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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни 
споразумения между държавите-членки и трети държави
(COM(2010)0344 – C7-0172/2010  – 2010/0197(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0344),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0172/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по международна търговия и становището 
на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0000/2010),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тъй като разрешението за оставане в 
сила, изменяне или сключване на 
споразумения, попадащи в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя в 
област, която е от изключителната 
компетенция на Съюза, то трябва да 
бъде разглеждано като изключителна 
мярка. Разрешението не засяга 

(8) Тъй като разрешението за оставане в 
сила, изменяне или сключване на 
споразумения, попадащи в обхвата на 
настоящия регламент, се предоставя в 
област, която е от изключителната
компетенция на Съюза, то трябва да 
бъде разглеждано като изключителна 
мярка с временен характер.
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прилагането на член 258 от Договора по 
отношение на неспазването от страна на 
държавите-членки на задължения(та им) 
по Договора, различни от задълженията, 
свързани с несъответствията, 
произтичащи от разпределянето на 
областите на компетентност между 
Съюза и държавите-членки.

Разрешението не засяга прилагането на 
член 258 от Договора по отношение на 
неспазването от страна на държавите-
членки на задължения(та им) по 
Договора, различни от задълженията, 
свързани с несъответствията, 
произтичащи от разпределянето на 
областите на компетентност между 
Съюза и държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Във връзка с предложението за въвеждане на срок за настоящия регламент. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията следва да има 
възможността да оттегли разрешението, 
ако дадено споразумение е в 
противоречие с правото на Съюза, 
различно от несъответствията, 
произтичащи от разпределянето на 
правомощия между Съюза и 
държавите-членки. Разрешението 
може също така да бъде оттеглено, 
ако дадено споразумение на Съюза с 
трета държава, което е в сила, съдържа 
свързани с инвестициите разпоредби, 
подобни на тези, които вече се 
съдържат в споразумение на 
държава-членка. За да гарантира, че 
споразуменията на държавите-членки не 
подкопават разработването и 
изпълнението на свързаните с 
инвестиции политики на Съюза, 
включително по-конкретно 
автономните мерки на общата 
търговска политика, разрешението 
може да бъде оттеглено. И на последно 
място, ако Съветът не приеме решение 
за разрешаване на започване на 

(10) Комисията следва да има 
възможността да оттегли разрешението, 
ако дадено споразумение е в 
противоречие с правото на Съюза, в 
това число споразумение на Съюза с 
трета държава, За да гарантира, че 
споразуменията на държавите-членки не 
подкопават разработването и 
изпълнението на свързаните с 
инвестиции политики на Съюза, 
разрешението може да бъде оттеглено. 
И на последно място, ако Съветът не 
приеме решение за разрешаване на 
започване на свързани с инвестициите 
преговори в срок от една година от 
представянето на препоръка от 
Комисията съгласно член 218, параграф 
3 от Договора, следва да съществува 
възможността за оттегляне на 
разрешението.
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свързани с инвестициите преговори в 
срок от една година от представянето на 
препоръка от Комисията съгласно член 
218, параграф 3 от Договора, следва да 
съществува възможността за оттегляне 
на разрешението.

Or. en

Обосновка

Действащи споразумения на ЕС с трети държави са част от правото на Съюза. ДИД, 
за които е подадено уведомление по силата на член 2, автоматично получават 
разрешение по член 3 и следователно не могат да бъдат несъвместими с 
разпределянето на правомощия. Поради това тези  уточнения стават излишни. Не е 
необходимо в съображението общата търговска политика да се упоменава 
конкретно. Предложение в езиково отношение се представя в изменение 12.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Разрешението за изменение или 
сключване на споразумения, предвидено 
в настоящия регламент, по-специално 
позволява на държавите-членки да 
разрешават въпроси, свързани с 
всякакви несъответствия между техни 
свързаните с инвестиции 
международни споразумения и правото 
на Съюза, които са различни от 
несъответствията, произтичащи от 
разпределянето на области на 
компетентност между Съюза и 
неговите държави-членки, които са 
уредени с настоящия регламент.

