
PR\1245607HR.docx PE703.008v01-00

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

Europski parlament
2019-2024

Odbor za međunarodnu trgovinu

2021/0406(COD)

19.4.2022

***I
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti Unije i njezinih 
država članica od gospodarske prisile koju primjenjuju treće zemlje 
(COM(2021)0775 – C9-0000/2021 – 2021/0406(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Bernd Lange



PE703.008v01-00 2/35 PR\1245607HR.docx

HR

PR_COD_1amCom

Oznake postupaka

* Postupak savjetovanja
*** Postupak suglasnosti

***I Redovni zakonodavni postupak (prvo čitanje)
***II Redovni zakonodavni postupak (drugo čitanje)

***III Redovni zakonodavni postupak (treće čitanje)

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Izmjene nacrta akta

Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca

Brisanja su označena podebljanim kurzivom u lijevom stupcu. Izmjene su 
označene podebljanim kurzivom u obama stupcima. Novi tekst označen je 
podebljanim kurzivom u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni 
odlomak iz nacrta akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na 
postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak 
u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba 
akta na koju se izmjena odnosi. 

Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta

Novi dijelovi teksta označuju se podebljanim kurzivom. Brisani dijelovi 
teksta označuju se oznakom ▌ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da 
se novi tekst označi podebljanim kurzivom, a da se zamijenjeni tekst izbriše 
ili precrta. 
Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe 
prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.
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NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti Unije i njezinih država 
članica od gospodarske prisile koju primjenjuju treće zemlje 
(COM(2021)0775 – C9-0000/2021 – 2021/0406(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2021)0775),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog 
Parlamentu (C9-0000/2021),

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o upotrebi delegiranih akata, 

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je nadležni odbor odobrio u skladu s 
člankom 74. stavkom 4. Poslovnika, činjenicu da se Komisija obvezala preuzeti 
stajalište Parlamenta te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 
14. prosinca 2021. obvezao prihvatiti to stajalište u skladu s člankom 294. stavkom 4. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članke 59., 40. i 41. Poslovnika,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za vanjske poslove,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0000/2022),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.
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Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) U skladu s člankom 1. Povelje 
Ujedinjenih naroda svrhe Ujedinjenih 
naroda uključuju svrhu razvijanja 
prijateljskih odnosa među narodima 
utemeljenih na poštovanju načela 
ravnopravnosti.

(3) U skladu s člankom 1. Povelje 
Ujedinjenih naroda svrhe Ujedinjenih 
naroda uključuju svrhu razvijanja 
prijateljskih odnosa među narodima 
utemeljenih na poštovanju načela 
ravnopravnosti. Nadalje, u skladu s 
Deklaracijom o načelima međunarodnog 
prava o prijateljskim odnosima i suradnji 
između država u skladu s Poveljom 
Ujedinjenih naroda, međunarodni odnosi 
vode se uz poštovanje načela suverene 
jednakosti i nemiješanja.

Or. en

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4a) Međunarodno pravo o 
odgovornosti države za međunarodno 
protupravne čine kodificirala je Komisija 
Ujedinjenih naroda za međunarodno 
pravo 2001.1a te bi se djelovanje Unije 
trebalo voditi tim pravom u slučajevima u 
kojima je Unija suočena s gospodarskom 
prisilom treće zemlje koja predstavlja 
međunarodno protupravni čin. U 
Deklaraciji o načelima međunarodnog 
prava o prijateljskim odnosima i suradnji 
između država u skladu s Poveljom 
Ujedinjenih naroda 1b navodi se da 
nijedna država ne smije koristiti ili 
poticati upotrebu ekonomskih, političkih 
ili drugih mjera kojima je cilj prisiliti 
drugu državu na to da joj ona podredi 
izvršavanje svojih suverenih prava 
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odnosno kojima je cilj ostvariti korist bilo 
kakve vrste. Ta su kodificirana pravila 
međunarodnog običajnog prava 
obvezujuća.
__________________
1a Članci o odgovornosti države za 
međunarodno protupravne čine, koje je 
Komisija Ujedinjenih naroda za 
međunarodno pravo donijela na svojoj 
pedeset trećoj sjednici 2001., a Opća 
skupština Ujedinjenih naroda primila na 
znanje u rezoluciji 56/83.
1b Rezolucija 2625 (XXV) Opće skupštine 
Ujedinjenih naroda od 24. listopada 1970. 

Or. en

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Iako uvijek djeluje u okviru 
međunarodnog prava, Uniji je neophodan 
odgovarajući instrument za odvraćanje i 
suzbijanje gospodarske prisile koju 
primjenjuju treće zemlje radi zaštite svojih 
prava i interesa te prava i interesa svojih 
država članica. To posebno vrijedi ako 
treće zemlje poduzmu mjere koje utječu na 
trgovinu ili ulaganje kojima se upliću u 
legitimne suverene odluke Unije ili njezine 
države članice tako što nastoje spriječiti ili 
postići prestanak primjene, izmjenu ili 
donošenje određenog akta Unije ili njezine 
države članice. Takve mjere koje utječu na 
trgovinu ili ulaganje mogu uključivati ne 
samo mjere koje se poduzimaju na 
državnom području treće zemlje i imaju 
učinke unutar tog područja nego i mjere 
koje poduzimaju treće zemlje, među 
ostalim putem subjekata pod kontrolom ili 
usmjeravanjem treće zemlje i koji su 
prisutni u Uniji, a koje uzrokuju štetu 

(6) Iako uvijek djeluje u okviru 
međunarodnog prava, Uniji je neophodan 
odgovarajući instrument za odvraćanje i 
suzbijanje gospodarske prisile koju 
primjenjuju treće zemlje radi zaštite svojih 
prava i interesa te prava i interesa svojih 
država članica. To posebno vrijedi ako 
treće zemlje poduzmu, propuste poduzeti 
ili zaprijete da će poduzeti mjere koje 
utječu na trgovinu ili ulaganje kojima se 
upliću u legitimne suverene odluke Unije 
ili njezine države članice tako što nastoje 
spriječiti ili postići prestanak primjene, 
izmjenu ili donošenje određenog akta Unije 
ili njezine države članice, uključujući 
svaki oblik određenog političkog odabira 
ili stajališta u vezi s političkim odabirom 
kao što su rezolucije Europskog 
parlamenta. Takve mjere koje utječu na 
trgovinu ili ulaganje ili prijetnje takvim 
mjerama mogu uključivati ne samo mjere 
koje se poduzimaju, koje se propuste 



PE703.008v01-00 8/35 PR\1245607HR.docx

HR

gospodarskim aktivnostima u Uniji. poduzeti ili za koje postoje prijetnje da će 
se poduzeti na državnom području treće 
zemlje i imaju učinke unutar tog područja 
nego i mjere koje poduzimaju, koje 
propuste poduzeti ili za koje postoje 
prijetnje da će ih poduzeti treće zemlje, 
među ostalim putem subjekata pod 
kontrolom ili usmjeravanjem treće zemlje i 
koji su prisutni u Uniji, a koje uzrokuju 
štetu gospodarskim aktivnostima u Uniji.

