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AMANDMANI 001-023 
podnositelj Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvješće
Marie-Pierre Vedrenne A9-0133/2020
Ostvarivanje prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila

Prijedlog uredbe  (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

_____________________________________________________________

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

- uzimajući u obzir mišljenje br. 2/15 
Suda Europske unije,

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1a) Mišljenjem br. 2/15 Suda Europske 
unije1a pojašnjavaju se nadležnosti u 
okviru sveobuhvatnih trgovinskih 
sporazuma. Tim mišljenjem pojašnjava se, 
među ostalim, da su odredbe u okviru 
poglavlja o trgovini i održivom razvoju u 
isključivoj nadležnosti Unije i da je cilj 
održivog razvoja ključan dio zajedničke 
trgovinske politike
__________________



PE662.817/ 2

HR

1a ECLI:EU:C:2017:376.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2a) Uredbom bi se trebala zajamčiti 
jasna primjena provedbenog mehanizma 
u trgovinskim sporovima povezanima s 
međunarodnim trgovinskim 
sporazumima, uključujući regionalne i 
bilateralne sporazume. Odredbe o 
rješavanju sporova, uključujući one u 
regionalnim ili bilateralnim trgovinskim 
sporazumima, možda nisu dovoljno jasno 
ili izričito utvrđene kako bi se njima 
učinkovito riješili sporovi u slučaju očitog 
kršenja obveza iz trgovinskih sporazuma. 
Budući zakonodavni prijedlog Komisije o 
preispitivanju Uredbe (EU) br. 654/2014 
trebao bi biti popraćen cjelovitom 
procjenom učinka. Komisija bi trebala 
iznijeti prijedloge kojima će se pojačati 
provođenje obveza povezanih s održivim 
razvojem. 

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4a) Unija ustraje na nadređenosti 
međunarodnog trgovinskog prava koje 
primjenjuje WTO i koje se provodi u 
skladu s člankom 23. Sporazuma o WTO-
u te će surađivati u svim naporima 
usmjerenima na reformu mehanizma 
WTO-a za rješavanje sporova kako bi se 
zajamčilo prikladno funkcioniranje 
Žalbenog tijela WTO-a.

Amandman 5
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Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4b) Do... [godina dana nakon stupanja 
na snagu ove uredbe ] Komisija bi trebala 
obavijestiti Europski parlament i Vijeće o 
trenutačnim događanjima u pogledu 
međunarodnih trgovinskih sporazuma i 
djelovanjima koje je poduzela kako bi se 
reformiralo Žalbeno tijelo WTO-a.

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5b) Unija ostaje predana višestranom 
pristupu rješavanju međunarodnih 
sporova, trgovini koja počiva na pravilima 
i međunarodnoj suradnji kako bi se 
ostvarili ciljevi održivog razvoja 
Ujedinjenih naroda.

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7a) Usluge i prava intelektualnog 
vlasništva imaju važan i sve veći udio u 
svjetskoj trgovini i obuhvaćeni su 
međunarodnim trgovinskim 
sporazumima, među ostalim regionalnim 
te bilateralnim sporazumima EU-a.
 Stoga bi usluge i prava intelektualnog 
vlasništva trebalo uključiti u područje 
primjene za mjere trgovinske politike koje 
su na raspolaganju Uniji, a koje su 
trenutačno ograničene na robu i javnu 
nabavu. Takvim proširenjem područja 
primjene Uredba (EU) br. 654/2014 
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dobila bi na dosljednosti i učinkovitosti.

Obrazloženje

Uredba (EU) br. 654/2014 trenutačno je ograničena na određene mjere u području robe i 
javne nabave.

 Ne mogu se poduzimati nikakve mjere u drugim područjima kao što su usluge i intelektualno 
vlasništvo.

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7b) S obzirom na sve veće napetosti u 
međunarodnoj trgovini i u kontekstu krize 
kojom je zahvaćen WTO, Unija bi trebala 
imati mogućnost brzo reagirati u slučaju 
da se na njezinu štetu poduzmu 
jednostrane i nezakonite mjere. Unija bi 
stoga trebala moći uvesti mjere u slučaju 
očitog kršenja međunarodnog prava ili 
očitog kršenja trgovinskih obveza prema 
Uniji od strane treće zemlje, kojim se 
ugrožava ili ometa komercijalne interese 
Unije ili ugrožava strateška autonomija 
Unije, pod uvjetom da je Unija uložila 
prikladnu žalbu na takve nezakonite 
mjere pri WTO-u ili pred nadležnim 
tijelom za rješavanje sporova.