(11) Разрешението за изменение или 
сключване на споразумения в рамките 
на определен график, предвидено в 
настоящия регламент, по-специално 
позволява на държавите-членки да 
разрешават въпроси, свързани с 
всякакви несъответствия между техни 
свързани с инвестиции международни 
споразумения и правото на Съюза, 
които са уредени с настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Във връзка с предложението за въвеждане на график за настоящия регламент.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Не по-късно от пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията следва да 
представи пред Европейския парламент 
и Съвета доклад за прилагането на глави 
ІІ и ІІІ от настоящия регламент. Във 
въпросния доклад следва, inter alia, да се 
преразгледа необходимостта посочените 
глави да продължат да се прилагат. 
Когато в доклада се препоръчва да се 
прекрати прилагането на разпоредбите 
на посочените глави или където се 
предлага да се изменят посочените 
разпоредби, той следва да бъде 
придружен със съответното 
законодателно предложение. Освен ако 
не са заменени от свързано с 
инвестиции споразумение на Съюза 
или действието им е прекратено по 
друг начин, според международното 
публично право двустранните 
споразумения, сключени от 
държавите-членки с трети държави, 
остават правно обвързващи за 
страните.

(12) Не по-късно от четири години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията следва да 
представи пред Европейския парламент 
и Съвета доклад за прилагането на глави 
ІІ и ІІІ от настоящия регламент. Във 
въпросния доклад следва, inter alia, да се 
преразгледа необходимостта посочените 
глави да продължат да се прилагат. 
Когато в доклада се препоръчва да се 
прекрати прилагането на разпоредбите 
на посочените глави или където се 
предлага да се изменят посочените 
разпоредби, той следва да бъде 
придружен със съответното 
законодателно предложение. 

Or. en

Обосновка

Срокът е приспособен към предложеното въвеждане на график. Позоваването на 
продължаващата валидност по силата на международното публично право не е 
свързано с въпроса, разгледан в настоящото съображение, и се подразбира по силата 
на международното публично право.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Споразуменията, разрешени по 
силата на настоящия регламент, или 
разрешенията за откриване на преговори 
за изменение на съществуващи или за 
сключване на нови двустранни 
споразумения с трета държава в никакъв 
случай не следва да се позволи да 
представляват пречка пред 
изпълнението на свързаните с 
инвестиции политики на Съюза, по-
конкретно общата търговска 
политика.

(13) Споразуменията, разрешени по 
силата на настоящия регламент, или 
разрешенията за откриване на преговори 
за изменение на съществуващи или за 
сключване на нови двустранни 
споразумения с трета държава в никакъв 
случай не следва да се позволи да 
представляват пречка пред 
изпълнението на свързаните с 
инвестиции политики на Съюза.

Or. en

Обосновка

Не е необходимо в съображението общата търговска политика да се упоменава 
конкретно. Предложение в езиково отношение се представя в изменение 12

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Настоящият регламент следва 
да загуби своето действие, осем 
години след влизането му в сила. До 
тогава, всички съществуващи 
двустранни споразумения на държави 
членки с трети държави следва да 
бъдат заменени от споразумение на 
Съюза относно инвестициите.

Or. en

Обосновка
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Във връзка с предложението за въвеждане на срок за настоящия регламент.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  (13б) Не по-късно от шест години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията следва да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за постигнатия 
напредък при заменянето на 
двустранните споразумения между 
държавите-членки и трети държави 
със споразумение на Съюза относно 
инвестициите. Когато докладът 
препоръчва удължаване на 
прилагането на регламента, това 
следва да се осъществи за срок не по-
дълъг от пет години и следва да се 
придружава от подходящо 
законодателно предложение.

Or. en

Обосновка

Във връзка с предложението за въвеждане на график за настоящия регламент.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  (16а) Държавите членки и Комисията 
следва да предприемат всички 
необходими мерки, за да гарантират, 
че Комисията може във възможно 
най-голяма степен да участва във 
всяка процедура за уреждане на спор, 
започната по силата на двустранно 
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споразумение на държава членка.

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост от позоваване с цел да се приложат разпоредбите 
относно участието на Комисията в процедурите за решаване на спорове по силата на 
член 13, параграф 2.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент предвижда 
условията и процедурата, при които на 
държавите-членки се разрешава да 
оставят в сила, изменят или сключват 
свързани с инвестиции двустранни 
споразумения с трети държави.

Настоящият регламент предвижда 
условията и процедурата, при които на 
държавите-членки се разрешава да 
оставят в сила, изменят или сключват 
свързани с инвестиции двустранни 
споразумения с трети държави по време 
на преходен период за замяната им 
със споразумения на Съюза, 
обхващащи инвестициите. Освен 
това регламентът установява 
процедура за прекратяване на 
преходния период.

