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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārejas 
pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm
(COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0344),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0172/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās 
komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Atļauju atstāt spēkā, grozīt vai slēgt 
nolīgumus, uz kuriem attiecas šī regula, 
piešķir jomā, kurā Savienībai ir ekskluzīva 
kompetence, tāpēc tā jāuzskata par ārkārtas 
pasākumu. Šāda atļauja neattiecas uz 
gadījumiem, kad piemēro Līguma 
258. pantu, jo dalībvalstis nav izpildījušas 
līgumos paredzētos pienākumus, izņemot 
pienākumus attiecībā uz nesaderībām, kas 
izriet no Savienības un tās dalībvalstu 
savstarpējā kompetenču sadalījuma.

(8) Atļauju atstāt spēkā, grozīt vai slēgt 
nolīgumus, uz kuriem attiecas šī regula, 
piešķir jomā, kurā Savienībai ir ekskluzīva 
kompetence, tāpēc tā jāuzskata par ārkārtas 
un pagaidu pasākumu. Šāda atļauja 
neattiecas uz gadījumiem, kad piemēro 
Līguma 258. pantu, jo dalībvalstis nav
izpildījušas līgumos paredzētos 
pienākumus, izņemot pienākumus attiecībā 
uz nesaderībām, kas izriet no Savienības un 
tās dalībvalstu savstarpējā kompetenču 
sadalījuma.
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Or. en

Pamatojums

Attiecas uz ierosinājumu šajā regulā paredzēt arī termiņus. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai jāspēj atcelt atļauju, ja 
nolīgums ir pretrunā Savienības tiesību 
aktiem, izņemot nesaderības, kas izriet no 
Savienības un tās dalībvalstu savstarpējā 
kompetenču sadalījuma. Atļauju var atcelt 
arī tad, ja kādā spēkā esošā nolīgumā, ko 
Savienība noslēgusi ar kādu trešo valsti, ir 
iekļauti ieguldījumu noteikumi, kas līdzīgi 
dalībvalsts nolīgumā iekļautajiem. Lai 
nodrošinātu, ka dalībvalstu nolīgumi 
neapdraud ar ieguldījumiem saistīto 
Savienības politikas virzienu, tostarp īpaši 
autonomu kopējās tirdzniecības politikas 
pasākumu, izstrādi un īstenošanu, atļauju 
var atcelt. Visbeidzot, ja viena gada laikā 
kopš Komisijas ieteikuma iesniegšanas 
atbilstīgi Līguma 218. panta 3. punktam 
Padome nav pieņēmusi lēmumu par atļauju 
sākt sarunas par ieguldījumiem, pastāv 
iespēja atļauju atcelt.

(10) Komisijai būtu jāvar atsaukt atļauja, 
ja nolīgums ir pretrunā Savienības tiesību 
aktiem, tostarp jebkuram nolīgumam, ko 
Savienība noslēgusi ar kādu trešo valsti. 
Lai nodrošinātu, ka dalībvalstu nolīgumi 
neapdraud Savienības ieguldījumu politikas 
izstrādi un īstenošanu, atļauju var atsaukt. 
Visbeidzot, ja viena gada laikā kopš 
Komisijas ieteikuma iesniegšanas atbilstīgi 
Līguma 218. panta 3. punktam Padome nav 
pieņēmusi lēmumu par atļauju sākt sarunas 
par ieguldījumiem, pastāv iespēja atļauju 
atsaukt.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošie ES nolīgumi ar trešām valstīm ir daļa no Savienības tiesību aktu kopuma. 
Divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem, par kuriem ir paziņots saskaņā ar 2. pantu, saskaņā ar 
3. pantu tiek automātiski piešķirta atļauja atstāt tos spēkā, un tāpēc nevar būt nesaderība ar 
kompetenču sadalījumu. Līdz ar to šāds precizējums ir lieks. Apsvērumā nevajadzētu īpaši 
minēt kopējo tirdzniecības politiku. Priekšlikums par formulējumu ir iesniegts ar grozījumu 
Nr. 12.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atļauja grozīt šajā regulā paredzētos 
nolīgumus vai noslēgt tos galvenokārt ļauj 
dalībvalstīm novērst šajā regulā aplūkotās 
nesaderības starp dalībvalstu 
starptautiskajiem nolīgumiem saistībā ar 
ieguldījumiem un Savienības tiesību 
aktiem, izņemot nesaderības, kas izriet no 
Savienības un tās dalībvalstu savstarpējā 
kompetenču sadalījuma.

