
EVROPSKÝ PARLAMENT
2009 










 2014

Dokument ze zasedání

C7-0328/2012
2010/0197(COD)

CS

25/10/2012

Postoj Rady v prvním čtení
Postoj Rady v prvním čtení k přijetí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, 
kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými 
státy a třetími zeměmi

Doc. 11917/1/2012
14224/2012 Prohlášení
COM(2012)0603

CS CS





11917/1/12 REV 1 JF/pj
DG C1 CS

RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel 4. října 2012
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2010/0197 (COD)

11917/1/12
REV 1

WTO 244
FDI 20
CODEC 1777
PARLNAT 324

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY
Předmět: Postoj Rady v prvním čtení k přijetí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví přechodná úprava pro 
dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi
- Přijatý Radou 4. října 2012 



11917/1/12 REV 1 JF/pj 1
DG C1 CS

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

Č. …/2012

ze dne …,

kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

mezi členskými státy a třetími zeměmi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem1,

                                               

1 Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. května 2011 (Úř. věst. …) [(dosud nezveřejněný 
v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne … (Úř. věst. …) (dosud 
nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne … (Úř. věst. 
…) [(dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne ….
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost patří přímé zahraniční investice mezi záležitosti 

spadající pod společnou obchodní politiku. V souladu s čl. 3 odst. 1 písm. e) Smlouvy 

o fungování Evropské unie má Evropská unie výlučnou pravomoc v oblasti společné 

obchodní politiky. Na základě toho smí pouze Unie vytvářet a přijímat právně závazné

akty v uvedené oblasti. V souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy o fungování EU tak mohou 

členské státy samy činit pouze tehdy, jsou-li k tomu Unií zmocněny.

(2) Část třetí hlava IV kapitola 4 Smlouvy o fungování EU navíc stanoví společná pravidla pro 

pohyb kapitálu mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně pohybu kapitálu 

zahrnujícího investice. Tato pravidla mohou být ovlivněna mezinárodními dohodami 

týkajícími se zahraničních investic, které členské státy uzavřely.

(3) Tímto nařízením není dotčeno rozdělení pravomocí mezi Unií a jejími členskými státy 

v souladu se Smlouvou o fungování EU.
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(4) V době, kdy vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, měly členské státy se třetími 

zeměmi uzavřen značný počet dvoustranných dohod o investicích. Smlouva o fungování 

EU neobsahuje žádná výslovná přechodná ustanovení pro takové dohody, které nyní přešly

do výlučné pravomoci Unie. Některé z těchto dohod mohou navíc obsahovat ustanovení 

ovlivňující společná pravidla pro pohyb kapitálu uvedená v části třetí hlavě IV kapitole 4 

Smlouvy o fungování EU.

(5) Ačkoliv dvoustranné dohody o investicích zůstanou pro členské státy podle mezinárodního 

práva veřejného závazné a budou postupně nahrazovány dohodami Unie vztahujícími se ke 

stejné věci, podmínky pro pokračování jejich platnosti a jejich vztah k politice Unie 

týkající se investic vyžadují vhodné řízení. Uvedený vztah se bude dále vyvíjet, jak bude 

Unie vykonávat své pravomoci.

(6) V zájmu investorů z Unie a jejich investic ve třetích zemích a v zájmu členských států, ve 

kterých působí zahraniční investoři a investice, by měly být zachovány v platnosti 

dvoustranné dohody o investicích, které stanoví a zaručují podmínky investic, a měly by 

být postupně nahrazeny dohodami o investicích Unie, poskytujícími vysoký standard

ochrany investic.
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(7) Toto nařízení by se mělo zabývat statusem dvoustranných dohod o investicích členských 

států, které byly podepsány před 1. prosincem 2009, podle práva Unie. Tyto dohody 

mohou v souladu s tímto nařízením být zachovány v platnosti nebo vstoupit v platnost.

(8) Toto nařízení by mělo rovněž stanovit podmínky, za nichž jsou členské státy oprávněny 

uzavřít nebo zachovat v platnosti dvoustranné dohody o investicích podepsané v době mezi 

1. prosincem 2009 a ….

(9) Toto nařízení by mělo dále stanovit podmínky, za nichž jsou členské státy oprávněny 

změnit nebo uzavřít dvoustranné dohody o investicích se třetími zeměmi po …*.

