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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga. [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud 
investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks
(KOM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0344);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0172/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja majandus- ja 
rahanduskomisjoni arvamust (A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna luba säilitada, muuta või sõlmida 
käosoleva määrusega hõlmatud lepinguid 
antakse valdkonnas, mis kuulub liidu 
ainupädevusse, tuleb seda pidada 
erakorraliseks meetmeks. Selline luba ei 
piira aluslepingu artikli 258 kohaldamist 
juhtudel, mil liikmesriik ei täida 
aluslepingutest tulenevaid kohustusi, välja 
arvatud juhtudel, mil täitmata jätmine on 

(8) Kuna luba säilitada, muuta või sõlmida 
käosoleva määrusega hõlmatud lepinguid 
antakse valdkonnas, mis kuulub liidu 
ainupädevusse, tuleb seda pidada 
erakorraliseks ja ajutiseks meetmeks. 
Selline luba ei piira aluslepingu artikli 258 
kohaldamist juhtudel, mil liikmesriik ei 
täida aluslepingutest tulenevaid kohustusi, 
välja arvatud juhtudel, mil täitmata jätmine 
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seotud vastuoludega pädevuste 
jagunemises liidu ja tema liikmesriikide 
vahel.

on seotud vastuoludega pädevuste 
jagunemises liidu ja tema liikmesriikide 
vahel.

Or. en

Selgitus

Käesolevale määrusele kavandatud ajakava kehtestamine. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjonil peaks olema võimalus 
tühistada luba, kui leping on vastuolus liidu 
õigusega, välja arvatud vastuolud, mis 
tulenevad pädevuse jagunemisest liidu ja 
tema liikmesriikide vahel. Loa võib 
tühistada ka juhul, kui liidu kehtiv leping 
kolmanda riigiga sisaldab liikmesriigi 
lepinguga sarnaseid investeeringuid 
käsitlevaid sätteid. Loa võib tühistada 
tagamaks, et liikmesriikide lepingud ei 
kahjusta investeeringuid käsitleva liidu 
poliitika, sealhulgas eelkõige ühtse 
kaubanduspoliitika ühepoolsete meetmete 
arengut ja kohaldamist. Ka on võimalik 
luba tühistada juhul, kui nõukogu ei võta 
ühe aasta jooksul pärast seda, kui komisjon 
on teinud aluslepingu artikli 218 lõike 3 
kohase soovituse, vastu otsust 
investeeringuid käsitlevate läbirääkimiste 
alustamiseks loa andmise kohta.

(10) Komisjonil peaks olema võimalus 
tühistada luba, kui leping, sealhulgas liidu 
mistahes kehtiv leping kolmanda riigiga,
on vastuolus liidu õigusega. Loa võib 
tühistada tagamaks, et liikmesriikide 
lepingud ei kahjusta investeeringuid 
käsitleva liidu poliitika arengut ja 
kohaldamist. Ka on võimalik luba tühistada 
juhul, kui nõukogu ei võta ühe aasta 
jooksul pärast seda, kui komisjon on teinud 
aluslepingu artikli 218 lõike 3 kohase 
soovituse, vastu otsust investeeringuid 
käsitlevate läbirääkimiste alustamiseks loa 
andmise kohta.

Or. en

Selgitus

ELi kehtivad lepingud kolmandate riikidega on osa liidu õigusest. Artiklis 2 märgitud 
kahepoolsed investeerimislepingud on artikli 3 kohaselt automaatselt heaks kiidetud, mistõttu 
ei saa need pädevuste jagunemisega kokkusobimatud olla. Seega on need täpsustused 
ülearused. Ühist kaubanduspoliitikat ei ole põhjenduses vaja eraldi nimetada. Ettepanek 
keele osas on esitatud muudatusettepanekus number 12.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Eeskätt võimaldab käesolevast 
määrusest tulenev lepingute sõlmimise ja 
muutmise luba liikmesriikidel lahendada 
käesolevas määruses käsitletud vastuolusid 
oma rahvusvaheliste investeeringuid 
käsitlevate lepingute ja liidu õiguse vahel, 
välja arvatud juhul, kui vastuolud 
tulenevad pädevuse jagunemisest liidu ja 
tema liikmesriikide vahel.

(11) Eeskätt võimaldab käesolevast 
määrusest tulenev lepingute teatud 
ajavahemiku jooksul sõlmimise ja 
muutmise luba liikmesriikidel lahendada 
käesolevas määruses käsitletud vastuolusid 
oma rahvusvaheliste investeeringuid 
käsitlevate lepingute ja liidu õiguse vahel.

Or. en

Selgitus

Käesolevale määrusele kavandatud ajakava kehtestamine.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist peaks komisjon 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse II ja 
III peatüki kohaldamise kohta. Aruandes 
tuleks muu hulgas üle vaadata nende 
peatükkide kohaldamise jätkamine. Kui 
aruandes soovitatakse lõpetada nende 
peatükkide sätete kohaldamise või neid 
sätteid muuta, tuleb koos aruandega esitada 
õigusakti eelnõu. Kui liikmesriikide 
sõlmitud kahepoolseid lepinguid 
kolmandate riikidega ei asendata 
investeeringuid käsitlevate liidu 
lepingutega või ei lõpetata muul viisil, 
jäävad need rahvusvahelise õiguse 
kohaselt osapooltele siduvaks.