Or. en

Обосновка

Във връзка с предложението за въвеждане на график за настоящия регламент.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга компетентността на 
Съюза в областта на инвестициите и без 
да се засягат задълженията на 
държавите-членки според правото на 

Без да се засяга компетентността на 
Съюза в областта на инвестициите и без 
да се засягат задълженията на 
държавите-членки според правото на 
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Съюза, на държавите-членки се 
разрешава в съответствие с член 2, 
параграф 1 от Договора да оставят в 
сила свързаните с инвестиции 
двустранни споразумения, за които има 
уведомление в съответствие с член 2 от 
настоящия регламент.

Съюза, на държавите-членки се 
разрешава в съответствие с член 2, 
параграф 1 от Договора да оставят в 
сила свързаните с инвестиции 
двустранни споразумения, за които има 
уведомление в съответствие с член 2 от 
настоящия регламент, за срок от осем 
години от влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Без график регламентът би позволил появата на паралелни и потенциално 
несъвместими инвестиционни режими, увеличавайки правната несигурност. Има 
нужда от достатъчно дълъг преход, но двойствеността за неопределен срок в 
инвестиционната политика на ЕС би противоречала на ефективното прилагане на 
член 207, параграф 1 от ДФЕС, който ясно постановява, че инвестиционната 
политика е от компетентността на Съюза. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – букви а) и б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не е в противоречие с правото на 
Съюза, различно от 
несъответствията, произтичащи от 
разпределянето на правомощия 
между Съюза и държавите-членки 
или;

a) не е в противоречие с правото на 
Съюза, включително всяко
споразумение на Съюза с друга
държава, което е в сила,

б) се припокриват отчасти или 
напълно със споразумение на Съюза със 
същата трета държава, което е в сила, 
когато това конкретно припокриване 
не е уредено в последното 
споразумение; или

  

Or. en

Обосновка

Уточненията са излишни, защото всяко ДИД, за което е подадено уведомление по 
силата на член 2, автоматично получава разрешение по член 3 и следователно не е 
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несъвместимо с разпределението на правомощията и защото влезлите в сила 
споразумения на ЕС с трети държави са част от правото на Съюза. Думата 
„противоречие“ в достатъчна степен отразява необходимостта от изключване на 
друг вид решения по силата на ДИД, както и по силата на споразумение на ЕС, в това 
число и клаузата, че дадено споразумение на ЕС само по себе си може да се занимае с 
припокриването.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) би представлявало пречка пред 
разработването и изпълнението на 
свързаните с инвестиции политики на 
Съюза, включително по-конкретно
общата търговска политика. 

в) би представлявало пречка пред 
разработването и изпълнението на 
свързаните с инвестиции политики на 
Съюза, както е посочено в 
индивидуалните или общите 
мандати за започване или завършване 
на преговори с трети държави или 
други актове или съгласувани 
практики на институциите на Съюза 
в областта на общата търговска 
политика и както произтича от 
общите принципи, заложени в 
договорите, по-конкретно в член 3, 
параграф 5, и член 6, параграф 1 от 
Договора за Европейския съюз и в част 
І, дял ІІ от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Необходимостта от възможност за определяне на възникващите политики на Съюза 
относно инвестициите предполага и необходимостта от специфичност, която 
трябва да се базира върху осезаемата проява на подобна политика в областта на 
общата търговска политика, както и върху основните принципи, направляващи всяко 
упражняване на правомощия от страна на Съюза, позоваването на което е още по-
важно в подобна чувствителна област като правото за защита на инвестициите, 
което в крайна сметка се прилага и тълкува от международните арбитражни 
съдилища.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  ва) възпрепятства достъпан на 
Комисията, Парламента, Съвета и 
широката общественост до 
документи, отнасящи се до 
уреждането на спорове по силата на 
споразуменията, в това число, но не 
само, известието за арбитраж, както 
и всички документи, издадени от 
арбитражния съд, като 
възпрепятства Комисията от 
участие в производството поне като 
amicus curiae.

Or. en

Обосновка

Предложеното добавяне на тази алинея прилага разпоредбите относно участието на 
Комисията в производството за решаване на спора по силата на член 13, параграф 2.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не по-късно от пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета доклад 
за прилагането на настоящата глава, в 
който се прави преразглеждане на 
необходимостта от продължаване на 
прилагането на посочената глава въз 
основа на преразглеждането, посочено в 
параграф 1.

3. Не по-късно от четири години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета доклад 
за прилагането на настоящата глава, в 
който се прави преразглеждане на 
необходимостта от продължаване на 
прилагането на посочената глава въз 
основа на преразглеждането, посочено в 
параграф 1.

