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POPRAWKI 001-023 
Poprawk1 złożyła Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdanie
Marie-Pierre Vedrenne A9-0133/2020
Wykonywanie praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu 
międzynarodowego

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uwzględniając opinię Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej nr 
2/15,

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Opinia 2/15 Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej1а 
zapewniła jasność co do kompetencji, 
których dotyczą kompleksowe umowy 
handlowe. W opinii tej wyjaśniono między 
innymi, że postanowienia zawarte w 
rozdziałach dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju należą do 
wyłącznej kompetencji Unii oraz że cel w 
postaci zrównoważonego rozwoju stanowi 
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integralną część wspólnej polityki 
handlowej.
__________________
1а ECLI:EU:C:2017:376.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rozporządzenie powinno zapewnić 
spójne stosowanie mechanizmu 
egzekwowania w sporach handlowych 
dotyczących międzynarodowych umów 
handlowych, w tym umów regionalnych 
lub dwustronnych. Przepisy dotyczące 
rozstrzygania sporów, w tym w 
regionalnych i dwustronnych umowach 
handlowych, mogą nie być wystarczająco 
szczegółowe lub jednoznaczne, by 
skutecznie rozstrzygać spory w przypadku 
jawnego naruszenia zobowiązań 
wynikających z umów handlowych. 
Przyszłemu wnioskowi ustawodawczemu 
Komisji w sprawie przeglądu 
rozporządzenia (UE) nr 654/2014 
powinna towarzyszyć kompletna ocena 
skutków. Komisja powinna przedstawić 
propozycje dotyczące skuteczniejszego 
egzekwowania zobowiązań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Unia kładzie nacisk na 
pierwszeństwo międzynarodowych 
przepisów handlowych, którymi zarządza 
WTO i które są egzekwowane na mocy 
art. 23 porozumienia WTO, i będzie 
uczestniczyć we wszystkich wysiłkach 
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zmierzających do zreformowania 
mechanizmu rozstrzygania sporów WTO 
w celu zapewnienia właściwego 
funkcjonowania Organu Apelacyjnego 
WTO.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Do dnia... [rok po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
powinna przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat rozwoju sytuacji w zakresie 
rozstrzygania sporów dotyczących handlu 
międzynarodowego i działań podjętych 
przez nią w związku z reformą Organu 
Apelacyjnego WTO.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Unia podtrzymuje swoje 
zaangażowanie na rzecz wielostronnego 
podejścia do międzynarodowego 
mechanizmu rozstrzygania sporów, 
handlu opartego na zasadach oraz 
współpracy międzynarodowej w dążeniu 
do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Usługi i prawa własności 
intelektualnej mają ważny i coraz większy 
udział w handlu światowym i są 
przedmiotem międzynarodowych umów 
handlowych, w tym regionalnych lub 
dwustronnych umów Unii.
 Należy zatem włączyć usługi i prawa 
własności intelektualnej w zakres 
stosowania środków polityki handlowej, 
które może podjąć Unia, a które obecnie 
ograniczają się do towarów i zamówień 
publicznych. Dzięki takiemu rozszerzeniu 
zakresu stosowania tych środków 
rozporządzenie (UE) nr 654/2014 
powinno zyskać na spójności i 
skuteczności.

Uzasadnienie

Rozporządzenie (UE) nr 654/2014 ogranicza się obecnie do stosowania określonych środków 
w zakresie towarów i zamówień publicznych.

 Nie przewidziano natomiast stosowania środków w innych dziedzinach, takich jak usługi i 
własność intelektualna.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) W obliczu rosnących napięć w 
międzynarodowych stosunkach 
handlowych oraz obecnego kryzysu WTO 
Unia powinna być w stanie szybko 
reagować na jednostronne i niezgodne z 
prawem środki wymierzone przeciwko 
niej. Unia powinna mieć zatem możliwość 
stosowania środków w przypadku jawnego 
naruszenia prawa międzynarodowego lub 
zobowiązań handlowych wobec Unii przez 
państwo trzecie, które zagraża lub szkodzi 
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jej interesom handlowym lub podważa jej 
strategiczną autonomię, pod warunkiem 
że Unia odpowiednio zaskarżyła te 
niezgodne z prawem środki przed WTO 
lub właściwym organem rozstrzygania 
sporów.

