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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-023 
predložené Výbor pre medzinárodný obchod

Správa
Marie-Pierre Vedrenne A9-0133/2020
Výkon práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu

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

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko 2/15 
Súdneho dvora,

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V stanovisku 2/15 Súdneho dvora 
Európskej únie1a sa objasňuje otázka 
právomocí, na ktoré sa vzťahujú 
komplexné obchodné dohody. V 
uvedenom stanovisku sa okrem iného 
objasňuje, že ustanovenia, na ktoré sa 
vzťahujú kapitoly o obchode a 
udržateľnom rozvoji, patria do výlučnej 
právomoci Únie a že cieľ udržateľného 
rozvoja tvorí neoddeliteľnú súčasť 
spoločnej obchodnej politiky.
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__________________
1а ECLI:EU:C:2017:376.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Nariadenie by malo zabezpečiť 
jednotné uplatňovanie mechanizmu 
presadzovania v obchodných sporoch 
týkajúcich sa medzinárodných 
obchodných dohôd vrátane regionálnych 
alebo dvojstranných dohôd. Ustanovenia 
o urovnávaní sporov, a to aj v 
regionálnych alebo dvojstranných 
obchodných dohodách, nemusia byť 
dostatočne špecifické ani jednoznačné na 
účinné vyriešenie sporov v prípade 
jasného porušenia povinností 
vyplývajúcich z obchodných dohôd. Spolu 
s budúcim legislatívnym návrhom 
Komisie na preskúmanie nariadenia (EÚ) 
č. 654/2014 by malo byť vypracované 
úplné posúdenie vplyvu. Komisia by mala 
predložiť návrhy na posilnenie 
presadzovania záväzkov v oblasti 
udržateľného rozvoja. 

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Únia trvá na uprednostnení 
medzinárodného obchodného práva, ako 
ho spravuje WTO a ako sa presadzuje 
podľa článku 23 Dohody o založení WTO, 
a bude spolupracovať pri všetkých 
snahách o reformu mechanizmu WTO na 
urovnávanie sporov s cieľom zabezpečiť 
riadne fungovanie Odvolacieho orgánu 
WTO.



PE662.817/ 3

SK

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Do ... [jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
by Komisia mala predložiť Európskemu 
parlamentu a Rade správu o 
prebiehajúcom vývoji v oblasti riešenia 
medzinárodných obchodných sporov a o 
opatreniach, ktoré prijala v súvislosti s 
reformou Odvolacieho orgánu WTO.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Únia je naďalej odhodlaná 
uplatňovať mnohostranný prístup k 
medzinárodnému urovnávaniu sporov, 
obchodu založenému na pravidlách a 
medzinárodnej spolupráci s cieľom 
dosiahnuť ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Služby a práva duševného 
vlastníctva tvoria významnú a stále 
rastúcu časť svetového obchodu a 
vzťahujú sa na ne medzinárodné 
obchodné dohody vrátane regionálnych 
alebo dvojstranných dohôd Únie. Je preto 
vhodné zahrnúť služby a práva 
duševného vlastníctva do rozsahu 
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pôsobnosti opatrení obchodnej politiky, 
ktoré môže prijať Únia a ktoré sa v 
súčasnosti obmedzujú na tovar a verejné 
obstarávanie. Takéto rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti týchto opatrení by malo zaistiť 
väčšiu súdržnosť a účinnosť nariadenia 
(EÚ) č. 654/2014.

Odôvodnenie

V súčasnosti sa nariadenie (EÚ) č. 654/2014 obmedzuje na prijímanie určitých opatrení v 
oblasti tovaru a verejného obstarávania.

 V iných oblastiach, ako sú služby a duševné vlastníctvo, nie je možné prijať žiadne opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) Vzhľadom na rastúce napätie 
v oblasti medzinárodného obchodu a v 
súvislosti s krízou v rámci WTO by Únia 
mala byť schopná rýchlo reagovať v 
prípade jednostranného a protiprávneho 
opatrenia, ktoré bolo v jej neprospech 
prijaté. Únia by preto mala mať možnosť 
uložiť opatrenia v prípade jasného 
porušenia medzinárodného práva alebo 
jasného porušenia obchodných povinností 
voči Únii treťou krajinou, ktoré ohrozuje 
alebo poškodzuje obchodné záujmy Únie 
alebo ohrozuje strategickú autonómiu 
Únie, za predpokladu, že Únia tieto 
nezákonné opatrenia náležite spochybnila 
v rámci WTO alebo pred príslušným 
orgánom na riešenie sporov.

