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*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi siirtymäjärjestelyistä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten 
(KOM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0344),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0172/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-
asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Koska tässä asetuksessa tarkoitettu lupa 
pitää voimassa, muuttaa tai tehdä 
sopimuksia myönnetään unionin 
yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvalla 
alalla, sitä on pidettävä poikkeuksellisena 
toimenpiteenä. Lupa ei rajoita 
perussopimuksen 258 artiklan soveltamista 
siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät täytä niille 

(8) Koska tässä asetuksessa tarkoitettu lupa 
pitää voimassa, muuttaa tai tehdä 
sopimuksia myönnetään unionin 
yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvalla 
alalla, sitä on pidettävä poikkeuksellisena 
ja tilapäisenä toimenpiteenä. Lupa ei 
rajoita perussopimuksen 258 artiklan 
soveltamista siltä osin kuin jäsenvaltiot 
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perussopimuksen mukaisesti kuuluvia 
velvoitteita edellyttäen, että velvoitteet 
eivät liity toimivallan jaosta unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä johtuviin 
ristiriitaisuuksiin.

eivät täytä niille perussopimuksen 
mukaisesti kuuluvia velvoitteita 
edellyttäen, että velvoitteet eivät liity 
toimivallan jaosta unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä johtuviin 
ristiriitaisuuksiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan ehdotukseen, että tähän asetukseen sisällytetään aikaraja. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komission olisi voitava peruuttaa 
lupa, jos sopimus on ristiriidassa unionin 
oikeuden kanssa eikä tämä johdu 
toimivallan jaosta unionin ja sen 
jäsenvaltioiden kesken. Lupa voidaan 
peruuttaa myös siinä tapauksessa, että
unionin kolmannen maan kanssa tekemään 
voimassaolevaan sopimukseen sisältyy 
vastaavia sijoituksiin liittyviä määräyksiä 
kuin jäsenvaltion tekemään sopimukseen. 
Lupa voidaan peruuttaa sen 
varmistamiseksi, etteivät jäsenvaltioiden 
sopimukset haittaa sijoituksiin liittyvien 
unionin politiikkojen, erityisesti yhteisen 
kauppapolitiikan yksipuolisten 
toimenpiteiden, kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa. Luvan peruuttaminen 
olisi mahdollista myös, jos neuvosto ei tee 
päätöstä sijoittamista koskevien 
neuvottelujen aloittamisesta vuoden 
kuluessa siitä, kun komissio on esittänyt 
perussopimuksen 218 artiklan 3 kohdan 
nojalla suosituksen.

(10) Komission olisi voitava peruuttaa 
lupa, jos sopimus on ristiriidassa unionin 
oikeuden kanssa, unionin kolmannen maan 
kanssa tekemä voimassa oleva sopimus 
mukaan luettuna. Lupa voidaan peruuttaa 
sen varmistamiseksi, etteivät 
jäsenvaltioiden sopimukset haittaa 
sijoituksiin liittyvien unionin politiikkojen 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Luvan 
peruuttaminen olisi mahdollista myös, jos 
neuvosto ei tee päätöstä sijoittamista 
koskevien neuvottelujen aloittamisesta 
vuoden kuluessa siitä, kun komissio on 
esittänyt perussopimuksen 218 artiklan 
3 kohdan nojalla suosituksen.

Or. en

Perustelu
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EU:n kolmansien maiden kanssa tekemät voimassa olevat sopimukset ovat osa unionin 
oikeutta. Kahdenväliset investointisopimukset, joista on ilmoitettu 2 artiklan mukaisesti, 
saavat luvan ilman eri toimenpiteitä 3 artiklan nojalla, eivätkä ne sen vuoksi voi olla 
ristiriidassa toimivallan jaon kanssa. Nämä täsmennykset ovat siten turhia. Yhteistä 
kauppapolitiikkaa ei tarvitse mainita erikseen johdanto-osassa. Tarkistuksessa 12 ehdotetaan 
tiettyä sanamuotoa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tällä asetuksella säädetty lupa 
muuttaa tai tehdä sopimuksia antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden käsitellä 
niiden omien kansainvälisten 
investointisopimusten ja unionin oikeuden 
välisiä yhteensopivuusongelmia, ei 
kuitenkaan toimivallan jaosta unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä johtuvia 
ristiriitaisuuksia, joita käsitellään tässä 
asetuksessa.

(11) Tällä asetuksella säädetty lupa 
muuttaa tai tehdä sopimuksia tietyn 
määräajan kuluessa antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden käsitellä niiden omien 
kansainvälisten investointisopimusten ja 
unionin oikeuden välisiä 
yhteensopivuusongelmia, joita käsitellään 
tässä asetuksessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan ehdotukseen, että tähän asetukseen sisällytetään aikaraja.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen
tämän asetuksen II ja III luvun 
soveltamisesta viimeistään viiden vuoden 
kuluttua asetuksen voimaantulosta. 
Kertomuksessa olisi muun muassa 
tarkasteltava tarvetta jatkaa kyseisten 
lukujen soveltamista. Jos kertomuksessa 
suositetaan kyseisten lukujen säännösten 
soveltamisen lopettamista tai säännösten 