Or. en

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7a) Ovom se Uredbom dopunjuje 
pravo Unije u području trgovine, kao što 
je Uredba (EU) 2021/167 Europskog 
parlamenta i Vijeća1a. Trebala bi se 
primjenjivati samo u slučaju prisile od 
strane trećih zemalja na koje se ne 
primjenjuju drugi instrumenti prava 
Unije.
__________________
1a Uredba (EU) 2021/167 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 10. veljače 2021. o 
izmjeni Uredbe (EU) br. 654/2014 o 
ostvarivanju prava Unije na primjenu i 
provedbu međunarodnih trgovinskih 
pravila (SL L 49, 12.2.2021, str. 1.). 

Or. en

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) U skladu s načelom 
proporcionalnosti, za stvaranje 
djelotvornog i sveobuhvatnog okvira za 
djelovanje Unije protiv gospodarske prisile 
nužno je i primjereno propisati pravila o 
preispitivanju, utvrđivanju i suzbijanju 
mjera gospodarske prisile koju primjenjuju 
treće zemlje. Točnije, mjerama odgovora 
Unije trebaju prethoditi preispitivanje 
činjenica, utvrđivanje postojanja 
gospodarske prisile i, kad god je to 
moguće, pokušaj pronalaska rješenja u 
suradnji s predmetnom trećom zemljom. 
Sve mjere koje Unija uvede trebale bi biti 
proporcionalne šteti koju su uzrokovale 
mjere gospodarske prisile koju primjenjuju 
treće zemlje. Kriterijima za definiranje 
mjera odgovora Unije trebalo bi posebice 
uzeti u obzir potrebu za izbjegavanjem ili 
smanjivanjem popratnih učinaka, 
administrativnog opterećenja i troškova 
nametnutih gospodarskim subjektima iz 
Unije kao i interes Unije. Stoga ova 
Uredba ne prelazi ono što je potrebno za 
ostvarivanje ciljeva u skladu s člankom 5. 
stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.

(9) U skladu s načelom 
proporcionalnosti, za stvaranje 
djelotvornog i sveobuhvatnog okvira za 
djelovanje Unije protiv gospodarske prisile 
nužno je i primjereno propisati pravila o 
preispitivanju, utvrđivanju i suzbijanju 
mjera gospodarske prisile koju primjenjuju 
treće zemlje. Točnije, mjerama odgovora 
Unije trebaju prethoditi preispitivanje 
činjenica, utvrđivanje postojanja 
gospodarske prisile i, kad god je to 
moguće, pokušaj pronalaska rješenja u 
suradnji s predmetnom trećom zemljom. 
Sve mjere koje Unija uvede trebale bi biti 
proporcionalne šteti koju su uzrokovale 
mjere gospodarske prisile koju primjenjuju 
treće zemlje. Kriterijima za definiranje 
mjera odgovora Unije trebalo bi posebice 
uzeti u obzir potrebu za izbjegavanjem ili 
smanjivanjem rizika od eskalacija u 
međunarodnim trgovinskim odnosima, 
popratnih učinaka, administrativnog 
opterećenja i troškova nametnutih 
gospodarskim subjektima iz Unije kao i 
interes Unije. Stoga ova Uredba ne prelazi 
ono što je potrebno za ostvarivanje ciljeva 
u skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora 
o Europskoj uniji.

Or. en

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Komisija bi trebala preispitati jesu 
li mjere treće zemlje prisilne, i to na 
vlastitu inicijativu ili po primitku 
informacija dobivenih iz bilo kojeg izvora, 
uključujući pravne i fizičke osobe ili 
državu članicu. Nakon što to preispita, 

(13) Komisija bi mogla i, posebno u 
slučaju obrazložene pritužbe, trebala 
preispitati jesu li mjere treće zemlje 
prisilne, i to na vlastitu inicijativu ili po 
primitku informacija dobivenih iz bilo 
kojeg izvora, uključujući pravne i fizičke 
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Komisija bi u odluci trebala utvrditi je li 
mjera treće zemlje prisilna. Komisija bi 
predmetnu treću zemlju trebala obavijestiti 
o svakom slučaju u kojem utvrdi da postoji 
gospodarska prisila i ujedno zatražiti od nje 
da prestane s gospodarskom prisilom i, 
prema potrebi, nadoknadi eventualnu štetu.

osobe ili državu članicu. Nakon što to 
preispita, Komisija bi u odluci trebala 
utvrditi je li mjera treće zemlje prisilna. 
Komisija bi predmetnu treću zemlju trebala 
obavijestiti o svakom slučaju u kojem 
utvrdi da postoji gospodarska prisila i 
ujedno zatražiti od nje da prestane s 
gospodarskom prisilom i, prema potrebi, 
nadoknadi eventualnu štetu.

Or. en

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14) Unija bi trebala pružiti podršku 
trećim zemljama pogođenima istim ili 
sličnim mjerama gospodarske prisile ili 
drugim zainteresiranim trećim zemljama i 
surađivati s njima. Unija bi trebala 
sudjelovati u međunarodnoj koordinaciji u 
bilateralnim, plurilateralnim ili 
multilateralnim forumima koji su 
usmjereni na sprečavanje ili okončanje 
gospodarske prisile.

(14) Unija bi trebala surađivati s trećim 
zemljama pogođenima istim ili sličnim 
mjerama gospodarske prisile ili drugim 
zainteresiranim trećim zemljama. Unija bi 
trebala sudjelovati u međunarodnoj 
koordinaciji u svim bilateralnim, 
plurilateralnim ili multilateralnim 
forumima koji su prikladni za sprečavanje 
ili okončanje gospodarske prisile.

Or. en

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15) Unija bi protumjere trebala uvesti 
samo ako druga sredstva, kao što su 
pregovori, posredovanje ili rješavanje 
spora pred neovisnim tijelom, ne dovedu 
do brzog i djelotvornog prestanka primjene 
gospodarske prisile i naknade štete koju je 

(15) Unija se potiče na proaktivno 
korištenje svih dostupnih sredstava za 
suradnju s predmetnom trećom zemljom, 
kao što su pregovori, rješavanje spora pred 
neovisnim tijelom, posebno s pomoću 
mehanizma Svjetske trgovinske 
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ona uzrokovala Uniji ili njezinim državama 
članicama te ako je takvo djelovanje nužno 
kako bi se zaštitili interesi i prava Unije i 
njezinih država članica i ako je to u 
interesu Unije. Primjereno je da se 
Uredbom utvrde primjenjiva pravila i 
postupci za uvođenje i primjenu mjera 
odgovora Unije i prema potrebi dopusti 
hitno djelovanje za očuvanje djelotvornosti 
mjera odgovora Unije.

organizacije za rješavanje sporova, ili 
posredovanje te bi trebala uvesti mjere u 
slučaju da ta sredstva ne dovedu do brzog 
i djelotvornog prestanka primjene 
gospodarske prisile i naknade štete koju je 
ona uzrokovala Uniji ili njezinim državama 
članicama te ako je takvo djelovanje nužno 
kako bi se zaštitili interesi i prava Unije i 
njezinih država članica i ako je to u 
interesu Unije. Primjereno je da se 
Uredbom utvrde primjenjiva pravila i 
postupci za uvođenje i primjenu mjera 
odgovora Unije i prema potrebi dopusti 
hitno djelovanje za očuvanje djelotvornosti 
mjera odgovora Unije.

