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Voorstel voor een verordening (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien advies 2/15 van het Europees 
Hof van Justitie,

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Advies 2/15 van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie1bis 
verschafte duidelijkheid in de kwestie van 
de bevoegdheden in het kader van brede 
handelsovereenkomsten. In dit advies 
wordt onder andere verduidelijkt dat de 
bepalingen in de hoofdstukken over 
handel en duurzame ontwikkeling onder 
de exclusieve bevoegdheid van de Unie 
vallen en dat het doel van duurzame 
ontwikkeling integraal deel uitmaakt van 
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het gemeenschappelijk handelsbeleid.
__________________
1 bis ECLI:EU:C:2017:376.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De verordening dient de 
coherente toepassing te waarborgen van 
het handhavingsmechanisme in het geval 
van handelsgeschillen in verband met 
internationale handelsovereenkomsten, 
met inbegrip van regionale of bilaterale 
overeenkomsten. 
Geschillenbeslechtingsbepalingen, met 
inbegrip van die in regionale of bilaterale 
handelsovereenkomsten, zijn 
mogelijkerwijs niet specifiek of expliciet 
genoeg om geschillen in het geval van een 
duidelijke inbreuk op de verplichtingen 
uit hoofde van handelsovereenkomsten 
doeltreffend op te lossen. Het toekomstige 
wetgevingsvoorstel van de Commissie 
voor de herziening van Verordening (EU) 
nr. 654/2014 dient aan een volledige 
effectbeoordeling te worden onderworpen. 
De Commissie dient voorstellen in te 
dienen voor het versterken van de 
handhaving van toezeggingen op het 
gebied van duurzame ontwikkeling. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Unie houdt vast aan de 
voorrang van het internationaal 
handelsrecht, zoals dat door de WTO 
wordt beheerd en gehandhaafd uit hoofde 
van artikel 23 van de WTO-overeenkomst, 
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en zal meewerken aan alle inspanningen 
om het geschillenbeslechtingsmechanisme 
van de WTO te hervormen teneinde te 
zorgen voor de goede werking van de 
WTO-Beroepsinstantie.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Op ... [één jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
dient de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit te 
brengen over de ontwikkelingen in de 
praktijk van de beslechting van 
internationale handelsgeschillen en over 
haar activiteiten inzake de hervorming 
van de WTO-Beroepsinstantie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De Unie blijft zich inzetten 
voor een multilaterale benadering van de 
internationale geschillenbeslechting, voor 
op regels gebaseerde handel en 
internationale samenwerking om de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties te 
verwezenlijken.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Diensten en intellectuele-
eigendomsrechten vormen een belangrijk 
en steeds groter wordend onderdeel van 
de wereldhandel en vallen onder 
internationale handelsovereenkomsten, 
met inbegrip van regionale en bilaterale 
overeenkomsten van de EU.
 Diensten en intellectuele-
eigendomsrechten moeten derhalve 
worden opgenomen in het 
toepassingsgebied van het handelsbeleid 
van de Unie, dat zich vooralsnog beperkt 
tot goederen en overheidsopdrachten. Met 
de bedoelde opname wordt beoogd 
Verordening (EU) nr. 654/2014 
samenhangender en doeltreffender te 
maken.

Motivering

Verordening (EU) nr. 654/2014 voorziet momenteel alleen in bepaalde maatregelen ten 
aanzien van goederen en overheidsopdrachten.

Maatregelen ten aanzien van andere gebieden, bijvoorbeeld diensten en intellectuele-
eigendomsrechten, zijn niet mogelijk.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Gezien het feit dat de 
spanningen op handelsgebied in de wereld 
toenemen en tegen de achtergrond van de 
crisis die de WTO doormaakt, moet de 
Unie ervoor zorgen dat ze snel kan 
reageren wanneer ze met unilaterale en 
onrechtmatige maatregelen wordt 
geconfronteerd. De Unie dient derhalve in 
staat te zijn maatregelen op te leggen in 
het geval van een duidelijke inbreuk op 
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het internationale recht of van een 
duidelijke schending van 
handelsverpichtingen ten opzichte van de 
Unie door een derde land die de 
handelsbelangen van de Unie bedreigt of 
uitholt, of de strategische autonomie van 
de Unie in gevaar brengt, op voorwaarde 
dat de Unie de onrechtmatige maatregelen 
in kwestie bij de WTO of een bevoegd 
geschillenbeslechtingsorgaan op passende 
wijze heeft aangevochten.