(12) Komission olisi esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus
tämän asetuksen II ja III luvun 
soveltamisesta viimeistään neljän vuoden 
kuluttua asetuksen voimaantulosta. 
Kertomuksessa olisi muun muassa 
tarkasteltava tarvetta jatkaa kyseisten 
lukujen soveltamista. Jos kertomuksessa 
suositetaan kyseisten lukujen säännösten 
soveltamisen lopettamista tai säännösten 
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muuttamista, siihen olisi liitettävä 
asianmukainen lainsäädäntöehdotus. Jollei 
jäsenvaltioiden kolmansien maiden 
kanssa tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia 
korvata unionin investointisopimuksella 
tai muutoin sanota irti, ne velvoittavat 
edelleen osapuolia kansainvälisen 
oikeuden nojalla.

muuttamista, siihen olisi liitettävä 
asianmukainen lainsäädäntöehdotus. 

Or. en

Perustelu

Aikataulua mukautetaan ehdotetun aikarajan käyttöönoton mukaan. Viittaus pätevyyden 
jatkumiseen kansainvälisen oikeuden nojalla ei liity tässä johdanto-osan kappaleessa 
käsiteltyyn asiaan, ja se on ilmeinen kyseisen oikeuden nojalla.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän asetuksen nojalla hyväksytyt 
sopimukset tai neuvottelujen aloittamista 
kolmannen maan kanssa voimassa olevan 
sopimuksen muuttamiseksi tai uuden 
sopimuksen tekemiseksi koskevat luvat 
eivät missään tilanteessa saisi muodostaa 
estettä sijoituksiin liittyvien unionin 
politiikkojen, etenkään yhteisen 
kauppapolitiikan, täytäntöönpanolle.

(13) Tämän asetuksen nojalla hyväksytyt 
sopimukset tai neuvottelujen aloittamista 
kolmannen maan kanssa voimassa olevan 
sopimuksen muuttamiseksi tai uuden 
sopimuksen tekemiseksi koskevat luvat 
eivät missään tilanteessa saisi muodostaa 
estettä sijoituksiin liittyvien unionin 
politiikkojen täytäntöönpanolle.

Or. en

Perustelu

Yhteistä kauppapolitiikkaa ei tarvitse mainita erikseen johdanto-osassa. Tarkistuksessa 12 
ehdotetaan tiettyä sanamuotoa.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tämän asetuksen voimassaolon 
olisi päätyttävä kahdeksan vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta. Kaikki 
jäsenvaltioiden kolmansien maiden 
kanssa tekemät voimassa olevat 
kahdenväliset sopimukset olisi siihen 
mennessä korvattava unionin 
investointisopimuksella.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan ehdotukseen, että tähän asetukseen sisällytetään aikaraja.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Komission olisi viimeistään kuuden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta annettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
edistymisestä, jota on saavutettu
jäsenvaltioiden kolmansien maiden 
kanssa tekemien kahdenvälisten 
sopimusten korvaamisessa unionin 
investointisopimuksella. Jos 
kertomuksessa suositetaan asetuksen 
soveltamisalan laajentamista, se olisi 
tehtävä enintään viideksi vuodeksi ja 
siihen olisi liitettävä asianmukainen 
lainsäädäntöehdotus.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa viitataan ehdotukseen, että tähän asetukseen sisällytetään aikaraja.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että komissio saa 
osallistua mahdollisimman laajasti 
jäsenvaltion kahdenvälisen 
investointisopimuksen nojalla 
käynnistettyihin 
riitojenratkaisumenettelyihin.

Or. en

Perustelu

Viittaus on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon 13 artiklan 2 kohdan säännökset komission 
osallistumisesta riitojenratkaisumenettelyihin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
edellytykset ja menettely, joita 
noudattamalla jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa, muuttaa tai tehdä kahdenvälisiä 
investointisopimuksia kolmansien maiden 
kanssa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
edellytykset ja menettely, joita 
noudattamalla jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa, muuttaa tai tehdä kahdenvälisiä 
investointisopimuksia kolmansien maiden 
kanssa siirtymäkaudella, joka koskee 
niiden korvaamista unionin 
investointisopimuksella. Siinä säädetään 
myös menettelystä siirtymäkauden 
päättämiseksi.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa viitataan ehdotukseen, että tähän asetukseen sisällytetään aikaraja.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot valtuutetaan perussopimuksen 
2 artiklan 1 kohdan mukaisesti pitämään 
voimassa kahdenvälisiä 
investointisopimuksia, joista on ilmoitettu 
tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti, 
sijoituksiin liittyvää unionin toimivaltaa 
rajoittamatta ja jollei jäsenvaltioille 
unionin oikeuden mukaisesti kuuluvista 
muista velvoitteista muuta johdu.

Jäsenvaltiot valtuutetaan perussopimuksen 
2 artiklan 1 kohdan mukaisesti pitämään 
voimassa kahdeksan vuoden ajan tämän 
asetuksen voimaantulosta kahdenvälisiä 
investointisopimuksia, joista on ilmoitettu 
tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti, 
sijoituksiin liittyvää unionin toimivaltaa 
rajoittamatta ja jollei jäsenvaltioille 
unionin oikeuden mukaisesti kuuluvista 
muista velvoitteista muuta johdu.

