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PREDLOGI SPREMEMB 001-023 
vlagatelj: Odbor za mednarodno trgovino

Poročilo
Marie-Pierre Vedrenne A9-0133/2020
Izvrševanje pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine

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

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja 2/15 
Sodišča,

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Mnenje 2/15 Sodišča Evropske 
unije1а je zagotovilo jasnost glede 
vprašanja pristojnosti, ki jih zajemajo 
celoviti trgovinski sporazumi. To mnenje 
med drugim pojasnjuje, da so določbe, ki 
spadajo v poglavja o trgovini in 
trajnostnem razvoju, v izključni 
pristojnosti Unije in da je cilj trajnostnega 
razvoja sestavni del skupne trgovinske 
politike.
__________________
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1а ECLI:EU:C:2017:376.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Uredba bi morala zagotoviti skladno 
uporabo mehanizma izvrševanja v 
trgovinskih sporih, ki se nanašajo na 
mednarodne trgovinske sporazume, 
vključno z regionalnimi ali dvostranskimi 
sporazumi. Določbe o reševanju sporov, 
vključno z regionalnimi ali dvostranskimi 
trgovinskimi sporazumi, morda niso 
dovolj specifične ali jasne za učinkovito 
reševanje sporov v primeru očitne kršitve 
obveznosti iz trgovinskih sporazumov. V 
prihodnjem zakonodajnem predlogu 
Komisije za pregled Uredbe (EU) 
št. 654/2014 bi morala biti priložena 
celovita ocena učinka. Komisija bi morala 
pripraviti predloge za okrepitev 
izvrševanja zavez na področju 
trajnostnega razvoja. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Unija vztraja pri prevladi 
mednarodnega trgovinskega prava, ki ga 
upravlja STO in se izvaja v skladu s 
členom 23 Sporazuma o STO, in bo 
sodelovala pri vseh prizadevanjih za 
reformo mehanizma STO za reševanje 
sporov, da se zagotovi ustrezno delovanje 
pritožbenega organa STO.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Komisija do ... [eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe] poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o aktualnem razvoju 
na področju reševanja mednarodnih 
trgovinskih sporov in ukrepih, ki jih je 
sprejela v zvezi z reformo pritožbenega 
organa STO.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Unija ostaja zavezana 
večstranskemu pristopu k reševanju 
mednarodnih sporov, trgovini, ki temelji 
na pravilih, in mednarodnemu 
sodelovanju za doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja OZN.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Storitve in pravice intelektualne 
lastnine zavzemajo pomemben in rastoč 
delež svetovne trgovine, urejajo pa jih 
mednarodni trgovinski sporazumi, 
vključno z regionalnimi in dvostranskimi 
sporazumi Unije.
Zato je treba storitve in pravice 
intelektualne lastnine vključiti v področje 
uporabe ukrepov trgovinske politike, ki jih 
lahko sprejme Unija in so trenutno 
omejeni na blago in javna naročila. Z 
razširitvijo področja uporabe teh ukrepov 
bi se morali povečati doslednost in 
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učinkovitost Uredbe (EU) št. 654/2014.

Obrazložitev

Trenutno je Uredba (EU) št. 654/2014 omejena na nekatere ukrepe na področjih blaga in 
javnih naročil. Na drugih področjih, kot so storitve in intelektualna lastnina, pa ne omogoča 
ukrepanja.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Zaradi rastočih napetosti v 
mednarodni trgovini in glede na krizo, ki 
jo preživlja STO, bi morala imeti Unija 
možnost, da se hitro odzove v primeru, ko 
je proti njej sprejet enostranski, nezakonit 
ukrep. Unija bi zato morala imeti 
možnost, da uvede ukrepe, če tretja država 
očitno krši mednarodno pravo ali očitno 
krši trgovinske obveznosti Unije, saj to 
ogroža poslovne interese Unije ali jim 
škoduje oziroma ogroža strateško 
avtonomijo Unije, če je Unija te 
nezakonite ukrepe ustrezno izpodbijala v 
STO ali pred zadevnim organom za 
reševanje sporov.