Obrazloženje

Cilj je ojačati sposobnost Europske unije da reagira u slučaju da se poduzmu nezakonite 
mjere na njezinu štetu. Time bi se ojačao preventivni učinak Uredbe i zajamčio neposredan 
odgovor EU-a te zaštita njegovih interesa. Ipak, valja podsjetiti da se uvođenje razmjernih 
protumjera treba koristiti samo kao krajnja mjera.

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Konačno, klauzula o preispitivanju 
iz Uredbe (EU) br. 654/2014 trebala bi se 

(9) Konačno, klauzulom o preispitivanju 
iz Uredbe (EU) br. 654/2014 trebalo bi se 
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obnoviti na još jedno petogodišnje 
razdoblje te bi trebala obuhvaćati 
primjenu predložene izmjene.

također obuhvatiti primjenu predložene 
izmjene.

Obrazloženje

Datum koji predlaže Komisija, 1. ožujka 2025., predaleko je u budućnosti. Preispitivanje 
Uredbe mora se izvršiti ranije, tijekom trenutačnog saziva Europskog parlamenta, kako bi se 
utvrdili rezultati njezine provedbe i nužne prilagodbe.

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst na snazi Izmjena

(-1) U članku 1. točka (b) zamjenjuje se 
sljedećim:

(b) ponovne uspostave ravnoteže 
koncesija ili drugih obveza u trgovinskim 
odnosima s trećim zemljama ako je način 
postupanja odobren za robu iz Unije 
izmijenjen na način koji pogađa interese 
Unije.

(b) ponovne uspostave ravnoteže 
koncesija ili drugih obveza u trgovinskim 
odnosima s trećim zemljama ako je način 
postupanja odobren za robu ili usluge iz 
Unije izmijenjen na način koji pogađa 
interese Unije.

Obrazloženje

 Potrebno je pojasniti da se može izmijeniti i način postupanja u pogledu usluga.

 

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − točka -1.a (nova)
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst na snazi Izmjena

(-1a) U članku 2. točka (b) zamjenjuje se 
sljedećim:

(b) „koncesije ili druge obveze” znače 
carinske koncesije ili bilo koje druge 
koristi koje se Unija, međunarodnim 
trgovinskim sporazumima kojih je 

(b) „koncesije ili druge obveze” znači 
carinske koncesije, preuzete obveze u 
području usluga, obveze koje se odnose na 
trgovinske aspekte prava intelektualnog 
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stranka, obvezala primjenjivati u trgovini 
s trećim zemljama;

vlasništva ili bilo koje druge koristi koje se 
Unija obvezala primjenjivati u trgovini s 
trećim zemljama na temelju 
međunarodnih trgovinskih sporazuma u 
kojima je jedna od strana;

Obrazloženje

Uključivanjem usluga i prava intelektualnog vlasništva na popis mjera trgovinske politike 
Unije povećat će se vjerodostojnost Uredbe i njezin preventivni učinak. Stoga je potrebno 
izmijeniti predmetnu definiciju.

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Regulation (EU) No 654/2014
Članak 3. – stavak 1. – točka bb

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

“bb u trgovinskim sporovima koji se 
odnose na druge međunarodne trgovinske 
sporazume, uključujući regionalne ili 
bilateralne sporazume, ako je donošenje 
odluke u sporovima onemogućeno jer treća 
zemlja ne poduzima mjere potrebne za 
funkcioniranje postupka njihova 
rješavanja;”

“bb u trgovinskim sporovima koji se 
odnose na druge međunarodne trgovinske 
sporazume, uključujući regionalne ili 
bilateralne sporazume, ako je donošenje 
odluke u sporovima onemogućeno jer treća 
zemlja odgađa postupak ili ne poduzima 
mjere potrebne za funkcioniranje postupka 
njihova rješavanja;” 

Amandman 13

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − točka 1.a (nova)
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 3. – stavak 1. – točka d

Tekst na snazi Izmjena

(1a)  u članku 3. točka (d) zamjenjuje se 
sljedećim:

(d) u slučajevima u kojima određena 
članica WTO-a izmijeni koncesije u skladu 
s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994., ako 
nisu dogovorena nikakva kompenzacijska 
usklađenja.

(d) u slučajevima u kojima određena 
članica WTO-a izmijeni koncesije ili 
preuzete obveze u skladu s 
člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. ili 
člankom XXI. GATS-a, ako nisu 
dogovorena nikakva kompenzacijska 
usklađenja.
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Obrazloženje

Valja primijetiti da do izmjena koncesija ili obveza može doći i u području usluga.