Or. en

Perustelu

Ilman aikarajaa asetuksella sallittaisiin rinnakkaisten, mahdollisesti keskenään ristiriitaisten 
sijoitusjärjestelyjen olemassaolo ja lisättäisiin näin oikeudellista epävarmuutta. 
Siirtymäkauden on oltava riittävän pitkä, mutta ajallisesti rajoittamaton EU:n 
sijoituspolitiikan kaksijakoisuus estäisi panemasta tehokkaasti täytäntöön SEUT-sopimuksen 
207 artiklan 1 kohtaa, jossa määrätään selvästi, että sijoituspolitiikka kuuluu unionin 
toimivaltaan. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a ja b alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ovatko sopimukset ristiriidassa unionin 
oikeuden kanssa, mihin eivät kuulu 
toimivallan jakoon unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä perustuvat 
ristiriitaisuudet, tai

a) ovatko sopimukset ristiriidassa unionin 
oikeuden kanssa, unionin muun maan 
kanssa tekemä jo voimassa oleva sopimus
mukaan luettuna, tai

b) vastaavatko sopimukset osittain tai 
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kokonaan jotakin unionin kyseisen 
kolmannen maan kanssa tekemää jo 
voimassa olevaa sopimusta eikä tätä 
päällekkäisyyttä käsitellä uudessa 
sopimuksessa, tai

Or. en

Perustelu

Täsmennykset ovat turhia, koska kahdenväliset investointisopimukset, joista on ilmoitettu 
2 artiklan mukaisesti, saavat luvan ilman eri toimenpiteitä 3 artiklan nojalla, eivätkä ne sen 
vuoksi voi olla ristiriidassa toimivallan jaon kanssa, ja koska EU:n kolmansien maiden 
kanssa tekemät voimassa olevat sopimukset ovat osa unionin oikeutta. Ilmauksella 
"ristiriidassa" otetaan riittävästi huomioon tarve jättää ulkopuolelle poikkeavat ratkaisut niin 
kahdenvälisessä investointisopimuksessa kuin EU:n sopimuksessakin, myös säännös, että 
päällekkäisyyttä käsitellään jo EU:n sopimuksessa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muodostavatko sopimukset esteen 
sijoituksiin liittyvien unionin politiikkojen, 
erityisesti yhteisen kauppapolitiikan,
kehittämiselle ja täytäntöönpanolle. 

c) muodostavatko sopimukset esteen 
sijoituksiin liittyvien unionin politiikkojen 
kehittämiselle ja täytäntöönpanolle, mikä 
todetaan yksittäisessä tai yleisessä 
valtuutuksessa neuvottelujen 
aloittamisesta tai päättämisestä 
kolmansien maiden kanssa tai unionin 
toimielinten muissa säädöksissä tai 
yhdenmukaistetuissa menettelytavoissa 
yhteisen kauppapolitiikan alalla ja mikä 
voidaan johtaa perussopimuksissa, 
erityisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa ja 
6 artiklan 1 kohdassa sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
I osan II osastossa, vahvistetuista yleisistä 
periaatteista.

Or. en
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Perustelu

Tarve määritellä unionin uusi sijoituspolitiikka edellyttää täsmällisyyttä, jonka on 
perustuttava tällaisen politiikan konkreettisiin ilmentymiin yhteisessä kauppapolitiikassa sekä 
kaikenlaista unionin valtuuksien käyttöä koskeviin perusperiaatteisiin, joita koskeva viittaus 
on erittäin tärkeä sijoittajansuojalainsäädännön kaltaisella arkaluonteisella alalla, jota 
kansainväliset välimiesoikeudet käytännössä soveltavat ja tulkitsevat.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) estävätkö sopimukset komissiota, 
Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja 
yleisöä tutustumasta asiakirjoihin, jotka 
liittyvät riitojen ratkaisuun sopimusten 
mukaisesti, mukaan luettuina mutta eivät 
yksinomaan välimiesmenettelyä koskeva 
tiedoksianto sekä kaikki tuomioistuimen 
antamat asiakirjat, ja estävätkö ne 
komissiota osallistumasta menettelyyn 
ainakin väliintulijana (amicus curiae).

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla alakohdan lisäyksellä voidaan ottaa huomioon 13 artiklan 2 kohdan säännökset 
komission osallistumisesta riitojenratkaisumenettelyihin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta komissio 
antaa 1 kohdassa tarkoitetun tarkastelun 
pohjalta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän luvun soveltamisesta 
kertomuksen, jossa tarkastellaan tarvetta 

3. Viimeistään neljän vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta komissio 
antaa 1 kohdassa tarkoitetun tarkastelun 
pohjalta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän luvun soveltamisesta 
kertomuksen, jossa tarkastellaan tarvetta 
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jatkaa tämän luvun soveltamista. jatkaa tämän luvun soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa sovitetaan väliaikaiset määräajat ehdotukseen, että tähän asetukseen 
sisällytetään aikaraja.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luvan peruuttaminen Yhteistyövelvollisuus

Or. en

Perustelu

Ilmauksella "yhteistyövelvollisuus" otetaan huomioon EU:n perussopimusten kieli ja unionin 
tuomioistuimen langettava tuomio Itävaltaa, Ruotsia ja Suomea vastaan kahdenvälisten 
investointisopimusten pääomasiirtolausekkeita koskevissa asioissa. 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettu lupa 
voidaan peruuttaa, jos