(11) Atļauja konkrētā termiņā grozīt vai 
noslēgt šajā regulā paredzētos nolīgumus
galvenokārt ļauj dalībvalstīm novērst šajā 
regulā aplūkotās nesaderības starp 
dalībvalstu starptautiskajiem ieguldījumu 
nolīgumiem un Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz ierosinājumu šajā regulā paredzēt arī termiņus.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijai ne vēlāk kā piecus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojums par šīs regulas II un III nodaļas 
piemērošanu. Minētajā ziņojumā cita starpā 
jāizvērtē, vai ir nepieciešama turpmāka šo 
nodaļu piemērošana. Ja ziņojumā ieteikts 
pārtraukt minēto nodaļu noteikumu 
piemērošanu vai ierosināts tos grozīt, tam 
jāpievieno attiecīgs tiesību akta 
priekšlikums. Saskaņā ar starptautiskajām 
publiskajām tiesībām divpusējie nolīgumi, 
kurus dalībvalstis noslēgušas ar trešām 
valstīm, paliek saistoši pusēm, ja vien tie 
netiek aizstāti ar Savienības nolīgumu par 
ieguldījumiem vai kā citādi netiek 
pārtraukta to darbība.

(12) Komisijai ne vēlāk kā četrus gadus 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojums par šīs regulas II un 
III nodaļas piemērošanu. Minētajā 
ziņojumā cita starpā būtu jāizvērtē, vai ir 
nepieciešama turpmāka šo nodaļu 
piemērošana. Ja ziņojumā ieteikts pārtraukt 
minēto nodaļu noteikumu piemērošanu vai 
ierosināts tos grozīt, tam būtu jāpievieno 
attiecīgs tiesību akta priekšlikums. 
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Pamatojums

Laiks ir pielāgots ierosinājumam paredzēt arī termiņus. Atsaucei uz nepārtrauktu spēkā 
esamību saskaņā ar starptautiskajām publiskajām tiesībām nav saistības ar šajā apsvērumā 
aplūkoto jautājumu, un atbilstoši starptautisko publisko tiesību normām tas ir pašsaprotams.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Nolīgumi, kas atļauti saskaņā ar šo 
regulu, vai atļauja sākt sarunas par spēkā 
esoša divpusēja nolīguma grozīšanu vai 
jauna divpusēja nolīguma slēgšanu ar trešo 
valsti nekādā gadījumā nedrīkst radīt 
šķēršļus ar ieguldījumiem saistīto 
Savienības politikas virzienu, īpaši kopējās 
tirdzniecības politikas, īstenošanai.

(13) Nolīgumi, kas atļauti saskaņā ar šo 
regulu, vai atļauja sākt sarunas par spēkā 
esoša divpusēja nolīguma grozīšanu vai 
jauna divpusēja nolīguma slēgšanu ar trešo 
valsti nekādā gadījumā nedrīkstētu radīt 
šķēršļus Savienības ieguldījumu politikas 
īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Apsvērumā nevajadzētu īpaši minēt kopējo tirdzniecības politiku. Priekšlikums par 
formulējumu ir iesniegts ar grozījumu Nr. 12.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Šai regulai vajadzētu būt spēkā 
astoņus gadus pēc tās stāšanās spēkā. 
Līdz tam laikam visi spēkā esošie 
dalībvalstu divpusējie nolīgumi ar trešām 
valstīm būtu jāaizstāj ar Savienības 
nolīgumu par ieguldījumiem.

Or. en
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Pamatojums

Attiecas uz ierosinājumu šajā regulā paredzēt arī termiņus.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (13b) Ne vēlāk kā sešus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā Komisijai būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojums par panākumiem ar 
trešām valstīm noslēgto dalībvalstu 
divpusējo nolīgumu aizstāšanā ar 
Savienības nolīgumu par ieguldījumiem. 
Ja ziņojumā ir ieteikts regulas 
piemērošanas laiku pagarināt, tam 
vajadzētu būt uz laikposmu, kas ir ne 
ilgāk kā pieci gadi, un ziņojumam būtu 
jāpievieno attiecīgs tiesību akta 
priekšlikums.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz ierosinājumu šajā regulā paredzēt arī termiņus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  (16a) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka Komisijai ir atļauts pēc 
iespējas vairāk piedalīties visās strīdu 
izšķiršanas procedūrās, ko sāk saistībā ar 
dalībvalsts noslēgtu divpusēju 
ieguldījumu nolīgumu.
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Pamatojums