Or. en
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Обосновка

Рационализиране на междинните графици с предложеното въвеждане на график за 
настоящия регламент.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оттегляне на разрешението Задължение за сътрудничество

Or. en

Обосновка

Формулировката „задължение за сътрудничество“ отразява терминологията на 
Договора за Европейския съюз и на становищата на Съда на Европейския съюз по 
делата срещу Австрия, Швеция и Финландия, касаещи разпоредбите за трансфер на 
капитали в ДИД. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разрешението, предвидено в член 3, 
може да бъде оттеглено, ако:

1. Всяка държава членка има 
задължението да предоговори или, 
когато е необходимо, да прекрати 
двустранно споразумение по 
отношение на инвестициите, ако 
споразумението не съответства на 
законодателството или на 
политиките на Съюза, както е 
посочено в член 5, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Позоваване на обосновките на изменения 11 и 12.  Съществен елемент от механизма 
на оттегляне е, че бремето по съдебните процедури се прехвърля от Комисията към 
държавата-членка, която трябва да оспори евентуално решение на Комисията за 
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оттегляне съгласно член 263 от ДФЕС.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – букви а)—г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дадено споразумение е в 
противоречие с правото на Съюза, 
различно от несъответствията, 
произтичащи от разпределянето на 
правомощия между Съюза и 
държавите-членки;

заличава се

б) дадено споразумение се припокрива 
отчасти или напълно със 
споразумение на Съюза със същата 
трета държава, което е в сила, 
когато това конкретно припокриване 
не е уредено в последното 
споразумение;
в) дадено споразумение представлява 
пречка пред разработването и 
изпълнението на свързаните с 
инвестиции политики на Съюза, 
включително по-конкретно общата 
търговска политика;
г) Съветът не е приел решение за 
разрешаване на започването на 
преговори по дадено споразумение, 
което се припокрива отчасти или 
напълно със споразумение, за което 
има уведомление съгласно член 2, в 
срок от една година след 
представянето на препоръка от 
Комисията съгласно член 218, 
параграф 3 от Договора.

Or. en

Обосновка

Предвид член 5, параграф 1 повтарянето на основания а) - в) е излишно; основание г) 
не се отнася до задължението за сътрудничество на държавата членка, а до 
бездействието на Съвета, което възпрепятства възможността на Съюза да създава 
и изпълнява своите политики, поради което следва да бъде разглеждано отделно.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Комисията счете, че има 
основания за оттегляне на 
разрешението, предвидено в член 3, тя 
представя обосновано становище пред 
съответната държава-членка относно 
необходимите стъпки, които трябва да 
се предприемат, за да се спазят 
изискванията, посочени в параграф 1. 
Между Комисията и съответната 
държава-членка се провеждат 
консултации.

2. Ако Комисията счете, че дадена 
държава членка има задължението да 
предоговори или да прекрати дадено 
споразумение, тя представя обосновано 
становище пред съответната държава-
членка относно необходимите стъпки, 
които трябва да се предприемат в 
съответствие с нейното задължение 
за сътрудничество по силата на член 
4, параграф 3. от Договора за 
Европейския съюз. Между Комисията и 
съответната държава-членка се 
провеждат консултации, които по 
целесъобразност водят до вземането 
на решение, позволяващо започването 
на преговори по смисъла на член 9.

Or. en

Обосновка

Вместо да се предписват необходимите стъпки за предоговаряне или прекратяване на 
преговорите чрез  решение за оттегляне на разрешението, консултациите, базиращи 
се на обоснованото становище на Комисията, следва пряко да водят до вземането на 
решение, даващо разрешение на държавата-членка да започне преговори, както е 
поискано от Комисията.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато посочените в параграф 2 
консултации не доведат до разрешаване 
на въпроса, Комисията оттегля 
разрешението за въпросното 
споразумение. Комисията взема 
решение за оттеглянето на дадено 

3. Когато посочените в параграф 2 
консултации не доведат до разрешаване 
на въпроса или държавата-членка не 
предприеме необходимите стъпки в 
рамките на периода, договорен при 
консултациите, Комисията оттегля 
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разрешение в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 15, 
параграф 2. В него се включва 
изискване държавата-членка да 
предприеме необходимите действия и 
— когато е необходимо, да прекрати 
действието на съответното 
споразумение.

предвиденото в член 3 разрешение за 
въпросното споразумение. Комисията 
взема решение за оттеглянето на дадено 
разрешение в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 15, 
параграф 2. 