Obrazložitev

Gre za krepitev zmogljivosti Evropske unije za odzivanje v primeru nezakonitega ukrepa 
zoper njo. Takšen ukrep bi povečal odvračalen učinek uredbe, s čimer bi se zagotovil takojšen 
odziv EU in zavarovanje njenih interesov. Vendar je treba opozoriti, da bi veljalo sorazmerne 
ukrepe uporabiti le v skrajnem primeru.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Nazadnje bi bilo treba klavzulo o 
pregledu iz Uredbe (EU) št. 654/2014 
podaljšati za dodatno obdobje petih let in 
bi morala zajemati uporabo predlagane 

(9) Nazadnje bi morala klavzula o 
pregledu iz Uredbe (EU) št. 654/2014 
zajemati tudi uporabo predlagane 
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spremembe. spremembe.

Obrazložitev

Datum 1. marec 2025, ki ga predlaga Komisija, je preveč oddaljen. Pregled uredbe bi moral 
biti mogoč prej, in sicer med sedanjim mandatnim obdobjem Parlamenta, da bi ugotovili, 
kakšni so rezultati njenega izvajanja in opredelili potrebne prilagoditve.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Uredba (EU) št. 654/2014 
Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) v členu 1 se točka (b) nadomesti z 
naslednjim:

(b) izravnati koncesije ali druge 
obveznosti v trgovinskih odnosih s tretjimi 
državami, ko se spremeni obravnava blaga 
iz Unije na način, ki vpliva na interese 
Unije.

(b) izravnati koncesije ali druge 
obveznosti v trgovinskih odnosih s tretjimi 
državami, ko se spremeni obravnava blaga 
ali storitev iz Unije na način, ki vpliva na 
interese Unije.

Obrazložitev

Treba je opozoriti, da se lahko spremeni tudi obravnava storitev.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1a) v členu 2 se točka (b) nadomesti z 
naslednjim:

(b) „koncesije ali druge obveznosti“ 
pomeni tarifne koncesije ali katere koli 
druge ugodnosti, ki se jih je Unija zavezala 
uporabiti v svoji trgovini s tretjimi 
državami na podlagi mednarodnih 
trgovinskih sporazumov, katerih 

(b) „koncesije ali druge obveznosti“ 
pomeni tarifne koncesije, obveznosti na 
področju storitev, obveznosti, ki se 
nanašajo na vidike pravic intelektualne 
lastnine, ki zadevajo trgovino, ali katere 
koli druge ugodnosti, ki se jih je Unija 
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pogodbenica je; zavezala uporabiti v svoji trgovini s 
tretjimi državami na podlagi mednarodnih 
trgovinskih sporazumov, katerih 
pogodbenica je;

Obrazložitev

Vključitev storitev in pravic intelektualne lastnine na seznam ukrepov trgovinske politike 
Unije bo okrepila verodostojnost in odvračalen učinek uredbe. Zato je treba spremeniti 
opredelitev pojma.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 3 – odstavek 1 – točka b b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

“(bb) v trgovinskih sporih v zvezi z 
drugimi mednarodnimi trgovinskimi 
sporazumi, vključno z regionalnimi ali 
dvostranskimi sporazumi, če obravnava ni 
mogoča, ker tretja država ne sprejme 
potrebnih ukrepov, da bi bil postopek za 
reševanje sporov uspešen;“;

“(bb) v trgovinskih sporih v zvezi z 
drugimi mednarodnimi trgovinskimi 
sporazumi, vključno z regionalnimi ali 
dvostranskimi sporazumi, če obravnava ni 
mogoča, ker tretja država odlaša s postopki 
ali ne sprejme potrebnih ukrepov, da bi bil 
postopek za reševanje sporov uspešen;“; 

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1a) v členu 3 se točka (d) nadomesti z 
naslednjim:

(d) v primerih sprememb koncesij s 
strani članice STO v skladu s členom 
XXVIII GATT 1994, kadar niso 
dogovorjene nobene kompenzacijske 
prilagoditve.

(d) v primerih sprememb koncesij ali 
obveznosti s strani članice STO v skladu s 
členom XXVIII GATT 1994 ali členom 
XXI GATS, kadar niso dogovorjene 
nobene kompenzacijske prilagoditve.
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Obrazložitev

Treba je opozoriti, da lahko tudi na področju storitev pride do sprememb koncesij ali 
obveznosti.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) v členu 3 se doda naslednja točka:
(da) če tretja država sprejme ukrepe 
trgovinske politike, ki ogrožajo ali škodijo 
poslovnim interesom Unije ali ogrožajo 
strateško avtonomijo Unije, ter pomenijo 
očitno kršitev mednarodnega prava ali 
jasno kršitev njenih trgovinskih 
obveznosti do Unije, če je Unija te ukrepe 
ustrezno izpodbijala v okviru STO ali pred 
zadevnim organom za reševanje sporov.