(12) Hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist peaks komisjon
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse II ja 
III peatüki kohaldamise kohta. Aruandes 
tuleks muu hulgas üle vaadata nende 
peatükkide kohaldamise jätkamine. Kui 
aruandes soovitatakse lõpetada nende 
peatükkide sätete kohaldamise või neid 
sätteid muuta, tuleb koos aruandega esitada 
õigusakti eelnõu. 
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Or. en

Selgitus

Kavandatud ajakava kehtestamisele kohandatud ajastus. Käesolevas põhjenduses käsitletud 
teema ei viita jätkuvale kehtimisele vastavalt avaliku rahvusvahelise õigusele ning on selle 
kohaselt iseenesest mõistetav.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesoleva määruse alusel lubatud 
lepingud ja luba alustada läbirääkimisi 
olemasoleva lepingu muutmiseks või uue 
kahepoolse lepingu sõlmimiseks kolmanda 
riigiga ei tohi mitte mingil juhul takistada 
investeeringuid käsitleva liidu poliitika ja
eelkõige ühise kaubanduspoliitika 
rakendamist.

(13) Käesoleva määruse alusel lubatud 
lepingud ja luba alustada läbirääkimisi 
olemasoleva lepingu muutmiseks või uue 
kahepoolse lepingu sõlmimiseks kolmanda 
riigiga ei tohi mitte mingil juhul takistada 
investeeringuid käsitleva liidu poliitika 
rakendamist.

Or. en

Selgitus

Ühist kaubanduspoliitikat ei ole põhjenduses vaja eraldi nimetada. Ettepanek keele osas on 
esitatud muudatusettepanekus number 12.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Käesolev määrus peaks kaotama 
kehtivuse kaheksa aastat pärast 
jõustumist. Selleks ajaks peaksid 
liikmesriikide kõik olemasolevad 
kahepoolsed lepingud kolmandate 
riikidega olema asendunud 
investeeringuid käsitlevate liidu 
lepinguga.
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Or. en

Selgitus

Käesolevale määrusele kavandatud ajakava kehtestamine.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Mitte hiljem kui kuus aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist peaks 
komisjon esitama parlamendile ja 
nõukogule aruande edusammude kohta 
liikmesriikide kahepoolsete lepingute 
kolmandate riikidega asendamisel 
investeeringuid käsitlevate liidu 
lepinguga. Kui aruandes soovitatakse 
määruse rakendamise pikendamist, ei 
tohiks seda teha rohkemaks kui viieks 
aastaks ning selleks tuleb koos aruandega 
esitada õigusakti eelnõu.

Or. en

Selgitus

Käesolevale määrusele kavandatud ajakava kehtestamine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
võtma kõik vajalikud meetmed, tagamaks, 
et komisjonil on lubatud liikmesriigi 
investeeringuid käsitlevate kahepoolsete 
lepingute raames algatatud mistahes 
vaidluste lahendamises võimalikult 
ulatuslikult osaleda.
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Or. en

Selgitus

Et jõustada artikli 13 lõikes 2 välja toodud sätted komisjoni vaidluse lahendamise menetluses 
osalemise osas, on vajalik viite olemasolu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
tingimused ja kord, mille kohaselt 
liikmesriikidel lubatakse jõus hoida, muuta 
või sõlmida kolmandate riikidega 
investeeringuid käsitlevaid kahepoolseid 
lepinguid.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
tingimused ja kord, mille kohaselt 
liikmesriikidel lubatakse jõus hoida, muuta 
või sõlmida kolmandate riikidega 
üleminekuperioodil investeeringuid 
käsitlevaid kahepoolseid lepinguid, et 
asendada need liidu investeeringualaste 
lepingutega. Lisaks kehtestatakse kord 
üleminekuperioodi lõpetamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolevale määrusele kavandatud ajakava kehtestamine.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata liidu pädevusest investeeringute 
valdkonnas ja ilma, et see piiraks 
liikmesriikide muid liidu õigusest 
tulenevaid kohustusi, on liikmesriikidel 
aluslepingu artikli 2 lõike 1 kohaselt 
lubatud jõus hoida investeeringuid 
käsitlevaid kahepoolseid lepinguid, millest 
on käesoleva määruse artikli 2 kohaselt 
teatatud.

Olenemata liidu pädevusest investeeringute 
valdkonnas ja ilma, et see piiraks 
liikmesriikide muid liidu õigusest 
tulenevaid kohustusi, on liikmesriikidel 
aluslepingu artikli 2 lõike 1 kohaselt 
lubatud kaheksa aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist jõus hoida 
investeeringuid käsitlevaid kahepoolseid 
lepinguid, millest on käesoleva määruse 
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artikli 2 kohaselt teatatud.