Ir vajadzīga atsauce, lai noteikumi par Komisijas piedalīšanos 13. panta 2. punktā minētajā 
strīdu risināšanas procedūrā būtu spēkā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu ir izstrādāti noteikumi, 
nosacījumi un kārtība, kas dalībvalstīm 
jāievēro, lai tām atļautu atstāt spēkā, grozīt 
vai noslēgt divpusējus nolīgumus ar trešām 
valstīm saistībā ar ieguldījumiem.

Ar šo regulu paredz noteikumus, 
nosacījumus un kārtību, kas dalībvalstīm 
jāievēro, lai tām atļautu atstāt spēkā, grozīt 
vai noslēgt divpusējus ieguldījumu 
nolīgumus ar trešām valstīm pārejas 
periodā, kad tie tiek aizstāti ar Savienības 
ieguldījumu nolīgumiem. Ar to arī paredz 
kārtību, kas jāievēro, lai pārejas periodu 
beigtu.

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz ierosinājumu šajā regulā paredzēt arī termiņus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no Savienības kompetencēm 
ieguldījumu jomā un neskarot citus 
Savienības tiesību aktos noteiktos 
dalībvalstu pienākumus, dalībvalstīm 
saskaņā ar Līguma 2. panta 1. punktu ir 
atļauts atstāt spēkā divpusējos nolīgumus 
saistībā ar ieguldījumiem, par kuriem 
paziņots saskaņā ar šīs regulas 2. pantu.

Neatkarīgi no Savienības kompetencēm 
ieguldījumu jomā un neskarot citus 
Savienības tiesību aktos noteiktos 
dalībvalstu pienākumus, dalībvalstīm 
saskaņā ar Līguma 2. panta 1. punktu ir 
atļauts uz astoņiem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā atstāt spēkā divpusējos 
ieguldījumu nolīgumus, par kuriem 
paziņots saskaņā ar šīs regulas 2. pantu.
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Pamatojums

Ja netiktu paredzēti termiņi, regulas piemērošanas rezultātā varētu rasties paralēli, 
iespējams, pat nesaderīgi noteikumi par ieguldījumiem, kas tādējādi palielinātu juridisko 
nenoteiktību. Ir vajadzīgs pietiekami ilgs pārejas periods, tomēr ES ieguldījumu politikas 
beztermiņa divdabība būtu pretrunā LESD 207. panta 1. punkta efektīvai īstenošanai, jo tajā 
ir nepārprotami noteikts, ka ieguldījumu politika ir Savienības kompetencē. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a un b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav pretrunā Savienības tiesību aktiem,
izņemot nesaderības, kas izriet no 
Savienības un tās dalībvalstu savstarpējā 
kompetenču sadalījuma, vai

a) nav pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
tostarp nevienam spēkā esošam
nolīgumam, ko Savienība noslēgusi ar citu
trešo valsti, vai

b) pilnībā vai daļēji nesakrīt ar kādu
spēkā esošu nolīgumu, ko Savienība 
noslēgusi ar minēto trešo valsti, un šī 
konkrētā pārklāšanās nav aplūkota pēdējā 
minētajā nolīgumā, vai

  

Or. en

Pamatojums

Precizējums ir lieks, jo visiem divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem, par kuriem ir paziņots 
saskaņā ar 2. pantu, saskaņā ar 3. pantu tiek automātiski piešķirta atļauja atstāt tos spēkā, un 
tāpēc nav nesaderības ar kompetenču sadalījumu, turklāt spēkā esošie ES nolīgumi ar trešām 
valstīm ir daļa no Savienības tiesību aktu kopuma. Ar vārdiem „nav pretrunā” pietiek, lai 
norādītu uz vajadzību izslēgt divpusējos ieguldījumu nolīgumos paredzētus atšķirīgus 
risinājumus, tostarp uz noteikumu, ka pārklāšanos var risināt ar ES nolīgumu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nerada šķēršļus ar ieguldījumiem saistīto c) nerada šķēršļus Savienības ieguldījumu 
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Savienības politikas virzienu, tostarp īpaši
kopējās tirdzniecības politikas, izstrādei un 
īstenošanai. 

