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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af 
overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og 
tredjelande
(KOM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0344),

– der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 2 og artikel 207, stk. 2, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslag (C7-0172/2010) for Parlamentet,

– der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7–0000/2010),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Da tilladelsen til at opretholde, ændre 
eller indgå aftaler, der er omfattet af denne 
forordning, er givet inden for et område, 
der er omfattet af Unionens 
enekompetence, skal det anses for en 
ekstraordinær foranstaltning. Tilladelsen 
gives uden at tilsidesætte anvendelsen af 
traktatens artikel 258 med hensyn til 
medlemsstaternes manglende opfyldelse af 

(8) Da tilladelsen til at opretholde, ændre 
eller indgå aftaler, der er omfattet af denne 
forordning, er givet inden for et område, 
der er omfattet af Unionens 
enekompetence, skal det anses for en 
ekstraordinær foranstaltning af midlertidig 
karakter. Tilladelsen gives uden at 
tilsidesætte anvendelsen af traktatens 
artikel 258 med hensyn til 
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traktatforpligtelserne ud over de 
forpligtelser, der vedrører den 
uforenelighed, som skyldes 
kompetencefordelingen mellem Unionen 
og medlemsstaterne.

medlemsstaternes manglende opfyldelse af 
traktatforpligtelserne ud over de 
forpligtelser, der vedrører den 
uforenelighed, som skyldes 
kompetencefordelingen mellem Unionen 
og medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse
Med henvisning til forslaget om at indføre en tidsbegrænsning for denne forordning. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen bør være i stand til at 
inddrage tilladelsen, hvis en aftale er i 
modstrid med EU-lovgivningen ud over de 
uoverensstemmelser, der skyldes 
kompetencefordelingen mellem EU og 
dens medlemsstater. Tilladelsen kan også 
inddrages, hvis en gældende EU-aftale 
med et tredjeland indeholder 
investeringsbestemmelser, der ligner 
bestemmelserne i en medlemsstatsaftale.
For at sikre, at medlemsstaternes aftaler 
ikke underminerer udviklingen og 
gennemførelsen af EU's 
investeringspolitikker, herunder især de 
autonome foranstaltninger under den 
fælles handelspolitik, kan tilladelsen 
inddrages. Endelig er det muligt at 
inddrage tilladelsen, hvis Rådet ikke 
træffer en afgørelse om tilladelsen til at 
indlede forhandlinger om investeringer 
senest et år efter forelæggelsen af en 
henstilling af Kommissionen i medfør af 
traktatens artikel 218, stk. 3.

(10) Kommissionen bør være i stand til at 
inddrage tilladelsen, hvis en aftale er i 
modstrid med EU-lovgivningen, herunder
en gældende EU-aftale med et tredjeland.
For at sikre, at medlemsstaternes aftaler 
ikke underminerer udviklingen og 
gennemførelsen af EU's 
investeringspolitikker, kan tilladelsen 
inddrages. Endelig er det muligt at 
inddrage tilladelsen, hvis Rådet ikke 
træffer en afgørelse om tilladelsen til at 
indlede forhandlinger om investeringer 
senest et år efter forelæggelsen af en 
henstilling af Kommissionen i medfør af 
traktatens artikel 218, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Gældende EU-aftaler med tredjelande er en del af EU-retten. Bilaterale investeringstraktater, 
som er notificeret i henhold til artikel 2, godkendes automatisk i henhold til artikel 3 og kan 
derfor ikke være uforenelige med kompetencetildeling. Disse specifikationer er derfor 
overflødige. Det er ikke nødvendigt specifikt at nævne den fælles handelspolitik i 
betragtningen. Et forslag til sprog er stillet under ændringsforslag 12.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Bemyndigelsen til at ændre eller indgå 
aftaler, som er indeholdt i denne 
forordning, giver bl.a. medlemsstaterne lov 
til at behandle eventuelle 
uoverensstemmelser mellem deres 
internationale aftaler om investering og 
EU-lovgivningen, ud over de 
uoverensstemmelser, der skyldes 
kompetencefordelingen mellem Unionen 
og dens medlemsstater og som behandles i 
denne forordning.