Odôvodnenie

Cieľom je posilniť schopnosť Európskej únie reagovať v prípade protiprávneho opatrenia, 
ktoré bolo v jej neprospech prijaté. Týmto opatrením by sa posilnila odrádzajúca povaha 
nariadenia, čím by sa zabezpečila okamžitá reakcia EÚ a zaručili jej záujmy. Je však dôležité 
pripomenúť, že uloženie primeraných opatrení by sa malo použiť len ako posledná možnosť.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Napokon, ustanovenie týkajúce sa 
preskúmania v nariadení (EÚ) č. 654/2014 
by sa malo obnoviť na ďalšie päťročné 
obdobie a malo by zahŕňať uplatňovanie 
navrhovanej zmeny.

(9) Napokon, ustanovenie týkajúce sa 
preskúmania v nariadení (EÚ) č. 654/2014 
by malo takisto zahŕňať uplatňovanie 
navrhovanej zmeny.

Odôvodnenie

Dátum 1. marca 2025, ktorý navrhuje Komisia, je príliš vzdialený. Preskúmanie nariadenia 
sa musí uskutočniť skôr, a to počas súčasného volebného obdobia Európskeho parlamentu, s 
cieľom zistiť výsledky jeho vykonávania a potrebné úpravy.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 1 sa písmeno b) nahrádza 
takto:

b) vyrovnávať koncesie alebo iné 
záväzky v rámci obchodných vzťahov 
s tretími krajinami, keď dôjde k zmene 
zaobchádzania s tovarom z Únie 
spôsobom, ktorý sa dotýka záujmov Únie.

b) vyrovnávať koncesie alebo iné 
záväzky v rámci obchodných vzťahov 
s tretími krajinami, keď dôjde k zmene 
zaobchádzania s tovarom alebo so 
službami z Únie spôsobom, ktorý sa 
dotýka záujmov Únie.

Odôvodnenie

 Malo by sa objasniť, že aj zaobchádzanie so službami sa môže zmeniť.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1a) V článku 2 sa písmeno b) nahrádza 
takto:

b) „koncesie alebo iné záväzky“ sú 
colné koncesie alebo akékoľvek iné 
výhody, ktoré sa Únia zaviazala uplatňovať 
pri svojom obchode s tretími krajinami na 
základe dohôd o medzinárodnom obchode, 
ktorých je zmluvnou stranou;

„b) „koncesie alebo iné záväzky“ sú 
colné koncesie, záväzky v oblasti služieb, 
povinnosti týkajúce sa obchodných 
aspektov práv duševného vlastníctva alebo 
akékoľvek iné výhody, ktoré sa Únia 
zaviazala uplatňovať pri svojom obchode s 
tretími krajinami na základe dohôd o 
medzinárodnom obchode, ktorých je 
zmluvnou stranou;“

Odôvodnenie

Zahrnutie služieb a práv duševného vlastníctva do zoznamu Únie týkajúceho sa opatrení 
obchodnej politiky umožní posilniť dôveryhodnosť a odrádzajúci účinok nariadenia. Preto je 
potrebné toto vymedzenie upraviť.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 3 – odsek 1 – písmeno bb

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) v obchodných sporoch týkajúcich sa 
iných dohôd o medzinárodnom obchode 
vrátane regionálnych alebo dvojstranných 
dohôd, ak rozhodnutie nie je možné, 
pretože tretia krajina neprijíma kroky 
potrebné na fungovanie postupu 
urovnávania sporov;

bb) v obchodných sporoch týkajúcich sa 
iných dohôd o medzinárodnom obchode 
vrátane regionálnych alebo dvojstranných 
dohôd, ak rozhodnutie nie je možné, 
pretože tretia krajina oneskoruje konanie 
alebo neprijíma kroky potrebné na 
fungovanie postupu urovnávania sporov;
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 3 sa písmeno d) nahrádza 
takto:

d) v prípadoch zmeny koncesií zo 
strany člena WTO na základe článku 
XXVIII dohody GATT z roku 1994, ak 
nebolo dohodnuté žiadne kompenzačné 
vyrovnanie.