1. Jäsenvaltiolla on velvollisuus 
neuvotella uudelleen tai tarvittaessa 
irtisanoa kahdenvälinen 
investointisopimus, jos sopimus on 
ristiriidassa 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen unionin säädösten tai 
politiikkojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan tarkistusten 11 ja 12 perusteluihin. Peruuttamismekanismin kannalta 
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on olennaista, että käräjöintitaakka siirretään komissiolta jäsenvaltiolle, jonka on 
riitautettava irtisanomista koskeva komission päätös SEUT-sopimuksen 263 artiklan nojalla.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a–d alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimus on ristiriidassa unionin 
oikeuden kanssa, mikä ei koske 
toimivallan jakoon unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä perustuvia 
ristiriitaisuuksia, tai

Poistetaan.

b) sopimus vastaa osittain tai kokonaan 
jotakin unionin kyseisen kolmannen 
maan kanssa tekemää jo voimassa olevaa 
sopimusta eikä tätä päällekkäisyyttä 
käsitellä uudessa sopimuksessa, tai
c) sopimus muodostaa esteen sijoituksiin 
liittyvien unionin politiikkojen, erityisesti 
yhteisen kauppapolitiikan, kehittämiselle 
ja täytäntöönpanolle, tai
d) neuvosto ei ole tehnyt päätöstä siitä, 
sallitaanko neuvottelujen aloittaminen 
jostakin sellaisesta sopimuksesta, joka 
vastaa osittain tai kokonaan sopimusta, 
josta on ilmoitettu 2 artiklan mukaisesti, 
vuoden kuluessa siitä, kun komissio on 
esittänyt suosituksen perussopimuksen 
218 artiklan 3 kohdan nojalla.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan vuoksi on turhaa toistaa a–c alakohdan perusteet, eikä 
d alakohdan peruste liity jäsenvaltion yhteistyövelvollisuuteen vaan neuvoston 
toimimattomuuteen, joka haittaa unionin kykyä kehittää ja panna täytäntöön politiikkojaan, 
joten sitä olisi käsiteltävä erikseen.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio katsoo, että 3 artiklassa 
tarkoitetun luvan peruuttamiselle on 
olemassa syyt, se toimittaa asianomaiselle 
jäsenvaltiolle perustellun lausunnon 
toimenpiteistä, jotka on toteutettava 
1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten
täyttämiseksi. Komissio ja kyseinen 
jäsenvaltio neuvottelevat keskenään 
asiasta.

2. Jos komissio katsoo, että jäsenvaltiolla 
on velvollisuus neuvotella uudelleen tai 
irtisanoa sopimus, se toimittaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle perustellun 
lausunnon toimenpiteistä, jotka on 
toteutettava sen Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisen yhteistyövelvollisuuden
täyttämiseksi. Komissio ja kyseinen 
jäsenvaltio neuvottelevat keskenään 
asiasta, ja neuvottelut johtavat tarvittaessa 
päätökseen, jossa annetaan 9 artiklassa 
tarkoitettu lupa neuvottelujen 
aloittamiseen.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että komission perusteltuun lausuntoon perustuvissa neuvotteluissa 
vahvistettaisiin tarvittavat toimet sopimuksen neuvottelemiseksi uudelleen tai irtisanomiseksi 
luvan peruuttamista koskevassa päätöksessä, niiden olisi suoraan johdettava päätökseen, 
jossa jäsenvaltiolle annetaan lupa komission pyytämien neuvottelujen aloittamiseen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos asiaa ei pystytä ratkaisemaan 
2 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa, 
komission on peruutettava kyseistä 
sopimusta koskeva lupa. Komissio tekee 
luvan peruuttamista koskevan päätöksen 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. Päätökseen on 
sisällyttävä vaatimus, että kyseinen 
jäsenvaltio toteuttaa aiheellisia 

3. Jos asiaa ei pystytä ratkaisemaan 
2 kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa tai 
jäsenvaltio ei toteuta tarvittavia 
toimenpiteitä neuvotteluissa sovitun 
määräajan kuluessa, komissio peruuttaa
kyseistä sopimusta koskevan 3 artiklassa 
tarkoitetun luvan. Komissio tekee luvan 
peruuttamista koskevan päätöksen 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
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toimenpiteitä tai tarvittaessa sanoo 
sopimuksen irti.

menettelyä noudattaen. 