Or. en

Обосновка

Съществен елемент от механизма за оттегляне е, че бремето по съдебните 
процедури се прехвърля от Комисията към държавата-членка, която трябва да 
оспори евентуално решение на Комисията за оттегляне съгласно член 263 от ДФЕС. 
Поради това изглежда полезно да се включи краен срок за предприемане на 
необходимите стъпки от държавата-членка след консултациите; в противен случай, 
тъй като самите консултации не са се провалили, Комисията може да бъде 
принудена да предприема още други мерки, вместо да принуди държавата-членка да 
действа.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  3a. Комисията може също да 
оттегли разрешението за 
споразумения с трета държава, ако до 
една година от представяне на 
препоръка от Комисията съгласно 
член 218, параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз Съветът не е взел решение 
относно даването на разрешение за 
започване на преговори с тази 
държава по споразумение, което би се 
припокривало изцяло или отчасти със 
споразуменията, сключени от 
държавите-членки;
Комисията взема решение за 
оттеглянето на дадено разрешение в 
съответствие с процедурата, 
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предвидена в член 15, параграф 2.

Or. en

Обосновка
Това основание за оттегляне, необходимо, за да се гарантира, че Съюзът може на 
практика да поеме изключителната си компетентност и да развива политиките си в 
сферата на инвестициите, следва да се третира отделно, защото не включва 
консултации с държавите-членки по техните споразумения, а взаимодействие на 
Комисията със Съвета.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобразно условията, предвидени в 
членове 8—12, на държава-членка се 
разрешава да започне преговори за 
изменение на съществуващи свързани с 
инвестиции споразумения с трета 
държава или за сключване на нови.

Съобразно условията, предвидени в 
членове 8—12, на държава-членка се 
разрешава да започне преговори за 
изменение на съществуващи свързани с 
инвестиции споразумения с трета 
държава или за сключване на нови за 
първоначален период от осем години 
след влизане в сила на настоящия 
регламент..

Or. en

Обосновка

Без график регламентът би позволил появата на паралелни и потенциално 
несъвместими инвестиционни режими, увеличавайки правната несигурност. Има 
нужда от достатъчно дълъг преход, но двойствеността за неопределен срок в 
инвестиционната политика на ЕС би противоречала на ефективното прилагане на 
член 207, параграф 1 от ДФЕС, който ясно постановява, че инвестиционната 
политика е от компетентността на Съюза.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – букви а)—в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията разрешава откриването на 1. Комисията разрешава откриването на 



PE452.807v01-00 20/29 PR\839319BG.doc

BG

официални преговори, освен когато тя 
стигне до заключението, че 
откриването на преговорите:

официални преговори, освен когато тя 
установи, че откриването на 
преговорите би било несъвместимо със 
законодателството или политиките 
на Съюза, както е посочено в член 5, 
параграф 1.

a) би било в противоречие с правото 
на Съюза, различно от 
несъответствията, произтичащи от 
разпределянето на правомощия 
между Съюза и държавите-членки;
б) не подкопава целите на 
провеждащи се в момента или 
предстоящи преговори между Съюза и 
съответната трета държава; 
в) би представлявало пречка пред 
разработването и изпълнението на 
свързаните с инвестиции политики 
на Съюза, включително по-конкретно 
общата търговска политика. 

Or. en

Обосновка

Целта е да се рационализира член 9 в съответствие с предложената формулировка за 
член 6, параграф 1. Позоваването на член 5, параграф 1 би решило също и въпроса дали 
основанието „припокриване със споразумение на Съюза“ следва да се приведе тук и да 
се избегне пространното уточняване на основанията за определяне на политиките на 
Съюза.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – букви а)—г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При получаването на уведомлението 
Комисията прави оценка дали 
договаряното споразумение:

3. При получаването на уведомлението 
Комисията прави оценка дали 
договаряното споразумение:

a) не е в противоречие с правото на 
Съюза, различно от 
несъответствията, произтичащи от 
разпределянето на правомощия 

a) не влиза в сблъсък  със 
законодателството или политиките
на Съюза, както е посочено в член 5, 
параграф 1; или
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между Съюза и държавите-членки; 
или

б) не подкопава целите на 
провеждащи се в момента или 
предстоящи преговори между Съюза и 
съответната трета държава; или 
в) не представлява пречка пред 
разработването и изпълнението на 
свързаните с инвестиции политики 
на Съюза, включително по-конкретно 
общата търговска политика; или
г) не е в противоречие с изискването на 
член 9, параграф 2, когато е приложимо.

г) не е в противоречие с изискването на 
член 9, параграф 2, когато е приложимо.  