Uzasadnienie

Chodzi o zwiększenie zdolności reagowania Unii Europejskiej w przypadku niezgodnych z 
prawem działań wymierzonych przeciwko niej. Działania te pozwoliłyby wzmocnić 
odstraszający charakter rozporządzenia oraz zapewnić natychmiastową reakcję UE i obronę 
jej interesów. Należy jednak przypomnieć, że te proporcjonalne środki powinny być 
stosowane jedynie w ostateczności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ponadto należy odnowić klauzulę 
przeglądową rozporządzenia (UE) 
nr 654/2014 na kolejny pięcioletni okres 
i objąć nią stosowanie proponowanej 
zmiany.

(9) Ponadto klauzula przeglądowa 
rozporządzenia (UE) nr 654/2014 powinna 
również objąć stosowanie proponowanej 
zmiany.

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję data 1 marca 2025 r. jest zbyt odległa. Do przeglądu 
rozporządzenia powinno dojść wcześniej, w czasie obecnej kadencji Parlamentu 
Europejskiego, aby można było przyjrzeć się skutkom jego wdrożenia i niezbędnym zmianom.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) art. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
b) równoważenia koncesji lub innych 
zobowiązań w stosunkach handlowych z 
państwami trzecimi, w przypadku gdy 

b) równoważenia koncesji lub innych 
zobowiązań w stosunkach handlowych 
z państwami trzecimi, w przypadku gdy 
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zaszła zmiana w traktowaniu przyznanym 
towarom pochodzącym z Unii w sposób, 
który wpływa na interesy Unii.

zaszła zmiana w traktowaniu przyznanym 
towarom lub usługom pochodzącym z Unii 
w sposób, który wpływa na interesy Unii.

Uzasadnienie

 Należy sprecyzować, że zmianie może ulec również traktowanie usług.

 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

-1a) art. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
b) „koncesje lub inne zobowiązania” 
oznaczają koncesje taryfowe lub 
jakiekolwiek inne korzyści, które Unia 
zobowiązała się stosować w handlu z 
państwami trzecimi na mocy 
międzynarodowych umów handlowych, 
których jest stroną;

b) „koncesje lub inne zobowiązania” 
oznaczają koncesje taryfowe, 
zobowiązania w dziedzinie usług, 
zobowiązania dotyczące handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
lub jakiekolwiek inne korzyści, które Unia 
zobowiązała się stosować w handlu z 
państwami trzecimi na mocy 
międzynarodowych umów handlowych, 
których jest stroną;

Uzasadnienie

Uwzględnienie usług i praw własności intelektualnej na liście środków polityki handlowej, 
jakimi dysponuje Unia, pozwoli wzmocnić wiarygodność i efekt odstraszający 
rozporządzenia. Dlatego trzeba zmodyfikować definicję.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„bb) w sporach handlowych dotyczących „bb) w sporach handlowych dotyczących 
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innych międzynarodowych umów 
handlowych, w tym umów regionalnych 
lub dwustronnych, jeżeli wydanie 
orzeczenia nie jest możliwe, gdyż państwo 
trzecie nie podejmuje kroków niezbędnych 
do zapewnienia funkcjonowania procedury 
rozstrzygania sporów;”;

innych międzynarodowych umów 
handlowych, w tym umów regionalnych 
lub dwustronnych, jeżeli wydanie 
orzeczenia nie jest możliwe, gdyż państwo 
trzecie opóźnia postępowanie lub nie 
podejmuje kroków niezbędnych do 
zapewnienia funkcjonowania procedury 
rozstrzygania sporów;”; 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst obowiązujący Poprawka

1a) art. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:
d) w przypadku zmiany koncesji przez 
członka WTO na mocy art. XXVIII GATT 
1994, jeżeli nie uzgodniono żadnych 
wyrównań.

d) w przypadku zmiany koncesji lub 
zobowiązań przez członka WTO na mocy 
art. XXVIII GATT 1994 lub art. XXI 
GATS, jeżeli nie uzgodniono żadnych 
wyrównań.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że zmiany koncesji lub zobowiązań mogą wystąpić również w przypadku 
usług.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) w art. 3 dodaje się literę 
w brzmieniu:
da) w przypadku przyjęcia przez państwo 
trzecie środków polityki handlowej, które 
zagrażają lub szkodzą interesom 
handlowym Unii lub podważają jej 
strategiczną autonomię, a zarazem jawnie 
naruszają prawo międzynarodowe lub 
zobowiązania handlowe tego państwa 
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wobec Unii, pod warunkiem że Unia 
odpowiednio zaskarżyła te środki przed 
WTO lub właściwym organem 
rozstrzygania sporów.