(10) Zachování platnosti dvoustranných dohod o investicích se třetími zeměmi členskými státy 

podle tohoto nařízení nebo udělení povolení k zahájení jednání nebo uzavření takových

dohod by nemělo bránit jednání o dohodách o investicích ze strany Unie nebo jejich 

uzavření.

(11) Po členských státech se požaduje, aby přijaly nezbytná opatření k odstranění případných 

nesrovnalostí s právem Unie ve dvoustranných dohodách o investicích uzavřených mezi 

nimi a třetími zeměmi. Prováděním tohoto nařízení není dotčeno použití článku 258 

Smlouvy o fungování EU, pokud jde o nesplnění povinností členských států vyplývajících 

z práva Unie.

                                               

 Úř. věst.: vložte prosím den vstupu tohoto nařízení v platnost.
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(12) Povolení měnit nebo uzavírat dvoustranné dohody o investicích podle tohoto nařízení by 

zejména mělo členským státům umožnit řešení jakýchkoli nesrovnalostí mezi jejich 

dvoustrannými dohodami o investicích a právem Unie, pokud se jedná o jiné nesrovnalosti 

než vyplývající z rozdělení pravomocí mezi Unii a členské státy, které řeší toto nařízení.

(13) Komise by měla předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto 

nařízení. Tato zpráva by měla, kromě jiného, přezkoumat, zda je zapotřebí i nadále 

uplatňovat kapitolu III. Pokud by zpráva doporučila pozastavit uplatňování ustanovení 

kapitoly III nebo pokud by navrhovala tato ustanovení pozměnit, je možno k ní připojit 

případně legislativní návrh.

(14) Evropský parlament, Rada a Komise by měly zajistit, aby bylo se všemi informacemi, 

které jsou označené jako důvěrné, zacházeno v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti 

k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise1.

(15) Toto nařízení by se nemělo vztahovat na dohody o investicích mezi členskými státy.

(16) Je nezbytné stanovit určitou úpravu k zajištění toho, aby dvoustranné dohody o investicích, 

které byly podle tohoto nařízení zachovány v platnosti, zůstaly funkční, včetně ustanovení 

týkajících se řešení sporů, a zároveň respektovaly výlučnou pravomoc Unie.

                                               

1 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
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(17) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi 

svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí1.

(18) Tyto pravomoci by měly být svěřeny Komisi, protože postupy stanovené v článcích 9, 11 

a 12 opravňují členské státy k činnosti v oblastech výlučné pravomoci Unie a rozhodnutí o 

nich musí být přijímána na úrovni Unie.

(19) Při přijímání povolení podle článků 9, 11 a 12 by se měl použít poradní postup, jelikož tato 

povolení mají být udělována na základě jasně definovaných kritérií stanovených tímto 

nařízením,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

                                               

1 Úř. věst. L 55, 28. 2.2011, s. 13.
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KAPITOLA I

Oblast působnosti

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Aniž je dotčeno rozdělení pravomocí stanovené Smlouvou o fungování EU, upravuje toto

nařízení status dvoustranných dohod o investicích členských států podle práva Unie a 

stanoví podmínky a postupy, podle nichž jsou členské státy oprávněny měnit nebo uzavírat

dvoustranné dohody o investicích.

2. Pro účely tohoto nařízení se „dvoustrannou dohodou o investicích“ rozumí jakákoliv

dohoda se třetí zemí, která obsahuje ustanovení o ochraně investic. Toto nařízení se 

vztahuje pouze na ta ustanovení dvoustranných dohod o investicích, která se týkají ochrany 

investic.
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KAPITOLA II

Zachování stávajících dvoustranných dohod 

o investicích v platnosti

Článek 2

Oznámení Komisi

Do …* nebo do 30 dnů nebo od jejich přistoupení k Unii oznámí členské státy Komisi veškeré 

dvoustranné dohody o investicích se třetími zeměmi podepsané před 1. prosincem 2009 nebo přede 

dnem jejich přistoupení, podle toho, co nastalo později, které si buď přejí zachovat v platnosti nebo 

u kterých chtějí získat povolení ke vstupu v platnost podle této kapitoly. Součástí oznámení je kopie 

uvedených dvoustranných dohod o investicích. Členské státy rovněž Komisi informují o veškerých

následných změnách statusu těchto dohod.