(11) Bemyndigelsen til inden for en vis 
frist at ændre eller indgå aftaler, som er 
indeholdt i denne forordning, giver bl.a. 
medlemsstaterne lov til at behandle 
eventuelle uoverensstemmelser mellem 
deres internationale aftaler om investering 
og EU-lovgivningen, som behandles i 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse
Med henvisning til forslaget om at indføre en tidsbegrænsning for denne forordning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse bør Kommissionen 
forelægge en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
kapitel II og III i denne forordning.
Rapporten bør bl.a. gennemgå behovet for 
den fortsatte anvendelse af disse kapitler.
Hvis det i rapporten henstilles ikke at 

(12) Senest fire år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse bør Kommissionen 
forelægge en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 
kapitel II og III i denne forordning.
Rapporten bør bl.a. gennemgå behovet for 
den fortsatte anvendelse af disse kapitler.
Hvis det i rapporten henstilles ikke at 
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fortsætte anvendelsen af disse kapitler, 
eller hvis det foreslås at ændre disse 
bestemmelser, bør den ledsages af et 
passende lovgivningsmæssigt forslag.
Bilaterale aftaler, der er indgået af 
medlemsstaterne og tredjelande, forbliver 
bindende over for parterne i henhold til 
international offentlig ret medmindre de 
erstattes af en EU-aftale om investering, 
eller de opsiges på anden måde.

fortsætte anvendelsen af disse kapitler, 
eller hvis det foreslås at ændre disse 
bestemmelser, bør den ledsages af et 
passende lovgivningsmæssigt forslag.

Or. en

Begrundelse

Tidsangivelsen tilpasses til forslaget om at indføre tidsbegrænsninger. Henvisningen til, at 
aftaler fortsat er gældende i henhold til international offentlig ret, er ikke knyttet til det emne, 
der behandles i denne betragtning, og er en selvfølge i henhold til international offentlig lov.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Aftaler, der tillades i henhold til denne 
forordning, eller tilladelser til at iværksætte 
forhandlinger om ændring af en 
eksisterende aftale eller indgåelse af en ny 
bilateral aftale med et tredjeland, bør ikke 
kunne udgøre en hindring for 
gennemførelsen af Unionens politikker om 
investeringer, især ikke den fælles 
handelspolitik.

(13) Aftaler, der tillades i henhold til denne 
forordning, eller tilladelser til at iværksætte 
forhandlinger om ændring af en 
eksisterende aftale eller indgåelse af en ny 
bilateral aftale med et tredjeland, bør ikke 
kunne udgøre en hindring for 
gennemførelsen af Unionens politikker om 
investeringer.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt specifikt at nævne den fælles handelspolitik i betragtningen. Et forslag 
til sprog er stillet under ændringsforslag 12.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) Denne forordning udløber otte år 
efter sin ikrafttrædelse. Til den tid bør alle 
medlemsstaternes eksisterende bilaterale 
aftaler med tredjelande være erstattet af 
en EU-aftale om investering.

Or. en

Begrundelse

Med henvisning til forslaget om at indføre en tidsbegrænsning for denne forordning.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13b) Senest seks år fra datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse forelægger 
Kommissionen en rapport for Rådet og 
Europa-Parlamentet, hvori der redegøres 
for de opnåede fremskridt med hensyn til 
at erstatte medlemsstaternes bilaterale 
aftaler med tredjelande med en EU-aftale 
om investering. Hvis det i rapporten 
henstilles at forlænge forordningens 
gyldighedsperiode, bør det ske for en 
periode på højst fem år og bør ledsages af 
et passende lovgivningsmæssigt forslag.

Or. en
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Begrundelse

Med henvisning til forslaget om at indføre en tidsbegrænsning for denne forordning.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a) Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer alle nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at Kommissionen i videst 
muligt omfang kan deltage i 
tvistbilæggelsesprocedurer, som indledes i 
henhold til en medlemsstats bilaterale 
investeringstraktat.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en henvisning for at effektuere bestemmelserne om Kommissionens 
deltagelse i tvistbilæggelsesprocedurer i henhold til artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter betingelser, 
vilkår og procedure, i henhold til hvilke 
medlemsstaterne har bemyndigelse til at 
opretholde, ændre eller indgå bilaterale 
aftaler med tredjelande om investering.

Denne forordning fastsætter betingelser, 
vilkår og procedure, i henhold til hvilke 
medlemsstaterne har bemyndigelse til at 
opretholde, ændre eller indgå bilaterale 
aftaler med tredjelande om investering i en 
overgangsperiode, indtil aftalerne
udskiftes med EU-aftaler om investering.
Den indfører endvidere en procedure for 
afslutning af overgangsperioden.

Or. en



PR\839319DA.doc 11/27 PE452.807v01-00

DA

Begrundelse

Med henvisning til forslaget om at indføre en tidsbegrænsning for denne forordning.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset Unionens kompetencer vedrørende 
investering og uden at tilsidesætte 
medlemsstaternes andre forpligtelser i 
henhold til EU-retten har medlemsstaterne 
tilladelse i henhold til artikel 2, stk. 1, i 
traktaten til at opretholde de bilaterale 
aftaler om investering, som er blevet 
meddelt i henhold til artikel 2 i denne 
forordning.

