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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών 
συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών
(COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0344),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0172/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Εφόσον η έγκριση για τη διατήρηση, 
την τροποποίηση ή τη σύναψη συμφωνιών 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό χορηγείται σε έναν τομέα 
αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, 
πρέπει να θεωρείται έκτακτο μέτρο. Η 
έγκριση χορηγείται με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής του άρθρου 258 της Συνθήκης 
όσον αφορά την παράλειψη των κρατών 

(8) Εφόσον η έγκριση για τη διατήρηση, 
την τροποποίηση ή τη σύναψη συμφωνιών 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό χορηγείται σε έναν τομέα 
αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, 
πρέπει να θεωρείται έκτακτο μέτρο και 
προσωρινού χαρακτήρα. Η έγκριση 
χορηγείται με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής του άρθρου 258 της Συνθήκης 
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μελών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
που έχουν βάσει των Συνθηκών εκτός από 
τις υποχρεώσεις που αφορούν τα 
ασυμβίβαστα που προκύπτουν από την 
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών της.

όσον αφορά την παράλειψη των κρατών 
μελών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
που έχουν βάσει των Συνθηκών εκτός από 
τις υποχρεώσεις που αφορούν τα 
ασυμβίβαστα που προκύπτουν από την 
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με την προταθείσα εισαγωγή χρονοδιαγράμματος για τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να 
ανακαλεί την έγκριση όταν μια συμφωνία 
αντιβαίνει στη νομοθεσία της Ένωσης 
εκτός από το ασυμβίβαστο που προκύπτει 
από την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
της Ένωσης και των κρατών μελών της. 
Η έγκριση μπορεί επίσης να ανακληθεί αν 
μια ισχύουσα συμφωνία της Ένωσης με 
τρίτη χώρα περιέχει επενδυτικές διατάξεις 
παρόμοιες με τις διατάξεις της 
συμφωνίας του κράτους μέλους. Για να 
διασφαλιστεί ότι οι συμφωνίες αυτές των 
κρατών μελών δεν υπονομεύουν την 
ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών της 
Ένωσης όσον αφορά τις επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
αυτόνομων μέτρων της κοινής εμπορικής 
πολιτικής, η έγκριση μπορεί να 
ανακαλείται. Τέλος, σε περίπτωση που το 
Συμβούλιο λάβει απόφαση για την έγκριση 
έναρξης διαπραγματεύσεων για τις 
επενδύσεις μέσα σε ένα χρόνο από την 
υποβολή της σύστασης από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 3 
της Συνθήκης, υπάρχει η δυνατότητα 
ανάκλησης της έγκρισης.

(10) Η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να 
ανακαλεί την έγκριση όταν μια συμφωνία 
αντιβαίνει στη νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε συμφωνίας,
της Ένωσης με τρίτη χώρα. Για να 
διασφαλιστεί ότι οι συμφωνίες αυτές των 
κρατών μελών δεν υπονομεύουν την 
ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών της 
Ένωσης όσον αφορά τις επενδύσεις, η 
έγκριση μπορεί να ανακαλείται. Τέλος, σε 
περίπτωση πυ το Συμβούλιο λάβει 
απόφαση για την έγκριση έναρξης 
διαπραγματεύσεων για τις επενδύσεις μέσα 
σε ένα χρόνο από την υποβολή της 
σύστασης από την Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 218 παράγραφος 3 της Συνθήκης, 
υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της 
έγκρισης.



PR\839319EL.doc 7/28 PE452.807v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες της ΕΕ που ισχύουν με τρίτες χώρες αποτελούν τμήμα της νομοθεσίας της 
Ένωσης. Οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ) που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του 
άρθρου 2 εγκρίνονται αυτομάτως, σύμφωνα με το άρθρο 3, και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να 
είναι ασύμβατες με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Επομένως, οι εν λόγω προδιαγραφές είναι 
πλεονασματικές. Η κοινή εμπορική πολιτική δεν χρειάζεται να αναφέρεται ειδικά στην 
αιτιολογική σκέψη. Μια πρόταση για την γλώσσα υποβάλλεται στο πλαίσιο της τροπολογίας 12.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η έγκριση για την τροποποίηση ή τη 
σύναψη συμφωνιών που προβλέπονται 
βάσει του παρόντος κανονισμού επιτρέπει 
κυρίως στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
τυχόν ασυμβίβαστα μεταξύ των διεθνών 
επενδυτικών συμφωνιών και της 
νομοθεσίας της Ένωσης, εκτός από τα 
ασυμβίβαστα που προκύπτουν από την 
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών της που 
εξετάζει ο παρών κανονισμός.

(11) Η έγκριση για την τροποποίηση ή τη 
σύναψη συμφωνιών εντός ορισμένου 
χρονοδιαγράμματος που προβλέπονται 
βάσει του παρόντος κανονισμού επιτρέπει 
κυρίως στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
τυχόν ασυμβίβαστα μεταξύ των διεθνών 
επενδυτικών συμφωνιών και της 
νομοθεσίας της Ένωσης που εξετάζει ο 
παρών κανονισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με την προταθείσα εισαγωγή χρονοδιαγράμματος για τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το αργότερο πέντε χρόνια μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 

(12) Το αργότερο τέσσερα χρόνια μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
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για την εφαρμογή των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ 
του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή, 
μεταξύ άλλων επανεξετάζει την ανάγκη για 
τη συνέχιση της εφαρμογής αυτών των 
κεφαλαίων. Εάν η έκθεση συστήνει τη 
διακοπή της εφαρμογής των διατάξεων 
αυτών των κεφαλαίων ή αν προτείνει την 
τροποποίηση αυτών των διατάξεων, πρέπει 
να συνοδεύεται από κατάλληλη 
νομοθετική πρόταση. Αν δεν 
αντικατασταθούν από επενδυτική 
συμφωνία της Ένωσης ή δεν 
καταγγελθούν με άλλο τρόπο, οι διμερείς 
συμφωνίες που συνάπτονται από τα 
κράτη μέλη με τρίτες χώρες 
εξακολουθούν να είναι δεσμευτικές για τα 
συμβαλλόμενα μέρη βάσει του δημόσιου 
διεθνούς δικαίου.