politikas izstrādei un īstenošanai, kuri 
minēti atsevišķos vai vispārējos mandātos 
sarunu sākšanai vai beigšanai ar trešām 
valstīm vai citos Savienības iestāžu aktos 
vai vispārpieņemtajā praksē kopējās 
tirdzniecības politikas jomā un kuri izriet 
no Līgumos izklāstītajiem vispārējiem 
principiem, jo īpaši Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 5. punkta un 6. panta 
1. punkta, kā arī Līguma par Eiropas 
Savienības darbību I daļas II sadaļas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā jādefinē ES jaunās politiskās nostādnes par ieguldījumiem un tas jādara konkrēti, par 
pamatu jāņem šādas politikas taustāmas izpausmes kopējās tirdzniecības politikas jomā, kā 
arī pamatprincipi, kas nosaka visu ES pilnvaru īstenošanu, un atsauce uz to ir īpaši svarīga 
tādā jutīgā jomā kā ieguldījumu aizsardzības tiesības, ko piemēro un interpretē starptautiskās 
šķīrējtiesas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  ca) netraucē Komisijai, Parlamentam, 
Padomei un plašai sabiedrībai piekļūt 
dokumentiem, kas ir saistīti ar strīdu 
izšķiršanu atbilstoši nolīgumiem, tostarp, 
bet ne tikai, paziņojumam par izskatīšanu 
šķīrējtiesā, kā arī visiem tiesas izdotajiem 
dokumentiem, un nekavē Komisijai 
piedalīties tiesvedībā vismaz kā amicus 
curiae.

Or. en

Pamatojums

Papildinot šo apakšpunktu, noteikumi par Komisijas piedalīšanos 13. panta 2. punktā 
minētajā strīdu risināšanas procedūrā ir spēkā.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5 pants – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ne vēlāk kā piecus gadus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
nodaļas piemērošanu, kurā tiek vēlreiz 
izskatīta vajadzība turpmāk piemērot šo 
nodaļu, balstoties uz 1. punktā minēto 
pārskatīšanu.

3. Komisija ne vēlāk kā četrus gadus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs
nodaļas piemērošanu, kurā tiek vēlreiz 
izskatīta vajadzība turpmāk piemērot šo 
nodaļu, balstoties uz 1. punktā minēto 
pārskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Starpposma termiņu iekļaušana atbilst ierosinājumam šajā regulā paredzēt arī termiņus.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļaujas atcelšana Pienākums sadarboties

Or. en

Pamatojums

Formulējums „pienākums sadarboties” atbilst ES līgumam un EK Tiesas nostājai lietās pret 
Austriju, Zviedriju un Somiju par kapitāla pārveduma klauzulām divpusējos ieguldījumu 
nolīgumos. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 3. pantā paredzēto atļauju var 1. Ja divpusējs ieguldījumu nolīgums nav 
saderīgs ar Savienības tiesību aktiem vai 



PE452.807v01-00 14/25 PR\839319LV.doc

LV

atcelt, ja: politiku, kā minēts 5. panta 1. punktā, 
dalībvalsts pienākums ir sarunu gaitā 
pārskatīt vai vajadzības gadījumā izbeigt 
attiecīgo nolīgumu.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumus grozījumiem Nr. 11 un 12. Ir svarīgi atkāpšanās mehānismā norādīt, ka 
tiesāšanās pienākums tiek pārnests no Komisijas uz dalībvalstīm, un ikviens Komisijas 
lēmums atkāpties tām jāapstrīd saskaņā ar LESD 263. pantu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a–d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nolīgums ir pretrunā Savienības tiesību 
aktiem, izņemot nesaderības, kas izriet no 
Savienības un tās dalībvalstu savstarpējā 
kompetenču sadalījuma, vai