„d) v prípadoch zmeny koncesií alebo 
záväzkov člena WTO na základe článku 
XXVIII dohody GATT z roku 1994 alebo 
článku XXI dohody GATS, ak nebolo 
dohodnuté žiadne kompenzačné 
vyrovnanie.“

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že zmeny koncesií alebo záväzkov sa môžu uskutočniť aj v oblasti 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:
„da) v prípade, že tretia krajina prijme 
opatrenia obchodnej politiky, ktoré 
ohrozujú alebo poškodzujú obchodné 
záujmy Únie alebo ohrozujú strategickú 
autonómiu Únie a predstavujú jasné 
porušenie medzinárodného práva alebo 
jasné porušenie jej obchodných 
povinností voči Únii, za predpokladu, že 
Únia tieto opatrenia náležite spochybnila 
v rámci WTO alebo pred príslušným 
orgánom na riešenie sporov.“

Odôvodnenie

EÚ musí posilniť svoje nástroje s cieľom reagovať na akékoľvek jednostranné a nezákonné 
opatrenia, ktoré proti nej prijala tretia krajina a ktoré poškodzujú jej záujmy. EÚ musí byť 
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schopná uložiť opatrenia obchodnej politiky stanovené v článku 5 v prípade zjavného 
porušenia pravidiel medzinárodného práva treťou krajinou uskutočneného v jej neprospech. 
Tieto opatrenia budú mať dočasný charakter a slúžia na ochranu práv Únie.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 4 – odsek 2 – písmeno bb

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) ak sa prijmú opatrenia na 
obmedzenie obchodu s treťou krajinou 
v situáciách podľa článku 3 písm. aa) alebo 
bb), takéto opatrenia musia byť úmerné 
zrušeniu alebo zmenšeniu výhod v rámci 
obchodných záujmov Únie spôsobenému 
opatreniami danej tretej krajiny;

bb) ak sa prijmú opatrenia na 
obmedzenie obchodu s treťou krajinou 
v situáciách podľa článku 3 písm. aa), bb) 
alebo e), takéto opatrenia musia byť 
úmerné zrušeniu alebo zmenšeniu výhod 
v rámci obchodných záujmov Únie 
spôsobenému opatreniami danej tretej 
krajiny a podľa možnosti poskytovať 
úľavu postihnutým odvetviam Únie;

Odôvodnenie

Uloženie opatrení musí byť cielené a primerané a malo by sa používať len ako posledná 
možnosť. 

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 4 ods. 2 sa písmeno d) 
nahrádza takto: 

d) ak sa koncesie odvolajú v rámci 
obchodu s treťou krajinou v súvislosti 
s článkom XXVIII dohody GATT z roku 
1994 a súvisiacim dohovorom5, musia byť 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku XXVIII dohody GATT z roku 
1994 a v súvisiacom dohovore v podstate 
rovnocenné s koncesiami, ktoré daná tretia 
krajina zmenila alebo odvolala.

„d) ak sa koncesie alebo záväzky zmenia 
alebo odvolajú v rámci obchodu s treťou 
krajinou v súvislosti s článkom XXVIII 
dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim 
dohovorom5 alebo článkom XXI dohody 
GATS a súvisiacimi vykonávacími 
postupmi, musia byť v súlade s 
podmienkami stanovenými v článku 
XXVIII dohody GATT z roku 1994 a v 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=SK#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=SK#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
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súvisiacom dohovore alebo článku XXI 
dohody GATS a súvisiacich vykonávacích 
postupoch v podstate rovnocenné s 
koncesiami alebo záväzkami, ktoré daná 
tretia krajina zmenila alebo odvolala.

_______________ _____________
5 Dohovor „Výklad a uplatňovanie článku 
XXVIII“.

5 Dohovor „Výklad a uplatňovanie článku 
XXVIII“.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že zmeny koncesií alebo záväzkov sa môžu uskutočniť aj v oblasti 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Vkladá sa tento článok:
„Článok 4a
Žiadosť Európskeho parlamentu a/alebo 
Rady
1. Európsky parlament a/alebo Rada 
môžu požiadať Komisiu, aby prijala 
vykonávacie akty uvedené v článku 4 
alebo vykonala primerané opatrenia na 
ich prijatie.

2. Ak sa Európsky parlament a/alebo 
Rada rozhodne využiť možnosť uvedenú v 
odseku 1, predloží Komisii všetky dôkazy o 
prípadoch uvedených v článku 3, ktorými 
sa odstraňujú alebo obmedzujú obchodné 
záujmy Únie.
3. Po doručení žiadosti Komisia 
bezodkladne informuje Európsky 
parlament a Radu o tom, ako zamýšľa 
postupovať v nadväznosti na túto žiadosť.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2c) V článku 5 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:
„ba) pozastavenie záväzkov alebo iných 
povinností v oblasti služieb;“