Or. en

Selgitus

Ajakava puudumise korral võimaldataks määrusega paralleelsete, võimalik et vastuoluliste 
investeerimiskordade tekkimist, mis suurendaks õiguslikku ebakindlust. Kui piisavalt pikk 
üleminek on kindlasti vajalik, oleks avatud duaalsus ELi investeerimispoliitikas vastuolus 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 1 tõhusa rakendamisega, milles on selgelt 
sätestatud investeerimispoliitika kuulumine liidu pädevusse.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on vastuolus liidu õigusega, välja 
arvatud vastuolud, mis tulenevad 
pädevuse jagunemisest liidu ja tema 
liikmesriikide vahel, või

(a) on vastuolus liidu õigusega, sealhulgas 
mistahes kehtiva liidu lepinguga, mis on 
sõlmitud kolmanda riigiga või

kattuvad osaliselt või täielikult kehtiva 
liidu lepinguga, mis on sõlmitud 
asjaomase kolmanda riigiga, ja seda 
konkreetset kattumist liidu lepingus ei 
käsitleta või

Or. en

Selgitus

Täpsustused on ülearused, kuna artiklis 2 märgitud kahepoolsed investeerimislepingud on 
artikli 3 kohaselt automaatselt heaks kiidetud, mistõttu ei saa need pädevuse jagunemisega 
kokkusobimatud olla, samuti kuna kolmandate riikidega jõusolevad lepingud on osa liidu 
õigusest. Sõna „konflikt” viitab piisavalt vajadusele välistada nii kahepoolsetes 
investeerimislepingutes kui ka ELi lepingus lahkuminevad lahendused, sealhulgas 
lisatingimusena ELi lepingu võimaliku kattumine. 
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kujutavad endast takistust 
investeeringuid käsitleva liidu poliitika, 
sealhulgas eelkõige ühise 
kaubanduspoliitika arengus ja 
kohaldamisel. 

(c) kujutavad endast takistust 
investeeringuid käsitleva liidu poliitika 
arengus ja kohaldamisel, nagu on 
täpsustatud kolmandate riikidega 
läbirääkimiste alustamise või lõpetamise 
individuaal- või üldvolitustes või Euroopa 
Liidu institutsioonide muudes aktides või 
kooskõlastatud tegevustes ühise 
kaubanduspoliitika valdkonnas, nagu on 
välja toodud ka aluslepingute 
üldpõhimõtetes, eelkõige Euroopa Liidu 
lepingu artikli 3 lõikes 5 ja artikli 6 lõikes 
1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu I 
osa II jaotises.

Or. en

Selgitus

Vajadus suuta liidu kujunevaid investeerimispoliitikaid määratleda viitab vajadusele eripära 
järele, mis peab põhinema asjaomase poliitika ainelisel ilmingul ühise kaubanduspoliitika 
valdkonnas, nagu ka liidu kõikide volituste kasutamise juhtimise peamistel põhimõtetel; viide, 
mis on veelgi olulisem sellises tundlikus valdkonnas, nagu seda on investeeringute kaitse 
seadus, mida kohaldavad ja tõlgendavad rahvusvahelised vahekohtud.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) raskendab komisjoni, parlamendi, 
nõukogu ja üldsuse juurdepääsu 
lepingute raames tekkivate vaidluste
lahendamisega seotud dokumentidele, 
sealhulgas vahekohtu teatisele ja kohtu 
väljastatud dokumentidele, ning takistab 
komisjonil menetlusel osalemast, 
vähemasti kui amicus curiae.
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Or. en

Selgitus

Käesoleva alalõigu kavandatud lisamine jõustab artikli 13 lõikes 2 välja toodud sätted 
komisjoni vaidluse lahendamise menetluses osalemise osas.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva peatüki kohaldamise kohta 
aruande ning selles aruandes vaadatakse 
uuesti üle, kas käesoleva peatüki 
kohaldamist on vaja jätkata, võttes aluseks 
lõikes 1 nimetatud läbivaatamise.

3. Hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva peatüki kohaldamise kohta 
aruande ning selles aruandes vaadatakse 
uuesti üle, kas käesoleva peatüki 
kohaldamist on vaja jätkata, võttes aluseks 
lõikes 1 nimetatud läbivaatamise.

Or. en

Selgitus

Vaheajakavade sobitamine käesolevale määrusele kavandatud ajakava kehtestamisega.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loa tühistamine Koostöökohustus

Or. en

Selgitus

Sõna „koostöökohustus” peegeldab ELi lepingu sõnastust ning Euroopa Kohtu osalust 
Austria, Rootsi ja Soome vastu algatatud kohtuasjades seoses kahepoolsete 
investeerimislepingute kapitalisiirde klauslitega.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 3 sätestatud luba võidakse 
tühistada, kui:

1. Liikmesriik kohustub juhul, kui leping 
on vastuolus liidu õiguse või poliitikaga, 
nagu on määratletud artikli 5 lõikes 1, 
investeeringuid käsitleva kahepoolse 
lepingu osas uuesti läbirääkimisi pidama 
või vajaduse korral lepingu lõpetama.