Or. en

Perustelu

Peruuttamismekanismin kannalta on olennaista, että käräjöintitaakka siirretään komissiolta 
jäsenvaltiolle, jonka on riitautettava irtisanomista koskeva komission päätös SEUT-
sopimuksen 263 artiklan nojalla. Sen vuoksi on hyödyllistä sisällyttää asetukseen määräaika, 
jonka kuluessa jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet neuvottelujen jälkeen. 
Muuten – neuvotteluthan eivät sinänsä ole epäonnistuneet – komissio joutuisi ehkä 
toteuttamaan vielä muita toimenpiteitä sen sijaan, että jäsenvaltio pakotettaisiin toimimaan.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio voi myös peruuttaa luvan 
kolmannen maan kanssa tehdyltä 
sopimukselta, jos neuvosto ei ole vuoden 
kuluessa siitä, kun komissio on esittänyt 
suosituksen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
218 artiklan 3 kohdan nojalla, tehnyt 
päätöstä sellaista sopimusta koskevien 
neuvottelujen aloittamisen sallimisesta 
kyseisen maan kanssa, joka vastaisi 
osittain tai kokonaan jäsenvaltioiden jo 
tekemiä sopimuksia.
Komissio hyväksyy luvan peruuttamista 
koskevan päätöksen 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tätä peruuttamisperustetta, joka on välttämätön sen varmistamiseksi, että unioni voi 
tehokkaasti käyttää yksinomaista toimivaltaansa ja kehittää sijoituspolitiikkaansa, olisi 
käsiteltävä erikseen, koska se ei edellytä neuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa niiden 
sopimuksista vaan komission vuorovaikutusta neuvoston kanssa.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio valtuutetaan 8–12 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin aloittamaan 
kolmannen maan kanssa neuvottelut 
voimassa olevan investointisopimuksen 
muuttamiseksi tai uuden sopimuksen 
tekemiseksi.

Jäsenvaltio valtuutetaan 8–12 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin aloittamaan 
kolmannen maan kanssa neuvottelut 
voimassa olevan investointisopimuksen 
muuttamiseksi tai uuden sopimuksen 
tekemiseksi alun perin kahdeksan vuoden 
ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Ilman aikarajaa asetuksella sallittaisiin rinnakkaisten, mahdollisesti keskenään ristiriitaisten 
sijoitusjärjestelyjen olemassaolo ja lisättäisiin näin oikeudellista epävarmuutta. 
Siirtymäkauden on oltava riittävän pitkä, mutta ajallisesti rajoittamaton EU:n
sijoituspolitiikan kaksijakoisuus estäisi panemasta tehokkaasti täytäntöön SEUT-sopimuksen 
207 artiklan 1 kohtaa, jossa määrätään selvästi, että sijoituspolitiikka kuuluu unionin 
toimivaltaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a–c alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission on annettava lupa virallisten 
neuvottelujen aloittamiseen, jollei se katso, 
että neuvottelujen aloittaminen

1. Komissio antaa luvan virallisten 
neuvottelujen aloittamiseen, jollei se totea, 
että neuvottelujen aloittaminen on 
ristiriidassa 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen unionin säädösten tai 
politiikkojen kanssa.

a) on ristiriidassa unionin oikeuden 
kanssa, mikä ei koske toimivallan jakoon 
unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 
perustuvia ristiriitaisuuksia, tai
b) vaaranna unionin ja kyseisen 
kolmannen maan meneillään olevien tai 
lähestyvien neuvottelujen tavoitteita, tai 
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c) muodostaa esteen sijoituksiin liittyvien 
unionin politiikkojen, erityisesti yhteisen 
kauppapolitiikan, kehittämiselle ja 
täytäntöönpanolle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa sovitetaan 9 artikla 6 artiklan 1 kohdan ehdotettuun sanamuotoon. Viittaus 
5 artiklan 1 kohtaan ratkaisisi myös kysymyksen siitä, olisiko tähän sisällytettävä 
päällekkäisyyttä unionin sopimuksen kanssa koskeva peruste, ja sillä vältettäisiin unionin 
politiikkojen määrittämisperusteita koskeva pitkä täsmennys.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – a–d alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ilmoituksen saatuaan komissio arvioi 
sen varmistaakseen, ettei neuvoteltu 
sopimus

3. Ilmoituksen saatuaan komissio arvioi 
sen varmistaakseen, ettei neuvoteltu 
sopimus

a) ole ristiriidassa unionin oikeuden
kanssa, mikä ei koske toimivallan jakoon 
unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 
perustuvia ristiriitaisuuksia, tai

a) ole ristiriidassa 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen unionin säädösten tai 
politiikkojen kanssa, tai

b) vaaranna unionin ja kyseisen 
kolmannen maan meneillään olevien tai 
lähestyvien neuvottelujen tavoitteita, tai 
c) muodosta estettä sijoituksiin liittyvien 
unionin politiikkojen, erityisesti yhteisen 
kauppapolitiikan, kehittämiselle ja 
täytäntöönpanolle, tai
d) ole ristiriidassa 9 artiklan 2 kohdan 
vaatimusten kanssa, jos sitä sovelletaan. 

d) ole ristiriidassa 9 artiklan 2 kohdan 
vaatimusten kanssa, jos sitä sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa sovitetaan 11 artikla 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan ehdotettuun 
sanamuotoon. Viittaus 5 artiklan 1 kohtaan ratkaisisi myös kysymyksen siitä, olisiko tähän 
sisällytettävä päällekkäisyyttä unionin sopimuksen kanssa koskeva peruste, ja sillä 
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vältettäisiin unionin politiikkojen määrittämisperusteita koskeva pitkä täsmennys.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen muutetuista sopimuksista, 
tehdyistä uusista sopimuksista ja 
muutetuilta tai äskettäin tehdyiltä 
sopimuksilta peruutetuista luvista sekä 
julkaisee Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä luettelon muutetuista ja tehdyistä 
sopimuksista.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevien kahdenvälisten investointisopimusten muuttaminen ja uusien sopimusten 
tekeminen voi muodostaa esteen unionin sijoituspolitiikan kehittämiselle ja täytäntöönpanolle, 
joten komission olisi säännöllisesti tiedotettava parlamentille ja neuvostolle lupien 
myöntämistä tai peruuttamista koskevasta toiminnastaan.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän luvun soveltamisesta 
kertomuksen, jossa tarkastellaan tarvetta 
jatkaa luvun soveltamista.