Odôvodnenie

Zahrnutie služieb do zoznamu Únie týkajúceho sa opatrení obchodnej politiky umožní posilniť 
dôveryhodnosť a odrádzajúci účinok nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2d) V článku 5 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno: 
„bb) pozastavenie povinností týkajúcich 
sa obchodných aspektov práv duševného 
vlastníctva;“

Odôvodnenie

Zahrnutie práv duševného vlastníctva do zoznamu Únie týkajúceho sa opatrení obchodnej 
politiky umožní posilniť dôveryhodnosť a odrádzajúci účinok nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
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Platný text Pozmeňujúci návrh

(2e) V článku 7 ods. 2 prvom pododseku 
sa písmeno c) nahrádza takto: 

c) v prípadoch zmeny koncesií zo 
strany člena WTO podľa článku XXVIII 
dohody GATT z roku 1994, keď dotknutá 
tretia krajina po prijatí vykonávacieho aktu 
podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii 
náležité a primerané vyrovnanie.

„c) v prípadoch odvolania alebo zmeny 
koncesií alebo záväzkov členom WTO 
podľa článku XXVIII dohody GATT z 
roku 1994 alebo článku XXI dohody 
GATS, keď dotknutá tretia krajina po 
prijatí vykonávacieho aktu podľa článku 4 
ods. 1 priznala Únii náležité a primerané 
vyrovnanie.“

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že zmeny koncesií alebo záväzkov sa môžu uskutočniť aj v oblasti 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 9 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2f) V článku 9 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Komisia pri uplatňovaní tohto 
nariadenia vyžaduje informácie 
a stanoviská týkajúce sa hospodárskych 
záujmov Únie, pokiaľ ide o konkrétny 
tovar alebo služby alebo konkrétne sektory, 
a to prostredníctvom oznámenia 
uverejneného v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo prostredníctvom 
iných vhodných verejných komunikačných 
prostriedkov, v ktorých sa uvedie lehota na 
predloženie informácií. Komisia tieto 
informácie zohľadní.

„1. Komisia pri uplatňovaní tohto 
nariadenia vyžaduje informácie 
a stanoviská týkajúce sa hospodárskych 
záujmov Únie, pokiaľ ide o konkrétny 
tovar alebo služby alebo konkrétne sektory, 
alebo pokiaľ ide o práva duševného 
vlastníctva, a to prostredníctvom 
oznámenia uverejneného v Úradnom 
vestníku Európskej únie alebo 
prostredníctvom iných vhodných verejných 
komunikačných prostriedkov, v ktorých sa 
uvedie lehota na predloženie informácií. 
Komisia tieto informácie zohľadní.“

Odôvodnenie

Vyžadovanie informácií sa musí vzťahovať aj na práva duševného vlastníctva.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr do 1. marca 2025 
preskúma rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia, pričom zohľadní najmä zmeny 
rozsahu pôsobnosti, ktoré nadobudli 
účinnosť od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto pozmeňujúceho 
nariadenia], opatrenia obchodnej politiky, 
ktoré môžu byť prijaté, ako aj jeho 
vykonávanie, a podá správu o svojich 
zisteniach Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia čo najskôr po ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia], najneskôr 
však do dvoch rokov po tomto dátume, 
preskúma rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia, pričom zohľadní najmä 
opatrenia obchodnej politiky, ktoré môžu 
byť prijaté, ako aj jeho vykonávanie, a 
podá správu o svojich zisteniach 
Európskemu parlamentu a Rade. Toto 
preskúmanie zahŕňa návrhy na posilnenie 
presadzovania záväzkov v oblasti 
udržateľného rozvoja.

Odôvodnenie

Dátum preskúmania, ktorý navrhuje Komisia, je príliš vzdialený. Preskúmanie nariadenia by 
sa malo uskutočniť skôr, a to počas súčasného volebného obdobia Európskeho parlamentu. 

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 654/2014
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Odsek 2 sa mení takto: vypúšťa sa
i) V odseku 2 prvom pododseku sa 
prvá veta nahrádza takto: „Pri postupe 
podľa odseku 1 Komisia vykoná 
preskúmanie zamerané na možné 
dodatočné opatrenia obchodnej politiky 
na základe tohto nariadenia, ktorými sa 
pozastavujú koncesie alebo iné záväzky 
v oblasti obchodu so službami.“
ii) Druhý pododsek sa vypúšťa.
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Odôvodnenie

Tento odsek už nie je relevantný, keďže rozsah pôsobnosti opatrení obchodnej politiky sa 
prostredníctvom zmien nariadenia rozšíril.