Uanset Unionens kompetencer vedrørende 
investering og uden at tilsidesætte 
medlemsstaternes andre forpligtelser i 
henhold til EU-retten har medlemsstaterne 
tilladelse i henhold til artikel 2, stk. 1, i 
traktaten til at opretholde de bilaterale 
aftaler om investering, som er blevet 
meddelt i henhold til artikel 2 i denne 
forordning, i en periode på otte år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke fastsættes en frist, ville forordningen åbne mulighed for parallelle, potentielt 
uforenelige investeringsordninger og dermed øge retsusikkerheden. Selv om der er brug for 
en tilstrækkelig lang overgangsperiode, ville en ubegrænset dualitet i EU's investeringspolitik 
være i strid med en effektiv gennemførelse af artikel 207, stk. 1, i EUF-traktaten, som klart 
fastslår, at investeringspolitikken hører under EU's kompetence. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er i modstrid med EU-lovgivningen ud 
over de uoverensstemmelser, der skyldes 
kompetencefordelingen mellem EU og 
dens medlemsstater, eller

a) er i modstrid med EU-lovgivningen, 
herunder en gældende EU-aftale med et 
andet land

b) helt eller delvist overlapper en 
gældende EU-aftale med dette tredjeland, 
og denne overlapning, der ikke er taget 
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højde for i den sidstnævnte aftale, eller

Or. en

Begrundelse

Specifikationer er overflødige, fordi enhver bilateral investeringstraktat, som er meddelt i 
henhold til artikel 2, automatisk godkendes i henhold til artikel 3 og derfor ikke er uforenelig 
med kompetencetildelingen, og fordi gældende EU-aftaler med tredjelande er en del af EU-
lovgivningen. Formuleringen "i modstrid med" betegner tilstrækkelig præcist behovet for at 
udelukke afvigende løsninger i henhold til en bilateral investeringstraktat samt i henhold til 
en EU-aftale, herunder det forbehold, at en EU-aftale selv omhandler overlapningen.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udgør en hindring for udviklingen og 
gennemførelsen af EU's 
investeringspolitikker, herunder især den 
fælles handelspolitik.

c) udgør en hindring for udviklingen og 
gennemførelsen af EU's 
investeringspolitikker, som specificeret i 
individuelle eller generelle mandater til at 
indlede eller afslutte forhandlinger med 
tredjelande eller andre former for indsats 
eller samordnet praksis fra EU-
institutionernes side inden for den fælles 
handelspolitik, og som udledes af de 
generelle principper i traktaterne, navnlig 
EU-traktatens artikel 3, stk. 5, og artikel 
6, stk. 1, og i afsnit I, kapitel II i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Behovet for at kunne definere EU's kommende investeringspolitik nødvendiggør 
specifikationer, som skal være baseret på håndgribelige manifestationer af en sådan politik 
inden for den fælles handelspolitik samt de basale principper, som regulerer enhver udøvelse 
af EU's beføjelser, og det er særlig vigtigt at henvise til dette på et følsomt område som 
lovgivningen om investeringsbeskyttelse, som i sidste ende skal anvendes og fortolkes af 
internationale voldgiftsinstanser.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forhindrer Kommissionen, 
Parlamentet, Rådet og offentligheden i at 
få indsigt i dokumenter vedrørende 
bilæggelse af tvister i henhold til 
aftalerne, herunder - men ikke begrænset 
til - voldgiftskendelser samt alle 
dokumenter udstedt af retten og 
forhindrer Kommissionen i at deltage i 
retssagerne i det mindste som "amicus 
curiae".

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen til dette stk. har til formål at effektuere bestemmelserne om Kommissionens 
deltagelse i tvistbilæggelsesprocedurer i henhold til artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
for Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om anvendelsen af dette kapitel, 
der skal tage behovet for fortsat anvendelse 
af dette kapitel op til behandling, og som 
bygger på den gennemgang, der er omtalt i 
stk. 1.