Článek 3

Zachování v platnosti

Aniž jsou dotčeny jiné povinnosti členských států podle práva Unie, dvoustranné dohody o 

investicích oznámené podle článku 2 tohoto nařízení mohou být zachovány v platnosti nebo mohou 

vstoupit v platnost, v souladu se Smlouvou o fungování EU a tímto nařízením, a to až do doby, než 

vstoupí v platnost dvoustranná dohoda o investicích mezi Unií a stejnou třetí zemí.

                                               

* Úř. věst.: vložte prosím datum 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Článek 4

Zveřejnění

1. Každých dvanáct měsíců Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie seznam 

dvoustranných dohod o investicích oznámených podle článku 2, čl. 11 odst. 6 nebo čl. 12

odst. 6.

2. První zveřejnění seznamu dvoustranných dohod o investicích uvedeného v odstavci 1

tohoto článku proběhne nejpozději tři měsíce po uplynutí lhůty pro oznámení učiněná 

podle článku 2.

Článek 5

Posouzení

S ohledem na postupné nahrazení dvoustranných dohod o investicích oznámených podle článku 2

může Komise tyto dohody posoudit tak, že vyhodnotí, zda některá ustanovení těchto dohod

nepředstavují závažnou překážku pro jednání Unie o dvoustranných dohodách o investicích se 

třetími zeměmi nebo pro jejich uzavření.
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Článek 6

Povinnost spolupráce

1. S ohledem na postupné nahrazení dvoustranných dohod o investicích oznámených podle 

článku 2 přijmou členské státy jakákoli vhodná opatření pro zajištění toho, aby ustanovení 

těchto dohod nepředstavovala závažnou překážku pro jednání Unie o dvoustranných 

dohodách o investicích se třetími zeměmi nebo pro jejich uzavření.

2. Pokud s ohledem na postupné nahrazení dvoustranných dohod o investicích oznámených

podle článku 2 Komise shledá, že některá ustanovení takové dohody představují závažnou 

překážku pro jednání Unie o dvoustranných dohodách o investicích se třetími zeměmi nebo 

pro jejich uzavření, Komise a dotčený členský stát urychleně zahájí konzultace a 

spolupracují s cílem nalézt odpovídající kroky k vyřešení této otázky. Tyto konzultace 

trvají nejdéle 90 dní.

3. Aniž je dotčen odstavec 1, může Komise do 60 dnů od ukončení konzultací určit vhodná 

opatření, která by měl dotčený členský stát přijmout pro odstranění překážek uvedených 

v odstavci 2.
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KAPITOLA III

Povolení měnit nebo uzavírat 

dvoustranné dohody o investicích

Článek 7

Povolení změnit nebo uzavřít dvoustrannou dohodu o investicích

S výhradou podmínek stanovených v článcích 8 až 11 je členský stát oprávněn zahájit jednání se 

třetí zemí o změně již existující dvoustranné dohody o investicích nebo uzavřít dohodu novou.

Článek 8

Oznámení Komisi

1. Pokud členský stát hodlá zahájit jednání se třetí zemí, jejichž cílem je změnit nebo uzavřít

dvoustrannou dohodu o investicích, oznámí svůj záměr písemně Komisi.

2. Oznámení uvedené v odstavci 1 obsahuje příslušnou dokumentaci a jsou v něm uvedena 

ustanovení, která mají být předmětem jednání, cíle jednání a veškeré ostatní důležité 

informace.
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3. Oznámení uvedené v odstavci 1 se předá nejpozději pět měsíců před plánovaným 

zahájením formálních jednání.

4. Pokud nejsou informace předané členským státem pro účely povolení k zahájení 

formálních jednání v souladu s článkem 9 postačující, může si Komise vyžádat dodatečné 

informace.

5. Komise poskytne oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto článku a na požádání i jeho

doprovodnou dokumentaci ostatním členským státům, s výhradou požadavků na zachování 

důvěrnosti stanovených v článku 14.