Or. en

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16) Mjere odgovora Unije donesene u 
skladu s ovom Uredbom trebale bi se 
odabrati i utvrditi na temelju objektivnih 
kriterija, uključujući djelotvornost mjera u 
postizanju prestanka prisile koju 
primjenjuje treća zemlja, njihov potencijal 
za olakšavanje situacije gospodarskih 
subjekata u Uniji koji su pogođeni 
mjerama gospodarske prisile koju 
primjenjuje treća zemlja, cilj izbjegavanja 
ili smanjivanja negativnih gospodarskih i 
drugih učinaka na Uniju i izbjegavanje 
nerazmjerne administrativne složenosti i 
troškova. Pri odabiru i utvrđivanju mjera 
odgovora Unije trebalo bi uzeti u obzir i 
interes Unije. Mjere odgovora Unije 
trebalo bi odabrati među širokim rasponom 
opcija kako bi se omogućilo da se u 
svakom pojedinom slučaju donesu 
najprikladnije mjere.

(16) Mjere odgovora Unije donesene u 
skladu s ovom Uredbom trebale bi se 
odabrati i utvrditi na temelju objektivnih 
kriterija, uključujući djelotvornost mjera u 
postizanju prestanka prisile koju 
primjenjuje treća zemlja i naknade štete 
koju je ona prouzročila, njihov potencijal 
za olakšavanje situacije gospodarskih 
subjekata u Uniji koji su pogođeni 
mjerama gospodarske prisile koju 
primjenjuje treća zemlja, cilj izbjegavanja 
ili smanjivanja negativnih gospodarskih i 
drugih učinaka na Uniju i izbjegavanje 
nerazmjerne administrativne složenosti i 
troškova. Pri odabiru i utvrđivanju mjera 
odgovora Unije trebalo bi uzeti u obzir i 
interes Unije. Mjere odgovora Unije 
trebalo bi odabrati među širokim rasponom 
opcija kako bi se omogućilo da se u 
svakom pojedinom slučaju donesu 
najprikladnije mjere.
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Or. en

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(21) Važno je zajamčiti učinkovitu 
komunikaciju i razmjenu stajališta i 
informacija između Komisije, s jedne 
strane, i Europskog parlamenta i Vijeća, s 
druge strane, posebice o nastojanjima za 
ostvarivanje suradnje s predmetnom 
trećom zemljom kako bi se istražile opcije 
za postizanje prestanka gospodarske prisile 
i o pitanjima koja mogu dovesti do 
donošenja mjera odgovora Unije na 
temelju ove Uredbe.

(21) Važno je zajamčiti učinkovitu 
komunikaciju i razmjenu stajališta i 
informacija između Komisije, s jedne 
strane, i Europskog parlamenta i Vijeća, s 
druge strane, posebice o nastojanjima za 
ostvarivanje suradnje s predmetnom 
trećom zemljom kako bi se istražile opcije 
za postizanje prestanka gospodarske prisile 
ili naknade štete koju je ona prouzročila i 
o pitanjima koja mogu dovesti do 
donošenja mjera odgovora Unije na 
temelju ove Uredbe, uključujući faze 
preispitivanja mjera treće zemlje i 
utvrđivanja mjera gospodarske prisile.

Or. en

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ovom se Uredbom propisuju 
pravila i postupci kako bi se zajamčila 
djelotvorna zaštita interesa Unije i njezinih 
država članica ako treća zemlja, s pomoću 
mjera koje utječu na trgovinu ili ulaganje, 
pokuša prisiliti Uniju ili njezinu državu 
članicu da donese određeni akt ili da 
odustane od donošenja određenog akta. 
Ova Uredba pruža okvir za Uniju da 
odgovori na takve situacije kako bi 
odvratila treću zemlju od takvog djelovanja 
ili je navela da prestane s takvim 

1. Ovom se Uredbom propisuju 
pravila i postupci kako bi se zajamčila 
djelotvorna zaštita interesa Unije i njezinih 
država članica ako treća zemlja, s pomoću 
bilo koje vrste djelovanja, propuštanja 
djelovanja ili prijetnje djelovanjem koji 
utječu na trgovinu ili ulaganje, pokuša 
prisiliti Uniju ili njezinu državu članicu da 
donese određeni akt ili da odustane od 
donošenja određenog akta, uključujući 
određeni politički odabir, pravni akt ili 
stajalište povezano s političkim odabirom. 
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djelovanjem, tako što Uniji, kao krajnje 
rješenje, omogućuje suzbijanje takvog 
djelovanja.

Ova Uredba pruža okvir za Uniju da 
odgovori na takve situacije kako bi 
odvratila treću zemlju od takvog djelovanja 
ili postigla prestanak primjene takvog 
djelovanja ili naknadu štete prouzročene 
takvim djelovanjem, tako što Uniji, kao 
krajnje rješenje, omogućuje suzbijanje 
takvog djelovanja.

Or. en

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Svako djelovanje poduzeto na 
temelju ove Uredbe mora biti dosljedno s 
obvezama Unije na temelju međunarodnog 
prava i provodi se u kontekstu načela i 
ciljeva vanjskog djelovanja Unije.

2. Svako djelovanje poduzeto na 
temelju ove Uredbe mora biti dosljedno s 
obvezama Unije na temelju međunarodnog 
prava.

Or. en

Amandman 13

Prijedlog uredbe
Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 1.a
Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se 
sljedeće definicije:
(a) „prisila” znači svako djelovanje ili 
mjera treće zemlje kojom se ona upliće u 
legitimne suverene odluke Unije ili 
njezine države članice tako što nastoji 
spriječiti ili postići prestanak primjene, 
izmjenu ili donošenje određenog akta 
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Unije ili njezine države članice;
(b)  „djelovanje ili mjera treće zemlje” 
znači svaka vrsta mjere, oblik djelovanja, 
propuštanje djelovanja ili prijetnja takvim 
djelovanjem koji se mogu pripisati 
relevantnoj trećoj zemlji; 
(c) „gospodarska prisila” znači prisila 
putem djelovanja ili mjere treće zemlje 
koji utječu na trgovinu ili ulaganje;
(d) „određeni akt” znači određeni 
politički odabir, pravni akt ili stajalište u 
vezi s političkim odabirom Unije ili države 
članice;
(e)  „šteta” znači negativan učinak 
koji je pretrpjela Unija ili država članica, 
uključujući gospodarske subjekte Unije; 
(f) „mjera odgovora Unije” znači 
svaka mjera usklađena s međunarodnim 
obvezama Unije ili dopuštena u skladu s 
međunarodnim pravom u odnosu na treću 
zemlju odgovornu za gospodarsku prisilu 
koja je proporcionalna šteti koju je 
pretrpjela Unija ili država članica i koja je 
usmjerena na prestanak primjene 
gospodarske prisile ili nadoknadu 
prouzročene štete;
(g) „interes Unije” znači prije svega 
potreba za očuvanjem političkog prostora 
Unije ili njezinih država članica radi 
donošenja legitimnih suverenih odabira, 
kao i strateških gospodarskih interesa 
Unije, uključujući gospodarsku i 
socijalnu usklađenost. 

Or. en

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ova se Uredba primjenjuje: 1. Ova se Uredba primjenjuje samo u 
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slučaju gospodarske prisile. 

Or. en

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— ako se treća zemlja upliće u 
legitimne suverene odluke Unije ili 
njezine države članice tako što nastoji 
spriječiti ili postići prestanak primjene, 
izmjenu ili donošenje određenog akta 
Unije ili njezine države članice,

Briše se.

Or. en

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— ako treća zemlja primjenjuje ili 
prijeti da će primijeniti mjere koje utječu 
na trgovinu ili ulaganje.