3. Senest fire år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
for Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om anvendelsen af dette kapitel, 
der skal tage behovet for fortsat anvendelse 
af dette kapitel op til behandling, og som 
bygger på den gennemgang, der er omtalt i 
stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af de mellemliggende frister til forslaget om at indføre en tidsbegrænsning for 
denne forordning.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inddragelse af tilladelse Forpligtelse til at samarbejde

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "forpligtelse til at samarbejde" afspejler sprogbrugen i EU-traktaten og 
Domstolens afgørelser i sagerne mod Østrig, Sverige og Finland vedrørende bestemmelser 
om kapitaloverførsler i bilaterale investeringstraktater. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den tilladelse, der er givet i artikel 3, 
kan inddrages, hvis:

1. En medlemsstat er forpligtet til at 
genforhandle eller om nødvendigt bringe 
en bilateral aftale om investering til 
ophør, hvis aftalen er uforenelig med 
EU's lovgivning eller politik som 
specificeret i artikel 5, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Henvisning til begrundelserne til ændringsforslag 11 og 12. Det er et vigtigt element i 
inddragelsesmekanismen, at retstvisten flyttes fra Kommissionen til medlemsstaten, som skal 
udfordre en beslutning fra Kommissionen om inddragelse i henhold til artikel 263 i EUF-
traktaten.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a - d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en aftale er i modstrid med EU-
lovgivningen ud over de 
uoverensstemmelser, der skyldes 
kompetencefordelingen mellem EU og 
dens medlemsstater, eller

udgår

b) en aftale helt eller delvist overlapper en 
gældende EU-aftale med dette tredjeland, 
og denne overlapning ikke er omtalt i den 
sidstnævnte aftale, eller
c) en aftale udgør en hindring for 
udviklingen og gennemførelsen af EU's 
investeringspolitikker, herunder især den 
fælles handelspolitik, eller
d) hvis Rådet ikke har truffet en afgørelse 
om tilladelsen til at indlede forhandlinger 
om en aftale, som helt eller delvist 
overlapper en aftale, der er meddelt i 
henhold til artikel 2, senest et år efter 
forelæggelsen af en henstilling af 
Kommissionen i medfør af traktatens 
artikel 218, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Det er overflødigt at gentage begrundelse a-c i betragtning af artikel 5, stk. 1. Begrundelse d 
vedrører ikke medlemsstaternes forpligtelse til at samarbejde, men Rådets inaktivitet, som 
obstruerer EU's evne til at udvikle og gennemføre sin politik og derfor bør behandles særskilt.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen mener, at det er 
berettiget at inddrage den i artikel 3 givne 

2. Hvis Kommissionen mener, at en 
medlemsstat er forpligtet til at 
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tilladelse, udarbejder den en begrundet 
udtalelse til den berørte medlemsstat om de 
nødvendige skridt, der skal tages for at 
opfylde de i stk. 1 omtalte bestemmelser.
Der afholdes høringer mellem 
Kommissionen og den berørte 
medlemsstat.

genforhandle en aftale eller bringe den til 
ophør, udarbejder den en begrundet 
udtalelse til den berørte medlemsstat om de 
nødvendige skridt, der skal tages for at 
opfylde dens pligt til at samarbejde i 
henhold til artikel 4, stk. 3, i EU-
traktaten. Der afholdes høringer mellem 
Kommissionen og den berørte 
medlemsstat, som, hvis det er relevant, 
skal føre til en beslutning om at indlede 
forhandlinger i henhold til artikel 9.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at foreskrive de nødvendige trin med genforhandling eller ophør i en beslutning 
om at inddrage tilladelsen bør høringerne på grundlag af Kommissionens begrundede 
holdning føre direkte til en beslutning, som bemyndiger medlemsstaten til at indlede 
forhandlinger som forlangt af Kommissionen.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede høringer 
ikke løser problemet, inddrager 
Kommissionen tilladelsen til den 
pågældende aftale. Kommissionen træffer 
afgørelse om inddragelse af tilladelsen 
efter proceduren i artikel 15, stk. 2.
Afgørelse skal indeholde krav om, at 
medlemsstaten træffer passende 
forholdsregler og, om nødvendigt, opsiger 
den relevante aftale.

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede høringer 
ikke løser problemet, eller medlemsstaten 
ikke tager de nødvendige skridt inden for 
den periode, som fastsættes ved høringen, 
inddrager Kommissionen den i artikel 3 
omhandlede tilladelse til den pågældende 
aftale. Kommissionen træffer afgørelse om 
inddragelse af tilladelsen efter proceduren i 
artikel 15, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det er et vigtigt element i inddragelsesmekanismen, at retstvisten flyttes fra Kommissionen til 
medlemsstaten, som skal udfordre en beslutning fra Kommissionen om inddragelse i henhold 
til artikel 263 i EUF-traktaten. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte en frist, inden for 
hvilken medlemsstaten skal tage de nødvendige skridt efter høringerne; ellers ville 
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Kommissionen, da det ikke er selve høringerne, der er slået fejl, blive tvunget til at tage 
yderligere skridt - i stedet for at tvinge medlemsstaten til at handle.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen kan også inddrage 
tilladelsen til aftaler med et tredjeland, 
hvis Rådet ikke har truffet en afgørelse 
om tilladelsen til at indlede forhandlinger 
med det pågældende land om en aftale, 
som helt eller delvist ville overlappe med 
de aftaler, der er indgået af 
medlemsstaterne, senest et år efter 
forelæggelsen af en henstilling af 
Kommissionen i medfør af artikel 218, 
stk. 3, i EUF-traktaten.
Afgørelsen om inddragelse af tilladelsen 
skal vedtages af Kommissionen efter 
proceduren i artikel 15, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Denne inddragelsesgrund, som er nødvendig for at sikre, at EU effektivt kan udøve sin 
enekompetence og udvikle sin investeringspolitik, bør behandles særskilt, fordi den ikke 
omfatter høringer med medlemsstaterne om deres aftaler, men interaktionen mellem 
Kommissionen og Rådet.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de betingelser, der er 
fastsat i artikel 8-12, har en medlemsstat 
tilladelse til at indlede forhandlinger for at 