για την εφαρμογή των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ 
του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή, 
μεταξύ άλλων επανεξετάζει την ανάγκη για 
τη συνέχιση της εφαρμογής αυτών των 
κεφαλαίων. Εάν η έκθεση συστήνει τη 
διακοπή της εφαρμογής των διατάξεων 
αυτών των κεφαλαίων ή αν προτείνει την 
τροποποίηση αυτών των διατάξεων, πρέπει 
να συνοδεύεται από κατάλληλη 
νομοθετική πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία προσαρμόζεται στην προταθείσα εισαγωγή χρονοδιαγραμμάτων. Η αναφορά στη 
συνεχιζόμενη δέσμευση στο πλαίσιο του δημόσιου διεθνούς δικαίου δεν έχει σχέση με το θέμα 
που εξετάζεται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη και είναι αυτονόητη σύμφωνα με το δημόσιο 
διεθνές δίκαιο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι συμφωνίες που εγκρίνονται βάσει 
του παρόντος κανονισμού ή οι εγκρίσεις 
για την έναρξη διαπραγματεύσεων για την 
τροποποίηση υπάρχουσας ή για τη σύναψη 
νέας διμερούς συμφωνίας με τρίτη χώρα 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
αποτελέσουν εμπόδιο στην εφαρμογή των 
πολιτικών της Ένωσης στον τομέα των 
επενδύσεων, ιδίως της κοινής εμπορικής 
πολιτικής.

(13) Οι συμφωνίες που εγκρίνονται βάσει 
του παρόντος κανονισμού ή οι εγκρίσεις 
για την έναρξη διαπραγματεύσεων για την 
τροποποίηση υπάρχουσας ή για τη σύναψη 
νέας διμερούς συμφωνίας με τρίτη χώρα 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
αποτελέσουν εμπόδιο στην εφαρμογή των 
πολιτικών της Ένωσης στον τομέα των 
επενδύσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κοινή εμπορική πολιτική δεν χρειάζεται να αναφερθεί ειδικά στην αιτιολογική σκέψη. Μια 
γλωσσική πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της τροπολογίας 12.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Ο παρών κανονισμός λήγει οκτώ 
έτη μετά τη θέση του σε ισχύ. Μετά την 
παρέλευση της οκταετίας όλες οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες των 
κρατών μελών με τρίτες χώρες πρέπει να 
αντικατασταθούν από μια συμφωνία της 
Ένωσης σχετικά με την επένδυση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με την προταθείσα εισαγωγή χρονοδιαγράμματος για τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Το αργότερο έξι έτη μετά την θέση 
σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
σημειωθείσα πρόοδο όσον αφορά την 
αντικατάσταση διμερών συμφωνιών των 
κρατών μελών με τρίτες χώρες από μια 
συμφωνία της Ένωσης σχετικά με την 
επένδυση. Σε περίπτωση που η έκθεση 
συνιστά παράταση της εφαρμογής του 
κανονισμού, η εν λόγω περίοδος δεν θα 
υπερβαίνει τα πέντε έτη και θα πρέπει να 
συνοδεύεται από κατάλληλη νομοθετική 
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πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με την προταθείσα εισαγωγή χρονοδιαγράμματος για τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι η Επιτροπή θα 
μπορεί να συμμετάσχει στον ευρύτερο 
δυνατό βαθμό σε κάθε διαδικασία 
επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο διμερούς 
επενδυτικής συμφωνίας ενός κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ειδική αναφορά προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις για τη συμμετοχή της 
Επιτροπής στη διαδικασία επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία βάσει της 
οποίας τα κράτη μέλη λαμβάνουν την 
έγκριση να διατηρήσουν σε ισχύ, να 
τροποποιήσουν ή να συνάψουν διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες.

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία βάσει της 
οποίας τα κράτη μέλη λαμβάνουν την
έγκριση να διατηρήσουν σε ισχύ, να 
τροποποιήσουν ή να συνάψουν διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες 
κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής 
περιόδου για την αντικατάστασή τους 
από συμφωνίες της Ένωσης σχετικά με 



PR\839319EL.doc 11/28 PE452.807v01-00

EL

την επένδυση. Επιπλέον, θεσπίζει 
διαδικασία για τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετικά με την προταθείσα εισαγωγή χρονοδιαγράμματος για τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης όσον αφορά τις επενδύσεις και 
των λοιπών υποχρεώσεων των κρατών 
μελών βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν την έγκριση, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης, να διατηρήσουν σε ισχύ 
διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που έχουν 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
παρόντος κανονισμού.