Motivering

De Unie moet meer mogelijkheden krijgen om te reageren op het moment dat ze met 
onrechtmatige maatregelen wordt geconfronteerd die haar handelsbelangen schade 
toebrengen. De wijzigingen beogen het ontmoedigende karakter van de verordening te 
versterken door de Unie instrumenten te geven om onmiddellijk te reageren op het moment 
dat haar belangen worden geschaad. Er zij op gewezen dat (evenredige) maatregelen altijd 
pas moeten worden overwogen wanneer alle andere middelen hebben gefaald.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 met 
nog een periode van vijf jaar worden 
verlengd en moet deze de toepassing van 
de voorgestelde wijziging omvatten.

(9) Tot slot moet de evaluatieclausule 
van Verordening (EU) nr. 654/2014 ook de 
toepassing van de voorgestelde wijziging 
omvatten.

Motivering

De door de Commissie voorgestelde datum, 1 maart 2025, is te ver weg in tijd. De 
verordening moet in een eerder stadium, gedurende de huidige zittingsperiode van het 
Parlement, geëvalueerd kunnen worden, teneinde vast te stellen hoe de toepassing ervan 
verloopt en welke wijzigingen eventueel moeten worden doorgevoerd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 1 – lid 1 – letter b
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Bestaande tekst Amendement

(-1) In artikel 1 wordt punt b) vervangen 
door:

b) het evenwicht van concessies of 
andere verplichtingen te herstellen in 
handelsbetrekkingen met derde landen, 
wanneer de behandeling van goederen uit 
de Unie zodanig wordt gewijzigd dat het de 
belangen van de Unie raakt.

b) het evenwicht van concessies of 
andere verplichtingen te herstellen in 
handelsbetrekkingen met derde landen, 
wanneer de behandeling van goederen of 
diensten uit de Unie zodanig wordt 
gewijzigd dat het de belangen van de Unie 
raakt.

Motivering

 Er moet worden gepreciseerd dat de behandeling van diensten ook kan worden gewijzigd.

 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Bestaande tekst Amendement

-1 bis) In artikel 2 wordt punt b) 
vervangen door:

b) “concessies of andere 
verplichtingen”: tariefconcessies of enige 
andere voordelen tot de toepassing 
waarvan de Unie de verbintenis is 
aangegaan in haar handel met derde landen 
in het kader van internationale 
handelsovereenkomsten waarbij zij partij 
is;

b) “concessies of andere 
verplichtingen”: tariefconcessies, 
verbintenissen op het gebied van diensten, 
verplichtingen ten aanzien van die 
aspecten van de intellectuele eigendom die 
op handel betrekking hebben of enige 
andere voordelen tot de toepassing 
waarvan de Unie de verbintenis is 
aangegaan in haar handel met derde landen 
in het kader van internationale 
handelsovereenkomsten waarbij zij partij 
is;

Motivering

De opname van diensten en intellectuele-eigendomsrechten in het instrumentarium van het 
handelsbeleid van de Unie versterkt de geloofwaardigheid en het ontmoedigende karakter van 
de verordening. Daarom is het noodzakelijk om de definitie te wijzigen.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – lid 1 – letter b bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“b bis) in handelsgeschillen over 
andere internationale 
handelsovereenkomsten, met inbegrip van 
regionale of bilaterale overeenkomsten, 
indien een uitspraak niet mogelijk is omdat 
het derde land niet de stappen onderneemt 
die nodig zijn om een 
geschillenbeslechtingsprocedure te laten 
functioneren;”

“b bis) in handelsgeschillen over 
andere internationale 
handelsovereenkomsten, met inbegrip van 
regionale of bilaterale overeenkomsten, 
indien een uitspraak niet mogelijk is omdat 
het derde land de behandeling vertraagt of 
niet de stappen onderneemt die nodig zijn 
om een geschillenbeslechtingsprocedure te 
laten functioneren;” 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Bestaande tekst Amendement

(1 bis)  in artikel 3 wordt punt d) 
vervangen door:

d) in geval van wijzigingen van 
concessies door een WTO-lid 
overeenkomstig artikel XXVIII van de 
GATT 1994, wanneer geen 
overeenstemming over een compenserende 
regeling is bereikt.

d) in geval van wijzigingen van 
concessies of verbintenissen door een 
WTO-lid overeenkomstig artikel XXVIII 
van de GATT 1994 of artikel XXI van de 
GATS, wanneer geen overeenstemming 
over een compenserende regeling is 
bereikt.

