Komise v souladu 
s odstavcem 1 provede přezkum s cílem 
navrhnout v rámci tohoto nařízení další 
opatření obchodní politiky pro 
pozastavení koncesí nebo jiných závazků 
v oblasti obchodu službami.“
ii) Druhý pododstavec se zrušuje.
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Odůvodnění

Tento odstavec již není třeba, neboť působnost opatření obchodní politiky se rozšířila díky 
pozměňovacím návrhům k tomuto nařízení.