Med forbehold af de betingelser, der er 
fastsat i artikel 8-12, har en medlemsstat 
tilladelse til at indlede forhandlinger for at 
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ændre en gældende investeringsaftale eller 
indgå en ny med et tredjeland.

ændre en gældende investeringsaftale eller 
indgå en ny med et tredjeland i en 
indledende periode på otte år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke fastsættes en frist, ville forordningen åbne mulighed for parallelle, potentielt 
uforenelige investeringsordninger og dermed øge retsusikkerheden. Selv om der er brug for 
en tilstrækkelig lang overgangsperiode, ville en ubegrænset dualitet i EU's investeringspolitik 
være i strid med en effektiv gennemførelse af artikel 207, stk. 1, i EUF-traktaten, som klart 
fastslår, at investeringspolitikken hører under EU's kompetence.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a - c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillader, at der indledes 
formelle forhandlinger, medmindre den 
konkluderer, at indledningen af 
forhandlinger vil:

1. Kommissionen tillader, at der indledes 
formelle forhandlinger, medmindre den 
finder, at indledningen af forhandlinger vil 
være uforenelig med EU's lovgivning eller 
politik som specificeret i artikel 5, stk. 1.

a) være i strid med EU-retten ud over de 
uoverensstemmelser, der skyldes 
kompetencefordelingen mellem Unionen 
og dens medlemsstater, eller
b) underminere de forhandlingsmål, der 
er ved at blive opnået, eller som er 
umiddelbart forestående, mellem Unionen 
og det berørte tredjeland, eller
c) udgøre en hindring for udviklingen og 
gennemførelsen Unionens politikker om 
investering, herunder især den fælles 
handelspolitik.

Or. en

Begrundelse

Hensigten er at bringe artikel 9 i overensstemmelse med den foreslåede formulering af artikel 
6, stk. 1. Henvisningen til artikel 5, stk. 1, ville også løse spørgsmålet om, hvorvidt 
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begrundelsen "overlapning med en EU-aftale" skal tages med her og undgå den lange 
specifikation af grundlaget for EU's politik.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra a - d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer efter 
modtagelsen af meddelelsen, om den 
forhandlede aftale:

3. Kommissionen vurderer efter 
modtagelsen af meddelelsen, om den 
forhandlede aftale:

a) er i strid med EU-retten ud over de 
uoverensstemmelser, der skyldes 
kompetencefordelingen mellem Unionen 
og dens medlemsstater, eller

a) kolliderer med EU's lovgivning eller 
politik, som specificeret i artikel 5, stk. 1, 
eller

b) underminerer de forhandlingsmål, der 
er ved at blive opnået, eller som er 
umiddelbart forestående, mellem Unionen 
og det berørte tredjeland, eller
c) udgør en hindring for udviklingen og 
gennemførelsen Unionens politikker om 
investering, herunder især den fælles 
handelspolitik, eller
d) eventuelt er i modstrid med kravet i 
artikel 9, stk. 2.

d) eventuelt er i modstrid med kravet i 
artikel 9, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Hensigten er at bringe artikel 11 i overensstemmelse med den foreslåede formulering af 
artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1. Henvisningen til artikel 5, stk. 1, ville også løse 
spørgsmålet om, hvorvidt begrundelsen "overlapning med en EU-aftale" skal tages med her 
og undgå den lange specifikation af grundlaget for EU's politik.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen rapporterer årligt til 
Parlamentet og Rådet om ændringer i 
eksisterende aftaler og indgåelse af nye 
aftaler og om manglende godkendelse af 
ændringer i eller indgåelse af nye aftaler, 
og offentliggør en liste over ændrede og 
indgåede aftaler i EU-Tidende.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at ændring af eksisterende bilaterale investeringstraktater og indgåelse af 
nye kan føre til hindringer for udviklingen og gennemførelsen af EU's investeringspolitik, bør 
Kommissionen jævnligt informere Parlamentet og EU om sine aktiviteter med hensyn til at 
give eller nægte tilladelser.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
for Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om anvendelsen af dette kapitel, 
der skal tage behovet for fortsat anvendelse 
af dette kapitel op til behandling.