Obrazložitev

EU mora okrepiti svoja orodja, da bi se lahko odzvala na vsak enostranski in nezakonit 
ukrep, ki ga proti njej sprejme tretja država in škodi njenim poslovnim interesom. EU bi 
morala imeti možnost, da sprejme ukrepe trgovinske politike iz člena 5, če tretja država v 
odnosu do nje očitno krši pravila mednarodnega prava. Ti ukrepi bodo začasne narave in 
bodo namenjeni zaščiti pravic Unije.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 4 – odstavek 2 – točka b b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) kadar se sprejmejo ukrepi za 
omejitev trgovine s tretjo državo v 
situacijah iz člena 3(aa) ali člena 3(bb), so 
taki ukrepi sorazmerni z razveljavitvijo ali 
omejitvijo trgovinskih interesov Unije, ki 
jo povzročijo ukrepi navedene tretje 
države;“;

(bb) kadar se sprejmejo ukrepi za 
omejitev trgovine s tretjo državo v 
situacijah iz člena 3(aa), člena 3(bb) ali 
člena 3(e), so taki ukrepi sorazmerni z 
razveljavitvijo ali omejitvijo trgovinskih 
interesov Unije, ki jo povzročijo ukrepi 
navedene tretje države, in kolikor je 
mogoče podprejo prizadete sektorje 
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Unije;“;

Obrazložitev

Ukrepi bi morali biti ciljno usmerjeni in sorazmerni ter se uporabiti le kot zadnja možnost.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) v členu 4 se odstavek 2(d) nadomesti 
z naslednjim:

(d) kadar so koncesije preklicane v 
trgovini s tretjo državo v povezavi s 
členom XXVIII GATT 1994 in povezanim 
Dogovorom5, so te koncesije v skladu s 
pogoji iz člena XXVIII GATT 1994 in 
povezanega Dogovora bistveno 
enakovredne koncesijam, ki jih je 
spremenila ali preklicala ta tretja država.

(d) kadar so koncesije ali obveznosti 
spremenjene ali preklicane v trgovini s 
tretjo državo v povezavi s členom XXVIII 
GATT 1994 in povezanim Dogovorom5 ali 
členom XXI GATS in povezanimi 
izvedbenimi postopki, so te koncesije v 
skladu s pogoji iz člena XXVIII GATT 
1994 in povezanega Dogovora ali člena 
XXI GATS in povezanimi izvedbenimi 
postopki bistveno enakovredne koncesijam 
ali obveznostim, ki jih je spremenila ali 
preklicala ta tretja država.

_______________ _____________
5 Dogovor „Razlaga in uporaba 
člena XXVIII“.

5 Dogovor „Razlaga in uporaba 
člena XXVIII“.

Obrazložitev

Treba je opozoriti, da lahko tudi na področju storitev pride do sprememb koncesij ali 
obveznosti.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 4 a (novo)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=SL#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=SL#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) vstavi se naslednji člen:
Člen 4a
Zahteva Evropskega parlamenta in/ali 
Sveta
1. Evropski parlament in/ali Svet lahko 
pozoveta Komisijo, da sprejme ustrezne 
ukrepe za sprejetje izvedbenih aktov iz 
člena 4.