Or. en

Обосновка

Целта е да се рационализира член 11 в съответствие с предложената формулировка 
за член 6, параграф 1 и член 9, параграф 1. Позоваването на член 5, параграф 1 би 
решило също и въпроса дали основанието „припокриване със споразумение на Съюза“ 
следва да се приведе тук и да се избегне пространното уточняване на основанията за 
определяне на политиките на Съюза.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  7a. Комисията докладва ежегодно на 
Парламента и Съвета относно 
изменени споразумения, нови 
сключени споразумения и отказани 
разрешения за изменени и сключени 
нови споразумения и публикува списък 
на изменените и сключените 
споразумения в Официален вестник на 
Европейския съюз. 

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че изменянето на съществуващите двустранни инвестиционни 
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договори и сключването на нови такива може да доведе до пречки за разработването 
и прилагането на инвестиционната политика на Европейския съюз, Парламентът и 
Съюзът следва редовно да бъдат информирани от Комисията за нейните дейности по 
даване или отказване на разрешение. 

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета доклад 
за прилагането на настоящата глава, в 
който се прави преразглеждане на 
необходимостта настоящата глава да 
продължи да се прилага.

1. Не по-късно от четири години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета доклад 
за прилагането на настоящата глава, в 
който се прави преразглеждане на 
необходимостта настоящата глава да 
продължи да се прилага.

Or. en

Обосновка

Рационализиране на междинните графици с предложеното въвеждане на график за 
настоящия регламент.

Изменение 26

Предложение за регламент
 Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА ІІІ А
Прекратяване на действието на 

регламента
Член 12а

1. Действието на настоящия 
регламент се прекратява осем години 
след влизането му в сила. До този 
момент всички съществуващи 
двустранни споразумения на държави-
членки с трети държави трябва да се 
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заместят със споразумение на Съюза 
относно инвестициите.

   2. Не по-късно от шест години след 
влизане в сила на настоящия 
регламент Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно напредъка, постигнат 
при заместване на двустранните 
споразумения между държавите-
членки и трети държави със 
споразумение на Съюза относно 
инвестициите Когато докладът 
препоръчва удължаване на срока на 
действие на регламента, това 
удължаване е за период от най-много 
пет години и се придружава от 
подходящо законодателно 
предложение до Европейския 
парламент и до Съвета.

Or. en

Обосновка

Без график регламентът би позволил появата на паралелни и потенциално 
несъвместими инвестиционни режими, увеличавайки правната несигурност. Има 
нужда от достатъчно дълъг преход, но двойствеността за неопределен срок в 
инвестиционната политика на ЕС би противоречала на ефективното прилагане на 
член 207, параграф 1 от ДФЕС, който ясно постановява, че инвестиционната 
политика е от компетентността на Съюза.

Изменение 27

Предложение за регламент
 Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на всички 
споразумения, които попадат в обхвата 
на настоящия регламент, съответната 
държава-членка информира незабавно 
Комисията за всички заседания, които 
се провеждат по силата на разпоредбите 
на споразумението. На Комисията се 
предоставя дневният ред и цялата 
необходима информация, която 

1. По отношение на всички 
споразумения, които попадат в обхвата 
на настоящия регламент, съответната 
държава-членка информира незабавно 
Комисията за всички заседания, които 
се провеждат по силата на разпоредбите 
на споразумението. На Комисията се 
предоставя дневният ред и цялата 
необходима информация, която 
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позволява разбиране на темите, които 
ще се обсъждат. Комисията може да 
изиска допълнителна информация от 
съответните държави-членки. Когато 
даден въпрос, който ще се обсъжда, 
може да повлияе върху изпълнението на 
свързаните с инвестиции политики на 
Съюза, включително по-конкретно
общата търговска политика, Комисията 
може да изиска от държавата-членка да 
заеме дадена позиция.

позволява разбиране на темите, които 
ще се обсъждат. Комисията може да 
изиска допълнителна информация от 
съответните държави-членки. Когато 
даден въпрос, който ще се обсъжда, 
може да повлияе върху изпълнението на 
свързаните с инвестиции политики на 
Съюза, както е посочено в 
индивидуални или общи мандати за 
започване или приключване на 
преговори с трети държави или други 
актове или съгласувани практики на 
институциите на Съюза в областта 
на общата търговска политика, и както 
следва от общите принципи, 
заложени в Договорите, по-конкретно 
в член 3, параграф 5 и член 6, параграф 
1 от Договора за Европейския съюз и в 
част І, дял ІІ от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, Комисията може да изиска от 
държавата-членка да заеме дадена 
позиция.

Or. en

Обосновка

Необходимостта да може да се дефинират новосъздаващите се политики на Съюза 
за инвестиции предполага необходимост от конкретност, която трябва да се 
основава на осезаеми прояви на подобна политика в областта на общата търговска 
политика, както и на основните принципи, които определят цялото упражняване на 
правомощията на Съюза. 