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 3. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1b) u članku 3. dodaje se sljedeća točka:
(da) u slučaju da treća zemlja usvoji 
mjere trgovinske politike koje ugrožavaju 
ili ometaju trgovinske interese Unije ili 
ugrožavaju stratešku autonomiju Unije te 
se tim mjerama jasno krši međunarodno 
pravo ili jasno krše trgovinske obveze te 
treće zemlje prema Uniji, pod uvjetom da 
je Unija uložila odgovarajuću žalbu na te 
mjere pri WTO-u ili pred nadležnim 
tijelom za rješavanje sporova.

Obrazloženje

EU treba ojačati svoje alate kako bi odgovorio na bilo koju vrstu jednostranih i nezakonitih 
mjera koje neka treća zemlja poduzme protiv EU-a i time našteti njegovim interesima. EU 
treba moći uvesti mjere trgovinske politike predviđene člankom 5. u slučaju da neka treća 
zemlja očito krši međunarodno pravo na njegovu štetu. Te su mjere privremene prirode i 
njihova je svrha zaštititi prava Unije.

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 4. – stavak 2. – točka bb

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(bb) „ako se u situacijama iz članka 3. 
točke (aa) ili članka 3. točke (bb) 
poduzimaju mjere za ograničavanje 
trgovine s trećom zemljom, takve mjere 
trebaju biti razmjerne poništenju ili 
ograničenju koristi trgovinskih interesa 
Unije nastalom kao posljedica mjera te 

(bb) „ako se u situacijama iz članka 3. 
točke (aa), članka 3. točke (bb) ili 
članka 3. točke (e) poduzimaju mjere za 
ograničavanje trgovine s trećom zemljom, 
takve mjere trebaju biti razmjerne 
poništenju ili ograničenju koristi 
trgovinskih interesa Unije nastalom kao 
posljedica mjera te treće zemlje i njima će 
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treće zemlje;” se, u onolikoj mjeri koliko je to moguće, 
pružiti potpora pogođenim sektorima 
Unije;”

Obrazloženje

Donesene mjere moraju biti ciljane i razmjerne i trebaju se koristiti samo u krajnjem slučaju. 

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − točka 2.a (nova)
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 4. – stavak 2. – točka d

Tekst na snazi Izmjena

(2a) u članku 4. stavku 2. točka (d) 
zamjenjuje se sljedećim: 

(d) ako su koncesije koje su u trgovini s 
trećom zemljom povučene u vezi s 
člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. i s 
njime povezanim Dogovorom5, one su u 
bitnom istovjetne koncesijama koje je 
izmijenila ili povukla ta treća zemlja, u 
skladu s uvjetima utvrđenima u članku 
XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime 
povezanim Dogovorom.

(d) ako su izmijenjene ili povučene 
koncesije ili preuzete obveze povezane s 
trgovinom s trećom zemljom u vezi s 
člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. i s 
njime povezanim Dogovorom5ili s 
člankom XXI. GATS-a i povezanim 
provedbenim postupcima, one su u bitnom 
istovjetne koncesijama ili preuzetim 
obvezama koje je izmijenila ili povukla ta 
treća zemlja u skladu s uvjetima 
utvrđenima u članku XXVIII. GATT-a 
iz 1994. i s njime povezanim Dogovorom 
ili u članku XXI. GATS-a i povezanim 
provedbenim postupcima.

_______________ _____________
5 Dogovor „Tumačenje i primjena članka 
XXVIII”.

5 Dogovor „Tumačenje i primjena 
članka XXVIII.”.

Obrazloženje

Valja primijetiti da do izmjena koncesija ili preuzetih obveza može doći i u području usluga.

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 4.a (novi)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32014R0654%23d1e39-50-1#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32014R0654%23d1e39-50-1#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2b) umeće se sljedeći članak:
Članak 4.a
Zahtjev Europskog parlamenta i/ili Vijeća
1. Europski parlament i/ili Vijeće 
mogu zatražiti od Komisije da usvoji ili 
poduzme prikladne korake za usvajanje 
provedbenih akata iz članka 4.

2. Ako Europski parlament i/ili Vijeće 
odluče iskoristiti mogućnost iz stavka 1., 
pružaju Komisiji sve raspoložive dokaze o 
slučajevima iz članka 3. kada se 
onemogućuju ili ometaju trgovinski 
interesi Unije.
3. Nakon zaprimanja zahtjeva 
Komisija bez odgode obavještava 
Europski parlament i Vijeće o tome kako 
namjerava odgovoriti na zahtjev.