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της 
Ένωσης όσον αφορά τις επενδύσεις και 
των λοιπών υποχρεώσεων των κρατών 
μελών βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν την έγκριση, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης, να διατηρήσουν σε ισχύ 
διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που έχουν 
κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
παρόντος κανονισμού, για μια περίοδο 
οκτώ ετών μετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς χρονοδιάγραμμα ο κανονισμός θα επέτρεπε την εμφάνιση παράλληλων, εν δυνάμει 
ασύμβατων επενδυτικών καθεστώτων, συμβάλλοντας έτσι στην έλλειψη ασφάλειας του δικαίου. 
Ενώ χρειάζεται μια αρκούντως μακρά μεταβατική περίοδος, ένας αορίστου χρόνου διττός 
χαρακτήρας της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των επενδύσεων θα ήταν αντίθετος με την 
αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 207, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ που σαφώς καθορίζει ότι 
η επενδυτική πολιτική ανήκει στην αρμοδιότητα της Ένωσης.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφια α) και β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αντιβαίνουν στη νομοθεσία της Ένωσης 
εκτός από το ασυμβίβαστο που προκύπτει 
από την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
ή

α) αντιβαίνουν στη νομοθεσία της Ένωσης
συμπεριλαμβανομένης κάθε ισχύουσας 
συμφωνίας της Ένωσης με μια άλλη χώρα, 
ή

β) επικαλύπτουν, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου,
ισχύουσα συμφωνία της Ένωσης με την εν 
λόγω τρίτη χώρα και αυτή η 
συγκεκριμένη επικάλυψη δεν ρυθμίζεται 
στην τελευταία συμφωνία, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομερείς προδιαγραφές είναι περιττές επειδή κάθε ΔΕΣ που κοινοποιείται στο πλαίσιο 
του άρθρου 2 εγκρίνεται αυτομάτως στο πλαίσιο του άρθρου 3 και, κατά συνέπεια, δεν είναι 
ασύμβατη με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, και επειδή οι ισχύουσες συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες 
χώρες αποτελούν μέρος της νομοθεσίας της Ένωσης. Η λέξη "αντιβαίνουν" εξυπηρετεί με 
επάρκεια την ανάγκη αποκλεισμού διαφορετικών λύσεων στο πλαίσιο μιας ΔΕΣ καθώς και στο 
πλαίσιο μιας συμφωνίας ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης ότι μια συμφωνία της ΕΕ 
θα αντιμετώπιζε με επιτυχία η ίδια την επικάλυψη.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης όσον 
αφορά τις επενδύσεις, περιλαμβάνοντας 
ιδίως την κοινή εμπορική πολιτική.

γ) αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης όσον 
αφορά τις επενδύσεις, όπως 
προσδιορίζεται σε επιμέρους γενικές 
εντολές για την έναρξη ή την ολοκλήρωση 
διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες ή 
άλλες πράξεις ή εναρμονισμένες
πρακτικές των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης στον τομέα της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, και όπως απορρέει
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από τις γενικές αρχές που εκτίθενται στις 
Συνθήκες, και συγκεκριμένα στο άρθρο 3, 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1, της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Τίτλο ΙΙ
του Μέρους Ι της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη προσδιορισμού των αναδυόμενων πολιτικών σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις της 
Ένωσης οδηγεί σε ένα αυστηρώς καθορισμένο πλαίσιο που θα πρέπει να βασίζεται σε εμφανείς 
εκδηλώσεις μιας τέτοιας πολιτικής στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής, καθώς και στις 
βασικές αρχές που διέπουν όλες τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Ένωσης, με ειδική αναφορά 
σε ένα ευαίσθητο τομέα όπως η νομοθεσία περί προστασίας των επενδύσεων, η οποία τελικά 
εφαρμόζεται και ερμηνεύεται από τα διεθνή δικαστήρια διαιτησίας.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εμποδίζουν την Επιτροπή, το 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το γενικό 
κοινό από το να έχουν πρόσβαση σε 
έγγραφα σχετικά με την επίλυση 
διαφορών στο πλαίσιο των συμφωνιών, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, 
της ανακοίνωσης της διαιτησίας καθώς 
και όλων των εγγράφων που εκδίδονται 
από το δικαστήριο, και παρεμποδίζουν 
την Επιτροπή από το να συμμετέχει στις 
διαδικασίας τουλάχιστον ως amicus
curiae.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσθήκη αυτής της υποπαραγράφου υλοποιεί τις διατάξεις σχετικά με τη 
συμμετοχή της Επιτροπής στη διαδικασία επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 13, 
παράγραφος 2.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το αργότερο πέντε χρόνια από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου 
προκειμένου να επανεξεταστεί αν υπάρχει 
ανάγκη να συνεχιστεί να εφαρμόζεται το 
κεφάλαιο αυτό, με βάση την έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Το αργότερο τέσσερα χρόνια από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου 
προκειμένου να επανεξεταστεί αν υπάρχει 
ανάγκη να συνεχιστεί να εφαρμόζεται το 
κεφάλαιο αυτό, με βάση την έκθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναπροσαρμογή των ενδιάμεσων χρονοδιαγραμμάτων με την προτεινόμενη καθιέρωση 
χρονοδιαγράμματος για τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάκληση της έγκρισης Υποχρέωση συνεργασίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "Υποχρέωση συνεργασίας" αντανακλά τη γλώσσα της Συνθήκης της ΕΕ και τη 
στάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις περιπτώσεις κατά της Αυστρίας, της Σουηδίας και της 
Φινλανδίας σχετικά με ρήτρες μεταφοράς κεφαλαίων στο πλαίσιο ΔΕΣ.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 
3 μπορεί να ανακληθεί όταν μια 
συμφωνία:

1. Ένα κράτος μέλος υποχρεούται να 
προβεί σε επαναδιαπραγμάτευση ή, αν 
παραστεί ανάγκη σε παύση διμερούς 
συμφωνίας σχετικά με μια επένδυση, αν η 
συμφωνία είναι ασύμβατη με τη 
νομοθεσία ή τις πολιτικές της Ένωσης, 
όπως καθορίζεται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορά στις αιτιολογήσεις των τροπολογιών 11 και 12. Στο μηχανισμό ανάκλησης αποτελεί 
βασικό σημείο το βάρος της απόδειξης να μεταφέρεται από την Επιτροπή στο κράτος μέλος, το 
οποίο θα πρέπει να προσβάλει κάθε απόφαση της Επιτροπής για ανάκληση σύμφωνα με το 
άρθρο 263 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφια α) έως δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αντιβαίνει στη νομοθεσία της Ένωσης 
εκτός από το ασυμβίβαστο που προκύπτει 
από την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
ή

διαγράφεται

β) επικαλύπτει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, 
ισχύουσα συμφωνία της Ένωσης με την 
εν λόγω τρίτη χώρα και αυτή η 
συγκεκριμένη επικάλυψη δεν ρυθμίζεται 
στην τελευταία συμφωνία, ή
γ) αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης για 
τις επενδύσεις, ιδίως της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, ή
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δ) το Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση 
για την έγκριση έναρξης 
διαπραγματεύσεων για συμφωνία που 
επικαλύπτει, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, τη 
συμφωνία που κοινοποιείται βάσει του 
άρθρου 2, μέσα σε ένα χρόνο από την 
υποβολή σύστασης της Επιτροπής βάσει 
του άρθρου 218 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανάληψη των στοιχείων α) - γ) είναι περιττή ενόψει του άρθρου 5, παράγραφος 1· το 
στοιχείο δ) δεν έχει σχέση με την υποχρέωση του κράτους μέλους να συνεργάζεται αλλά με την 
έλλειψη δράσης εκ μέρους του Συμβουλίου που παρεμποδίζει την ικανότητα της Ένωσης να 
αναπτύσσει και να εφαρμόζει τις πολιτικές τους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστεί 
χωριστά.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχουν 
λόγοι να ανακληθεί η έγκριση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3, εγκρίνει 
αιτιολογημένη γνώμη στο οικείο κράτος 
μέλος για τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει 
να λάβει για να συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και 
των οικείων κρατών μελών.

2. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος 
μέλος υποχρεούται να προβεί σε 
επαναδιαπραγμάτευση ή στην παύση μιας 
συμφωνίας, εγκρίνει αιτιολογημένη γνώμη 
στο οικείο κράτος μέλος για τα απαραίτητα 
μέτρα που πρέπει να λάβει για να 
συμμορφωθεί με το καθήκον του να 
συνεργασθεί σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 3, της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις μεταξύ 
της Επιτροπής και των οικείων κρατών 
μελών και, κατά περίπτωση, 
αποφασίζεται έγκριση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 9.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντί περιγραφής των αναγκαίων μέτρων επαναδιαπραγμάτευσης ή τερματισμού σε απόφαση για 
την έγκριση ανάκλησης, οι διαβουλεύσεις με βάση την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής θα 
πρέπει να εστιάσουν άμεσα σε απόφαση που θα δίνει έγκριση στο κράτος μέλος να αρχίσει τις 
διαπραγματεύσεις, όπως ζητήθηκε από την Επιτροπή.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 δεν τελεσφορήσουν, η 
Επιτροπή ανακαλεί την έγκριση για την εν 
λόγω συμφωνία. Η Επιτροπή αποφασίζει 
την ανάκληση της έγκρισης σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 2. Περιλαμβάνει απαίτηση 
το κράτος μέλος να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα και, κατά περίπτωση να 
καταγγείλει την οικεία συμφωνία.

3. Όταν οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 δεν τελεσφορήσουν ή 
το κράτος μέλος παραλείπει να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα εντός της περιόδου που 
συμφωνήθηκε στη διαβούλευση, η 
Επιτροπή ανακαλεί την έγκριση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 για την εν λόγω 
συμφωνία. Η Επιτροπή αποφασίζει την 
ανάκληση της έγκρισης σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο μηχανισμό ανάκλησης αποτελεί βασικό σημείο το βάρος της απόδειξης να μεταφέρεται από 
την Επιτροπή στο κράτος μέλος, το οποίο θα πρέπει να προσβάλει κάθε απόφαση της Επιτροπής 
για ανάκληση σύμφωνα με το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ. Φαίνεται ότι είναι χρήσιμο να 
συμπεριληφθεί μια προθεσμία ούτως ώστε το κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα μετά τις 
διαβουλεύσεις· διαφορετικά, εφόσον οι διαβουλεύσεις δεν έχουν αποτύχει, η Επιτροπή θα 
υποχρεωθεί ενδεχομένως να λάβει μάλλον άλλα μέτρα παρά να επιβάλει στο κράτος μέλος να 
ενεργήσει.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
ανακαλεί την έγκριση για συμφωνίες με 
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τρίτη χώρα αν το Συμβούλιο, εντός έτους 
από την υποβολή σύστασης εκ μέρους της 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 218, 
παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
έχει λάβει απόφαση για την έγκριση 
ανοιχτών διαπραγματεύσεων με την εν 
λόγω χώρα σχετικά με συμφωνία που θα 
επικαλύπτεται, εν όλο ή εν μέρει, από 
εκείνες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
από τα κράτη μέλη.
Η απόφαση για την ανάκληση της 
έγκρισης εγκρίνεται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η μορφή ανάκλησης, η οποία είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να 
ασκεί αποτελεσματικά την αποκλειστική της αρμοδιότητα και να αναπτύσσει τις πολιτικές της 
στον τομέα των επενδύσεων, θα πρέπει να εξετασθεί χωριστά επειδή δεν αφορά διαβουλεύσεις 
με τα κράτη μέλη σχετικά με τις συμφωνίες τους αλλά αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ 
Επιτροπής και Συμβουλίου.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των όρων που ορίζονται 
στα άρθρα 8 έως 12, ένα κράτος μέλος 
λαμβάνει έγκριση να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση 
υπάρχουσας ή για τη σύναψη νέας 
επενδυτικής συμφωνίας με τρίτη χώρα.