Briše se.

Or. en

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Za potrebe ove Uredbe takva djelovanja 
treće zemlje nazivaju se mjerama 
gospodarske prisile.

Briše se.
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Or. en

Amandman 18

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pri utvrđivanju jesu li ispunjeni 
uvjeti navedeni u stavku 1. u obzir se 
uzima sljedeće:

2. Pri utvrđivanju gospodarske prisile 
Komisija uzima u obzir sljedeće:

Or. en

Amandman 19

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) intenzitet, ozbiljnost, učestalost, 
trajanje, opseg i razmjer mjere treće zemlje 
i pritisak koji iz nje proizlazi;

(a) intenzitet, ozbiljnost, učestalost, 
trajanje, opseg i razmjer mjere ili 
propuštanja djelovanja treće zemlje i 
pritisak koji iz toga proizlazi; Komisija 
procjenjuje je li takav pritisak dovoljan za 
donošenje mjere odgovora Unije;

Or. en

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) postoji li obrazac uplitanja treće 
zemlje kojim od Unije ili država članica ili 
drugih zemalja nastoji postići određeno 
djelovanje;

(b) postoji li jasan obrazac uplitanja 
treće zemlje kojim od Unije ili država 
članica ili drugih zemalja nastoji postići 
određeno djelovanje;
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Or. en

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) razmjer u kojem mjera treće zemlje 
utječe na područje pod nadležnosti Unije ili 
država članica;

(c) razmjer u kojem mjera ili 
propuštanje djelovanja treće zemlje utječe 
na područje pod nadležnosti Unije ili 
država članica;

Or. en

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) djeluje li treća zemlja na temelju 
legitimnog spornog pitanja koje je 
međunarodno prepoznato;

(d) djeluje li treća zemlja na temelju 
spornog pitanja koje je legitimno u skladu 
s međunarodnim pravom;

Or. en

Amandman 23

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija može preispitati svaku 
mjeru treće zemlje kako bi utvrdila 
ispunjava li uvjete utvrđene u članku 2. 
stavku 1. Komisija je dužna djelovati 
žurno.

1. Komisija može, a u slučaju 
propisno obrazložene pritužbe mora 
preispitati svaku mjeru treće zemlje ili 
prijetnju takvom mjerom kako bi utvrdila 
ispunjava li uvjete utvrđene u članku 2. 
Komisija je dužna djelovati žurno.
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Or. en

Amandman 24

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Komisija može provesti 
preispitivanje iz stavka 1. na vlastitu 
inicijativu ili na temelju informacija 
dobivenih iz bilo kojeg izvora. Komisija je 
dužna zajamčiti zaštitu povjerljivih 
informacija, koje mogu uključivati identitet 
pružatelja informacija, u skladu s 
člankom 12.

2. Komisija provodi preispitivanje iz 
stavka 1. na temelju obrazloženih 
informacija prikupljenih na vlastitu 
inicijativu ili dobivenih iz bilo kojeg 
pouzdanog izvora. Komisija je dužna 
zajamčiti zaštitu povjerljivih informacija, 
koje mogu uključivati skrivanje identiteta 
pružatelja informacija, u skladu s 
člankom 12.

Or. en

Amandman 25

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija može objaviti obavijest u 
Službenom listu Europske unije, ili putem 
drugih odgovarajućih sredstava javne 
komunikacije, s pozivom na dostavljanje 
informacija u određenom roku. U tom 
slučaju Komisija obavještava predmetnu 
treću zemlju o početku preispitivanja.

Komisija obavješćuje Europski parlament 
i Vijeće o svakom razvoju događaja u 
tekućem preispitivanju mjera treće zemlje. 
Ona može objaviti obavijest, u Službenom 
listu Europske unije i putem drugih 
odgovarajućih sredstava javne 
komunikacije, s pozivom na dostavljanje 
informacija u određenom roku te navodeći 
rok za utvrđivanje u skladu s člankom 4., 
koji ne smije biti dulji od šest mjeseci. U 
tom slučaju Komisija obavještava 
predmetnu treću zemlju o početku 
preispitivanja.

Or. en
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Amandman 26

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Nakon preispitivanja u skladu s člankom 3. 
Komisija donosi odluku u kojoj utvrđuje 
ispunjava li mjera predmetne treće zemlje 
uvjete utvrđene u članku 2. stavku 1. 
Komisija je dužna djelovati žurno.

Nakon preispitivanja u skladu s člankom 3. 
Komisija donosi odluku u kojoj utvrđuje 
ispunjava li mjera predmetne treće zemlje 
uvjete utvrđene u članku 2. Komisija je 
dužna djelovati žurno. Komisija objavljuje 
provedbene akte u Službenom listu 
Europske unije i putem drugih 
odgovarajućih sredstava javne 
komunikacije.

Or. en

Amandman 27

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Prije nego što donese odluku, Komisija 
može pozvati predmetnu treću zemlju da 
dostavi svoje primjedbe.

Prije nego što donese odluku, Komisija 
može pozvati predmetnu treću zemlju da 
dostavi svoje primjedbe u određenom roku 
kojim se neće neopravdano odgoditi 
odluka Komisije.

Or. en

Amandman 28

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako utvrdi da mjera predmetne treće 
zemlje ispunjava uvjete utvrđene u 
članku 2. stavku 1., Komisija je tu zemlju 
dužna obavijestiti o odluci i zatražiti od nje 

Ako utvrdi da mjera predmetne treće 
zemlje ispunjava uvjete utvrđene u 
članku 2. stavku 1., Komisija je tu zemlju 
dužna obavijestiti o odluci i zatražiti od nje 
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da prestane s primjenom gospodarske 
prisile i, prema potrebi, nadoknadi štetu 
koju je pretrpjela Unija ili njezine države 
članice.

da prestane s primjenom gospodarske 
prisile i, prema potrebi, nadoknadi štetu 
koju je pretrpjela Unija ili njezine države 
članice u određenom roku.

Or. en

Amandman 29

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija je otvorena za to da u ime Unije 
surađuje s predmetnom trećom zemljom 
kako bi se istražile opcije radi postizanja 
prestanka primjene gospodarske prisile. Te 
opcije mogu uključivati:

Komisija je otvorena za to da u ime Unije 
surađuje s predmetnom trećom zemljom 
kako bi se istražile opcije radi postizanja 
prestanka primjene gospodarske prisile i, 
prema potrebi, nadoknade štete koju je 
prouzročila Uniji ili njezinim državama 
članicama. Te opcije mogu uključivati:

Or. en

Amandman 30

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – alineja 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

- podnošenje spora na rješavanje 
neovisnom međunarodnom tijelu;

Or. en

Amandman 31

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – alineja 3.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— podnošenje spora na rješavanje 
neovisnom međunarodnom tijelu.

Briše se.

Or. en

Amandman 32

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija je dužna izvješćivati Europski 
parlament i Vijeće o relevantnim 
promjenama.

Komisija je dužna u potpunosti i 
pravovremeno izvješćivati Europski 
parlament i Vijeće o razvoju događaja u 
suradnji s predmetnom trećom zemljom.

