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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 654/2014 
dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu 
międzynarodowego
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2019)0623),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0197/2019),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nr 2/151,

– uwzględniając swoją rezolucję w sprawie kryzysu w Organie Apelacyjnym WTO z dnia 
28 listopada 2019 r.2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0133/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1 ECLI:EU:C:2017:376.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0083.
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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 
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 
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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 
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)
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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.

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.
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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 
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.



PE647.001v03-00 10/21 RR\1209433PL.docx

PL

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

b) równoważenia koncesji lub innych 
zobowiązań w stosunkach handlowych 
z państwami trzecimi, w przypadku gdy 
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 
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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 
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;”;

„bb) w sporach handlowych dotyczących 
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.
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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 
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, 

bb) w przypadku zastosowania środków 
mających na celu ograniczenie handlu 
z państwem trzecim w sytuacjach, 
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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;”;

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

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

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
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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 
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;
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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;

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 – litera c

Tekst obowiązujący Poprawka

2e) artykuł 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.
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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 
Unii Europejskiej lub korzystając z innych 
odpowiednich środków komunikacji, przy 
czym określa termin przedkładania tych 
informacji i opinii. Komisja uwzględnia 
uzyskane informacje i opinie.

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 
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 

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 
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wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zmieniającego], środków 
polityki handlowej, które mogą zostać 
przyjęte, oraz wdrażania tego 
rozporządzenia, oraz składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

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

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.



PE647.001v03-00 18/21 RR\1209433PL.docx

PL

UZASADNIENIE 

Kontekst i wniosek Komisji Europejskiej
Rozporządzenie (UE) nr 654/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady zapewniło Unii 
Europejskiej horyzontalne ramy prawne, dzięki którym może ona egzekwować swoje prawa 
wynikające z Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) oraz 
innych międzynarodowych umów handlowych. Z uwagi na globalny wzrost liczby działań 
odwetowych trzeba było wzmocnić egzekwowanie praw handlowych UE, potwierdzić jej 
wiarygodność i wreszcie przekonać partnerów handlowych do przestrzegania zasad gry 
określonych w umowach handlowych.

Ostatnie wydarzenia w WTO i blokada Organu Apelacyjnego jej Organu Rozstrzygania 
Sporów zmuszają Unię Europejską do wprowadzenia zmian w rozporządzeniu (UE) nr 
654/2014. Poza tym Unia powinna być w stanie chronić swoje interesy w ramach 
międzynarodowych umów handlowych w sytuacjach, gdy państwa trzecie przyjmują środki 
niezgodne z prawem, a jednocześnie blokują proces rozstrzygania sporów. Rozporządzenie w 
swej pierwotnej formie nie było przygotowywane z myślą o tego rodzaju sytuacjach, ale obecny 
rozwój wydarzeń, czyli paraliż Organu Apelacyjnego do spraw rozstrzygania sporów w ramach 
WTO, wymaga od Unii podjęcia szybkich działań w celu ochrony jej interesów. 

W dniu 12 grudnia 2019 r., dzień po tym, jak Organ Apelacyjny WTO przestał działać, Komisja 
opublikowała nowy wniosek zmieniający wcześniejsze rozporządzenie. Nowy wniosek 
Komisji ma głównie na celu radzenie sobie z sytuacjami, w których po podjęciu przez zespół 
orzekający WTO decyzji korzystnej dla Unii procedura zostaje zablokowana. Blokada jest 
spowodowana tym, że druga strona odwołuje się od decyzji „w próżnię” i nie zgadza się na 
zastosowanie tymczasowego arbitrażu odwoławczego na podstawie art. 25 uzgodnienia WTO 
w sprawie rozstrzygania sporów. W takiej sytuacji procedura rozstrzygania sporów nie 
przyniesie wiążących rezultatów, natomiast wniosek Komisji pozwoli UE poczynić niezbędne 
kroki dzięki prawu do podjęcia działań w odpowiedzi na środki zastosowane przez państwo 
trzecie. 

Wniosek Komisji uwzględnia ponadto podobne sytuacje, które mogą mieć miejsce w ramach 
innych międzynarodowych umów handlowych, zwłaszcza umów regionalnych lub 
dwustronnych, kiedy to państwo trzecie nie współpracuje na tyle, aby rozstrzyganie sporów 
mogło przynieść skutki, na przykład gdy państwo trzecie nie wyznaczy arbitra, a nie 
przewidziano żadnego alternatywnego mechanizmu arbitrażowego pozwalającego mimo 
wszystko przeprowadzić procedurę.  