Článek 9

Povolení k zahájení formálních jednání

1. Komise udělí členskému státu povolení k zahájení formálních jednání s třetí zemí o změně 

nebo uzavření dvoustranné dohody o investicích, pokud nedospěje k závěru, že by zahájení 

takových jednání:

a) bylo v rozporu s právem Unie v rozsahu větším, než představují nesrovnalosti

vyplývající z rozdělení pravomocí mezi Unií a jejími členskými státy;
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b) bylo zbytečné, protože Komise podle čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování EU podala 

doporučení k zahájení jednání s dotčenou třetí zemí nebo se k podání takového 

doporučení rozhodla;

c) nebylo v souladu se zásadami a cíli Unie pro vnější činnost vypracovanými v souladu 

s obecnými ustanoveními stanovenými v hlavě V kapitole 1 Smlouvy o Evropské 

unii; nebo

d) představovalo závažnou překážku pro jednání Unie o dvoustranných dohodách o 

investicích se třetími zeměmi nebo pro jejich uzavření.

2. V rámci povolení uvedeného v odstavci 1 může Komise požadovat, aby členský stát do 

uvedených jednání a budoucí dvoustranné dohody o investicích zahrnul nebo z nich 

naopak vyloučil některá ustanovení, je-li to nezbytné k zajištění souladu s investiční 

politikou Unie nebo slučitelnosti s právem Unie.

3. Povolení podle odstavce 1 tohoto článku se uděluje poradním postupem podle čl. 16 

odst. 2. Komise přijme své rozhodnutí do 90 dnů od obdržení oznámení uvedeného v 

článku 8. Pokud jsou k přijetí rozhodnutí potřebné dodatečné informace, lhůta 90 dnů 

započne ode dne obdržení těchto dodatečných informací.

4. Komise informuje Evropský parlament a Radu o rozhodnutích přijatých podle odstavce 3.



11917/1/12 REV 1 JF/pj 14
DG C1 CS

5. Pokud Komise povolení podle odstavce 1 neudělí, informuje o tom dotčený členský stát a 

uvede důvody.

Článek 10

Účast Komise na jednáních

Komise je informována o pokroku a výsledcích jednání o změně nebo uzavření dvoustranné dohody

o investicích během různých fází jednání a může požadovat účast na jednáních mezi členským 

státem a třetí zemí týkajících se investic.

Článek 11

Povolení podepsat a uzavřít dvoustrannou dohodu o investicích

1. Před podpisem dvoustranné dohody o investicích oznámí dotčený členský stát Komisi 

výsledky jednání a poskytne jí znění této dohody.

2. Tento článek se rovněž použije na dvoustranné dohody o investicích, které byly sjednány 

před …*, ale nevztahuje se na ně oznamovací povinnost stanovená v článku 2 nebo 

v článku 12.

                                               

* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
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3. Po oznámení Komise posoudí, zda je sjednaná dvoustranná dohoda o investicích v rozporu 

s požadavky čl. 9 odst. 1 a 2.

4. Pokud Komise dospěje k názoru, že jednání vyústila v dvoustrannou dohodu o investicích, 

která není v rozporu s požadavky čl. 9 odst. 1 a 2, udělí členskému státu povolení podepsat

a uzavřít takovou dohodu. Články 3, 5 a 6 se na takové dohody použijí, jako kdyby byly 

oznámeny podle článku 2.

5. Rozhodnutí podle odstavce 4 tohoto článku se přijímají poradním postupem podle čl. 16

odst. 2. Komise přijme své rozhodnutí do 90 dnů od obdržení oznámení uvedeného v 

odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Jsou-li k přijetí rozhodnutí potřebné dodatečné informace, 

lhůta 90 dnů započne ode dne obdržení těchto dodatečných informací.

6. Pokud Komise udělí povolení podle odstavce 4, oznámí dotčený členský stát Komisi 

uzavření dvoustranné dohody o investicích a její vstup v platnost, jakož i veškeré následné

změny statusu uvedené dohody.

7. Komise informuje Evropský parlament a Radu o rozhodnutích přijatých podle odstavce 4.

8. Pokud Komise povolení podle odstavce 4 neudělí, informuje o tom dotčený členský stát a 

uvede důvody.
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KAPITOLA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 12

Dohody podepsané členskými státy

mezi 1. prosincem 2009 a …

1. Pokud členský stát podepsal v době mezi 1. prosincem 2009 a …* dvoustrannou dohodu o 

investicích, oznámí tento členský stát do …**. Komisi takovou dohodu, kterou si přeje 

zachovat v platnosti nebo pro níž chce získat povolení ke vstupu v platnost. Součástí 

oznámení je kopie takové dohody.