Or. en

Selgitus

Viide muudatusettepanekute 11 ja 12 selgitustele. Tühistamisprotseduuris on väga oluline 
märkida, et kohtuprotsessikohustus kandub komisjonilt liikmesriigile, kes peab Euroopa Liidu 
toimumise lepingu artikli 263 kohaselt vaidlustama komisjoni mistahes tühistamisotsuse.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punktid a–d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) leping on vastuolus liidu õigusega, 
välja arvatud vastuolud, mis tulenevad 
pädevuse jagunemisest liidu ja tema 
liikmesriikide vahel, või

välja jäetud

(b) leping kattub osaliselt või täielikult 
kehtiva liidu lepinguga, mis on sõlmitud 
asjaomase kolmanda riigiga, ja seda 
konkreetset kattumist liidu lepingus ei 
käsitleta või
(c) leping kujutab endast takistust 
investeeringuid käsitleva liidu poliitika, 
sealhulgas eelkõige ühise 
kaubanduspoliitika arengus ja 
kohaldamisel või
(d) nõukogu ei ole ühe aasta jooksul 
pärast seda, kui komisjon on teinud 
aluslepingu artikli 218 lõike 3 kohase 
soovituse, võtnud vastu otsust anda luba 
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läbirääkimiste alustamiseks lepingu üle, 
mis osaliselt või täielikult kattub artikli 2 
kohaselt teatatud lepinguga.

Or. en

Selgitus

Punktide (a) – (c) kordamine on artikli 5 lõike 1 vaatenurgast ülearune; punkt (d) ei ole 
seotud liikmesriigi kohustusega teha koostööd, vaid nõukogu mitteaktiivsusega, mis takistab 
liidu võimet arendada ja rakendada oma poliitikaid, mistõttu tuleb seda käsitleda eraldi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon arvab, et on põhjust 
artiklis 3 sätestatud luba tühistada, esitab 
ta asjaomasele liikmesriigile põhjendatud 
arvamuse vajalike sammude kohta, mida 
tuleb võtta lõikes 1 nimetatud nõuete
täitmiseks. Komisjoni ja asjaomase 
liikmesriigi vahel toimuvad 
konsultatsioonid.

2. Kui komisjon arvab, et liikmesriik 
kohustub lepingu osas uuesti 
läbirääkimisi pidama või lepingu 
lõpetama, esitab ta asjaomasele 
liikmesriigile põhjendatud arvamuse 
vajalike sammude kohta, mida tuleb võtta 
Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikest 3 
tuleneva koostöökohustuse täitmiseks.
Komisjoni ja asjaomase liikmesriigi vahel 
toimuvad konsultatsioonid, mis vajaduse 
korral annavad loa alustada artikli 9 
tähenduses läbirääkimisi.

Or. en

Selgitus

Komisjoni põhjendatud arvamusel rajanevad konsultatsioonid peaksid selle asemel, et 
kirjeldada vajalikke samme uute läbirääkimiste pidamiseks või nende lõpetamiseks loa 
tühistamise otsuse korral, pigem otseselt piirduma otsusega anda liikmesriigile luba 
läbirääkimisi alustada, kui komisjon seda nõuab. 
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lõikes 2 osutatud konsultatsioonidel 
ei suudeta küsimust lahendada, tühistab 
komisjon asjaomasele lepingule antud loa. 
Komisjon teeb loa tühistamise otsuse 
artikli 15 lõikes 2 sätestatud korras. Otsus 
sisaldab nõuet, et liikmesriik võtab 
asjakohased meetmed ning lõpetab 
vajaduse korral vastava lepingu.

3. Kui lõikes 2 osutatud konsultatsioonidel 
ei suudeta küsimust lahendada või 
liikmesriik ei suuda võtta vajalikke 
meetmeid konsultatsiooni käigus 
kokkulepitud ajavahemiku jooksul, 
tühistab komisjon asjaomasele lepingule 
artikliga 3 tagatud loa. Komisjon teeb loa 
tühistamise otsuse artikli 15 lõikes 2 
sätestatud korras. 