Изменение 28

Предложение за регламент
 Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на всички 
споразумения, които попадат в обхвата 
на настоящия регламент, съответната 
държава-членка информира незабавно 
Комисията за всяка получена 
информация, че дадена мярка не 

2. По отношение на всички 
споразумения, които попадат в обхвата 
на настоящия регламент, съответната 
държава-членка информира незабавно 
Комисията за всяка получена 
информация, че дадена мярка не 



PR\839319BG.doc 25/29 PE452.807v01-00

BG

съответства със споразумението. 
Държавата-членка също така незабавно 
уведомява Комисията за всички искания 
за уреждане на спорове, подадени срещу 
нея по силата на споразуменията, 
веднага щом тя самата разбере за такова 
искане. Държавата-членка и Комисията 
си съдействат напълно и предприемат 
всички необходими мерки за 
осигуряване на ефективна защита, 
която може да включва — когато 
това е целесъобразно, участието на 
Комисията в процедурата.

съответства със споразумението. 
Държавата-членка също така незабавно 
уведомява Комисията за всички искания 
за уреждане на спорове, подадени срещу 
нея по силата на споразуменията, 
веднага щом тя самата разбере за такова 
искане. Държавата-членка и Комисията 
си съдействат напълно и предприемат 
всички необходими мерки за 
осигуряване на участието на Комисията 
в процедурата във възможно най-
широка степен.

Or. en

Обосновка

В чувствителни области като законодателството за защита на инвестициите, 
което се прилага и тълкува от международни арбитражни съдилища, чиито решения 
потенциално предрешават развитието и прилагането на политиките на Съюза, 
свързани с инвестициите, е важно Комисията да може изцяло да участва във всички 
спорове, в които участват държави-членки.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

При уведомяването на Комисията за 
преговорите и резултата от тях в 
съответствие с членове 8 и 11, 
държавите-членки може да посочат 
дали дадена информация, 
предоставена от тях, трябва да се 
разглежда като поверителна и дали 
тя може да се споделя с други 
държави-членки.

При уведомяването на Комисията за 
преговорите и резултата от тях в 
съответствие с членове 8 и 11, 
държавите-членки може да поиска 
поверителност в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на 
Комисията1.
__________
1 OВ L 145, 31.5.2001 г, стр. 43. 

Or. en
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Обосновка

Като се има предвид, че изменянето на съществуващите двустранни инвестиционни 
договори и сключването на нови такива може да доведе до пречки за разработването 
и прилагането на инвестиционната политика на Европейския съюз, исканията за 
поверителност следва да бъдат третирани съгласно регламентите в сила за 
институциите на Съюза. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства прилагането на член 207, параграф 1 от ДФЕС, в който се 
предвижда, че ЕС има изключителна компетентност в областта на преките 
чуждестранни инвестиции — част от общата търговска политика, което представлява и 
обхватът на предложения регламент. В условията на световен обмен на стоки и 
капитали и като логично следствие от общата търговска политика на Съюза, 
инвестиционната политика на държавите-членки също трябва да бъде координирана и 
решавана на равнището на Съюза. Това означава, че действащата система, залегнала в 
редица припокриващи се и често противоречащи си двустранни инвестиционни 
договори (ДИД) на държавите членки трябва в разумни срокове да бъде заменена от 
нова рамка на модерни инвестиционни договори на ЕС, които съответстват на 
хоризонталните цели на политиките на ЕС.

Като се има предвид рисковият и дългосрочен характер на преките чуждестранни 
инвестиции, е изключително важно с регламента да се осигури висока степен на правна 
сигурност по време на преходния период. Във връзка с това докладчикът активно 
подкрепя предвидения в проекторегламента на Комисията подход на едновременното 
действие. От голямо значение е съществуващите ДИД на държавите-членки да останат 
в сила посредством разрешителна процедура и при ясно определени условия 
държавите-членки да имат право да предоговорят съществуващите ДИД, да подписват 
окончателно договори, които са в процес на договаряне, и да започват преговори за 
нови договори. Също така е важно в условията на период на едновременно действие, 
разрешителният режим за съществуващите или нови ДИД на държавите-членки да не 
възпрепятства появата на всеобща инвестиционна политика на ЕС и на международни
инвестиционни договори на ЕС с определени трети държави и по принцип. Ето защо 
трябва да се настоява в регламента да се предвидят правомощия за Комисията да 
отказва даването на разрешение, да изисква от държавите-членки да предоговорят или 
прекратят ДИД и да търсят предварителното одобрение на Комисията по отношение на 
договаряне на нови ДИД.