Amandman 18

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.c (nova)
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 5. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2c) u članku 5. stavku 1. umeće se 
sljedeća točka:
(ba) suspenzija preuzetih obveza ili 
drugih obveza u području usluga;

Obrazloženje

Uključivanjem usluga na popis mjera trgovinske politike Unije povećat će se vjerodostojnost 
Uredbe i njezin preventivni učinak.
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Amandman 19

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.d (nova)
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 5. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2d) u članku 5. stavku 1. umeće se 
sljedeća točka: 
(bb) suspenzija obveza koje se odnose na 
aspekte prava intelektualnog vlasništva 
povezane s trgovinom;

Obrazloženje

Uključivanjem prava intelektualnog vlasništva na popis mjera trgovinske politike Unije 
povećat će se vjerodostojnost Uredbe i njezin preventivni učinak.

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.e (nova)
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c

Tekst na snazi Izmjena

(2e) u članku 7., stavku 2., prvom 
podstavku točka (c) zamjenjuje se 
sljedećim: 

(c) u slučajevima kada članica WTO-a 
izmijeni koncesije prema članku XXVIII. 
GATT-a iz 1994., ako dotična treća zemlja 
Uniji dodijeli odgovarajuću i razmjernu 
kompenzaciju nakon donošenja 
provedbenog akta u skladu s člankom 4. 
stavkom 1.

(c) u slučajevima kada članica WTO-a 
povuče ili izmijeni koncesije ili preuzete 
obveze u skladu s člankom XXVIII. 
GATT-a iz 1994. ili u skladu s 
člankom XXI. GATS-a, ako dotična treća 
zemlja Uniji dodijeli odgovarajuću i 
razmjernu kompenzaciju nakon donošenja 
provedbenog akta u skladu s člankom 4. 
stavkom 1.

Obrazloženje

Valja primijetiti da do izmjena koncesija ili preuzetih obveza može doći i u području usluga.
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Amandman 21

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.f (nova)
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 9. – stavak 1.

Tekst na snazi Izmjena

(2f) u članku 9. stavak 1. zamjenjuje se 
sljedećim:

1. Pri primjeni ove Uredbe Komisija, 
putem obavijesti u Službenom listu 
Europske unije ili putem drugih 
odgovarajućih sredstava javne 
komunikacije, prikuplja informacije i 
stavove o gospodarskim interesima Unije u 
vezi s određenom robom ili određenim 
uslugama ili u određenim sektorima, 
navodeći rok u kojem iste treba dostaviti. 
Komisija je dužna uzeti u obzir primljene 
informacije i stavove.

1. Pri primjeni ove Uredbe Komisija, u 
obliku obavijesti u Službenom listu 
Europske unije ili korištenjem 
odgovarajućih sredstava javne 
komunikacije, prikuplja informacije i 
mišljenja o gospodarskim interesima Unije 
u vezi s određenom robom ili određenim 
uslugama ili u određenim sektorima ili u 
pogledu prava intelektualnog vlasništva 
navodeći rok u kojem iste treba dostaviti. 
Komisija je dužna uzeti u obzir primljene 
informacije i stavove.

Obrazloženje

Prikupljanje informacija treba se odnositi i na prava intelektualnog vlasništva.

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„Komisija najkasnije do 1. ožujka 2025. 
preispituje područje primjene ove Uredbe, 
posebno uzimajući u obzir izmjene 
područja primjene s učinkom od [datum 
stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni], 
mjere trgovinske politike koje se mogu 
donijeti kao i njezinu provedbu te o svojim 
nalazima izvješćuje Europski parlament i 
Vijeće.”

Što je ranije moguće nakon... [datum 
stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] i 
najkasnije dvije godine nakon toga 
datuma Komisija preispituje područje 
primjene ove Uredbe, posebno uzimajući 
u obzir mjere trgovinske politike koje se 
mogu donijeti, kao i njezinu provedbu, te o 
svojim nalazima izvješćuje Europski 
parlament i Vijeće. U okviru tog 
preispitivanja daju se prijedlozi za 
pojačano izvršenje obveza povezanih s 
održivim razvojem.
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Obrazloženje

Rok koji Komisija predlaže za preispitivanje Uredbe predaleko je u budućnosti. Preispitivanje 
Uredbe mora se izvršiti ranije, tijekom trenutačnog saziva Europskog parlamenta. 

Amandman 23

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b
Uredba (EU) br. 654/2014
Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) stavak 2. mijenja se kako slijedi: Briše se.
i. u stavku 2. prvom podstavku, prva 
rečenica zamjenjuje se sljedećim: 
„Komisija na temelju stavka 1. provodi 
preispitivanje kako bi predvidjela dodatne 
mjere trgovinske politike u okviru ove 
Uredbe kojima se suspendiraju koncesije 
ili druge obveze u području trgovine 
uslugama”.
ii. briše se drugi podstavak.

Obrazloženje

Ovaj stavak više nije relevantan jer je izmjenama Uredbe prošireno područje primjene mjera 
trgovinske politike.