Or. en

Selgitus

Tühistamisprotsessis on väga oluline märkida, et kohtuprotsessikohustus kandub komisjonilt 
liikmesriigile, kes peab Euroopa Liidu toimumise lepingu artikli 263 kohaselt vaidlustama 
komisjoni mistahes tühistamisotsuse. Seega näib olevat kehtestada liikmesriigile ajakava, et 
pärast konsultatsioone võtta vajalikke meetmeid; vastasel korral võib komisjon, kuna 
konsultatsioonid iseenesest ei ole läbi kukkunud, olla sunnitud võtma veel teisigi meetmeid, 
selle asemel et sundida liikmesriiki tegutsema.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. komisjon võib tühistada loa ka 
kolmandate riikidega sõlmitud lepingute 
osas, kui nõukogu pole ühe aasta jooksul 
pärast komisjoni soovitamise esitamist 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 218 lõikele 3 teinud otsust 
anda luba läbirääkimiste alustamiseks 
asjaomase riigiga lepingu osas, mis 
kattuks osaliselt või täielikult 
liikmesriikide sõlmitud lepingutega.
Komisjon teeb loa tühistamise otsuse 
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artikli 15 lõikes 2 sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Käesolevat tühistamisalast punkti, mis on vajalik, tagamaks, et liit suudab oma ainupädevust 
jätkata ning investeerimispoliitikat arendada, tuleks käsitleda eraldi, kuna see ei hõlma 
konsultatsioone liikmesriikidega lepingute osas, vaid korrapärast suhtlemist komisjoni ja 
nõukogu vahel.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artiklites 8–12 sätestatud tingimustest 
ei tulene teisiti, on liikmesriigil luba astuda 
kolmanda riigiga läbirääkimistesse, et 
muuta olemasolevat investeeringuid 
käsitlevat lepingut või sõlmida uus.

Kui artiklites 8–12 sätestatud tingimustest 
ei tulene teisiti, on liikmesriigil luba astuda 
kolmanda riigiga läbirääkimistesse, et 
muuta olemasolevat investeeringuid 
käsitlevat lepingut või sõlmida uus, esialgu 
kaheksaks aastaks pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Ajakava puudumise korral võimaldataks määrusega paralleelsete, võimalik et vastuoluliste 
investeerimiskordade tekkimist, mis suurendaks õiguslikku ebakindlust. Kui piisavalt pikk 
üleminek on kindlasti vajalik, oleks avatud duaalsus ELi investeerimispoliitikas vastuolus 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 1 tõhusa rakendamisega, milles on selgelt 
sätestatud investeerimispoliitika kuulumine liidu pädevusse.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punktid a–c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon annab loa alustada ametlikke 
läbirääkimisi, välja arvatud juhul, kui ta 
jõuab järeldusele, et läbirääkimiste 
alustamine:

1. Komisjon annab loa alustada ametlikke 
läbirääkimisi, välja arvatud juhul, kui ta 
leiab, et läbirääkimiste alustamine ei oleks 
kooskõlas liidu õiguse või poliitikatega 
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nagu on sätestatud artikli 5 lõikes 1.
(a) oleks vastuolus liidu õigusega, välja 
arvatud vastuolud, mis tulenevad 
pädevuse jagunemisest liidu ja tema 
liikmesriikide vahel, või
(b) kahjustaks liidu ja asjaomase 
kolmanda riigi vahel käimas olevate või 
peatselt algavate läbirääkimiste eesmärke 
või
(c) kujutaks endast takistust 
investeeringuid käsitleva liidu poliitika, 
sealhulgas eelkõige ühise 
kaubanduspoliitika arengus ja 
kohaldamisel. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on artikli 9 sõnastuse sujuvamaks muutmine artikli 6 lõike 1 
eeskujul. Viide artikli 5 lõikele 1 lahendaks ka küsimuse, kas „liidu lepinguga kattumise” 
punkti tuleks siin kasutada, ning väldiks liidu poliitikate määratlemise aluste pikka kirjeldust.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punktid a–d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teate saamise korral annab komisjon 
hinnangu selle kohta, kas läbirääkimiste 
tulemusel koostatud leping:

3. Teate saamise korral annab komisjon 
hinnangu selle kohta, kas läbirääkimiste 
tulemusel koostatud leping:

(a) ei oleks vastuolus liidu õigusega, välja 
arvatud vastuolud, mis tulenevad 
pädevuse jagunemisest liidu ja tema 
liikmesriikide vahel, või

(a) ei oleks kooskõlas liidu õiguse või 
poliitikatega nagu on sätestatud artikli 5 
lõikes 1, või

(b) ei kahjustaks liidu ja asjaomase 
kolmanda riigi vahel käimas olevate või 
peatselt algavate läbirääkimiste eesmärke 
või
(c) ei kujutaks endast takistust 
investeeringuid käsitleva liidu poliitika, 
sealhulgas eelkõige ühise 
kaubanduspoliitika arengus ja 
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kohaldamisel
(d) ei oleks vastuolus artikli 9 lõikes 2 
sätestatud nõudega, kui see on kohaldatav. 

(d) ei oleks vastuolus artikli 9 lõikes 2 
sätestatud nõudega, kui see on kohaldatav. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on artikli 11 sõnastuse sujuvamaks muutmine artikli 6 lõike 1 ja 
artikli 9 lõike 1 eeskujul. Viide artikli 5 lõikele 1 lahendaks ka küsimuse, kas „liidu lepinguga 
kattumise” punkti tuleks siin kasutada, ning väldiks liidu poliitikate määratlemise aluste pikka 
kirjeldust.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. komisjon esitab parlamendile ja 
nõukogule igal aastal aruande muudetud 
ja uute sõlmitud lepingute kohta ning
muudetud või uute sõlmitud lepingute loa 
keelamise kohta, samuti avaldab 
muudetud ja uute sõlmitud lepingute 
nimekirja Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Kuna olemasolevate kahepoolsete investeerimislepingute muutmine ning uute sõlmimine võib 
kaasa tuua takistusi liidu investeerimispoliitika arenemisel ja rakendamisel, peaks komisjon 
parlamenti ja liitu oma tegevusest seoses loa andmise ja selle tühistamisega regulaarselt 
teavitama. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 

1. Hiljemalt neli aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
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Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva peatüki kohaldamise kohta 
aruande, milles vaadatakse uuesti üle, kas 
käesoleva peatüki kohaldamist on vaja 
jätkata.