1. Viimeistään neljän vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän luvun soveltamisesta 
kertomuksen, jossa tarkastellaan tarvetta 
jatkaa luvun soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa sovitetaan väliaikaiset määräajat ehdotukseen, että tähän asetukseen 
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sisällytetään aikaraja.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

III a LUKU
Asetuksen voimassaolon päättyminen

12 a artikla
1. Tämän asetuksen voimassaolo päättyy 
kahdeksan vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Kaikki jäsenvaltioiden 
kolmansien maiden kanssa tekemät 
voimassa olevat kahdenväliset sopimukset 
korvataan siihen mennessä unionin 
investointisopimuksella.
2. Komissio antaa viimeistään kuuden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen edistymisestä, 
jota on saavutettu jäsenvaltioiden 
kolmansien maiden kanssa tekemien 
kahdenvälisten sopimusten korvaamisessa 
unionin investointisopimuksella. Jos 
kertomuksessa suositetaan asetuksen 
soveltamisalan laajentamista, se tehdään 
enintään viideksi vuodeksi ja siihen 
liitetään asianmukainen 
lainsäädäntöehdotus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Ilman aikarajaa asetuksella sallittaisiin rinnakkaisten, mahdollisesti keskenään ristiriitaisten 
sijoitusjärjestelyjen olemassaolo ja lisättäisiin näin oikeudellista epävarmuutta. 
Siirtymäkauden on oltava riittävän pitkä, mutta ajallisesti rajoittamaton EU:n 
sijoituspolitiikan kaksijakoisuus estäisi panemasta tehokkaasti täytäntöön SEUT-sopimuksen 
207 artiklan 1 kohtaa, jossa määrätään selvästi, että sijoituspolitiikka kuuluu unionin 
toimivaltaan.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuluvien sopimusten 
osalta asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle viipymättä 
kaikista sopimuksen määräysten nojalla 
pidettävistä kokouksista. Komissiolle on 
toimitettava asialista ja kaikki käsiteltävien 
asioiden ymmärtämiseksi tarvittavat tiedot. 
Komissio voi pyytää jäsenvaltiolta 
lisätietoja. Jos on mahdollista, että 
käsiteltävä asia vaikuttaa sijoituksiin 
liittyvien unionin politiikkojen, erityisesti 
yhteisen kauppapolitiikan,
täytäntöönpanoon, komissio voi edellyttää, 
että jäsenvaltio ottaa siihen tietyn kannan.

1. Kaikkien tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuluvien sopimusten 
osalta asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle viipymättä 
kaikista sopimuksen määräysten nojalla 
pidettävistä kokouksista. Komissiolle on 
toimitettava asialista ja kaikki käsiteltävien 
asioiden ymmärtämiseksi tarvittavat tiedot. 
Komissio voi pyytää jäsenvaltiolta 
lisätietoja. Jos on mahdollista, että 
käsiteltävä asia vaikuttaa sijoituksiin 
liittyvien unionin politiikkojen 
täytäntöönpanoon, mikä todetaan 
yksittäisessä tai yleisessä valtuutuksessa 
neuvottelujen aloittamisesta tai 
päättämisestä kolmansien maiden kanssa 
tai unionin toimielinten muissa 
säädöksissä tai yhdenmukaistetuissa 
menettelytavoissa yhteisen 
kauppapolitiikan alalla ja mikä voidaan 
johtaa perussopimuksissa, erityisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 5 kohdassa ja 6 artiklan 
1 kohdassa sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen I osan 
II osastossa, vahvistetuista yleisistä 
periaatteista, komissio voi edellyttää, että 
jäsenvaltio ottaa siihen tietyn kannan.

Or. en

Perustelu

Tarve määritellä unionin uusi sijoituspolitiikka edellyttää täsmällisyyttä, jonka on 
perustuttava tällaisen politiikan konkreettisiin ilmentymiin yhteisessä kauppapolitiikassa sekä 
kaikenlaista unionin valtuuksien käyttöä koskeviin perusperiaatteisiin.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkien tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuluvien sopimusten 
osalta asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle viipymättä 
kaikista sille esitetyistä huomautuksista, 
joiden mukaan jokin tietty toimenpide ei 
sovi yhteen sopimuksen kanssa. 
Jäsenvaltion on myös ilmoitettava 
komissiolle kaikista sopimuksen nojalla 
jätetyistä riitojenratkaisupyynnöistä heti 
kun se on saanut niistä tiedon. Jäsenvaltion
ja komission on tehtävä täysimääräisesti 
yhteistyötä ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet vaikuttavan puolustuksen
varmistamiseksi, mikä tarvittaessa voi 
tarkoittaa, että komissio osallistuu 
menettelyyn.