Με την επιφύλαξη των όρων που ορίζονται 
στα άρθρα 8 έως 12, ένα κράτος μέλος 
λαμβάνει έγκριση να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση 
υπάρχουσας ή για τη σύναψη νέας 
επενδυτικής συμφωνίας με τρίτη χώρα, για 
μια αρχική περίοδο οκτώ ετών μετά τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς χρονοδιάγραμμα ο κανονισμός θα επέτρεπε την εμφάνιση παράλληλων, εν δυνάμει 
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ασύμβατων επενδυτικών καθεστώτων, συμβάλλοντας έτσι στην έλλειψη ασφάλειας του δικαίου. 
Ενώ χρειάζεται μια αρκούντως μακρά μεταβατική περίοδος, ένας αορίστου χρόνου διττός 
χαρακτήρας της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των επενδύσεων θα ήταν αντίθετος με την 
αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 207, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ που σαφώς καθορίζει ότι 
η επενδυτική πολιτική ανήκει στην αρμοδιότητα της Ένωσης.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφια α) έως γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει την έναρξη 
επίσημων διαπραγματεύσεων, εκτός αν 
καταλήξει ότι η έναρξη 
διαπραγματεύσεων:

1. Η Επιτροπή εγκρίνει την έναρξη 
επίσημων διαπραγματεύσεων, εκτός αν 
θεωρήσει ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων 
είναι ασύμβατη με τις νομοθεσίες ή τις 
πολιτικές της Ένωσης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5, παράγραφος 1.

α) αντιβαίνει στη νομοθεσία της Ένωσης 
εκτός από το ασυμβίβαστο που προκύπτει 
από την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
ή
β) υπονομεύει τους στόχους των 
διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη ή επίκεινται μεταξύ της Ένωσης 
και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, ή
γ) αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης για 
τις επενδύσεις, και ιδίως την κοινή 
εμπορική πολιτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία το άρθρο 9 αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την προτεινόμενη 
διατύπωση για το άρθρο 6, παράγραφος 1. Η αναφορά στο άρθρο 5, παράγραφος 1 επιλύει 
επίσης το ζήτημα αν "η επικάλυψη με συμφωνία της Ένωσης" θα πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ 
και να αποφευχθεί η μακρά προδιαγραφή των βάσεων για τον καθορισμό των πολιτικών της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφια α) έως δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μόλις λάβει μια κοινοποίηση, η 
Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η συμφωνία 
που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις:

3. Μόλις λάβει μια κοινοποίηση, η 
Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η συμφωνία 
που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις:

α) αντιβαίνει στη νομοθεσία της Ένωσης 
με εξαίρεση το ασυμβίβαστο που 
προκύπτει από την κατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και 
των κρατών μελών της, ή

α) αντίκειται στους νόμους ή τις 
πολιτικές της Ένωσης, όπως  ορίζεται στο 
άρθρο 5, παράγραφος 1, ή 

β) υπονομεύει τους στόχους των 
διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη ή επίκεινται μεταξύ της Ένωσης 
και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, ή
γ) αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης για 
τις επενδύσεις, και ιδίως την κοινή 
εμπορική πολιτική, ή
δ) είναι αντίθετη με την απαίτηση του 
άρθρου 9 παράγραφος 2, κατά περίπτωση.

δ) είναι αντίθετη με την απαίτηση του 
άρθρου 9 παράγραφος 2, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία το άρθρο 11 αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την προτεινόμενη 
διατύπωση για το άρθρο 6, παράγραφος 1. Η αναφορά στο άρθρο 5, παράγραφος 1 επιλύει 
επίσης το ζήτημα αν "η επικάλυψη με συμφωνία της Ένωσης" θα πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ 
και να αποφευχθεί η μακρά προδιαγραφή των βάσεων για τον καθορισμό των πολιτών της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως 
έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για συμφωνίες που έχουν 
τροποποιηθεί, νέες συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί, καθώς και για έγκριση που έχει 
ανακληθεί για τροποποιηθείσες ή 
προσφάτως συναφθείσες συμφωνίες, και 
δημοσιεύει κατάλογο τροποποιηθεισών 
και συναφθεισών συμφωνιών στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η τροποποίηση υπαρχουσών διμερών επενδυτικών συμφωνιών και η σύναψη 
νέων μπορεί να οδηγήσει σε εμπόδια για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της επενδυτικής 
πολιτικής της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει σε τακτικά διαστήματα το 
Κοινοβούλιο και την Ένωση για τις δραστηριότητές της σε ό,τι αφορά την παροχή έγκρισης ή 
την ανάκληση έγκρισης.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο πέντε χρόνια από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου 
προκειμένου να επανεξεταστεί αν 
συντρέχει λόγος για τη συνέχιση της 
εφαρμογής του.

