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_____________________________________________________________

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Kohtu 
arvamust 2/15,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Euroopa Kohtu arvamus 2/151a 
pakkus ulatuslike kaubanduslepingutega 
hõlmatud pädevuste küsimuses selgust. 
Arvamuses täpsustatakse muu hulgas, et 
kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükkides hõlmatud tingimused 
kuuluvad liidu ainupädevusse ning et 
kestliku arengu eesmärk on ühise 
kaubanduspoliitika lahutamatu osa.
__________________
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1а ECLI:EU:C:2017:376.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Määrus peaks tagama 
jõustamismehhanismi ühtse kohaldamise 
kaubandusvaidlustes, mis on seotud 
rahvusvaheliste kaubanduslepingutega, 
sealhulgas piirkondlike või kahepoolsete 
lepingutega. Vaidluste lahendamise 
sätted, sealhulgas piirkondlikes või 
kahepoolsetes kaubanduslepingutes 
sisalduvad sätted, ei pruugi olla piisavalt 
konkreetsed või selged, et 
kaubanduslepingutest tulenevate 
kohustuste selge rikkumise korral vaidlusi 
tõhusalt lahendada. Täielik mõjuhinnang 
peaks olema lisatud komisjoni tulevasele 
seadusandlikule ettepanekule vaadata läbi 
määrus (EL) nr 654/2014. Komisjon 
peaks tegema ettepanekuid kestliku 
arengu kohustuste täitmise 
tugevdamiseks. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Liit nõuab WTO hallatava ja WTO 
lepingu artikli 23 kohaselt jõustatava 
rahvusvahelise kaubandusõiguse 
ülimuslikkust ning teeb koostööd kõigis 
WTO vaidluste lahendamise mehhanismi 
reformimise püüdlustes, et tagada WTO 
apellatsioonikogu nõuetekohane 
toimimine.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) Hiljemalt ... [üks aasta pärast 
käesoleva määruse jõustumist] peaks 
komisjon andma Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aru rahvusvaheliste 
kaubandusvaidluste lahendamise tavade 
käimasolevast arengust ja meetmetest, mis 
ta on võtnud seoses WTO 
apellatsioonikogu reformimisega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Liit on endiselt pühendunud 
rahvusvaheliste vaidluste lahendamise 
mitmepoolsele käsitlusviisile, eeskirjadel 
põhinevale kaubandusele ja 
rahvusvahelisele koostööle, et saavutada 
ÜRO kestliku arengu eesmärgid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Teenused ja intellektuaalomandi 
õigused moodustavad suure ja kasvava 
osa ülemaailmsest kaubandusest ning on 
hõlmatud rahvusvaheliste 
kaubanduslepingutega, sealhulgas ELi 
piirkondlike või kahepoolsete lepingutega. 
Seepärast on asjakohane lisada teenused 
ja intellektuaalomandi õigused selliste 
kaubanduspoliitiliste meetmete 
kohaldamisalasse, mida liit saab võtta 



PE662.817/ 4

ET

ning mis praegu piirduvad kaupade ja 
riigihangetega. Nende meetmete 
kohaldamisala laiendamine peaks 
muutma määruse (EL) nr 654/2014 
sidusamaks ja tõhusamaks.

Selgitus

Praegu piirdub määrus (EL) nr 654/2014 teatavate meetmetega kaupade ja riigihangete 
valdkonnas.

 Meetmeid ei saa võtta muudes valdkondades, nagu teenused ja intellektuaalomand.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7b) Võttes arvesse kasvavaid pingeid 
rahvusvahelises kaubanduses ja WTOs 
valitsevat kriisi, peaks liit suutma kiiresti 
reageerida, kui tema suhtes võetakse 
ühepoolne ja ebaseaduslik meede. 
Seepärast peaks liidul olema võimalik 
kehtestada meetmeid, kui kolmas riik 
rikub selgelt rahvusvahelist õigust või 
liidu ees olevaid kaubanduskohustusi, mis 
ohustab või kahjustab liidu ärihuve või 
seab ohtu liidu strateegilise autonoomia, 
tingimusel et liit on kõnealused 
ebaseaduslikud meetmed WTOs või 
asjaomase vaidluste lahendamise organi 
ees nõuetekohaselt vaidlustanud.