2. Kaikkien tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuluvien sopimusten 
osalta asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle viipymättä 
kaikista sille esitetyistä huomautuksista, 
joiden mukaan jokin tietty toimenpide ei 
sovi yhteen sopimuksen kanssa. 
Jäsenvaltion on myös ilmoitettava 
komissiolle kaikista sopimuksen nojalla 
jätetyistä riitojenratkaisupyynnöistä heti 
kun se on saanut niistä tiedon. Jäsenvaltio 
ja komissio tekevät täysimääräisesti 
yhteistyötä ja toteuttavat kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
komissio osallistuu menettelyyn 
mahdollisimman laajasti. 

Or. en

Perustelu

Sijoittajansuojalainsäädännön kaltaisella arkaluonteisella alalla, jota sellaiset kansainväliset 
välimiesoikeudet käytännössä soveltavat ja tulkitsevat, joiden tuomiot saattavat ennalta 
vaikuttaa sijoituksiin liittyvien unionin politiikkojen kehittämiseen ja täytäntöönpanoon, on 
tärkeää, että komissio voi osallistua täysimääräisesti riitojenratkaisumenettelyihin, joiden 
osapuolina on jäsenvaltioita.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ilmoittaessaan komissiolle neuvotteluista ja 
niiden tuloksista 8 ja 11 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat tarkentaa, onko 
joitakin toimitetuista tiedoista pidettävä 
luottamuksellisina ja voidaanko kyseiset 

Ilmoittaessaan komissiolle neuvotteluista ja 
niiden tuloksista 8 ja 11 artiklan mukaisesti
jäsenvaltiot voivat pyytää tietojen 
pitämistä luottamuksellisina Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
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tiedot ilmoittaa muille jäsenvaltioille. asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 
2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/20011 

mukaisesti.
__________
1 EYVL L 145, 31.5 2001, s. 43. 

Or. en

Perustelu

Voimassa olevien kahdenvälisten investointisopimusten muuttaminen ja uusien sopimusten 
tekeminen voi muodostaa esteen unionin sijoituspolitiikan kehittämiselle ja täytäntöönpanolle, 
joten luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt olisi käsiteltävä unionin toimielimiin 
sovellettavien voimassa olevien asetusten mukaisesti.
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PERUSTELUT

Esittelijä pitää myönteisenä SEUT-sopimuksen 207 artiklan 1 kohdan – jossa määrätään EU:n 
yksinomaisesta toimivallasta suorien ulkomaisten sijoitusten alalla – täytäntöönpanoa osana 
yhteistä kauppapolitiikkaa, joka kuuluu ehdotetun asetuksen soveltamisalaan. Maailmassa, 
jossa tavaroiden ja pääoman siirrot ovat globaaleja, ja unionin yhteisen kauppapolitiikan 
loogisena seurauksena myös jäsenvaltioiden sijoituspolitiikkaa olisi koordinoitava ja siitä olisi 
päätettävä unionin tasolla. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltioiden päällekkäisten ja toisinaan 
ristiriitaisten kahdenvälisten investointisopimusten muodostama nykyinen järjestelmä on 
korvattava – kohtuullisen määräajan kuluessa – uudella kehyksellä, jossa nykyaikaiset EU:n 
investointisopimukset ovat EU:n horisontaalisten toimintatavoitteiden mukaisia.

Suorien ulkomaisten sijoitusten riskialttiin ja pitkäaikaisen luonteen vuoksi asetuksessa on 
tärkeää taata oikeusvarmuus siirtymäkauden aikana. Tältä osin esittelijä tukee painokkaasti 
komission asetusehdotuksessa esitettyä rinnakkaisten järjestelmien olemassaoloa. On 
todellakin välttämätöntä, että lupamenettelyn kautta jäsenvaltioiden voimassa olevat 
sopimukset pysyvät voimassa ja että jäsenvaltioiden sallitaan selkeiden edellytysten täyttyessä 
neuvotella uudelleen voimassa olevat sopimukset, saattaa päätökseen keskeneräiset 
sopimukset ja aloittaa neuvottelut uusista sopimuksista. Rinnakkaisten järjestelmien 
olemassaolon aikana on yhtä lailla välttämätöntä, ettei lupien myöntäminen voimassa oleville 
tai äskettäin neuvotelluille jäsenvaltioiden sopimuksille estä EU:n laajuisen sijoituspolitiikan 
kehittämistä eikä EU:n kansainvälisiä investointisopimuksia tiettyjen kolmansien maiden 
kanssa ja yleensä. Sen vuoksi olisi tuettava sitä, että asetuksessa annetaan komissiolle 
valtuudet peruuttaa lupa ja pyytää jäsenvaltioita neuvottelemaan uudelleen tai irtisanomaan 
sopimus ja että siinä edellytetään komission hyväksyntää äskettäin neuvotelluille 
sopimuksille.