1. Το αργότερο τέσσερα χρόνια από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου 
προκειμένου να επανεξεταστεί αν 
συντρέχει λόγος για τη συνέχιση της 
εφαρμογής του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αναπροσαρμογή των ενδιάμεσων χρονοδιαγραμμάτων με την προτεινόμενη καθιέρωση 
χρονοδιαγράμματος για τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ α
Λήξη της ισχύος του Κανονισμού

Άρθρο 12α
1. Ο παρών κανονισμός λήγει οκτώ έτη 
μετά τη θέση του σε ισχύ. Μετά την 
παρέλευση της οκταετίας όλες οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες των 
κρατών μελών με τρίτες χώρες πρέπει να 
αντικατασταθούν από μια συμφωνία της 
Ένωσης σχετικά με την επένδυση.
2. Το αργότερο έξι έτη μετά την θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
σημειωθείσα πρόοδο όσον αφορά την 
αντικατάσταση διμερών συμφωνιών των 
κρατών μελών με τρίτες χώρες από μια 
συμφωνία της Ένωσης σχετικά με την 
επένδυση. Σε περίπτωση που η έκθεση 
συνιστά παράταση της εφαρμογής του 
κανονισμού, η εν λόγω περίοδος δεν θα 
υπερβαίνει τα πέντε έτη και θα πρέπει να 
συνοδεύεται από κατάλληλη νομοθετική 
πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς χρονοδιάγραμμα ο κανονισμός θα επέτρεπε την εμφάνιση παράλληλων, εν δυνάμει 
ασύμβατων επενδυτικών καθεστώτων, συμβάλλοντας έτσι στην έλλειψη ασφάλειας του δικαίου. 
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Ενώ χρειάζεται μια αρκούντως μακρά μεταβατική περίοδος, ένας αορίστου χρόνου διττός 
χαρακτήρας της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των επενδύσεων θα ήταν αντίθετος με την 
αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 207, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ που σαφώς καθορίζει ότι 
η επενδυτική πολιτική ανήκει στην αρμοδιότητα της Ένωσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για όλες τις συμφωνίες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για όλες τις 
συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται
βάσει των διατάξεων της συμφωνίας. Η 
Επιτροπή έχει στη διάθεσή της την 
ημερήσια διάταξη και όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που της επιτρέπουν να 
κατανοήσει τα ζητήματα προς συζήτηση. 
Η Επιτροπή μπορεί να ζητά επιπλέον 
πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Όταν ένα 
ζήτημα προς συζήτηση μπορεί να 
επηρεάσει την εφαρμογή των πολιτικών 
της Ένωσης σχετικά με τις επενδύσεις, και 
ιδίως την κοινή εμπορική πολιτική, η 
Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει το οικείο 
κράτος μέλος να λάβει μια συγκεκριμένη 
θέση.

1. Για όλες τις συμφωνίες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για όλες τις 
συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται 
βάσει των διατάξεων της συμφωνίας. Η 
Επιτροπή έχει στη διάθεσή της την 
ημερήσια διάταξη και όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που της επιτρέπουν να 
κατανοήσει τα ζητήματα προς συζήτηση. 
Η Επιτροπή μπορεί να ζητά επιπλέον 
πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Όταν ένα 
ζήτημα προς συζήτηση μπορεί να 
επηρεάσει την εφαρμογή των πολιτικών 
της Ένωσης σχετικά με τις επενδύσεις, 
όπως καθορίζεται σε επιμέρους ή γενικές 
εντολές για την έναρξη ή την ολοκλήρωση 
διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες ή 
άλλες πράξεις ή εναρμονισμένες 
πρακτικές των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης στον τομέα της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, και όπως απορρέει 
από τις γενικές αρχές που εκτίθενται στις 
Συνθήκες, και συγκεκριμένα στα άρθρα 3, 
παράγραφος 5 και 6, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Τίτλου ΙΙ του Μέρους Ι της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει 
το οικείο κράτος μέλος να λάβει μια 
συγκεκριμένη θέση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ανάγκη προσδιορισμού των αναδυόμενων πολιτικών σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις της 
Ένωσης οδηγεί σε ένα αυστηρώς καθορισμένο πλαίσιο που θα πρέπει να βασίζεται σε εμφανείς 
εκδηλώσεις μιας τέτοιας πολιτικής στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής, καθώς και στις 
βασικές αρχές που διέπουν όλες τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Ένωσης.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για όλες τις συμφωνίες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τυχόν 
ισχυρισμούς ότι ένα συγκεκριμένο μέτρο 
δεν συνάδει με τη συμφωνία. Το κράτος 
μέλος ενημερώνει επίσης αμέσως την 
Επιτροπή για κάθε αίτηση για επίλυση 
διαφορών που υποβάλλεται βάσει της 
συμφωνίας, αμέσως μόλις το κράτος μέλος 
λάβει γνώση για την αίτηση. Το κράτος 
μέλος και η Επιτροπή συνεργάζονται 
πλήρως και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν 
αποτελεσματική άμυνα, η οποία μπορεί 
να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη 
συμμετοχή της Επιτροπής στη διαδικασία.

2. Για όλες τις συμφωνίες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τυχόν 
ισχυρισμούς ότι ένα συγκεκριμένο μέτρο 
δεν συνάδει με τη συμφωνία. Το κράτος 
μέλος ενημερώνει επίσης αμέσως την 
Επιτροπή για κάθε αίτηση για επίλυση 
διαφορών που υποβάλλεται βάσει της 
συμφωνίας, αμέσως μόλις το κράτος μέλος 
λάβει γνώση για την αίτηση. Το κράτος 
μέλος και η Επιτροπή συνεργάζονται 
πλήρως και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή 
της Επιτροπής στη διαδικασία στον 
ευρύτερο δυνατό βαθμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ένα ευαίσθητο τομέα όπως η νομοθεσία για την προστασία των επενδύσεων, η οποία 
εφαρμόζεται και ερμηνεύεται από τα διεθνή δικαστήρια διαιτησίας, οι αποφάσεις των οποίων 
προκαθορίζουν εν δυνάμει την ανάπτυξη και την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης σχετικά 
με τις επενδύσεις, είναι σημαντικό να μπορεί η Επιτροπή να συμμετέχει πλήρως σε τυχόν 
διενέξεις όπου εμπλέκονται κράτη μέλη.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κοινοποίηση των 
διαπραγματεύσεων και του αποτελέσματός 
τους προς την Επιτροπή, όπως προβλέπεται 
στα άρθρα 8 και 11, τα κράτη μέλη 
αναφέρουν εάν περιλαμβάνονται 
πληροφορίες οι οποίες πρέπει να 
θεωρούνται εμπιστευτικές και εάν αυτές 
μπορούν να τεθούν στη διάθεση άλλων 
κρατών μελών.