2. Po oznámení Komise posoudí, zda je dvoustranná dohoda o investicích oznámená podle 

odstavce 1 tohoto článku v rozporu s požadavky čl. 9 odst. 1 a 2.

3. Shledá-li Komise, že dvoustranná dohoda o investicích oznámená podle odstavce 1 tohoto 

článku není v rozporu s požadavky čl. 9 odst. 1 a 2, povolí zachování této dohody v 

platnosti nebo její vstup v platnost podle práva Unie.

                                               

 Úř. věst.: vložte prosím den vstupu tohoto nařízení v platnost.
** Úř. věst.: vložte prosím datum 30 dnů po vstupu tohoto nařízení v platnost.
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4. Komise přijme rozhodnutí uvedené v odstavci 3 tohoto článku do 180 dnů od přijetí 

oznámení uvedeného v odstavci 1 tohoto článku. Jsou-li k přijetí rozhodnutí potřebné 

dodatečné informace, lhůta 180 dnů započne ode dne obdržení těchto dodatečných 

informací. Rozhodnutí podle odstavce 3 tohoto článku se přijímají poradním postupem 

podle čl. 16 odst. 2.

5. Pokud není dvoustranná dohoda o investicích povolena podle odstavce 3, členský stát 

neučiní žádné další kroky k jejímu uzavření a odvolá nebo zruší všechny kroky, které již 

byly podniknuty.

6. Pokud Komise udělí povolení v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, oznámí dotčený 

členský stát Komisi vstup dvoustranné dohody o investicích v platnost a veškeré následné 

změny jejího statusu. Články 3, 5 a 6 se na takovou dohodu použijí, jako kdyby byla

oznámena podle článku 2.

7. Komise informuje Evropský parlament a Radu o rozhodnutích přijatých podle odstavce 3.

8. Pokud Komise povolení podle odstavce 3 neudělí, informuje o tom dotčený členský stát a 

uvede důvody.
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Článek 13

Postup členských států, pokud jde o dvoustranné dohody

o investicích se třetími zeměmi

Pokud jde o dvoustranné dohody o investicích spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení, 

dotčený členský stát:

a) informuje Komisi bez zbytečného prodlení o veškerých schůzkách, které proběhnou na 

základě ustanovení této dohody. Komisi se poskytne pořad jednání a veškeré důležité 

informace, které jí umožní porozumět tématům, jež mají být na těchto schůzkách

projednána. Komise si může vyžádat od dotčeného členského státu další informace. Pokud 

má být projednávána záležitost, která by mohla ovlivnit provádění politik Unie týkajících 

se investic, zejména společné obchodní politiky, může Komise požadovat, aby dotčený

členský stát zaujal určitý postoj;

b) informuje Komisi bez zbytečného prodlení o veškerých vůči němu vznesených námitkách, 

že některé opatření není v souladu s touto dohodou. Členský stát rovněž okamžitě 

informuje Komisi o všech žádostech o řešení sporu podaných v souvislosti s dvoustrannou 

dohodou o investicích, jakmile se o takové žádosti členský stát dozví. Členský stát a 

Komise plně spolupracují a přijímají všechna nezbytná opatření k zajištění účinné obrany, 

což může případně znamenat účast Komise na příslušných postupech;
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c) požádá Komisi o souhlas před tím, než uvede v činnost jakékoli příslušné mechanismy pro 

řešení sporů se třetí zemí obsažené v této dvoustranné dohodě o investicích, a na žádost 

Komise takové mechanismy uvede v činnost. Mezi tyto mechanismy patří konzultace 

s druhou stranou dvoustranné dohody o investicích a řešení sporu, pokud je v této dohodě 

stanoveno. Členský stát a Komise plně spolupracují při provádění postupů v rámci 

příslušných mechanismů, což může případně znamenat účast Komise na příslušných 

postupech.