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva peatüki kohaldamise kohta 
aruande, milles vaadatakse uuesti üle, kas 
käesoleva peatüki kohaldamist on vaja 
jätkata.

Or. en

Selgitus

Vaheajakavade sobitamine käesolevale määrusele kavandatud ajakava kehtestamisega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III a peatükk
Määruse kehtivus

Artikkel 12 a
1. Käesolev määrus kaotab kehtivuse 
kaheksa aastat pärast jõustumist. Selleks 
ajaks asendatakse liikmesriikide kõik 
olemasolevad kahepoolsed lepingud 
kolmandate riikidega investeeringuid 
käsitleva liidu lepinguga.
2. Mitte hiljem kui kuus aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist esitab 
komisjon parlamendile ja nõukogule 
aruande edusammude kohta 
liikmesriikide kahepoolsete lepingute 
kolmandate riikidega asendamisel 
investeeringuid käsitleva liidu lepinguga. 
Kui aruandes soovitatakse määruse 
kohaldamise pikendamist, ei tohi see olla 
rohkemaks kui viieks aastaks ning selleks 
tuleb koos aruandega esitada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule asjakohane 
õigusakti eelnõu.

Or. en
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Selgitus

Ajakava puudumise korral võimaldataks määrusega paralleelsete, võimalik et vastuoluliste 
investeerimiskordade tekkimist, mis suurendaks õiguslikku ebakindlust. Kui piisavalt pikk 
üleminek on kindlasti vajalik, oleks avatud duaalsus ELi investeerimispoliitikas vastuolus 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 1 tõhusa rakendamisega, milles on selgelt 
sätestatud investeerimispoliitika kuulumine liidu pädevusse.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikide lepingute puhul, mis kuuluvad 
käesoleva määruse reguleerimisalasse, 
teatab asjaomane liikmesriik komisjonile 
ülemäärase viivituseta kõikidest 
nõupidamistest, mis toimuvad lepingu 
sätete alusel. Komisjonile edastatakse 
nõupidamise päevakord ja kogu asjakohane 
teave, mis aitab tal arutusele tulevaid 
teemasid mõista. Komisjon võib 
asjaomaselt liikmesriigilt nõuda lisateavet. 
Kui arutusele tulev küsimus võib mõjutada 
investeeringuid käsitlevat liidu poliitika ja
sealhulgas eelkõige ühise 
kaubanduspoliitika rakendamist, võib 
komisjon nõuda, et asjaomane liikmesriik 
võtaks ettenähtud seisukoha.

1. Kõikide lepingute puhul, mis kuuluvad 
käesoleva määruse reguleerimisalasse, 
teatab asjaomane liikmesriik komisjonile 
ülemäärase viivituseta kõikidest 
nõupidamistest, mis toimuvad lepingu 
sätete alusel. Komisjonile edastatakse 
nõupidamise päevakord ja kogu asjakohane 
teave, mis aitab tal arutusele tulevaid 
teemasid mõista. Komisjon võib 
asjaomaselt liikmesriigilt nõuda lisateavet. 
Kui arutusele tulev küsimus võib mõjutada 
investeeringuid käsitlevat liidu poliitika 
rakendamist, nagu on kirjeldatud 
kolmandate riikidega läbirääkimiste 
alustamise või lõpetamise individuaal- või 
üldvolitustes või Euroopa Liidu 
institutsioonide muudes aktides või 
kooskõlastatud tegevustes ühise 
kaubanduspoliitika valdkonnas, nagu on 
välja toodud ka aluslepingute 
üldpõhimõtetes, eelkõige Euroopa Liidu 
lepingu artikli 3 lõikes 5 ja artikli 6 lõikes 
1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu I 
osa II jaotises, võib komisjon nõuda, et 
asjaomane liikmesriik võtaks ettenähtud 
seisukoha.

Or. en

Selgitus

Vajadus suuta liidu kujunevaid investeerimispoliitikaid määratleda viitab vajadusele eripära 
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järele, mis peab põhinema asjaomase poliitika ainelisel ilmingul ühise kaubanduspoliitika 
valdkonnas, nagu ka liidu kõikide volituste kasutamise juhtimise peamistel põhimõtetel.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõikide lepingute puhul, mis kuuluvad 
käesoleva määruse reguleerimisalasse, 
teatab asjaomane liikmesriik komisjonile 
ülemäärase viivituseta kõikidest talle 
tehtud avaldustest selle kohta, et 
konkreetne meede on lepinguga vastuolus. 
Samuti teatab liikmesriik komisjonile 
viivitamata kõikidest kõnealuse lepingu 
alusel esitatud vaidluste lahendamise 
taotlustest, niipea kui liikmesriik sellistest 
taotlustest teada saab. Liikmesriik ja 
komisjon teevad igakülgset koostööd ja 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
tulemuslik kaitse, mille hulka võib 
vajaduse korral kuuluda ka komisjoni 
osalemine menetluses.