1. Senest fire år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
for Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om anvendelsen af dette kapitel, 
der skal tage behovet for fortsat anvendelse 
af dette kapitel op til behandling.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af de mellemliggende frister til forslaget om at indføre en tidsbegrænsning for 
denne forordning.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL III a
Forordningens udløb

Artikel 12a
1. Denne forordning udløber otte år efter 
sin ikrafttrædelse. Til den tid skal alle 
medlemsstaternes eksisterende bilaterale 
aftaler med tredjelande være erstattet af 
en EU-aftale om investering.
2. 13b) Senest seks år fra datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Rådet og Europa-Parlamentet, hvori der 
redegøres for de opnåede fremskridt med 
hensyn til at erstatte medlemsstaternes 
bilaterale aftaler med tredjelande med en 
EU-aftale om investering. Hvis der i 
rapporten henstilles til at forlænge 
forordningens gyldighedsperiode, skal det 
ske for en periode på højst fem år og skal 
ledsages af et passende 
lovgivningsmæssigt forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke fastsættes en frist, ville forordningen åbne mulighed for parallelle, potentielt 
uforenelige investeringsordninger og dermed øge retsusikkerheden. Selv om der er brug for 
en tilstrækkelig lang overgangsperiode, ville en ubegrænset dualitet i EU's investeringspolitik 
være i strid med en effektiv gennemførelse af artikel 207, stk. 1, i EUF-traktaten, som klart 
fastslår, at investeringspolitikken hører under EU's kompetence.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår alle aftaler, der falder 
ind under denne forordnings 
anvendelsesområde, underretter den 
pågældende medlemsstat Kommissionen 
hurtigst muligt om alle de møder, der 
finder sted i henhold til aftalens 
bestemmelser. Kommissionen får tilsendt 
dagsordenen og alle relevante oplysninger, 
som gør det muligt at forstå de emner, der 
drøftes. Kommissionen kan anmode den 
pågældende medlemsstat om yderligere 
oplysninger. Hvis et emne, der drøftes, kan 
påvirke gennemførelsen af Unionens 
politikker om investering, herunder især
den fælles handelspolitik, kan 
Kommissionen kræve, at den pågældende 
medlemsstat indtager en bestemt holdning.

1. For så vidt angår alle aftaler, der falder 
ind under denne forordnings 
anvendelsesområde, underretter den 
pågældende medlemsstat Kommissionen 
hurtigst muligt om alle de møder, der 
finder sted i henhold til aftalens 
bestemmelser. Kommissionen får tilsendt 
dagsordenen og alle relevante oplysninger, 
som gør det muligt at forstå de emner, der 
drøftes. Kommissionen kan anmode den 
pågældende medlemsstat om yderligere 
oplysninger. Hvis et emne, der drøftes, kan 
påvirke gennemførelsen af Unionens 
politikker om investering, som specificeret 
i individuelle eller generelle mandater til 
at indlede eller afslutte forhandlinger med 
tredjelande eller andre former for indsats 
af EU-institutionernes akter eller 
samordnet praksis fra EU-institutionernes 
side inden for den fælles handelspolitik, og 
som udledes af de generelle principper i 
traktaterne, navnlig artikel 3, stk. 5, og 
artikel 6, stk. 1, i EU-traktaten og i afsnit 
I, kapitel II i EUF -traktaten, kan 
Kommissionen kræve, at den pågældende 
medlemsstat indtager en bestemt holdning.

Or. en

Begrundelse

Behovet for at kunne definere EU's kommende investeringspolitik nødvendiggør 
specifikationer, som skal være baseret på håndgribelige manifestationer af en sådan politik 
inden for den fælles handelspolitik samt de basale principper, som regulerer enhver udøvelse 
af EU's beføjelser.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår alle aftaler, der falder 
ind under denne forordnings 
anvendelsesområde, underretter den 
pågældende medlemsstat Kommissionen 
hurtigst muligt om eventuelle 
bemærkninger om, at en given 
foranstaltning skulle være i strid med 
aftalen. Medlemsstaten underretter også 
omgående Kommissionen om enhver 
anmodning om tvistbilæggelse som led i 
aftalen, så snart medlemsstaten bliver
opmærksom på anmodningen.
Medlemsstaten og Kommissionen 
samarbejder fuldt ud og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre et 
effektivt forsvar, der om nødvendigt kan 
inkludere, at Kommissionen deltager i 
proceduren.