svītrots

b) nolīgums pilnībā vai daļēji sakrīt ar 
kādu spēkā esošu nolīgumu, ko Savienība 
noslēgusi ar minēto trešo valsti, un šī 
konkrētā pārklāšanās nav aplūkota pēdējā 
minētajā nolīgumā, vai,
c) nolīgums rada šķēršļus ar 
ieguldījumiem saistīto Savienības 
politikas virzienu, tostarp īpaši kopējās 
tirdzniecības politikas, izstrādei un 
īstenošanai, vai
d) viena gada laikā no Komisijas 
ieteikuma iesniegšanas atbilstīgi Līguma 
218. panta 3. punktam Padome nav 
pieņēmusi lēmumu par atļauju sākt 
sarunas par nolīgumu, kurš pilnībā vai 
daļēji sakrīt ar atbilstīgi 2. pantam 
paziņoto nolīgumu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā 5. panta 1. punktu nav vajadzīgs atkārtot a)–c) apakšpunktā minētos 
pamatojumus; savukārt d) apakšpunktā minētais pamatojums nav saistīts ar dalībvalsts 
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pienākumu sadarboties, bet gan ar Padomes bezdarbību, kas Savienību kavē izstrādāt un 
īstenot politikas pamatnostādnes, tāpēc tas būtu jāskata atsevišķi.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Komisija uzskata, ka ir pamats atcelt 
3. pantā paredzēto atļauju, tā attiecīgajai 
dalībvalstij sniedz pamatotu atzinumu par 
pasākumiem, kas jāveic, lai izpildītu 
1. punkta prasības. Komisija un attiecīgā 
dalībvalsts apspriežas.

2. Ja Komisija uzskata, ka kādas 
dalībvalsts pienākums ir sarunu gaitā 
pārskatīt vai vajadzības gadījumā izbeigt 
nolīgumu, tā attiecīgajai dalībvalstij sniedz 
pamatotu atzinumu par pasākumiem, kas 
jāveic, lai izpildītu tās pienākumu 
sadarboties saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 4. panta 3. punktu.
Komisija un attiecīgā dalībvalsts 
apspriežas, un attiecīgā gadījumā 
apspriežu rezultātā tiek pieņemts lēmums 
atļaut sākt sarunas atbilstoši 9. pantam.

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai lēmumā par atļaujas atsaukšanu noteiktu, kādi pasākumi jāveic saistībā ar 
nolīguma pārskatīšanu sarunu gaitā vai izbeigšanu, pēc apspriedēm, ņemot vērā Komisijas 
pamatoto atzinumu, būtu uzreiz jāpieņem lēmums, atļaujot attiecīgajai dalībvalstij sākt 
sarunas, kā Komisija to ir pieprasījusi.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja jautājumu neizdodas atrisināt 2. pantā 
minētajās apspriedēs, Komisija atceļ
atļauju attiecīgajam nolīgumam. Komisija 
pieņem lēmumu par atļaujas atcelšanu
saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto 
procedūru. Tajā iekļauj prasību, ka 
dalībvalstis atbilstoši rīkojas un 

3. Ja jautājumu neizdodas atrisināt 2. pantā 
minētajās apspriedēs vai ja dalībvalsts nav 
veikusi vajadzīgos pasākumus termiņā, 
par ko tika panākta vienošanās apspriežu 
laikā, Komisija attiecīgajam nolīgumam 
atsauc 3. pantā paredzēto atļauju.
Komisija pieņem lēmumu par atļaujas 
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vajadzības gadījumā izbeidz attiecīgā 
nolīguma darbību.

atsaukšanu saskaņā ar 15. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi atkāpšanās mehānismā norādīt, ka tiesāšanās pienākums tiek pārnests no Komisijas 
uz dalībvalstīm, un ikviens Komisijas lēmums atkāpties tām jāapstrīd saskaņā ar LESD 
263. pantu. Tādēļ šķiet lietderīgi iekļaut termiņu, kurā dalībvalstij pēc apspriedēm jāveic 
vajadzīgie pasākumi; pretējā gadījumā, tā vietā lai piespiestu dalībvalstis rīkoties, Komisija 
pati varētu būt spiesta veikt vēl citus pasākumus, jo nevar apgalvot, ka apspriedes nav 
izdevušās.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  3.a Komisija var arī atsaukt atļauju 
attiecībā uz nolīgumiem ar trešo valsti, ja 
viena gada laikā kopš Komisijas 
ieteikuma iesniegšanas atbilstīgi Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
218. panta 3. punktam Padome nav 
pieņēmusi lēmumu par atļauju sākt 
sarunas ar attiecīgo valsti par nolīgumu, 
kas daļēji vai pilnībā pārklājas ar 
dalībvalstu noslēgtajiem nolīgumiem.
Lēmumu par atļaujas atsaukšanu pieņem 
Komisija saskaņā ar 15. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Or. en

Pamatojums
Šis atsaukšanas iemesls, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka Savienība var efektīvi uzņemties 
ekskluzīvo kompetenci un izstrādāt politikas pamatnostādnes par ieguldījumiem, būtu jāskata 
atsevišķi, jo tas neietver apspriešanos ar dalībvalstīm par to noslēgtajiem nolīgumiem, bet 
gan Komisijas un Padomes mijiedarbību.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot 8.–12. panta nosacījumus, 
dalībvalstij atļauj sākt sarunas ar trešo 
valsti, lai grozītu spēkā esošu nolīgumu vai 
noslēgtu jaunu nolīgumu saistībā ar 
ieguldījumiem.