2. Če se Evropski parlament in/ali Svet 
odloči uporabiti možnost iz odstavka 1, 
Komisiji predloži vse dokaze o primerih iz 
člena 3, ki izničujejo ali škodujejo 
poslovnim interesom Unije.
3. Komisija po prejemu zahtevka 
nemudoma obvesti Evropski parlament in 
Svet, na kakšen način namerava 
obravnavati zahtevo.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 5 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) v členu 5(1) se vstavi naslednja 
točka:
(ba) zamrznitev zavez ali drugih 
obveznosti na področju storitev;

Obrazložitev

Vključitev storitev na seznam ukrepov trgovinske politike Unije bo okrepila verodostojnost in 
odvračalen učinek uredbe.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 5 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) v členu 5(1) se vstavi naslednja 
točka: 
(bb) zamrznitev obveznosti, ki se 
nanašajo na vidike pravic intelektualne 
lastnine, ki zadevajo trgovino;

Obrazložitev

Vključitev pravic intelektualne lastnine na seznam ukrepov trgovinske politike Unije bo 
okrepila verodostojnost in odvračalen učinek uredbe.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 e (novo)
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2e) v členu 7(2) se prvi pododstavek 
točke (c) nadomesti z naslednjim:

(c) v primerih spremembe koncesij s 
strani članice STO v skladu s členom 
XXVIII GATT 1994, če zadevna tretja 
država Uniji prizna ustrezno in sorazmerno 
nadomestilo po sprejetju izvedbenega akta 
v skladu s členom 4(1).

(c) v primerih preklica ali spremembe 
koncesij oziroma obveznosti s strani 
članice STO v skladu s členom XXVIII 
GATT 1994 ali členom XXI GATS, če 
zadevna tretja država Uniji prizna ustrezno 
in sorazmerno nadomestilo po sprejetju 
izvedbenega akta v skladu s členom 4(1).

Obrazložitev

Treba je opozoriti, da lahko tudi na področju storitev pride do sprememb koncesij ali 
obveznosti.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 f (novo)
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 9 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2f) v členu 9 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:

1. Komisija pri uporabi te uredbe zbira 
informacije in mnenja o gospodarskih 
interesih Unije v zvezi z določenim blagom 
ali storitvami ali določenimi sektorji, in 
sicer prek obvestila v Uradnem listu 
Evropske unije ali prek drugih ustreznih 
javnih sredstev komuniciranja, vključno z 
obdobjem, v katerem je treba posredovati 
informacije. Komisija prejete informacije 
upošteva.

1. Komisija pri uporabi te uredbe zbira 
informacije in mnenja o gospodarskih 
interesih Unije v zvezi z določenim blagom 
ali storitvami ali določenimi sektorji ali 
kar zadeva pravice intelektualne lastnine, 
in sicer prek obvestila v Uradnem listu 
Evropske unije ali prek drugih ustreznih 
javnih sredstev komuniciranja, vključno z 
obdobjem, v katerem je treba posredovati 
informacije. Komisija prejete informacije 
upošteva.

Obrazložitev

Informacije je treba iskati tudi na področju pravic intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 1. marca 2025 
pregleda področje uporabe te uredbe, pri 
čemer upošteva zlasti spremembe področja 
uporabe z učinkom z dne [datum začetka 
veljavnosti te uredbe o spremembi], 
ukrepe trgovinske politike, ki bi lahko bili 
sprejeti, in njeno izvajanje, ter o svojih 
ugotovitvah poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Komisija v najkrajšem možnem roku po ... 
[datum začetka veljavnosti te uredbe o 
spremembi], vendar najpozneje v dveh 
letih od tega datuma, pregleda področje 
uporabe te uredbe, pri čemer upošteva 
zlasti ukrepe trgovinske politike, ki bi 
lahko bili sprejeti, in njeno izvajanje, ter o 
svojih ugotovitvah poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Ta pregled vključuje 
predloge za okrepitev izvrševanja 
obveznosti trajnostnega razvoja.
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Obrazložitev

Datum pregleda, ki ga predlaga Komisija, je preveč oddaljen. Pregled uredbe bi moral biti 
mogoč prej, in sicer med sedanjim mandatnim obdobjem Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (EU) št. 654/2014
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odstavek 2 se spremeni: črtano
(i) v prvem pododstavku odstavka 2 se prvi 
stavek nadomesti z naslednjim: „V skladu 
z odstavkom 1 Komisija opravi pregled z 
namenom, da se v okviru te uredbe 
predvidijo dodatni ukrepi trgovinske 
politike, ki začasno prekinejo koncesije ali 
druge obveznosti na področju trgovine s 
storitvami.“;
(ii) drugi pododstavek se črta.

Obrazložitev

Ni več razlogov za ohranitev tega odstavka, saj je bilo področje uporabe ukrepov trgovinske 
politike razširjeno s spremembami uredbe.