Or. en

Amandman 33

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija je dužna u ime Unije započeti 
savjetovanje ili suradnju sa svakom 
zemljom pogođenom istom ili sličnim 
mjerama gospodarske prisile ili sa svakom 
zainteresiranom trećom zemljom radi 
postizanja prestanka primjene prisile. To 
prema potrebi može uključivati 
koordinaciju u relevantnim međunarodnim 
forumima i koordinaciju odgovora na 
prisilu.

Komisija je dužna u ime Unije započeti 
savjetovanje ili suradnju sa svakom 
zemljom pogođenom istom ili sličnim 
mjerama gospodarske prisile ili sa svakom 
zainteresiranom trećom zemljom radi 
postizanja prestanka primjene prisile. To 
prema potrebi može uključivati 
koordinaciju u relevantnim međunarodnim 
forumima i koordinaciju odgovora na 
prisilu. Takva suradnja ne smije 
neopravdano odgoditi primjenu ovog 
instrumenta.

Or. en
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Amandman 34

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija donosi provedbeni akt 
kojim se utvrđuje da je dužna poduzeti 
mjeru odgovora Unije:

1. Komisija donosi provedbeni akt 
kojim se poduzima mjera odgovora Unije 
pod sljedećim uvjetima:

Or. en

Amandman 35

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) ako djelovanje u skladu s člancima 
4. i 5. nije u razumnom roku dovelo do 
prestanka primjene gospodarske prisile i 
naknade štete koju je ona prouzročila Uniji 
ili njezinoj državi članici;

(a) ako djelovanje u skladu s člancima 
4. i 5. nije u roku određenom u odluci iz 
članka 4. dovelo do prestanka primjene 
gospodarske prisile i, prema potrebi, do 
naknade štete koju je ona prouzročila Uniji 
ili njezinim državama članicama;

Or. en

Amandman 36

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) ako je djelovanje u interesu Unije. (c) ako je djelovanje u tom 
konkretnom slučaju u interesu Unije.

Or. en
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Amandman 37

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U tom provedbenom aktu Komisija 
utvrđuje i primjereni odgovor Unije na 
temelju mjera propisanih u Prilogu I. 
Takve se mjere mogu primjenjivati i na 
fizičke ili pravne osobe imenovane u 
skladu s člankom 8. Komisija može 
donijeti i mjere koje može poduzeti na 
temelju drugih pravnih instrumenata.

U tom provedbenom aktu iz prvog 
podstavka Komisija obrazlaže da su uvjeti 
iz točaka (a), (b) i (c) ispunjeni. Ona 
također utvrđuje i obrazlaže primjereni 
odgovor Unije na temelju mjera propisanih 
u Prilogu I. Takve se mjere mogu 
primjenjivati i na fizičke ili pravne osobe 
imenovane u skladu s člankom 8. Komisija 
može donijeti i mjere koje nisu navedene u 
Prilogu I. na temelju drugih pravnih 
instrumenata. Svako donošenje takvih 
mjera mora se koordinirati i biti 
usklađeno s djelovanjem u okviru ove 
Uredbe.

Or. en

Amandman 38

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Taj se provedbeni akt donosi u skladu s 
postupkom ispitivanja iz članka 15. 
stavka 2.

Taj se provedbeni akt donosi u skladu s 
postupkom ispitivanja iz članka 15. 
stavka 2. Komisija objavljuje odluku u 
Službenom listu Europske unije i putem 
drugih odgovarajućih sredstava javne 
komunikacije.

Or. en

Amandman 39

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Mjere odgovora Unije primjenjuju 
se od utvrđenog datuma nakon donošenja 
provedbenog akta iz stavka 1. Komisija 
utvrđuje taj datum primjene, uzimajući u 
obzir okolnosti, kako bi se omogućilo da se 
predmetna treća zemlja obavijesti u skladu 
sa stavkom 3. i da prestane s primjenom 
gospodarske prisile.

2. Mjere odgovora Unije primjenjuju 
se od utvrđenog datuma nakon donošenja 
provedbenog akta iz stavka 1. Komisija 
utvrđuje taj datum primjene, uzimajući u 
obzir okolnosti, kako bi se omogućilo da se 
predmetna treća zemlja obavijesti u skladu 
sa stavkom 3. i da prestane s primjenom 
gospodarske prisile i, prema potrebi, 
nadoknadi prouzročenu štetu. 

Or. en

Amandman 40

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Nakon što donese provedbeni akt, 
Komisija je dužna obavijestiti predmetnu 
treću zemlju o mjerama odgovora Unije 
donesenima u skladu sa stavkom 1. 
Komisija je u ime Unije dužna u obavijesti 
pozvati predmetnu treću zemlju da odmah 
prestane s primjenom gospodarske prisile, 
ponuditi joj pregovore o rješenju tog 
problema i obavijestiti tu zemlju da će se 
primjenjivati mjera odgovora Unije ako ne 
prestane primjena gospodarske prisile.

3. Nakon što donese provedbeni akt, 
Komisija je dužna obavijestiti predmetnu 
treću zemlju o mjerama odgovora Unije 
donesenima u skladu sa stavkom 1. 
Komisija je u ime Unije dužna u obavijesti 
pozvati predmetnu treću zemlju da odmah 
prestane s primjenom gospodarske prisile, 
ponuditi joj pregovore o rješenju tog 
problema, što obuhvaća i naknadu štete 
koju je prouzročila Uniji i njezinim 
državama članicama, i obavijestiti tu 
zemlju da će se primjenjivati mjera 
odgovora Unije ako ne prestane primjena 
gospodarske prisile ili, prema potrebi, 
nadoknadi prouzročenu štetu.

Or. en

Amandman 41

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 4.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. U provedbenom aktu iz stavka 1. 
navodi se da se primjena mjera odgovora 
Unije odgađa u razdoblju utvrđenom u tom 
provedbenom aktu ako Komisija raspolaže 
pouzdanim informacijama da je treća 
zemlja prestala s primjenom gospodarske 
prisile prije početka primjene donesenih 
mjera odgovora Unije. U tom slučaju 
Komisija je u Službenom listu Europske 
unije dužna objaviti obavijest u kojoj 
navodi da postoje takve informacije i 
datum od kojeg se primjenjuje odgoda. 
Ako treća zemlja prestane s primjenom 
gospodarske prisile prije početka primjene 
mjera odgovora Unije, Komisija je dužna 
ukinuti mjere odgovora Unije u skladu s 
člankom 10.

4. U provedbenom aktu iz stavka 1. 
navodi se da se primjena mjera odgovora 
Unije odgađa u razdoblju utvrđenom u tom 
provedbenom aktu ako Komisija raspolaže 
pouzdanim informacijama da je treća 
zemlja prestala s primjenom gospodarske 
prisile ili, prema potrebi, nadoknadila 
prouzročenu štetu prije početka primjene 
donesenih mjera odgovora Unije. U tom 
slučaju Komisija je u Službenom listu 
Europske unije dužna objaviti obavijest u 
kojoj navodi da postoje takve informacije i 
datum od kojeg se primjenjuje odgoda. 
Ako treća zemlja prestane s primjenom 
gospodarske prisile ili, prema potrebi, 
nadoknadi prouzročenu štetu prije 
početka primjene mjera odgovora Unije, 
Komisija je dužna ukinuti mjere odgovora 
Unije u skladu s člankom 10.