Κατά την κοινοποίηση των 
διαπραγματεύσεων και του αποτελέσματός 
τους προς την Επιτροπή, όπως προβλέπεται 
στα άρθρα 8 και 11, τα κράτη μέλη ζητούν 
την τήρηση του απορρήτου σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής1.
____________

1 ΕΕ L 145, 31.5.2001, σελ. 43.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η τροποποίηση υφιστάμενων διμερών επενδυτικών συμφωνιών και ή σύναψη  
νέων μπορεί να προκαλέσει εμπόδια για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της επενδυτικής 
πολιτικής της Ένωσης, τα αιτήματα για την τήρηση του απορρήτου θα πρέπει να εξετάζονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο εισηγητής χαιρετίζει την εφαρμογή του άρθρου 207, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ, που 
καθορίζει την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ως μέρος 
της κοινής εμπορικής πολιτικής, που αποτελεί το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου 
κανονισμού. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από τις μεταφορές εμπορευμάτων και 
κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, και ως λογική συνέπεια της κοινής εμπορικής πολιτικής 
της Ένωσης, και η επενδυτική πολιτική των κρατών μελών θα πρέπει να συντονίζεται και να 
αποφασίζεται σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι το παρόν σύστημα που 
χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες επικαλύψεις και, μερικές φορές, αντικρουόμενες διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ) των κρατών μελών, θα πρέπει να αντικατασταθεί - σε ένα 
λογικό χρονικό διάστημα -  από ένα νέο πλαίσιο σύγχρονων επενδυτικών συμφωνιών της ΕΕ 
που θα είναι συνεπής με τους στόχους της οριζόντιας ενωσιακής πολιτικής.

Δεδομένου του επικίνδυνου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των άμεσων ξένων 
επενδύσεων, ως σημαντική αποστολή του Κανονισμού θα πρέπει να θεωρηθεί η εξασφάλιση 
ενός υψηλού βαθμού ασφάλειας του δικαίου κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Εν 
προκειμένω, ο εισηγητής υποστηρίζει σθεναρά την προσέγγιση συνύπαρξης με το σχέδιο
κανονισμού της Επιτροπής. Έχει οπωσδήποτε βασική σημασία, μέσω μιας διαδικασίας 
έγκρισης, οι ΔΕΣ των κρατών μελών να εξακολουθήσουν να ισχύουν, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις τα κράτη μέλη να δύνανται να επαναδιαπραγματεύονται ισχύουσες ΔΕΣ, να 
ολοκληρώνουν ΔΕΣ που εκκρεμούν και να εγκαινιάζουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
νέων. Είναι εξίσου σημαντικό, υπό την προϋπόθεση μιας περιόδου συνύπαρξης, η έγκριση 
ΔΕΣ κρατών μελών που ισχύουν ή που έχουν τύχει πρόσφατης διαπραγμάτευσης να μην 
εμποδίζει την εμφάνιση μιας ευρείας ενωσιακής επενδυτικής πολιτικής και διεθνών 
επενδυτικών συμφωνιών της ΕΕ με ορισμένες τρίτες χώρες αλλά και γενικότερα. Θα πρέπει, 
κατά συνέπεια, να υποστηριχθεί το γεγονός ότι ο κανονισμός παρέχει στην Επιτροπή τη 
δυνατότητα να ανακαλεί μια έγκριση, να ζητεί από τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε 
επαναδιαπραγμάτευση ή τον τερματισμό μιας ΔΕΣ και να εγκρίνει ΔΕΣ που έχουν 
προσφάτως αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Ωστόσο, η ασφάλεια του δικαίου παραμένει ένας σχετικός όρος στο βαθμό που δεν έχει 
ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος του προστατευτικού καθεστώτος μιας επένδυσης, και 
δεδομένων των όρων ισχύος υφισταμένων ΔΕΣ κρατών μελών στο πλαίσιο του δημοσίου 
διεθνούς δικαίου. Ο εισηγητής προτίθεται να αποσαφηνίσει το θέμα της ασφάλειας του 
δικαίου υπό τον όρο μιας αναγκαίας μεταβατικής περιόδου, μέσω δύο σειρών τροπολογιών:

1) Καθιέρωση χρονοδιαγράμματος για τη μεταβατική περίοδο

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει να καθορίσει ο κανονισμός χρονοδιάγραμμα 
μεταβατικής περιόδου. Χωρίς χρονοδιάγραμμα, ο κανονισμός θα επέτρεπε την εμφάνιση 
παράλληλων, εν δυνάμει ασύμβατων επενδυτικών καθεστώτων, επιτείνοντας έτσι την 
έλλειψη ασφάλειας του δικαίου. Ενώ βεβαίως χρειάζεται μια αρκούντως μακρά μεταβατική 
περίοδος, ένας αορίστου χρόνου διττός χαρακτήρας της ενωσιακής επενδυτικής πολιτικής θα 
πρέπει να είναι απαράδεκτος για το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι το άρθρο 207, παράγραφος 
1, της ΣΛΕΕ ορίζει κατηγορηματικά ότι η επενδυτική πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα της 
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Ένωσης. Ως εκ τούτου, μια εκτεταμένη περίοδος μη εφαρμογής της Συνθήκης θα μπορούσε 
να είναι εξίσου προκλητική, συμβάλλοντας και πάλι στην έλλειψη ασφάλειας του δικαίου.
Οι διατάξεις επανεξέτασης στα άρθρα 5 και 12 του σχεδίου κανονισμού δεν είναι 
ικανοποιητικές (το αργότερο 5 έτη μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού η Επιτροπή 
αξιολογεί αν χρειάζεται να συνεχισθεί η εφαρμογή της δυνατότητας των κρατών μελών να 
επαναδιαπραγματεύονται ΔΕΣ ή να συνάπτουν νέες ΔΕΣ). Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
καταστήσει σαφές ότι θεωρεί την συνύπαρξη ΔΕΣ με την εμφάνιση ενωσιακών διεθνών 
επενδυτικών συμφωνιών ως εξαίρεση που δικαιολογείται προσωρινά μόνο από την 
εξασφάλιση συνέχειας για την ασφάλεια του δικαίου.

2) Αποσαφήνιση των όρων για ανάκληση της έγκρισης

Το σχέδιο κανονισμού προτείνει τρείς κατηγορίες αιτιών για την ανάκληση έγκρισης ΔΕΣ.

Συγκεκριμένα, η διάκριση μεταξύ του «αντιβαίνουν στη νομοθεσία της Ένωσης» (εδάφιο α)) 
και «επικαλύπτουν, εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου, ισχύουσα συμφωνία της Ένωσης με την εν 
λόγω τρίτη χώρα και αυτή η συγκεκριμένη επικάλυψη δεν ρυθμίζεται στην τελευταία 
συμφωνία» (εδάφιο β)) αποτελεί περιττό στοιχείο ανασφάλειας. Εν  προκειμένω, το σχέδιο 
κανονισμού προτείνει ότι μια μελλοντική συμφωνία της ΕΕ με μια τρίτη χώρα δεν θα 
μπορούσε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της επικάλυψης ή να επιτρέψει παράλληλα 
καθεστώτα, πράγμα που είναι κατ' αρχήν απαράδεκτο. Επιπλέον, η διάκριση είναι περιττή 
εφόσον ισχύουσες συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες αποτελούν μέρος της νομοθεσίας της 
Ένωσης και κάθε ΔΕΣ που κοινοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 2 εγκρίνεται αυτομάτως 
στο πλαίσιο του άρθρου 3 και, κατά συνέπεια, δεν είναι ασύμβατη με την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων. 

Ο εισηγητής προτείνει την κατάργηση αυτών των δύο κατηγοριών με σαφή αναφορά στην 
ασυμβατότητα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Εξάλλου, το σχέδιο κανονισμού αποτυγχάνει να καταστήσει σαφές, στην τρίτη κατηγορία 
των αιτιών για ανάκληση έγκρισης μιας ΔΕΣ (εδάφιο γ)) ποια είναι εκείνα που ενδεχομένως 
«αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης όσον αφορά 
τις επενδύσεις». Εφόσον αναφέρεται στη χάραξη της συγκεκριμένης πολιτικής, προσθέτει και 
αυτό στην έλλειψη ασφάλειας. 

Ο εισηγητής προτείνει την ανάθεση επιμέρους ή γενικών εντολών στην Επιτροπή για 
διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των επενδύσεων, καθώς και τις βασικές αρχές 
συνοχής στη Συνθήκη της Λισαβόνας στο πλαίσιο του άρθρου 3 (5) και άρθρου 6 (1) της 
ΣΕΕ και του Τίτλου ΙΙ του Μέρους Ι της ΣΛΕΕ.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέας ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των επενδύσεων, ο 
εισηγητής προτείνει περαιτέρω να υποχρεούνται τα κράτη μέλη, στην περίπτωση 
επαναδιαπραγμάτευσης υφισταμένων ΔΕΣ ή διαπραγμάτευσης νέων ΔΕΣ, να προβλέπουν 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών που θα διασφαλίζει τη συμμετοχή της Επιτροπής στις 
διαδικασίες, τουλάχιστον ως amicus curiae, και στην άρση των απαιτήσεων περί απορρήτου, 
έτσι ώστε να επιτρέπεται στην Επιτροπή να παρεμβαίνει με αυτή την ιδιότητα. Αυτή η 
εξέλιξη θα πρέπει να θεωρηθεί ως απαραίτητο στοιχείο της νέας επενδυτικής πολιτικής της 
ΕΕ και της συγκεκριμένης μεταβατικής περιόδου.
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Όσον αφορά τις πρακτικές που έχουν καθιερωθεί στο πλαίσιο της Βορειοαμερικανικής Ζώνης 
Ελεύθερου Εμπορίου (NAFTA), είναι ευρέως αποδεκτό ότι η έλλειψη διαφάνειας στους 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών στις περισσότερες από τις υφιστάμενες ΔΕΣ των κρατών 
μελών της Ένωσης, συμβάλλει στην ασυμβατότητα με την ενωσιακή νομοθεσία. Ως εκ 
τούτου, αυτή είναι μια διάσταση την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεκτιμούν στις 
διαπραγματεύσεις τους για τις νέες ΔΕΣ.  Εν προκειμένω, ο εισηγητής προτείνει να 
συμπεριληφθεί αναφορά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.