Selgitus

Eesmärk on suurendada Euroopa Liidu suutlikkust reageerida juhul, kui tema suhtes võetakse 
ebaseaduslikke meetmeid. See tugevdaks määruse hoiatavat mõju, tagades ELi viivitamatu 
reageerimise ja tema huvide kaitsmise. Siiski on oluline meelde tuletada, et vastumeetmed 
peaksid olema proportsionaalsed ja neid tuleks võtta üksnes viimase abinõuna.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Määruse (EL) nr 654/2014 
läbivaatamisklauslit tuleks pikendada veel 
viieks aastaks ja see peaks hõlmama 
kavandatud muudatuse kohaldamise 
läbivaatamist.

(9) Määruse (EL) nr 654/2014 
läbivaatamisklausel peaks hõlmama ka 
kavandatud muudatuse kohaldamise 
läbivaatamist.

Selgitus

Komisjoni kavandatud kuupäev (1. märts 2025) on liiga kauge. Määruse läbivaatamine peab 
aset leidma varem, Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu ametiaja jooksul, et selgitada 
välja selle rakendamise tulemused ja vajalikud kohandused.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1) Artikli 1 punkt b asendatakse 
järgmisega:

b) tasakaalustada kontsessioone või 
muid kohustusi liidu ja kolmandate riikide 
vahelistes kaubandussuhetes olukorras, kus 
liidust pärit toodete suhtes kehtivaid 
nõudeid on muudetud nii, et see kahjustab 
liidu huve.

b) tasakaalustada kontsessioone või 
muid kohustusi liidu ja kolmandate riikide 
vahelistes kaubandussuhetes olukorras, kus 
liidust pärit toodete või teenuste suhtes 
kehtivaid nõudeid on muudetud nii, et see 
kahjustab liidu huve.

Selgitus

 Tuleks selgitada, et muuta võidakse ka teenuste suhtes kehtivaid nõudeid.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1a) Artikli 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:

b) „kontsessioonid või muud 
kohustused” – soodustariifid või mistahes 
muud hüvitised, mida liit on kohustunud 
rahvusvahelise kaubanduskokkuleppe 
alusel kohaldama kaubavahetuses 
kolmanda riigiga, kes osaleb selles 
kokkuleppes;

b) „kontsessioonid või muud 
kohustused” – soodustariifid, kohustused 
teenuste valdkonnas, intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektidega seotud 
kohustused või mistahes muud hüvitised, 
mida liit on kohustunud rahvusvahelise 
kaubanduskokkuleppe alusel kohaldama 
kaubavahetuses kolmanda riigiga, kes 
osaleb selles kokkuleppes;

Selgitus

Teenuste ja intellektuaalomandi õiguste lisamine liidu kaubanduspoliitiliste meetmete loetellu 
suurendab määruse usaldusväärsust ja heidutavat mõju. Seepärast on vaja määratlust muuta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt bb

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„bb) kaubandusvaidluste puhul, mis on 
seotud muude rahvusvaheliste 
kaubanduslepingutega, sealhulgas 
piirkondlike või kahepoolsete lepingutega, 
kui kohtumõistmine ei ole võimalik, sest 
kolmas riik ei astu vaidluste lahendamise 
menetluse toimimiseks vajalikke samme;“

„bb) kaubandusvaidluste puhul, mis on 
seotud muude rahvusvaheliste 
kaubanduslepingutega, sealhulgas 
piirkondlike või kahepoolsete lepingutega, 
kui kohtumõistmine ei ole võimalik, sest 
kolmas riik lükkab menetluse edasi või ei 
astu vaidluste lahendamise menetluse 
toimimiseks vajalikke samme;“ 
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1a) Artikli 3 punkt d asendatakse 
järgmisega:

d) juhtudel, kui WTO liige muudab 
kontsessioone GATT 1994 artikli XXVIII 
kohaselt ning kompensatsioonimehhanisme 
ei ole kokku lepitud.

d) juhtudel, kui WTO liige muudab 
kontsessioone või kohustusi GATT 1994 
artikli XXVIII kohaselt või 
teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) 
artikli XXI kohaselt ning 
kompensatsioonimehhanisme ei ole kokku 
lepitud.