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat het ook om wijzigingen van concessies of verbintenissen op 
het gebied van diensten kan gaan.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Aan artikel 3 wordt het 
volgende punt toegevoegd:
d bis) in geval van vaststelling door 
een derde land van handelspolitieke 
maatregelen die de handelsbelangen van 
de Unie bedreigen of uithollen, of de 
strategische autonomie van de Unie in 
gevaar brengen, en een duidelijke inbreuk 
vormen op het internationale recht of een 
duidelijke schending van zijn 
handelsverplichtingen ten opzichte van de 
Unie, op voorwaarde dat de Unie deze 
maatregelen bij de WTO of een bevoegd 
geschillenbeslechtingsorgaan op passende 
wijze heeft aangevochten.

Motivering

De Unie moet haar instrumentarium versterken om te kunnen reageren op alle door derde 
landen genomen unilaterale en onrechtmatige maatregelen die schade toebrengen aan haar 
belangen. De Unie moet de mogelijkheid hebben om de in artikel 5 bedoelde handelspolitieke 
maatregelen te nemen in geval een derde land het internationaal recht duidelijk schendt en 
schade toebrengt aan de belangen van de Unie. De bedoelde maatregelen hebben een tijdelijk 
karakter en zijn gericht op het beschermen van de rechten van de Unie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 4 – lid 2 – letter b bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis) of artikel 3, 
punt b bis), worden deze maatregelen 
afgestemd op de mate waarin de 

b bis) wanneer maatregelen worden 
genomen om de handel met een derde land 
te beperken in situaties als bedoeld in 
artikel 3, punt a bis), artikel 3, punt b bis), 
of artikel 3, punt e), worden deze 
maatregelen afgestemd op de mate waarin 
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handelsbelangen van de Unie als gevolg 
van de maatregelen van dat derde land 
worden tenietgedaan of uitgehold;”

de handelsbelangen van de Unie als gevolg 
van de maatregelen van dat derde land 
worden tenietgedaan of uitgehold en 
bieden zij zoveel mogelijk bijstand aan de 
getroffen sectoren van de Unie;

Motivering

De maatregelen moeten gericht en evenredig zijn, en er moeten pas maatregelen worden 
opgelegd wanneer alle andere middelen hebben gefaald. 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) Artikel 4, lid 2, onder a), wordt 
vervangen door: 

d) indien concessies worden 
ingetrokken in de handel met een derde 
land in verband met artikel XXVIII van de 
GATT 1994 en het gerelateerde 
memorandum 5 zijn zij in wezen 
gelijkwaardig aan de door dat derde land 
gewijzigde of ingetrokken concessies, 
overeenkomstig artikel XXVIII van de 
GATT 1994 en het gerelateerde 
memorandum.

d) indien concessies of verbintenissen 
worden gewijzigd of ingetrokken in de 
handel met een derde land in verband met 
artikel XXVIII van de GATT 1994 en het 
gerelateerde memorandum 5, of artikel 
XXI van de GATS en de 
toepassingsbepalingen daarvan, zijn zij in 
wezen gelijkwaardig aan de door dat derde 
land gewijzigde of ingetrokken concessies 
of verbintenissen, overeenkomstig artikel 
XXVIII van de GATT 1994 en het 
gerelateerde memorandum, of artikel XXI 
van de GATS en gerelateerde 
toepassingsbepalingen.

_______________ _____________
5 Understanding “Interpretation and 
Application of Article XXVIII”.

5 Understanding “Interpretation and 
Application of Article XXVIII”.

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat het ook om wijzigingen van concessies of verbintenissen op 
het gebied van diensten kan gaan.

Amendement 17

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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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
Artikel 4 bis
Verzoek van het Europees Parlement en 
de Raad
1. Het Europees Parlement en/of de 
Raad kan/kunnen de Commissie 
verzoeken passende stappen vast te stellen 
of te nemen om de in artikel 4 bedoelde 
uitvoeringshandelingen vast te stellen.

