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Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2014 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om utövande av unionens rättigheter vid 
tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (COM(2012)0773 – C7-
0415/2012 – 2012/0359(COD))
(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0773),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0415/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 februari 2014 att 
godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0308/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen1.

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den 
har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

1 Denna ståndpunkt ersätter ändringsförslagen som antogs den 23 oktober 2013 (Antagna 
texter, P7_TA(2013)0439).
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 april 2014 inför 
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om utövande av 
unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler och 
om ändring av rådets förordning (EG) nr 3286/94 om fastställande av gemenskapsförfaranden 
på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter 
enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av 
Världshandelsorganisationen (WTO)

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets 
ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 654/2014.)



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Kommissionen välkomnar antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utövande av 

unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler och om 

ändring av rådets förordning (EG) nr 3286/94. 

Enligt förordningen har kommissionen befogenhet att anta genomförandeakter i vissa särskilda 

situationer. Detta ska ske på grundval av objektiva kriterier och kontrolleras av medlemsstaterna. 

Vid utövandet av denna befogenhet har kommissionen för avsikt att agera i enlighet med denna 

förklaring.

När kommissionen utarbetar utkast till genomförandeakter kommer den att genomföra omfattande 

samråd för att garantera att alla berörda intressen beaktas. Genom dessa samråd kommer 

kommissionen att ta emot synpunkter från privata aktörer som berörs av tredjeländers åtgärder eller 

av eventuella handelspolitiska åtgärder som antas av unionen. Kommissionen förväntar sig också 

synpunkter från myndigheter som kan komma att genomföra eventuella handelspolitiska åtgärder 

som unionen antar. När det gäller åtgärder inom området för offentlig upphandling kommer i 

synnerhet synpunkter från medlemsstaternas myndigheter att beaktas vid utarbetandet av utkast till 

genomförandeakter.

Kommissionen anser att det är viktigt att medlemsstaterna blir informerade i god tid när den har för 

avsikt att anta genomförandeakter enligt förordningen, så att de kan bidra till välgrundade beslut. 

Kommissionen kommer att arbeta för att uppnå detta mål.



Kommissionen bekräftar att den utan dröjsmål till Europaparlamentet och rådet kommer att sända 

de utkast till genomförandeakter som den förelägger kommittén med företrädare för 

medlemsstaterna. Efter kommitténs yttrande kommer kommissionen också att utan dröjsmål sända 

de slutgiltiga utkasten till genomförandeakter till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen kommer regelbundet att underrätta Europaparlamentet och rådet om den 

internationella utvecklingen som kan medföra att åtgärder behöver antas enligt förordningen. Detta 

kommer att ske via ansvariga kommittéer och utskott i rådet och Europaparlamentet. 

Kommissionen välkomnar Europaparlamentets avsikt att främja en strukturerad dialog om 

tvistelösning och frågor som rör tillämpningen. Kommissionen kommer att delta i särskilda 

sammanträden med det ansvariga parlamentsutskottet för att diskutera handelstvister och åtgärder 

för tillämpning, även i fråga om konsekvenserna för företagen i unionen.

Slutligen bekräftar kommissionen att den fäster stor vikt vid att se till att förordningen är ett 

verkningsfullt och resurseffektivt verktyg för att se till att unionens rättigheter enligt internationella 

handelsavtal genomdrivs, även när det gäller handel med tjänster. Kommissionen kommer därför i 

enlighet med förordningen att se över tillämpningsområdet för artikel 5 med målet den ska kunna 

omfatta ytterligare handelspolitiska åtgärder som gäller handeln med tjänster, så snart det är möjligt 

att säkra att denna typ av åtgärder är genomförbara och effektiva.