Правната сигурност си остава обаче относително понятие, доколкото преходът по 
отношение на режима за защита на инвестициите не е завършен и като се имат предвид 
сроковете на действие на съществуващите ДИД съгласно международното публично 
право.  Докладчикът възнамерява да изясни правната сигурност в условията на 
необходим срок за извършване на прехода, като предлага два набора от изменения:

1) Въвеждане на график за извършване на прехода

Парламентът следва да настоява в регламента да бъде определен график за извършване 
на прехода. Без график регламентът би позволил появата на паралелни и потенциално 
несъвместими инвестиционни режими, увеличавайки правната несигурност. Въпреки 
че безспорно има нужда от достатъчно дълъг преходен период, безсрочно прилагане на 
двойствени практики в инвестиционната политика на ЕС би било неприемливо за 
Парламента, като се има предвид че в член 207, параграф 1 от ДФЕС ясно е заявено, че 
инвестиционната политика е от компетентността на Съюза. В този смисъл един 
продължителен период на неприлагане на Договора може също да бъде оспорен, което 
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отново ще засили правната несигурност.

Предвидените в членове 5 и 12 от проекторегламента разпоредби за преглед са 
незадоволителни – не по-късно от 5 години след влизане в сила на регламента 
Комисията ще оцени необходимостта от трайно прилагане на възможността държавите-
членки да предоговорят ДИД или да сключват нови договори. Парламентът трябва 
недвусмислено да покаже, че разглежда съвместното съществуване на ДИД и появата 
на международните инвестиционни договори на ЕС като изключение, което се налага 
единствено, за да се осигури трайна правна сигурност.

2) Изясняване на условията за отказване на разрешение.

Проекторегламентът предлага разграничение между три категории причини да не се 
даде разрешение за ДИД. 

По-конкретно разликата между „противоречие с правото на Съюза“ (буква а)) и 
припокриване „отчасти или напълно със споразумение на Съюза със същата трета 
държава, което е в сила, когато това конкретно припокриване не е уредено в 
последното споразумение“ (буква б)) ненужно добавят към несигурността. Това 
предполага, че едно бъдещо споразумение на ЕС с трета държава не би могло да визира 
припокриването или да позволява паралелни режими, което като принципно положение 
не следва да бъде приемано. Освен това разграничението е излишно, тъй като 
действащите споразумения на ЕС с трети държави са част от правото на Съюза и всяко 
ДИД, за което е подадено уведомление съгласно член 2, автоматично е разрешено 
съгласно член 3 и следователно не е несъвместимо с разпределянето на сфери на 
компетентност.

Докладчикът предлага тези две категории да се преместят заедно в ясно позоваване на 
противоречия с правото на ЕС.

От друга страна, проекторегламентът не изяснява, в рамките на третата категория 
причини за отказ на разрешение за ДИД (буква в)), какво точно може да „представлява 
пречка пред разработването и изпълнението на свързаните с инвестиции политики на 
Съюза“. Тъй като става дума за политика в процес на създаване, това увеличава 
допълнително несигурността.

Докладчикът предлага да се посочи растящото количество мандати за преговори в 
сферата на инвестициите с трети държави, Комисията и основните принципи на 
съгласуваност в Договора от Лисабон в съответствие с член 3, параграф 5 и член 6, 
параграф 1 от ДЕС и част І, дял ІІ от ДФЕС.

В контекста на развиващата се нова политика на ЕС в сферата на инвестициите 
докладчикът предлага да се добави задължение държавите-членки — в случай на 
предоговаряне на съществуващи ДИД или договаряне на нови ДИД — да предвиждат 
механизъм за разрешаване на спорове, който да гарантира, че Комисията се допуска да 
участва в процеса поне като amicus curiae и че изискванията за поверителност се 
премахват, така че да позволяват намеса на Комисията в това качество. Това следва да 
се разглежда като неизбежен елемент от новата инвестиционна политика на ЕС и от 
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прехода към нея. 

По отношение на практиките, установени в рамките на Северноамериканското 
споразумение за свободна търговия  (НАФТА), широко се отчита, че липсата на 
прозрачност в механизмите за решаване на спорове, установени в повечето 
съществуващи ДИД на държавите-членки на Съюза, би била сама по себе си 
несъвместима с правото на Съюза.   Следователно това е измерение, което държавите-
членки трябва да вземат предвид, когато договарят нови ДИД. В това отношение 
докладчикът предлага да се включи позоваване на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до 
документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.