Selgitus

Tuleks selgitada, et kontsessioonides või kohustustes võib teha muudatusi ka teenuste 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b) Artiklisse 3 lisatakse järgmine 
punkt:
da) kui kolmas riik võtab 
kaubanduspoliitilisi meetmeid, mis 
ohustavad või kahjustavad liidu ärihuve 
või ohustavad liidu strateegilist 
sõltumatust ja kujutavad endast 
rahvusvahelise õiguse selget rikkumist või 
liidu ees võetud kaubanduskohustuste 
selget rikkumist, tingimusel et liit on need 
meetmed WTOs või asjaomase vaidluste 
lahendamise organi ees nõuetekohaselt 
vaidlustanud.
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Selgitus

EL peab tugevdama oma vahendeid, et reageerida mis tahes ühepoolsele ebaseaduslikule 
meetmele, mille kolmas riik on tema suhtes võtnud ja mis kahjustab tema huve. ELil peab 
olema võimalik kehtestada artiklis 5 sätestatud kaubanduspoliitilisi meetmeid, kui kolmas riik 
rikub tema suhtes selgelt rahvusvahelise õiguse norme. Need meetmed on ajutised ja nende 
eesmärk on kaitsta liidu õigusi.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 654/2014.
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt bb

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) kui võetakse meetmeid 
kaubavahetuse piiramiseks kolmanda 
riigiga artikli 3 punkti aa või artikli 3 
punkti bb kohastes olukordades, peavad 
sellised meetmed olema vastavuses liidu 
ärihuvide olematuks muutmise või 
vähendamisega, mille on asjaomase 
kolmanda riigi meetmed põhjustanud;“

bb) kui võetakse meetmeid 
kaubavahetuse piiramiseks kolmanda 
riigiga artikli 3 punkti aa, artikli 3 punkti 
bb või artikli 3 punkti e kohastes 
olukordades, peavad sellised meetmed 
olema vastavuses liidu ärihuvide olematuks 
muutmise või vähendamisega, mille on 
asjaomase kolmanda riigi meetmed 
põhjustanud, ja nii palju kui võimalik, 
pakkuma leevendust liidu mõjutatud 
sektoritele;“

Selgitus

Meetmete kehtestamine peab olema sihipärane ja proportsionaalne ning seda tuleks kasutada 
üksnes viimase abinõuna. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2a) Artikli 4 lõike 2 punkt d asendatakse 
järgmisega: 

d) kui kolmanda riigiga peetavas 
kaubavahetuses tühistatakse kontsessioonid 
kooskõlas GATT 1994 artikliga XXVIII ja 

d) kui kolmanda riigiga peetavas 
kaubavahetuses tühistatakse kontsessioonid 
või kohustused või kui neid kontsessioone 
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seonduva WTO vaidluste lahendamise 
käsitusleppega5, peavad need 
kontsessioonid olema sisuliselt 
samaväärsed asjaomase kolmanda riigi 
poolt muudetud või tühistatud 
kontsessioonidega, seda vastavalt GATT 
1994 artiklis XXVIII ja seonduvas WTO 
vaidluste lahendamise käsitusleppes 
kehtestatud tingimustele.

või kohustusi muudetakse kooskõlas 
GATT 1994 artikliga XXVIII ja seonduva 
WTO vaidluste lahendamise 
käsitusleppega5 või teenustekaubanduse 
üldlepingu (GATS) artikliga XXI ja 
sellega seotud rakendusmenetlustega, 
peavad need kontsessioonid ja kohustused 
olema sisuliselt samaväärsed asjaomase 
kolmanda riigi poolt muudetud või 
tühistatud kontsessioonide või 
kohustustega, seda vastavalt GATT 1994 
artiklis XXVIII ja seonduvas WTO 
vaidluste lahendamise käsitusleppes 
kehtestatud tingimustele või GATSi 
artiklile XXI ja sellega seotud 
rakendusmenetlustele.

_______________ _____________
5 Käsituslepe GATT 1994 XXVIII artikli 
tõlgendamise kohta.

5 Käsituslepe GATT 1994 XXVIII artikli 
tõlgendamise kohta.

Selgitus

Tuleks selgitada, et kontsessioonides või kohustustes võib teha muudatusi ka teenuste 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b) Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 4a
Euroopa Parlamendi ja/või nõukogu 
taotlus
1. Euroopa Parlament ja/või nõukogu 
võivad paluda komisjonil võtta vastu 
artiklis 4 nimetatud rakendusaktid või 
võtta vajalikke meetmeid nende 
vastuvõtmiseks.