Článek 14

Důvěrnost

Členské státy mohou při svých oznámeních Komisi ohledně jednání a jejich výsledků podle článků

8 a 11 sdělit, zda mají být některé poskytnuté informace považovány za důvěrné a zda mohou být 

předány dalším členským státům.
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Článek 15

Přezkum

1. Do …* předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto 

nařízení.

2. Zpráva zahrnuje přehled žádostí o povolení a udělených povolení podle kapitoly III a 

posouzení potřeby dalšího uplatňování zmíněné kapitoly.

3. Pokud zpráva doporučí pozastavit používání kapitoly III nebo pozměnit její ustanovení, 

připojí se k ní odpovídající legislativní návrh.

Článek 16

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Výbor pro dohody o investicích. Tento výbor je výborem ve smyslu 

nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

                                               

* Úř. věst.: vložte prosím datum sedm let od vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne 

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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I. ÚVOD

Dne 8. července 2010 předložila Komise Radě svůj návrh nařízení Evropského parlamentu 

a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi 

členskými státy a třetími zeměmi1.

Evropský parlament přijal postoj v prvním čtení i příslušné legislativní usnesení na plenárním 

zasedání dne 10. května 20112.

V souladu s body 16 až 18 společného prohlášení o praktických opatřeních pro postup 

spolurozhodování3 jednalo předsednictví z pověření Coreperu4 s Evropským parlamentem 

v rámci neformálních kontaktů s cílem dosáhnout dohody mezi oběma orgány ve fázi prvního 

čtení v Radě. Poté bylo této dohody dosaženo na zasedání neformálního trialogu dne 

29. května 2012.

Předseda Výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod v dopise ze dne 

31. května 2012 adresovaném předsedovi Coreperu II uvedl, že pokud Rada Parlamentu 

formálně předá svůj postoj v podobě, v jaké je uveden v příloze jeho dopisu, doporučí 

plenárnímu zasedání, aby přijalo tento postoj Rady ve druhém čtení v Parlamentu beze změn 

s výhradou ověření právníky-lingvisty.

Dne 26. června 2012 Rada výše uvedenou politickou dohodu schválila5.

                                               
1 Dokument 11953/10 WTO 252 FDI 12.
2 Dokument 9726/11 CODEC 749 WTO 195 FDI 12 PE 206.
3 Úř. věst. C 145, 30.6.2007, s. 5.
4 Dokument 10908/11 WTO 228 FDI 15 CODEC 950.
5 Dokument 10892/12 WTO 216 FDI 17 CODEC 1557.



11917/1/12 REV 1 ADD 1 ih/IH/rk 3
DQPG CS

II. CÍL NÁVRHU

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU), která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, 

svěřila EU výlučnou pravomoc v oblasti přímých zahraničních investic v rámci společné 

obchodní politiky (čl. 207 odst. 1 SFEU). V této souvislosti Komise přijala návrh výše 

uvedeného nařízení, které se zabývá pouze přechodnými aspekty řízení této nové pravomoci 

EU týkající se přímých zahraničních investic. Cílům, kritériím a obsahu této nové pravomoci 

je věnováno samostatné sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, které bylo přijato 

současně s legislativním návrhem1. 

Cílem návrhu Komise je povolit zachování mezinárodních dohod o investicích uzavřených 

mezi členskými státy a třetími zeměmi v platnosti a současně stanovit podmínky 

a procedurální rámec pro sjednávání a uzavírání takových smluv členskými státy.

                                               
1 Dokument 11952/10 WTO 251 FDI 11. Na základě tohoto sdělení přijala Rada dne 

25. října 2010 závěry o ucelené evropské mezinárodní investiční politice 
(dokument 14373/10).
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III. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

Všeobecně

Rada plně podporuje vypracování společného politického rámce pro investice, který stanovuje 

rovné podmínky pro všechny investory EU ve třetích zemích a pro investory ze třetích zemí 

v EU.

Vzhledem k tomu, že dvoustranné dohody o investicích uzavírané členskými státy s třetími 

stranami představují pro evropské investory v zahraničí dosud hlavní zdroj ochrany a právní 

jistoty, nový právní rámec by neměl mít nepříznivý vliv na ochranu investorů a na záruky 

poskytované podle stávajících dohod. Koncept nahrazení stávajících dohod členských států 

dohodami EU má pro Radu zásadní význam v tom smyslu, že musí zamezit vzniku právního 

vakua, a tím zachovat nepřetržitou ochranu a právní jistotu pro investory.