2. For så vidt angår alle aftaler, der falder 
ind under denne forordnings 
anvendelsesområde, underretter den 
pågældende medlemsstat Kommissionen 
hurtigst muligt om eventuelle 
bemærkninger om, at en given 
foranstaltning skulle være i strid med 
aftalen. Medlemsstaten underretter også 
omgående Kommissionen om enhver 
anmodning om tvistbilæggelse som led i 
aftalen, så snart medlemsstaten bliver 
opmærksom på anmodningen.
Medlemsstaten og Kommissionen 
samarbejder fuldt ud og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
Kommissionen i videst muligt omfang 
deltager i proceduren.

Or. en

Begrundelse

På et følsomt område som lovgivning om investeringsbeskyttelse, som anvendes og fortolkes 
af internationale voldgiftsinstanser, hvis afgørelser kan være bestemmende for udviklingen og 
gennemførelsen af EU's investeringspolitik, er det vigtigt, at Kommissionen fuldt ud kan 
deltage i tvister, som involverer medlemsstaterne.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved meddelelsen til Kommissionen om 
forhandlinger og resultaterne heraf, jf. 
artikel 8 og 11, kan medlemsstaterne 
angive, om nogle af de deri indeholdte 
oplysninger skal betragtes som fortrolige, 

Ved meddelelsen til Kommissionen om 
forhandlinger og resultaterne heraf, jf. 
artikel 8 og 11, kan medlemsstaterne 
forlange fortrolighed i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets 



PE452.807v01-00 24/27 PR\839319DA.doc

DA

og om de kan videregives til andre 
medlemsstater.

forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter1.
1EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at ændring af eksisterende bilaterale investeringstraktater og indgåelse af 
nye kan føre til hindringer for udviklingen og gennemførelsen af EU's investeringspolitik, bør 
anmodninger om fortrolighed behandles i overensstemmelse med de gældende forordninger 
for EU's institutioner.



PR\839319DA.doc 25/27 PE452.807v01-00

DA

BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over gennemførelsen af artikel 207, stk. 1, i EUF-traktaten, som 
fastlægger, at EU har enekompetence i forbindelse med direkte udenlandske investeringer 
som led i den fælles handelspolitik, som er formålet med forordningsforslaget. I en verden, 
hvor varer og kapital overføres globalt, og som en logisk konsekvens af EU's fælles 
handelspolitik bør også medlemsstaternes investeringspolitik koordineres og afgøres på EU-
niveau. Dette betyder, at det nuværende system med medlemsstaternes myriade af 
overlappende og nogle gange modstridende bilaterale investeringstraktater (BIT) skal erstattes 
- inden for en rimelig tidshorisont - af en ny ramme af moderne EU-investeringsaftaler, som 
er i overensstemmelse med de horisontale mål for EU's politik.

Da direkte udenlandske investeringer af natur er risikable og langsigtede, må det være en 
central opgave for forordningen at sørge for et højt retssikkerhedsniveau i overgangsperioden. 
I denne henseende støtter ordføreren fuldt ud den model med sideløbende ordninger, som 
findes i Kommissionens forslag til forordning. Det er meget vigtigt, at medlemsstaternes 
eksisterende bilaterale investeringstraktater vedbliver at være gældende gennem en
godkendelsesproces, og at medlemsstaterne under klare betingelser har ret til at genforhandle 
eksisterende bilaterale investeringstraktater, indgå uafsluttede aftaler og indgå i forhandlinger 
om nye aftaler. Det er lige så vigtigt, under forudsætning af en periode med sideløbende 
ordninger, at godkendelse af medlemsstaternes eksisterende eller nyforhandlede bilaterale 
investeringstraktater ikke forhindrer, at der kan udvikles en EU-investeringspolitik og 
internationale EU-investeringsaftaler med visse tredjelande og generelt. Det bør derfor støttes, 
at forordningen giver Kommissionen mulighed for at tilbageholde en godkendelse samt at 
anmode medlemsstaterne om at genforhandle eller opsige en bilateral investeringstraktat og at 
indhente Kommissionens godkendelse af nyforhandlede bilaterale investeringstraktater.