Or. en

Amandman 42

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Zbog opravdanih krajnje hitnih 
razloga kako bi se izbjegla nepopravljiva 
šteta za Uniju ili njezine države članice 
uzrokovana mjerama gospodarske prisile, 
Komisija je dužna donijeti provedbene akte 
kojima se uvode mjere odgovora Unije koji 
se primjenjuju bez odgode u skladu s 
postupkom iz članka 15. stavka 3. 
Primjenjuju se zahtjevi utvrđeni u stavcima 
od 2. do 5. Ti akti ostaju na snazi tijekom 
razdoblja od najviše tri mjeseca.

6. Zbog opravdanih krajnje hitnih 
razloga kako bi se izbjegla nepopravljiva 
šteta za Uniju ili njezine države članice 
uzrokovana mjerama gospodarske prisile, 
Komisija je dužna donijeti provedbene akte 
iz članka 7. stavka 1. kao provedbene akte 
kojima se uvode mjere odgovora Unije koji 
se primjenjuju bez odgode u skladu s 
postupkom iz članka 15. stavka 3. 
Primjenjuju se zahtjevi iz stavka 1. osim 
točke (a) i zahtjevi utvrđeni u stavcima od 
2. do 5. Ti akti ostaju na snazi tijekom 
razdoblja od najviše tri mjeseca, nakon 
čega se, prema potrebi, može donijeti 
provedbeni akt iz članka 7. stavka 1. 
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Komisija objavljuje provedbene akte u 
Službenom listu Europske unije i putem 
drugih odgovarajućih sredstava javne 
komunikacije.

Or. en

Amandman 43

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija u provedbenom aktu iz 
članka 7. stavka 1. ili u zasebnom 
provedbenom aktu može propisati da:

1. Komisija u provedbenom aktu iz 
članka 7. stavka 1. i stavka 6. ili u 
zasebnom provedbenom aktu može 
propisati da:

Or. en

Amandman 44

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) djelotvornost mjera u postizanju 
prestanka primjene gospodarske prisile;

(a) djelotvornost mjera u postizanju 
prestanka primjene gospodarske prisile i 
naknade prouzročene štete;

Or. en

Amandman 45

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Ako je to potrebno kako bi se 
ostvarili ciljevi ove Uredbe, Komisija 

3. Ako je to potrebno kako bi se 
ostvarili ciljevi ove Uredbe, Komisija 
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može odlučiti primijeniti mjere odgovora 
Unije na temelju članka 7. ili 8. koje se 
sastoje od ograničenja izravnih stranih 
ulaganja ili trgovine uslugama i na usluge 
koje unutar Unije pruži ili izravna ulaganja 
koja unutar Unije izvrši jedna ili više 
pravnih osoba s poslovnim nastanom u 
Uniji koje su u vlasništvu ili pod kontrolom 
osoba iz predmetne treće zemlje. Komisija 
o takvoj primjeni može odlučiti ako mjere 
odgovora Unije koje ne obuhvaćaju takve 
situacije ne bi bile dostatne za djelotvorno 
ostvarivanje ciljeva ove Uredbe, a posebno 
ako bi se takve mjere mogle izbjeći. Pri 
procjeni treba li donijeti takvu odluku 
Komisija je, uz kriterije navedene u 
stavcima 1. i 2., dužna uzeti u obzir među 
ostalim sljedeće:

može odlučiti primijeniti mjere odgovora 
Unije na temelju članka 7. ili 8. koje se 
sastoje od ograničenja izravnih stranih 
ulaganja ili trgovine uslugama i na usluge 
koje unutar Unije pruži ili izravna ulaganja 
koja unutar Unije izvrši jedna ili više 
pravnih osoba s poslovnim nastanom u 
Uniji koje su u vlasništvu ili pod kontrolom 
osoba iz predmetne treće zemlje. Komisija 
o takvoj primjeni može odlučiti ako mjere 
odgovora Unije koje ne obuhvaćaju takve 
situacije ne bi bile dostatne za djelotvorno 
ostvarivanje ciljeva ove Uredbe, a posebno 
ako bi se učinak takvih mjera mogao 
izbjeći ili zaobići. Pri procjeni treba li 
donijeti takvu odluku Komisija je, uz 
kriterije navedene u stavcima 1. i 2., dužna 
uzeti u obzir među ostalim sljedeće:

Or. en

Amandman 46

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) djelotvoran doprinos takvih 
ograničenja unutar Unije cilju postizanja 
prestanka primjene mjere gospodarske 
prisile;

(b) mogući djelotvoran doprinos takvih 
ograničenja unutar Unije cilju postizanja 
prestanka primjene mjere gospodarske 
prisile;

Or. en

Amandman 47

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ako predmetna treća zemlja 
suspendira primjenu gospodarske prisile ili 
ako je to potrebno radi interesa Unije, 

2. Ako predmetna treća zemlja 
suspendira primjenu gospodarske prisile ili 
ako je to potrebno radi interesa Unije, 
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Komisija može suspendirati primjenu 
odgovarajuće mjere odgovora Unije 
tijekom trajanja suspenzije mjera treće 
zemlje ili onoliko dugo koliko je potrebno 
s obzirom na interes Unije. Komisija je 
dužna suspendirati mjere odgovora Unije 
ako predmetna treća zemlja ponudi, a Unija 
s njom sklopi, sporazum o podnošenju 
spora na rješavanje pred neovisnim 
međunarodnim tijelom čija će odluka biti 
obvezujuća i ako treća zemlja usto 
suspendira svoje mjere gospodarske prisile. 
Komisija odluku o suspenziji mjere 
odgovora Unije donosi provedbenim 
aktom. Ti se provedbeni akti donose u 
skladu s postupkom ispitivanja iz 
članka 15. stavka 2.

Komisija suspendira primjenu 
odgovarajuće mjere odgovora Unije 
tijekom trajanja suspenzije mjera treće 
zemlje ili, ako je to potrebno u interesu 
Unije, Komisija može suspendirati 
primjenu onoliko dugo koliko je potrebno. 
Komisija je dužna suspendirati mjere 
odgovora Unije ako predmetna treća 
zemlja ponudi, a Unija s njom sklopi, 
sporazum o podnošenju spora na rješavanje 
pred neovisnim međunarodnim tijelom čija 
će odluka biti obvezujuća i ako treća 
zemlja usto suspendira svoje mjere 
gospodarske prisile. Komisija odluku o 
suspenziji mjere odgovora Unije donosi 
provedbenim aktom. Ti se provedbeni akti 
donose u skladu s postupkom ispitivanja iz 
članka 15. stavka 2.

Or. en

Amandman 48

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Zbog opravdanih krajnje hitnih 
razloga Komisija je dužna donijeti 
primjenjive provedbene akte kojima se 
suspendiraju, izmjenjuju ili ukidaju mjere 
odgovora Unije donesene u skladu s 
člankom 7. i koji se primjenjuju bez 
odgode. Ti provedbeni akti donose se u 
skladu s postupkom iz članka 15. stavka 3. 
i ostaju na snazi najviše dva mjeseca.

5. Zbog opravdanih krajnje hitnih 
razloga Komisija je dužna donijeti 
primjenjive provedbene akte kojima se 
suspendiraju ili izmjenjuju mjere odgovora 
Unije donesene u skladu s člankom 7. i koji 
se primjenjuju bez odgode. Ti provedbeni 
akti donose se u skladu s postupkom iz 
članka 15. stavka 3. i ostaju na snazi 
najviše dva mjeseca, nakon čega se, prema 
potrebi, može donijeti provedbeni akt iz 
stavka 2., 3. ili 4.