Postoj Rady v prvním čtení, který je výsledkem politické dohody mezi Evropským 

parlamentem, Komisí a Radou, vnáší do návrhu Komise tyto klíčové změny:
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Předmět a oblast působnosti (Kapitola I – Článek 1)

V souvislosti s tímto článkem Parlament nenavrhl žádné změny; několik změn však 

provedeno bylo. Odstavec 1 obsahuje určitá upřesnění oproti návrhu Komise a mimo jiné 

uvádí, že toto nařízení nemá žádný vliv na rozdělení pravomocí stanovených Smlouvou. Nový 

odstavec 2 obsahuje definici výrazu „dvoustranná dohoda o investicích“. 

Zachování stávajících dvoustranných dohod o investicích v platnosti (kapitola II – články 2 

až 6)

V článku 2 týkajícím se oznámení Komisi byly změny navržené Parlamentem přijaty. Toto 

znění rovněž obsahuje některé další technické úpravy.

Koncepce nahrazení, která je zakotvena v článku 3 (Zachování v platnosti), je zásadně 

důležitá pro zajištění nepřetržité ochrany investorů, a tím pro zabezpečení právní jistoty 

v jejich prospěch. V souvislosti s tímto článkem Parlament nenavrhl žádné změny.

Článek 5 týkající se posouzení dohod Komisí byl podstatně pozměněn. Značnou část změny 

navržené Parlamentem sice Rada nemohla přijmout, přijala však návrh Parlamentu zahrnout 

do pozměněného znění pojem „závažné překážky“ (obsažený rovněž v několika dalších 

článcích). Pouhá existence dvoustranných dohod o investicích by podle názoru Rady za 

„závažnou překážku“ považována být neměla.
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Článek 6 týkající se povinnosti spolupráce představuje – vedle článků 3 a 5 – jádro tohoto 

nařízení. Znění Komise bylo podstatným způsobem upraveno, aby byl zdůrazněn význam 

úzké spolupráce mezi členskými státy a Komisí při řešení případných závažných překážek, 

které podle zjištění Komise brání jednání o dvoustranných dohodách o investicích mezi EU 

a třetími zeměmi nebo jejich uzavření. V souladu s ustanoveními tohoto článku může Komise 

sdělit vhodná opatření, která by měl dotčený členský stát pro odstranění výše uvedených 

překážek přijmout. Změny navržené Parlamentem nemohly být přijaty.

Povolení měnit nebo uzavírat dvoustranné dohody o investicích

(kapitola III – články 7 až 11)

Změny, které Parlament navrhl k článku 7 (Povolení změnit nebo uzavřít dvoustrannou 

dohodu o investicích), článku 8 (Oznámení Komisi), článku 9 (Povolení k zahájení 

formálních jednání) a článku 11 (Povolení podepsat a uzavřít dvoustrannou dohodu 

o investicích), byly přijaty částečně. Pokud jde o článek 10 (Účast Komise na jednáních), 

změna navržená Parlamentem nemohla být přijata, a zůstalo tedy zachováno znění návrhu 

Komise.
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Závěrečná ustanovení (kapitola IV – články 12 až 17)

Během neformálních kontaktů se Rada s Parlamentem dohodla, že vyhoví jeho návrhu vložit 

do nařízení nový článek 12 týkající se dohod, které členské státy podepsaly mezi vstupem 

SFEU v platnost, tj. mezi 1. prosincem 2009, a vstupem v platnost tohoto nařízení, přestože 

ve svém postoji v prvním čtení Parlament žádnou změnu v tomto smyslu nenavrhl. Tímto 

způsobem Rada dala jasně najevo, že v plném rozsahu uznává novou pravomoc EU v oblasti 

přímých zahraničních investic. Tento článek vymezuje postupy, které musí být u výše 

uvedené kategorie dvoustranných dohod o investicích dodrženy (oznámení členských států, 

posouzení a povolení ze strany Komise).