Retssikkerhed er imidlertid fortsat et relativt begreb, så længe ændringen af 
investeringsbeskyttelsesordningen ikke er afsluttet, og medlemsstaternes eksisterende 
bilaterale investeringstraktater er gyldige i henhold til international offentlig ret. Ordføreren 
ønsker med to sæt af ændringsforslag at præcisere retssikkerheden under forudsætning af en 
nødvendig overgangsperiode:

1) En frist for overgangen

Parlamentet bør insistere på, at der i forordningen fastsættes en frist for overgangen. Hvis der 
ikke fastsættes en frist, ville forordningen åbne mulighed for parallelle, potentielt uforenelige 
investeringsordninger og dermed øge retsusikkerheden. Selv om der bestemt er brug for en 
tilstrækkelig lang overgangsperiode, bør en ubegrænset dualitet i EU's investeringspolitik 
være uacceptabel for Parlamentet, eftersom artikel 207, stk. 1, i EUF-traktaten klart fastslår, at 
investeringspolitikken hører under EU's kompetence. Derfor ville en længere periode, hvor 
traktaten ikke gennemføres, ligeledes øge retsusikkerheden.

Revisionsbestemmelserne i artikel 5 og 12 i forslaget til forordning - senest fem år efter 
forordningens ikrafttrædelse vil Kommissionen vurdere behovet for fortsat at give 
medlemsstaterne mulighed for at genforhandle bilaterale investeringsaftaler eller indgå nye -
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er ikke tilfredsstillende. Parlamentet bør præcisere, at det betragter ordningen med bilaterale 
investeringstraktater sideløbende med udviklingen af internationale EU-investeringsaftaler 
som en undtagelse, som kun midlertidigt er berettiget for at sikre fortsat retssikkerhed.

2) Præcisering af betingelserne for at tilbageholde godkendelse

I forslaget til forordning foreslås det at skelne mellem tre kategorier af begrundelser for at 
tilbageholde en godkendelse af en bilateral investeringstraktat. 

Navnlig skelnes der mellem "i strid med EU-retten" (litra a) og "helt eller delvist overlapper 
en gældende EU-aftale med dette tredjeland, og denne overlapning ikke er omtalt i den 
sidstnævnte aftale" (litra b), hvilket øger usikkerheden unødigt. Dette indebærer, at en 
fremtidig EU-aftale med et tredjeland ikke ville kunne omhandle overlapning eller tillade 
parallelle ordninger, hvilket principielt ikke bør accepteres. Desuden er denne skelnen 
overflødig, fordi gældende EU-aftaler med tredjelande er en del af EU-retten, og enhver 
bilateral investeringstraktat, som er meddelt i henhold til artikel 2, automatisk er godkendt i 
henhold til artikel 3 og derfor ikke er uforenelig med kompetencetildelingen.

Ordføreren foreslår, at disse to kategorier sammenføres i en klar henvisning til modstrid med 
EU-retten.

På den anden side præciseres det ikke i forslaget til forordning under den tredje kategori af 
begrundelser for at tilbageholde en godkendelse af en bilateral investeringstraktat (litra c), 
hvad det er, der kan "udgøre en hindring for udviklingen og gennemførelsen Unionens 
politikker om investering". Eftersom det henviser til en kommende politik, bidrager også dette 
til usikkerheden.

Ordføreren foreslår, at man henviser til den kommende enhed af mandater for 
investeringsforhandlinger med tredjelande til Kommissionen og de grundlæggende 
samhørighedsprincipper i Lissabontraktaten i henhold til EU-traktatens artikel 3, stk. 5, og 
artikel 6, stk. 1, og EF-traktatens afsnit I, kapitel II.

I forbindelse med den kommende nye EU-investeringspolitik foreslår ordføreren, at man 
tilføjer en forpligtelse for medlemsstaterne til i forbindelse med genforhandling af 
eksisterende bilaterale investeringstraktater eller forhandling af nye bilaterale 
investeringstraktater at sørge for en tvistbilæggelsesmekanisme, som sikrer, at Kommissionen 
har ret til at deltage i forhandlingerne i det mindste som "amicus curiae", og at 
fortrolighedskrav lettes, så Kommissionen får lov til at intervenere i denne egenskab. Dette 
bør være et ufravigeligt element i den nye EU-investeringspolitik og overgangen til den. 

Med henvisning til den praksis, der er etableret i henhold til Den Nordamerikanske 
Frihandelsaftale (NAFTA), er det almindeligt anerkendt, at den manglende gennemsigtighed i 
de tvistbilæggelsesmekanismer, der er etableret i de fleste af medlemsstaternes eksisterende 
bilaterale investeringstraktater, udgør en sådan uforenelighed med EU-retten. Dette er således 
en dimension, som medlemsstaterne skal tage højde for ved deres forhandlinger af nye 
bilaterale investeringstraktater. Derfor foreslår ordføreren, at der medtages en henvisning til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt 
i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.
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