Oikeusvarmuus on kuitenkin edelleen suhteellinen käsite niin kauan kuin 
sijoittajansuojajärjestelmä ei ole kattava ja kansainvälisen oikeuden mukaisten, 
jäsenvaltioiden voimassa olevia sopimuksia koskevien pätevyysehtojen takia. Esittelijä haluaa 
lisätä oikeusvarmuutta välttämättömän siirtymäkauden aikana ehdottamalla kahdenlaisia 
tarkistuksia:

1) Siirtymäkautta koskevan aikarajan sisällyttäminen asetukseen

Parlamentin olisi vaadittava, että asetuksessa vahvistetaan aikaraja siirtymäkaudelle. Ilman 
aikarajaa asetuksella sallittaisiin rinnakkaisten, mahdollisesti keskenään ristiriitaisten 
sijoitusjärjestelyjen olemassaolo ja lisättäisiin näin oikeudellista epävarmuutta. 
Siirtymäkauden on todellakin oltava riittävän pitkä, mutta ajallisesti rajoittamaton EU:n 
sijoituspolitiikan kaksijakoisuus olisi parlamentin kannalta mahdoton, sillä SEUT-sopimuksen 
207 artiklan 1 kohdassa määrätään selvästi, että sijoituspolitiikka kuuluu unionin 
toimivaltaan. Tässä mielessä voitaisiin yhtä lailla torjua pitkitetty ajanjakso, jonka aikana 
perussopimusta ei panna täytäntöön, sillä sekin lisäisi oikeudellista epävarmuutta.

Uudelleentarkastelua koskevat asetusehdotuksen 5 ja 12 artiklan säännökset, joiden mukaan 
komissio arvioi viimeistään viiden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta tarvetta jatkaa 
sen mahdollisuuden soveltamista, että jäsenvaltiot neuvottelevat sopimukset uudelleen tai 
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tekevät uusia sopimuksia, eivät ole tyydyttäviä. Parlamentin olisi selvästi todettava, että se 
pitää kahdenvälisten investointisopimusten olemassaoloa rinnakkain EU:n kansainvälisten 
investointisopimusten kanssa poikkeuksena, jota voidaan tilapäisesti perustella ainoastaan 
oikeusvarmuuden takaamisella.

2) Luvan peruuttamista koskevien ehtojen selkiyttäminen

Asetusehdotuksessa esitetään kolmenlaisia perusteita, joiden vuoksi kahdenväliseltä 
investointisopimukselta voidaan peruuttaa lupa. 

Epävarmuutta lisää turhaan etenkin erottelu sen välillä, ovatko sopimukset "ristiriidassa 
unionin oikeuden kanssa" (a alakohta) ja vastaavatko ne "osittain tai kokonaan jotakin unionin 
kyseisen kolmannen maan kanssa tekemää jo voimassa olevaa sopimusta eikä tätä 
päällekkäisyyttä käsitellä uudessa sopimuksessa" (b alakohta). Sen mukaan tulevassa EU:n 
sopimuksessa kolmannen maan kanssa ei voitaisi käsitellä päällekkäisyyttä tai sallia 
rinnakkaisia järjestelmiä, mitä ei periaatteessa pitäisi hyväksyä. Erottelu on sitä paitsi turha, 
koska EU:n kolmansien maiden kanssa tekemät voimassa olevat sopimukset ovat osa unionin 
oikeutta ja koska kahdenväliset investointisopimukset, joista on ilmoitettu 2 artiklan 
mukaisesti, saavat luvan ilman eri toimenpiteitä 3 artiklan nojalla, eivätkä ne sen vuoksi voi 
olla ristiriidassa toimivallan jaon kanssa.

Esittelijä ehdottaa näiden perusteiden yhdistämistä selkeäksi viittaukseksi ristiriitaan EU:n 
oikeuden kanssa.

Asetusehdotuksessa ei kuitenkaan selvästi todeta luvan peruuttamista kahdenväliseltä 
investointisopimukselta koskevan kolmannen perusteen (c alakohta) yhteydessä, mikä voi 
"muodostaa esteen sijoituksiin liittyvien unionin politiikkojen kehittämiselle ja 
täytäntöönpanolle". Kyseessä on kehitteillä oleva politiikka, joten tämäkin lisää epävarmuutta.

Esittelijä ehdottaa viittausta sijoitusneuvotteluja kolmansien maiden kanssa koskeviin 
komission valtuutuksiin ja johdonmukaisuutta koskeviin Lissabonin sopimuksen 
perusperiaatteisiin SEU-sopimuksen 3 artiklan 5 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan sekä SEUT-
sopimuksen I osan II osaston nojalla.

Esittelijä ehdottaa myös EU:n uutta sijoituspolitiikkaa kehitettäessä, että jäsenvaltioille 
asetettaisiin velvoite voimassa olevia sopimuksia uudelleen neuvoteltaessa tai uusia 
sopimuksia neuvoteltaessa tarjota riitojenratkaisumekanismi, jotta komissio voi osallistua 
menettelyyn ainakin väliintulijana (amicus curiae) ja että luottamuksellisuutta koskevat 
vaatimukset poistetaan niin, että komissio voi toimia tässä ominaisuudessa. Tätä olisi 
pidettävä välttämättömänä osana EU:n uutta sijoituspolitiikkaa ja siihen siirtymistä. 

Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen (NAFTA) yhteydessä vakiintuneen käytännön 
mukaan nyt tunnustetaan yleisesti, että avoimuuden puute useimmissa unionin jäsenvaltioiden 
voimassa olevien kahdenvälisten investointisopimusten riitojenratkaisumekanismeissa 
muodostaisi sellaisenaan ristiriidan unionin oikeuden kanssa. Tämä onkin seikka, joka 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon uusia sopimuksia koskevissa neuvotteluissaan. Tältä 
osin esittelijä ehdottaa, että asetukseen lisättäisiin viittaus Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annettuun 
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