2. Wanneer het Europees Parlement 
en/of de Raad besluit/besluiten gebruik te 
maken van de in lid 1 bedoelde 
mogelijkheid, dan voorziet hij/voorzien zij 
de Commissie van bewijzen van in artikel 
3 bedoelde gevallen waarin de 
handelsbelangen van de Unie zijn 
tenietgedaan of uitgehold.
3. Na ontvangst van een verzoek 
informeert de Commissie het Europees 
Parlement en de Raad onverwijld over de 
wijze waarop zij aan het verzoek gevolg 
denkt te geven.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) In artikel 5, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
b bis) de opschorting van 
verbintenissen of andere verplichtingen 
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op het gebied van diensten;

Motivering

De opname van diensten in het instrumentarium van het handelsbeleid van de Unie versterkt 
de geloofwaardigheid en het ontmoedigende karakter van de verordening.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 5 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) In artikel 5, lid 1, wordt 
het volgende punt toegevoegd: 
b ter) de opschorting van 
verplichtingen ten aanzien van die 
aspecten van intellectuele-
eigendomsrechten die verband houden 
met handel;

Motivering

De opname van intellectuele-eigendomsrechten in het instrumentarium van het handelsbeleid 
van de Unie versterkt de geloofwaardigheid en het ontmoedigende karakter van de 
verordening.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Bestaande tekst Amendement

(2 sexies) Artikel 7, lid 2, eerste alinea, 
onder c), wordt vervangen door: 

c) bij wijzigingen van concessies door 
een WTO-lid overeenkomstig artikel 
XXVIII van de GATT 1994, wanneer het 
betrokken derde land de Unie na de 
vaststelling van een uitvoeringshandeling 
krachtens artikel 4, lid 1, adequate en 

c) bij intrekkingen of wijzigingen van 
concessies of verbintenissen door een 
WTO-lid overeenkomstig artikel XXVIII 
van de GATT 1994, of artikel XXI van de 
GATS, wanneer het betrokken derde land 
de Unie na de vaststelling van een 
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evenredige compensatie biedt. uitvoeringshandeling krachtens artikel 4, 
lid 1, adequate en evenredige compensatie 
biedt.

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat het ook om wijzigingen van concessies of verbintenissen op 
het gebied van diensten kan gaan.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 septies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 9 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(2 septies) In artikel 9 wordt lid 1 
vervangen door:

1. De Commissie wint informatie en 
standpunten in over de economische 
belangen van de Unie in specifieke 
goederen of diensten of in specifieke 
sectoren, in toepassing van deze 
verordening, door middel van een bericht 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of door middel van andere geschikte 
openbare communicatiemiddelen, en geeft 
aan binnen welke termijn inbreng wordt 
verwacht. De Commissie houdt rekening 
met deze inbreng.

1. De Commissie wint informatie en 
standpunten in over de economische 
belangen van de Unie in specifieke 
goederen of diensten of in specifieke 
sectoren, of over intellectuele-
eigendomsrechten, in toepassing van deze 
verordening, door middel van een bericht 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of door middel van andere geschikte 
openbare communicatiemiddelen, en geeft 
aan binnen welke termijn inbreng wordt 
verwacht. De Commissie houdt rekening 
met deze inbreng.

Motivering

Er moet ook informatie worden ingewonnen over intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 1 maart 2025 evalueert de Bij de vroegst mogelijke gelegenheid na ... 
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Commissie het toepassingsgebied van deze 
verordening, met name rekening houdend 
met de wijzigingen in het 
toepassingsgebied met ingang van [datum 
van inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening], de 
handelspolitieke maatregelen die kunnen 
worden vastgesteld, alsmede de uitvoering 
ervan, en brengt zij hierover verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad.

[datum van inwerkingtreding van deze 
gewijzigde verordening], maar niet later 
dan twee jaar na die datum, evalueert de 
Commissie het toepassingsgebied van deze 
verordening, met name rekening houdend 
met de handelspolitieke maatregelen die 
kunnen worden vastgesteld, alsmede de 
uitvoering van de verordening, en brengt 
zij hierover verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. Deze evaluatie 
omvat tevens de indiening van voorstellen 
voor het versterken van de handhaving 
van toezeggingen op het gebied van 
duurzame ontwikkeling.

Motivering

De door de Commissie voorgestelde datum is te ver weg in tijd. De verordening moet eerder, 
gedurende de huidige zittingsperiode van het Parlement, kunnen worden geëvalueerd. 

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EU) nr. 654/2014
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) lid 2 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
i) in lid 2, eerste alinea, wordt de eerste 
zin vervangen door: “Bij de toepassing 
van lid 1 verricht de Commissie een 
evaluatie om te bepalen of in het kader 
van deze verordening bijkomende 
handelspolitieke maatregelen kunnen 
worden overwogen waarbij concessies of 
andere verplichtingen op het gebied van 
de handel in diensten worden 
opgeschort.”
ii) de tweede alinea wordt geschrapt.

Motivering

Dit lid kan worden geschrapt aangezien het toepassingsgebied van de handelspolitieke 
maatregelen middels wijzigingen van de tekst van de verordening is uitgebreid.
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