Pokud jde o článek 15 (Přezkum), bylo dosaženo kompromisní dohody ohledně lhůty pro 

předložení zprávy o uplatňování nařízení, tzn. že zpráva bude předložena do sedmi let od 

vstupu nařízení v platnost namísto deseti let, které navrhovaly Parlament a Rada, a pěti let, 

které původně navrhla Komise.

U článku 16 (Postup projednávání ve výboru) Rada přijala Parlamentem navrženou změnu 

požadující uplatňování poradního postupu.
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IV. ZÁVĚR

Postoj Rady v prvním čtení odráží dohodu, které bylo za pomoci Komise dosaženo při 

neformálních kontaktech mezi Radou a Parlamentem. Znění vyhovuje klíčovému požadavku 

na zajištění nepřetržité ochrany a právní jistoty pro investory a zároveň umožňuje účinný 

výkon nové výlučné pravomoci EU v oblasti přímých zahraničních investic. Rada proto 

očekává, že její postoj v prvním čtení bude pro Parlament přijatelný.

_____________________
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1. SOUVISLOSTI

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě
(dokument KOM(2010) 344 v konečném znění – 2010/0197 COD):

7. července 2010

Postoj Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 10. května 2011

Datum přijetí postoje Rady: 4. října 2012

2. CÍL NÁVRHU KOMISE

Lisabonskou smlouvou byla stanovena výlučná pravomoc Unie v oblasti zahraničních 
přímých investic v rámci společné obchodní politiky. Podle článku 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) může v oblasti, v níž byla Unii svěřena výlučná pravomoc, vytvářet a 
přijímat právně závazné akty pouze Unie. Jelikož ve Smlouvě o fungování Evropské unie není 
stanoven zvláštní přechodný režim vyjasňující status dvoustranných dohod členských států 
o investicích, je cílem návrhu Komise zaručit právní jistotu pro investory, kteří mají z těchto 
dohod prospěch. Za tímto účelem návrh povoluje zachování veškerých dohod o investicích 
podepsaných mezi členskými státy a třetími zeměmi. Kromě toho má být vytvořen 
mechanismus, jenž za určitých podmínek členským státům umožní sjednávat a uzavírat 
takové dohody v budoucnosti.

3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE POSTOJE RADY

Postoj Rady, jak byl přijat v prvním čtení, plně odráží dohodu dosaženou v rámci trialogu 
mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí dne 29. května 2012. Hlavními prvky této 
dohody jsou:

– v rámci právních předpisů Unie vyjasnit status dvoustranných dohod členských států 
o investicích podepsaných před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost 
prostřednictvím potvrzení, že tyto dohody mohou zůstat v platnosti (či vstoupit 
v platnost), dokud nebudou nahrazeny dohodou Unie o investicích;

– stanovit podmínky, za nichž bude možné udělit členským státům pravomoc 
k uzavření a/nebo zachování platnosti dvoustranných dohod o investicích 
podepsaných v období mezi vstupem v platnost Lisabonské smlouvy a tohoto
nařízení;
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– sjednotit podmínky a postupy, podle nichž bude možné udělit členským státům 
pravomoc ke změně nebo uzavření dvoustranných dohod o investicích se třetími 
zeměmi po vstupu tohoto nařízení v platnost;

– zajistit, aby zachování platnosti dohod členských států o investicích nebo povolení 
otevřených jednání či uzavírání dvoustranných dohod o investicích se třetími zeměmi 
nebránilo sjednávání nebo uzavírání budoucích dohod Unie o investicích;

– svěřit Komisi, s ohledem na uplatňování nařízení, prováděcí pravomoci v souladu 
s nařízením (EU) č. 182/2011 a použít pro přijímání rozhodnutí o povolení poradní 
postup v souladu s uvedeným nařízením.

Komise plně podpořila dohodu dosaženou v rámci trialogu.

4. PROHLÁŠENÍ 

Komise přijala a podepsala společné prohlášení Rady, Parlamentu a Komise týkající se 
skutečnosti, že použití postupu projednávání ve výborech v daném nařízení by nemělo 
představovat precedens pro budoucí akty, jimiž se členským státům svěřují pravomoci v rámci 
výlučných pravomocí EU, a že výběr poradního postupu by neměl představovat precedens pro 
budoucí prováděcí akty přijímané v rámci společné obchodní politiky.

5. ZÁVĚR

Komise souhlasí s postojem Rady.
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