Or. en
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Amandman 49

Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Prije donošenja mjera odgovora 
Unije ili njihove izmjene Komisija je 
dužna zatražiti informacije i stajališta o 
gospodarskom učinku na gospodarske 
subjekte i na interes Unije, te prije 
suspenzije ili ukidanja takvih mjera može 
zatražiti takve informacije i stajališta, u 
obliku obavijesti objavljene u Službenom 
listu Europske unije ili putem drugih 
odgovarajućih sredstava javne 
komunikacije. U obavijesti se navodi rok u 
kojem je potrebno dostaviti te informacije i 
stajališta.

1. Prije donošenja mjera odgovora 
Unije ili njihove izmjene Komisija je 
dužna zatražiti informacije i stajališta o 
gospodarskom učinku na gospodarske 
subjekte, te prije suspenzije ili ukidanja 
takvih mjera može zatražiti takve 
informacije i stajališta, u obliku obavijesti 
objavljene u Službenom listu Europske 
unije ili putem drugih odgovarajućih 
sredstava javne komunikacije. U obavijesti 
se navodi rok u kojem je potrebno dostaviti 
te informacije i stajališta.

Or. en
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Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) međudjelovanju takvih mjera s 
relevantnim zakonodavstvom država 
članica;

(b) međudjelovanju takvih mjera s 
relevantnim zakonodavstvom Unije i 
država članica;

Or. en
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Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 4. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) interesu Unije. Briše se.
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Or. en

Amandman 52

Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Komisija u najvećoj mogućoj mjeri 
uzima u obzir informacije prikupljene za 
vrijeme vježbe prikupljanja informacija. 
Pri podnošenju odboru u kontekstu 
postupka ispitivanja iz članka 15. stavka 2. 
nacrt provedbenog akta bit će popraćen 
analizom predviđenih mjera.

5. Komisija u najvećoj mogućoj mjeri 
uzima u obzir informacije prikupljene za 
vrijeme vježbe prikupljanja informacija. 
Pri podnošenju odboru u kontekstu 
postupka ispitivanja iz članka 15. stavka 2. 
nacrt provedbenog akta bit će popraćen 
analizom predviđenih mjera. Komisija 
obavješćuje Europski parlament u skladu 
s člankom 19. stavkom 10. Uredbe (EU) 
br. 182/2011.

Or. en

Amandman 53

Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Prije donošenja provedbenog akta u 
skladu s člankom 7. stavkom 6. ili 
člankom 10. stavkom 5., Komisija je dužna 
na ciljani način zatražiti informacije i 
stajališta relevantnih dionika, osim ako 
zbog opravdanih krajnje hitnih razloga 
traženje informacija i savjetovanje nisu 
mogući ili potrebni iz objektivnih razloga, 
na primjer radi usklađivanja s 
međunarodnim obvezama Unije.

6. Prije donošenja provedbenog akta u 
skladu s člankom 7. stavkom 6. ili 
člankom 10. stavkom 5., Komisija je dužna 
zatražiti informacije i stajališta relevantnih 
dionika, osim ako zbog opravdanih krajnje 
hitnih razloga traženje informacija i 
savjetovanje nisu mogući ili potrebni iz 
objektivnih razloga, na primjer radi 
usklađivanja s međunarodnim obvezama 
Unije.

Or. en
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Amandman 54

Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Informacije primljene u skladu s 
ovom Uredbom koriste se samo u svrhu u 
koju su zatražene.

1. Informacije primljene u skladu s 
ovom Uredbom koriste se samo u svrhu u 
koju su dostavljene, zatražene, dobivene.

Or. en
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Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelj informacije može zatražiti 
da se s dostavljenim informacijama 
postupa kao s povjerljivima. U takvim 
slučajevima informacijama se prilaže 
sažetak koji nije povjerljiv ili obrazloženje 
u kojem se navodi zbog čega se 
informacije ne mogu sažeti. Komisija, 
Vijeće, Europski parlament, države 
članice i njihovi dužnosnici ne smiju 
otkriti informacije povjerljive prirode 
primljene na temelju ove Uredbe bez 
izričite dozvole pružatelja takvih 
informacija.

2. Pružatelj informacije može zatražiti 
da se s dostavljenim informacijama 
postupa kao s povjerljivima. U takvim 
slučajevima informacijama se prilaže 
smisleni sažetak koji nije povjerljiv ili 
obrazloženje u kojem se navodi zbog čega 
se informacije ne mogu sažeti. Komisiji, 
Vijeću, Europskom parlamentu, državama 
članicama i njihovim dužnosnicima 
zabranjeno je otkriti informacije 
povjerljive prirode primljene na temelju 
ove Uredbe bez izričite dozvole pružatelja 
takvih informacija.

Or. en

Amandman 56

Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Stavkom 2. Komisiju se ne 
sprečava da objavi opće informacije u 

3. Stavkom 2. Komisiju se ne 
sprečava da objavi opće informacije u 
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sažetom obliku koji ne sadržava 
informacije na temelju kojih se može 
utvrditi identitet pružatelja informacija. Pri 
takvoj se objavi u obzir mora uzeti 
legitiman interes zainteresiranih strana za 
sprečavanje objavljivanja povjerljivih 
informacija.

sažetom, ali smislenom obliku koji ne 
sadržava informacije na temelju kojih se 
može utvrditi identitet pružatelja 
informacija. Pri takvoj se objavi u obzir 
mora uzeti legitiman interes zainteresiranih 
strana za sprečavanje objavljivanja 
povjerljivih informacija.

Or. en

Amandman 57

Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Najkasnije tri godine nakon 
donošenja prvog provedbenog akta na 
temelju ove Uredbe ili šest godina nakon 
stupanja na snagu ove Uredbe, ovisno o 
tome što nastupi prije, Komisija je dužna 
preispitati ovu Uredbu i njezinu provedbu 
te izvijestiti o tome Europski parlament i 
Vijeće.

2. Najkasnije tri godine nakon 
stupanja na snagu ove Uredbe Komisija je 
dužna preispitati ovu Uredbu i njezinu 
provedbu, posebno u svjetlu preispitivanja 
Statuta EU-a o blokiranju1a, te izvijestiti o 
tome Europski parlament i Vijeće. Osim 
toga, Komisija prilikom predmetnog 
izvješćivanja Europskog parlamenta, 
Vijeća te glavnog službenika za nadzor 
provedbe trgovinskih pravila navodi sve 
promjene povezane s ovom Uredbom.
__________________

1a Uredba Vijeća (EZ) br. 2271/96 od 22. 
studenoga 1996. o zaštiti od učinaka 
izvanteritorijalne primjene zakonodavstva 
koje donese treća zemlja i djelovanja koja 
se temelje na tom zakonodavstvu ili iz 
njega proizlaze (SL L 309, 29.11.1996., 
str. 1.).

Or. en
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OBRAZLOŽENJE

EU-u je potreban instrument protiv prisile kako bi se ispravio neželjeni nedostatak u pravu 
Unije: u trenutku u kojem je suočen s prelaskom s međunarodne trgovine temeljene na 
pravilima na međunarodnu trgovinu koja se temelji na pravu jačega, EU trenutačno nema alat 
za odvraćanje i, prema potrebi, odgovor na gospodarsku prisilu kako bi zaštitio legitimne 
interese Unije i njezinih država članica. 