2. Kõikide lepingute puhul, mis kuuluvad 
käesoleva määruse reguleerimisalasse, 
teatab asjaomane liikmesriik komisjonile 
ülemäärase viivituseta kõikidest talle 
tehtud avaldustest selle kohta, et 
konkreetne meede on lepinguga vastuolus. 
Samuti teatab liikmesriik komisjonile 
viivitamata kõikidest kõnealuse lepingu 
alusel esitatud vaidluste lahendamise 
taotlustest, niipea kui liikmesriik sellistest 
taotlustest teada saab. Liikmesriik ja 
komisjon teevad igakülgset koostööd ja 
võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada 
komisjoni võimalikult ulatuslik osalemine 
menetluses. 

Or. en

Selgitus

Sellises tundlikus valdkonnas, nagu seda on investeeringute kaitse seadus, mida kohaldavad 
ja tõlgendavad rahvusvahelised vahekohtud, kelle otsused võivad esialgselt määrata liidu 
investeerimispoliitika arengu ja rakendamise, on oluline, et komisjon oleks suuteline 
liikmesriikidega seotud mistahes vaidlustes täielikult osalema. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid teatavad artiklite 8 ja 11 
alusel komisjonile läbirääkimistest ja 
nende tulemustest, võivad nad märkida, 
kas mis tahes esitatud teavet tuleb pidada 

Kui liikmesriigid teatavad artiklite 8 ja 11 
alusel komisjonile läbirääkimistest ja 
nende tulemustest võivad nad kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
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käsitleda konfidentsiaalsena ning kas 
seda võib jagada teiste liikmesriikidega.

2001. aasta määrusega (EÜ) nr 
1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni dokumentidele1 taotleda 
konfidentsiaalsust.
__________
1 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43. 

Or. en

Selgitus

Kuna olemasolevate kahepoolsete investeerimislepingute muutmine ning uute sõlmimine võib 
tuua kaasi takistusi liidu investeerimispoliitika arenemisel ja rakendamisel, tuleks 
konfidentsiaalsuse taotlusi kohelda vastavalt liidu institutsioonide jõusolevatele määrustele. 
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SELETUSKIRI

Teie raportöör tervitab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 1 rakendamist, 
milles on esitatud ühise kaubanduspoliitika osana ELi ainupädevus välismaiste 
otseinvesteeringute osas, mis on kavandatud määruse reguleerimisalaks. Globaalsete kauba- ja 
kapitalitehingute maailmas ning liidu ühise kaubanduspoliitika loogilise tulemusena peaks 
liikmesriikide investeerimispoliitikat samuti koordineerima ja selle üle otsustama liidu 
tasandil. See tähendab, et praegune süsteem, mis sisaldab hulgaliselt kattuvaid ja vahel 
vastuolulisi liikmesriikide kahepoolseid investeerimislepinguid, tuleb mõistliku aja jooksul 
asendada uue kaasaegse ELi investeerimislepingute raamistikuga, mis oleks kooskõlas ELi 
horisontaalse poliitika eesmärkidega.

Välismaiste otseinvesteeringute riskantsuse ja kaugeleulatuvuse tõttu tuleb määruse oluliseks 
ülesandeks pidada üleminekuperioodi vältel tugeva õiguskindluse tagamist. Seda arvesse 
võttes toetab teie raportöör igati komisjoni määruse eelnõu kooseksisteerimise lähenemisviisi. 
Tõepoolest on väga oluline, et liikmesriikide olemasolevad kahepoolsed 
investeerimislepingud jääksid loasaamise protsessis muutumata ning et liikmesriikidel oleks 
selgetel tingimustel lubatud olemasolevate kahepoolsete investeerimislepingute osas uuesti 
läbirääkimisi pidada, lõpetada pooleliolevad lepingud ning alustada läbirääkimisi uute 
sõlmimiseks. Kooseksisteerimise tingimuse raames on samuti väga oluline, et liikmesriikide 
olemasolevate või uute kahepoolsete investeerimislepingute lubamine ei takistaks ELi 
investeerimispoliitika tekkimist ega ELi rahvusvahelisi investeerimislepinguid teatavate 
kolmandate riikidega ning üldiselt. Seetõttu tuleks sätestada määruses, et komisjonil on luba 
nõuda liikmesriikidelt kahepoolsete investeerimislepingu osas uuesti läbirääkimisi pidada või 
see lõpetada ning et uuesti läbiräägitud kahepoolsete investeerimislepingute jaoks on vajalik 
komisjoni heakskiit.