Stanowisko sprawozdawczyni 
Sprawozdawczyni popiera wniosek Komisji i zgadza się, że sytuacja jest pilna, gdyż wymaga 
uzupełnienia luk istniejących w obecnych przepisach. Unia Europejska powinna być w stanie 
chronić swoje interesy w ramach międzynarodowych umów handlowych w sytuacjach, gdy 
państwa trzecie przyjmują środki niezgodne z prawem, a jednocześnie blokują proces 
rozstrzygania sporów. Ponadto należy przypomnieć o naszym poparciu dla wielostronnego 
systemu handlowego opartego na poszanowaniu zasad. Dlatego sprawozdawczyni z 
zadowoleniem przyjmuje wielostronny tymczasowy arbitraż odwoławczy, który został 
ustanowiony przez UE i 15 innych członków WTO 27 marca 2020 r., wszedł w życie 
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30 kwietnia 2020 r. i pozwala zaradzić tymczasowemu paraliżowi mechanizmu odwoławczego 
WTO w zakresie sporów handlowych. 

 Włączenie usług i praw własności intelektualnej w zakres stosowania środków polityki 
handlowej (art. 5)

Niemniej jednak sprawozdawczyni uważa również, że pewne argumenty wysunięte przez 
Parlament Europejski w momencie przyjmowania rozporządzenia (UE) nr 654/2014 są nadal 
aktualne, dlatego opowiada się za rozszerzeniem zakresu stosowania rozporządzenia. Chodzi 
mianowicie o uwzględnienie usług i praw własności intelektualnej na liście środków polityki 
handlowej, jakimi dysponuje Unia.

Usługi i prawa własności intelektualnej mają ważny i coraz większy udział w naszej wymianie 
handlowej z resztą świata i są przedmiotem umów handlowych UE. Ich uwzględnienie pozwoli 
wzmocnić wiarygodność i efekt odstraszający rozporządzenia, pokazując, że UE jest w stanie 
skutecznie i globalnie bronić swoich praw handlowych. Jest to konieczne dla ustanowienia 
spójnych ram prawnych, które zapewnią poszanowanie praw Unii, pozwalając jej bronić jej 
praw dzięki podejmowaniu środków w dziedzinie usług i praw własności intelektualnej równie 
szybko i skutecznie jak w dziedzinie towarów i zamówień publicznych. Ponadto da to UE 
możliwość podejmowania środków przeciwdziałania w dziedzinach zapewniających 
najsilniejszy efekt, a zarazem dokładnego i wyważonego wybierania środków, które jak 
najmniej wpłyną na interesy UE.

 Możliwość natychmiastowego zastosowania środków w przypadku zastosowania przez 
państwo trzecie wobec UE jednostronnych środków jawnie naruszających prawo 
międzynarodowe ze szkodą dla interesów UE 

Sprawozdawczyni opowiada się także za zwiększeniem w ramach rozporządzenia zdolności 
reagowania Unii Europejskiej w przypadku niezgodnych z prawem działań wymierzonych 
przeciwko niej. W obliczu obecnych napięć w międzynarodowych stosunkach handlowych i 
kryzysu WTO Unia 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. 
Dlatego poza wystąpieniem o wszczęcie procedury rozstrzygania sporów Unia powinna mieć 
możliwość zastosowania środków polityki handlowej przewidzianych w art. 5 w przypadku 
wymierzonego przeciwko niej jawnego naruszenia przez państwo trzecie przepisów prawa 
międzynarodowego. W ten sposób i dzięki tym środkom tymczasowym gospodarka Unii i 
działające w niej podmioty gospodarcze nie musiałyby ponosić bezpośrednich konsekwencji 
niezgodnych z prawem środków i czekać kilku miesięcy na podjęcie decyzji w ramach 
procedury rozstrzygania, aby móc wreszcie zareagować. Działania te pozwoliłyby wzmocnić 
odstraszający charakter rozporządzenia oraz zapewnić natychmiastową reakcję UE i obronę jej 
interesów. Sprawozdawczyni zwraca uwagę na odstraszający charakter działań i przypomina, 
że te proporcjonalne środki powinny być stosowane jedynie w ostateczności. 

 Wcześniejszy termin przeglądu rozporządzenia
Sprawozdawczyni chciałaby wreszcie zmienić datę przeglądu nowego wniosku Komisji. 
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. 



PE647.001v03-00 20/21 RR\1209433PL.docx

PL

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł Wykonywanie praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad 
handlu międzynarodowego

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

Data przedstawienia w PE 12.12.2019

Komisja przedmiotowo właściwa
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA
19.12.2019

Sprawozdawcy
       Data powołania

Marie-Pierre 
Vedrenne
20.1.2020

Rozpatrzenie w komisji 20.2.2020 28.5.2020 25.6.2020

Data przyjęcia 6.7.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

32
3
3

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Miroslav 
Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël 
Glucksmann, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo 
Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Maxette 
Pirbakas, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, 
Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Reinhard Bütikofer, Nicola Danti, Dino Giarrusso, Seán Kelly

Data złożenia 6.7.2020



RR\1209433PL.docx 21/21 PE647.001v03-00

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

32 +

ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos

GUE Emmanuel Maurel, Helmut Scholz 

ID Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, 
Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, 
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew Jordi Cañas, Nicola Danti, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne 

S&D Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai 
Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

3 -

Verts/ALE Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini

3 0

ID Herve Juvin, Maxette Pirbakas

Renew Barry Andrews

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