Okidači za primjenu tog instrumenta trebaju biti široko definirani i ne smiju pogodovati 
nijednoj zemlji. Gospodarska prisila, naime, može poprimiti mnogo različitih oblika, a 
primjeri za to su prijetnja Washingtona odmazdom na uvođenje digitalnog poreza u nekoliko 
država članica EU-a, kineska blokada uvoza iz Litve nakon što je Tajvan otvorio de facto 
veleposlanstvo u Vilniusu, „spontani” bojkot zapadnih robnih marki i mjere protiv zastupnika 
u Europskom parlamentu koji kritiziraju Kinu, kao i ruska zabrana uvoza poljoprivrednih 
proizvoda iz država članica EU-a. 

EU bi, gdje je to moguće, trebao koristiti postojeće mehanizme za rješavanje sporova i 
pokušati iznaći zajedničku globalnu strategiju, ali bi također trebao biti u stanju brže 
intervenirati ako neka zemlja primjenom mjera koje utječu na trgovinu i ulaganja, ili 
prijetnjom da će ih primijeniti, nastoji prisiliti EU ili njegove države članice da donesu 
određene političke odluke ili se suzdrže od njihova donošenja. Nepostojanje takvog 
instrumenta nedostatak je našeg pravnog sustava jer je borba protiv gospodarske prisile 
dopuštena međunarodnim pravom. Već i samo postojanje takvog instrumenta imalo bi 
odvraćajući učinak. Osim toga, trebali bismo uzeti u obzir činjenicu da naši trgovinski 
partneri već imaju slične instrumente – EU ne eskalira to pitanje, nego hvata korak s drugima.

Nadalje, potrebno je shvatiti da su mjere koje se primjenjuju u okviru Instrumenta protiv 
prisile krajnje mjere u odgovoru EU-a na prisilna djelovanja trećih zemalja i da je njihov 
jedini cilj zaštititi legitimni politički prostor Unije. Nije riječ o ofanzivnom instrumentu kojim 
se EU može služiti neselektivno. 

Posljednjih godina svjedočili smo globalnim trgovinskim napetostima i učinku pandemije 
bolesti COVID-19 na globalne lance opskrbe, čija je ranjivost dodatno istaknuta ruskom 
vojnom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022. U tom kontekstu smatram da EU ne može biti 
vjerodostojan akter na globalnoj sceni bez snažnog trgovinskog instrumenta kojim se čuvaju 
njegovi interesi, prava i suverene političke odluke. U nedavnoj Izjavi sa sastanka šefova 
država i vlada u Versaillesu 10. i 11. ožujka 2022. istaknuta je uloga trgovinske politike EU-a 
u postizanju cilja izgradnje europske strateške autonomije s pomoću čvršće gospodarske 
osnove na način da se ta osnova učini otpornijom, konkurentnijom i prikladnom za zelenu i 
digitalnu tranziciju, a da se pritom nikoga ne zapostavi.

Europski parlament pozvao je Komisiju da 2020. podnese prijedlog za instrument protiv 
prisile, što je dovelo do Zajedničke izjave institucija EU-a priložene izmijenjenoj Uredbi o 
ostvarivanju prava1. U tom su kontekstu i Parlament i države članice izrazili zabrinutost u 
pogledu trgovinskih praksi određenih trećih zemalja koje pokušaju prisiliti EU i/ili njegove 
države članice da provedu ili povuku određene mjere politike. Željno iščekujem zajedničko 

1 Zajednička izjava SL C 49, 12.2.2021., str. 1.
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stajalište Vijeća o ovom novom instrumentu.

Pozdravljam činjenicu da je predsjednica Europske komisije u rujnu 2020. prihvatila naše 
razloge za zabrinutost i da je, kako je obećano, Komisija prije kraja 2021. podnijela prijedlog 
za Instrument protiv prisile. Tim novim instrumentom dopunit će se paket trgovinskih 
instrumenata EU-a, zajedno s novim pravilima o reciprocitetu za pristup globalnim tržištima 
javne nabave i o stranim subvencijama kojima se narušava tržišno natjecanje, pitanjima na 
kojima Parlament intenzivno radi u okviru preispitivanja trgovinske politike EU-a. Kao što 
smo istaknuli i u svojem izvješću o utjecaju bolesti COVID-19 na trgovinu2, svrha je toga 
preispitivanja osigurati da trgovina doprinese općem cilju strateške autonomije EU-a. 

Stoga, općenito gledano, podržavam Komisijin prijedlog trgovinskog instrumenta, a izmjene 
predložene u mojem nacrtu izvješća usmjerene su na sljedećih sedam točaka: 

1. Proširenje definicije gospodarske prisile kako bi se osiguralo istinsko odvraćanje. 
Ovim instrumentom treba obuhvatiti i samu prijetnju mjerama neke treće zemlje, koja se kao 
takva također smatra gospodarskom prisilom, kao i svaku mjeru koja bi utjecala na određenu 
političku odluku EU-a, bez obzira na njezin oblik. 

2. Kada to bude potrebno, vjerodostojnost instrumenta temeljit će se na brzom i 
učinkovitom odgovoru EU-a: protumjere EU-a trebaju biti razmjerne i brze, ako je riječ o 
hitnoj situaciji, te usmjerene ne samo na prestanak prisile nego, kad god je to moguće, i na 
pitanje štete prouzročene prisilom.

3. Vladavina prava mora se očuvati pravnom sigurnošću i protumjerama koje su u 
skladu s međunarodnim pravom: u postupku treba na odgovarajući način odraziti ravnotežu 
između potrebe za brzom reakcijom i važnosti da se utvrdi vremenski okvir za potrebne 
postupovne korake.

4. Nastojanje da se pronađe sporazumno rješenje, ali bez nepotrebnog odgađanja 
postupka: trebalo bi osigurati dovoljno prostora za dijalog s trećom zemljom, kao i za 
suradnju u međunarodnim forumima i s drugim trgovinskim partnerima EU-a, ali bez 
nepotrebnog odgađanja uvođenja protumjera. 

5. Interes Unije u središtu su ovog instrumenta: u ovom kontekstu, učinkovito 
suzbijanje mjera trećih zemalja koje neopravdano utječu na legitimne suverene odluke Unije 
i/ili država članica ključan je element interesa Unije. U interesu Unije mora se osigurati i da 
se svim mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe uzima u obzir gospodarska i socijalna 
usklađenost Unije i da se na njih ne utječe negativno. 

6. Mora se osigurati usklađenost s drugim instrumentima za rješavanje 
izvanteritorijalnih učinaka mjera koje poduzimaju zemlje koje nisu članice EU-a, kao što je 
Statut o blokiranju. U tu bi svrhu moglo biti potrebno uskoro preispitati ovu Uredbu.

7. Demokratski nadzor u svim fazama: sudjelovanje dionika – uz jamčenje potpune 
povjerljivosti – ključno je za utvrđivanje prisile, određivanje njezinih razmjera i učinaka te 

2 Rezolucija Europskog parlamenta od 7. srpnja 2021. o aspektima i posljedicama pandemije bolesti COVID-19 
povezanima s trgovinom (2020/2117(INI))
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zatim za osmišljavanje djelotvornih protumjera. Parlament, koji vrši demokratski nadzor u 
pogledu ovoga instrumenta, obavješćuje se zajedno s Vijećem u svim relevantnim fazama, od 
razmatranja do stalnog preispitivanja mjera EU-a.