Uzasadnienie

UE musi wzmocnić swoje narzędzia, aby móc reagować na wszelkie jednostronne i niezgodne 
z prawem działania podejmowane wobec niej przez państwa trzecie ze szkodą dla jej 
interesów. Unia powinna mieć możliwość stosowania środków polityki handlowej 
przewidzianych w art. 5 w przypadku wymierzonego przeciwko niej jawnego naruszenia przez 
państwo trzecie przepisów prawa międzynarodowego. Środki te mają charakter tymczasowy i 
polegają na ochronie praw Unii.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) w przypadku zastosowania środków 
mających na celu ograniczenie handlu 
z państwem trzecim w sytuacjach, 
o których mowa w art. 3 lit. aa) lub art. 3 
lit. bb), środki te są proporcjonalne do 
zniweczenia lub naruszenia korzyści 
interesów handlowych Unii w związku ze 
środkami tego państwa trzeciego;”;

bb) w przypadku zastosowania środków 
mających na celu ograniczenie handlu 
z państwem trzecim w sytuacjach, 
o których mowa w art. 3 lit. aa), art. 3 lit. 
bb) lub art. 3 lit. e), środki te są 
proporcjonalne do zniweczenia lub 
naruszenia korzyści interesów handlowych 
Unii w związku ze środkami tego państwa 
trzeciego i w miarę możliwości wspierają 
dotknięte sektory Unii;”;

Uzasadnienie

Wprowadzone środki muszą być ukierunkowane, proporcjonalne i zastosowane tylko w 
ostateczności. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d
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Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 4 ust. 2 lit. d) otrzymuje 
brzmienie: 

d) w przypadku gdy koncesje wycofane 
z handlu z państwem trzecim w związku z 
art. XXVIII GATT 1994 i z odnośnym 
Uzgodnieniem (5) są zasadniczo 
równorzędne z koncesjami zmienionymi 
lub wycofanymi przez to państwo trzecie, 
zgodnie z warunkami ustanowionymi w 
art. XXVIII GATT 1994 i w odnośnym 
Uzgodnieniu.

d) w przypadku gdy koncesje lub 
zobowiązania zmienione lub wycofane z 
handlu z państwem trzecim w związku z 
art. XXVIII GATT 1994 i z odnośnym 
Uzgodnieniem (5) lub art. XXI GATS i 
jego przepisami wykonawczymi są 
zasadniczo równorzędne z koncesjami lub 
zobowiązaniami zmienionymi lub 
wycofanymi przez to państwo trzecie, 
zgodnie z warunkami ustanowionymi w 
art. XXVIII GATT 1994 i w odnośnym 
Uzgodnieniu lub art. XXI GATS i jego 
przepisach wykonawczych.

_______________ _____________
5 Uzgodnienie „Wykładnia i zastosowanie 
art. XXVIII”.

5 Uzgodnienie „Wykładnia i zastosowanie 
art. XXVIII”.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że zmiany koncesji lub zobowiązań mogą wystąpić również w przypadku 
usług.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 4a
Wniosek Parlamentu Europejskiego lub 
Rady
1. Parlament Europejski lub Rada 
mogą zwrócić się do Komisji, aby przyjęła 
ona akty wykonawcze, o których mowa w 
art. 4, lub poczyniła odpowiednie kroki w 
celu ich przyjęcia.

2. Jeżeli Parlament Europejski lub 
Rada postanowi skorzystać z możliwości 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=PL#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=PL#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005


PE662.817/ 10

PL

przewidzianej w ust. 1, przedstawia 
Komisji wszelkie dowody dotyczące 
przypadków określonych w art. 3, które 
godzą w interesy handlowe Unii lub je 
naruszają.
3. Po otrzymaniu wniosku Komisja 
niezwłocznie informuje Parlament 
Europejski i Radę o działaniach, jak 
zamierza podjąć w związku z tym 
wnioskiem.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c) w art. 5 ust. 1 dodaje się lit. 
w brzmieniu:
ba) zawieszeniu zobowiązań lub innych 
obowiązków w dziedzinie usług;