Võttes arvesse liikmesriikide olemasolevate kahepoolsete investeerimislepingute 
kehtivusaega rahvusvahelise avaliku õiguse raames, jääb õiguskindlus siiski kuni 
investeeringute kaitse korra ülemineku lõpuni suhteliseks mõisteks. Teie raportööri 
eesmärgiks on selgitada õiguskindlust üleminekuks vajaliku aja tingimuste raames kahe
muudatusettepaneku komplekti kaudu:

1) Ülemineku ajakava kehtestamine

Parlament peaks nõudma ülemineku ajakava kehtestamist määrusega. Ajakava puudumise 
korral võimaldataks määrusega paralleelsete, võimalik et vastuoluliste investeerimiskordade 
tekkimist, mis suurendaks õiguslikku ebakindlust. Kui piisavalt pikk üleminek on kindlasti 
vajalik, peaks avatud duaalsus ELi investeerimispoliitikas olema parlamendile 
vastuvõetamatu, arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikes 1 on selgelt 
sätestatud, et investeerimispoliitika kuulub liidu pädevusse. Seetõttu võib õigusliku 
ebakindluse suurenemine lepingu mitterakendamise pikendatud perioodi vaidlustada.

Määruse eelnõu artiklite 5 ja 12 läbivaatamisklauslid, mis hindavad mitte hiljem kui viis 
aastat pärast komisjoni määruse jõustumist vajadust jätkata liikmesriikide võimaluse 
rakendamist kahepoolsete investeerimislepingute osas uuesti läbirääkimisi pidada või uusi 
alustada, on mitterahuldavad. Parlament peaks selgitama, et ta peab kahepoolsete 
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investeerimislepingute kooseksisteerimist ELi rahvusvaheliste investeerimislepingute 
tekkimisega erandiks, mis on ajutiselt õigustatud ainult jätkuva õiguskindluse tagamise tõttu. 

2) Loa andmata jätmise tingimuste selgitamine

Määruse eelnõus soovitatakse eristada kahepoolsete investeerimislepingutele loa andmata 
jätmise põhjuste kolme kategooriat.

Eelkõige „vastuolu liidu õigusega” (punkt a) ja „kattub osaliselt või täielikult kehtiva liidu 
lepinguga, mis on sõlmitud asjaomase kolmanda riigiga ja seda konkreetset kattumist liidu 
lepingus ei käsitleta” (punkt b) eristamine lisab mittevajalikku ebakindlust. Määruse eelnõus 
soovitatakse, et tulevases ELi lepingus kolmanda riigiga ei oleks kattumisi ega lubataks 
paralleelkordasid, mida ei tohiks põhimõtteliselt aktsepteerida. Lisaks on eristamine üleliigne 
seetõttu, et kehtivad ELi lepingud on osa liidu õigusest ning mistahes artiklis 2 märgitud 
kahepoolne investeerimisleping kehtib automaatselt artikli 3 raames ning seega ei ole see 
pädevuste jaotusega vastuolus.

Teie raportöör soovitab need kaks kategooriat liita, viidates selgelt ELi õiguse vastuoludele.

Teisest küljest ei ole määruse eelnõu kolmanda kategooria kohaselt selge kahepoolsete 
investeerimislepingutele loa andmata jätmise (punkt c) osas, mistõttu võib see „kujutada 
endast takistust investeeringuid käsitleva liidu poliitika arenemisel ja rakendamisel.” Kuna 
tegemist on viitega väljatöötamisel olevale poliitikale, suurendab see samuti ebakindlust.

Teie raportöör soovitab komisjonil viidata kolmandate riikidega investeerimisläbirääkimistega 
seotud tulevasele asutusele ning Lissaboni lepingu põhilistele sidususe põhimõtetele vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikele 5 ja artikli 6 lõikele 1 ning Euroopa Liidu toimimise 
lepingu I osa II jaotisele.

Seoses ELi uue investeerimispoliitikaga soovitab raportöör veel lisada olemasolevate 
kahepoolsete investeerimislepingute uuesti läbirääkimiste pidamise ja uute kahepoolsete 
investeerimislepingute osas läbirääkimiste korral liikmesriikidele kohustus tagada vaidluste 
lahendamise kord, mis kindlustaks komisjoni menetluses osalemise, vähemalt kui amicus 
curiae, ning konfidentsiaalsuse nõuete muutmist nii, et see lubaks komisjonil selle kvaliteeti 
sekkuda. Seda tuleks pidada ELi uue investeerimispoliitika ja sellele ülemineku asendamatuks 
osas.

Viidates kogemustele seoses Põhja-Ameerika vabakaubanduse kokkuleppega, on võetud 
üldiselt teatavaks asjaolu, et läbipaistvuse puudumine enamikus liikmesriikide olemasolevates 
kahepoolsetes investeerimislepingutes vaidluste lahendamise korras on liidu õigusega 
vastuolus. Seega peavad liikmesriigid seda asjaolu uute investeerimislepingute osas 
peetavates läbirääkimistes arvesse võtma. Seda silmas pidades soovitab teie raportöör kaasata 
viide Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1049/2001 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele.