2. Kui Euroopa Parlament ja/või 
nõukogu otsustab kasutada lõikes 1 
osutatud võimalust, esitab ta komisjonile 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=EN#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=EN#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
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tõendid artiklis 3 nimetatud juhtumite 
kohta, mis muudavad liidu ärihuvid 
olematuks või vähendavad neid.
3. Pärast taotluse kättesaamist teatab 
komisjon viivitamata Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, kuidas ta 
kavatseb seda taotlust käsitleda.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2c) Artikli 5 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt:
ba) kulukohustuste või muude 
kohustuste peatamine teenuste 
valdkonnas;

Selgitus

Teenuste lisamine liidu kaubanduspoliitiliste meetmete loetellu suurendab määruse 
usaldusväärsust ja heidutavat mõju.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2d) Artikli 5 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt: 
bb) intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektidega seotud kohustuste 
peatamine;

Selgitus

Intellektuaalomandi õiguste lisamine liidu kaubanduspoliitiliste meetmete loetellu suurendab 
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määruse usaldusväärsust ja heidutavat mõju.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 e (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2e) Artikli 7 lõike 2 esimese lõigu punkt 
c asendatakse järgmisega: 

c) kui WTO liige muudab 
kontsessioone, milles on kokku lepitud 
GATT 1994 artikli XXVIII raames, siis 
kui asjaomane kolmas riik nõustub 
pakkuma liidule piisavat ja 
proportsionaalset kompensatsiooni pärast 
seda, kui artikli 4 lõike 1 kohane 
rakendusakt on vastu võetud.

c) kui WTO liige tühistab 
kontsessioonid või kohustused või 
muudab neid GATT 1994 artikli XXVIII 
või teenustekaubanduse üldlepingu 
(GATS) artikli XXI kohaselt, siis kui 
asjaomane kolmas riik nõustub pakkuma 
liidule piisavat ja proportsionaalset 
kompensatsiooni pärast seda, kui artikli 4 
lõike 1 kohane rakendusakt on vastu 
võetud.

Selgitus

Tuleks selgitada, et kontsessioonides või kohustustes võib teha muudatusi ka teenuste 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 f (uus)
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 9 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2f) Artikli 9 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Käesoleva määruse kohaldamisel 
kogub komisjon teavet ja arvamusi liidu 
majandushuvide kohta seoses konkreetsete 
kaupade, teenuste või sektoritega, 
avaldades selleks teateid Euroopa Liidu 
Teatajas või kasutades muid sobivaid 
üldkasutatavaid 

1. Käesoleva määruse kohaldamisel 
kogub komisjon teavet ja arvamusi liidu 
majandushuvide kohta seoses konkreetsete 
kaupade, teenuste või sektoritega või 
intellektuaalomandi õigustega, avaldades 
selleks teateid Euroopa Liidu Teatajas või 
kasutades muid sobivaid üldkasutatavaid 
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kommunikatsioonivahendeid, täpsustades 
sealjuures ajavahemiku, mille jooksul teave 
tuleb esitada. Komisjon võtab esitatud 
teabe arvesse.

kommunikatsioonivahendeid, täpsustades 
sealjuures ajavahemiku, mille jooksul teave 
tuleb esitada. Komisjon võtab esitatud 
teabe arvesse.

Selgitus

Teabe kogumine peab hõlmama ka intellektuaalomandi õigusi.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 654/2014
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 1. märtsiks 2025 vaatab 
komisjon läbi käesoleva määruse 
kohaldamisala, võttes eelkõige arvesse 
kohaldamisala muudatusi, mis jõustuvad 
[käesoleva muutmismääruse jõustumise 
kuupäev], kaubanduspoliitilised meetmed, 
mis võidakse vastu võtta, ja määruse 
rakendamise, ning esitab oma järeldused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Esimesel võimalusel pärast ... [kolm 
aastat pärast käesoleva muutmismääruse 
jõustumist] kuid hiljemalt kaks aastat 
pärast seda kuupäeva peab komisjon 
vaatama läbi käesoleva määruse 
kohaldamisala, võttes eelkõige arvesse 
kaubanduspoliitilisi meetmeid, mis 
võidakse vastu võtta, ja määruse 
rakendamise, ning esitab oma järeldused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Läbivaatamine hõlmab ettepanekuid 
kestliku arengu kohustuste täitmise 
tugevdamiseks.

Selgitus

Komisjoni kavandatud läbivaatamise kuupäev on liiga kauge. Määrus tuleks läbi vaadata 
varem, Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu ametiaja jooksul. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõiget 2 muudetakse järgmiselt: välja jäetud
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i) lõike 2 esimeses lõigus asendatakse 
esimene lause järgmisega: „Vastavalt 
lõikele 1 teostab komisjon läbivaatamise, 
mille eesmärk on kaaluda täiendavaid 
käesoleva määruse kohaseid 
kaubanduspoliitilisi meetmeid, millega 
peatatakse kontsessioone või muid 
kohustusi teenustekaubanduse 
valdkonnas.“.
ii) teine lõik jäetakse välja.

Selgitus

See lõige ei ole enam asjakohane, kuna määruse muudatustega laiendatakse 
kaubanduspoliitiliste meetmete kohaldamisala.