Uzasadnienie

Uwzględnienie usług na liście środków polityki handlowej, jakimi dysponuje Unia, pozwoli 
wzmocnić wiarygodność i efekt odstraszający rozporządzenia.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 d (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d) w art. 5 ust. 1 dodaje się literę 
w brzmieniu: 
bb) zawieszeniu zobowiązań dotyczących 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej;
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Uzasadnienie

Uwzględnienie praw własności intelektualnej na liście środków polityki handlowej, jakimi 
dysponuje Unia, pozwoli wzmocnić wiarygodność i efekt odstraszający rozporządzenia.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 e (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst obowiązujący Poprawka

2e)  art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. c) 
otrzymuje brzmienie: 

c) w przypadku zmiany koncesji przez 
członka WTO na mocy art. XXVIII GATT 
1994, jeżeli dane państwo trzecie przyznaje 
Unii odpowiednie i proporcjonalne 
wyrównanie po przyjęciu aktu 
wykonawczego na mocy art. 4 ust. 1.

c) w przypadku zmiany lub wycofania 
koncesji lub zobowiązań przez członka 
WTO na mocy art. XXVIII GATT 1994 
lub art. XXI GATS, jeżeli dane państwo 
trzecie przyznaje Unii odpowiednie 
i proporcjonalne wyrównanie po przyjęciu 
aktu wykonawczego na mocy art. 4 ust. 1.

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że zmiany koncesji lub zobowiązań mogą wystąpić również w przypadku 
usług.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 f (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

2f) art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja dąży do uzyskania 
informacji i opinii dotyczących 
gospodarczych interesów Unii w 
odniesieniu do konkretnych towarów lub 
usług lub w odniesieniu do konkretnych 
sektorów, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, publikując 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 

1. Komisja dąży do uzyskania 
informacji i opinii dotyczących 
gospodarczych interesów Unii w 
odniesieniu do konkretnych towarów lub 
usług, w odniesieniu do konkretnych 
sektorów lub w odniesieniu do praw 
własności intelektualnej, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, publikując 
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Unii Europejskiej lub korzystając z innych 
odpowiednich środków komunikacji, przy 
czym określa termin przedkładania tych 
informacji i opinii. Komisja uwzględnia 
uzyskane informacje i opinie.

zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub korzystając z innych 
odpowiednich środków komunikacji, przy 
czym określa termin przedkładania tych 
informacji i opinii. Komisja uwzględnia 
uzyskane informacje i opinie.

Uzasadnienie

Należy dążyć do uzyskania informacji również na temat praw własności intelektualnej.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż dnia 1 marca 2025 r. 
Komisja dokonuje przeglądu zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności w odniesieniu do zmian 
zakresu obowiązujących od dnia [data 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zmieniającego], środków 
polityki handlowej, które mogą zostać 
przyjęte, oraz wdrażania tego 
rozporządzenia, oraz składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Możliwie jak najszybciej po... [data 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zmieniającego], lecz nie 
później niż dwa lata po tej dacie Komisja 
dokonuje przeglądu zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności w odniesieniu do środków 
polityki handlowej, które mogą zostać 
przyjęte, oraz wdrażania tego 
rozporządzenia, oraz składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Przegląd ten obejmuje propozycje 
dotyczące skuteczniejszego egzekwowania 
zobowiązań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju.

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję data przeglądu jest zbyt odległa. Do przeglądu rozporządzenia 
powinno dojść wcześniej, w czasie obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014
Artykuł 10 – ustęp 2



PE662.817/ 13

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ust. 2 wprowadza się następujące 
zmiany: 

skreśla się

(i) w ust. 2 akapit pierwszy zdanie 
pierwsze otrzymuje brzmienie: „Działając 
zgodnie z ust. 1, Komisja dokonuje 
przeglądu pozwalającego przewidzieć na 
mocy niniejszego rozporządzenia 
dodatkowe środki polityki handlowej 
polegające na zawieszeniu koncesji lub 
innych zobowiązań w zakresie handlu 
usługami.”;
(ii) uchyla się akapit drugi.

Uzasadnienie

Ustęp ten przestaje mieć rację bytu, w momencie gdy zmiany wprowadzone w rozporządzeniu 
rozszerzyły zakres stosowania środków polityki handlowej.