Ievērojot 8.–12. panta nosacījumus, 
dalībvalstij sākotnēji uz astoņiem gadiem 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā atļauj sākt 
sarunas ar trešo valsti, lai grozītu spēkā 
esošu ieguldījumu nolīgumu vai noslēgtu 
jaunu nolīgumu.

Or. en

Pamatojums

Ja netiktu paredzēti termiņi, regulas piemērošanas rezultātā varētu rasties paralēli, 
iespējams, pat nesaderīgi noteikumi par ieguldījumiem, kas tādējādi palielinātu juridisko 
nenoteiktību. Ir vajadzīgs pietiekami ilgs pārejas periods, tomēr ES ieguldījumu politikas 
beztermiņa divdabība būtu pretrunā LESD 207. panta 1. punkta efektīvai īstenošanai, jo tajā 
ir nepārprotami noteikts, ka ieguldījumu politika ir Savienības kompetencē.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a–c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atļauj sākt oficiālas sarunas, 
izņemot gadījumus, kad tā secina, ka 
sarunu sākšana:

1. Komisija atļauj sākt oficiālas sarunas, 
izņemot gadījumus, kad tā uzskata, ka 
sarunu sākšana nav saderīga ar Savienības 
tiesību aktiem vai politiku, kā minēts 
5. panta 1. punktā.

a) ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
izņemot nesaderības, kas izriet no 
Savienības un tās dalībvalstu savstarpējā 
kompetenču sadalījuma, vai
b) neapdraud mērķus sarunās, kuras 
notiek vai noteikti notiks starp Savienību 
un attiecīgo trešo valsti, vai 
c) rada šķēršļus ar ieguldījumiem saistīto 
Savienības politikas virzienu, tostarp īpaši 
kopējās tirdzniecības politikas, izstrādei 
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un īstenošanai. 

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir 9. pantu pielāgot 6. panta 1. punkta ierosinātajam formulējumam. Atsauce uz 
5. panta 1. punktu arī atrisina jautājumu par to, vai pamatojums par to, ka „sakrīt ar .. 
nolīgumu, ko Savienība noslēgusi” būtu jāskata šeit, un ļauj izvairīties no gariem 
uzskaitījumiem ar to, kas nosaka Savienības politiku.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – a–d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saņemot paziņojumu, Komisija izvērtē, 
vai panāktais nolīgums:

3. Saņemot paziņojumu, Komisija izvērtē, 
vai panāktais nolīgums:

a) nav pretrunā Savienības tiesību aktiem, 
izņemot nesaderības, kas izriet no 
Savienības un tās dalībvalstu savstarpējā 
kompetenču sadalījuma, vai

a) nav pretrunā Savienības tiesību aktiem 
vai politikai, kā minēts 5. panta 1. punktā, 
vai

b) neapdraud mērķus sarunās, kuras 
notiek vai noteikti notiks starp Savienību 
un attiecīgo trešo valsti, vai 
c) nerada šķēršļus ar ieguldījumiem 
saistīto Savienības politikas virzienu, 
tostarp īpaši kopējās tirdzniecības 
politikas, izstrādei un īstenošanai, vai
d) attiecīgos gadījumos nav pretrunā 
9. panta 2. punktam. 

d) attiecīgos gadījumos nav pretrunā 
9. panta 2. punktam.  

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir 11. pantu pielāgot 6. panta 1. punkta un 9. panta 1. punkta ierosinātajam 
formulējumam. Atsauce uz 5. panta 1. punktu arī atrisina jautājumu par to, vai pamatojums 
par to, ka „sakrīt ar .. nolīgumu, ko Savienība noslēgusi” būtu jāskata šeit, un ļauj izvairīties 
no gariem uzskaitījumiem ar to, kas nosaka Savienības politiku.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
11. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

  7.a Komisija katru gadu Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par 
grozītajiem nolīgumiem, jauniem 
noslēgtiem nolīgumiem un par to, kuriem 
grozītajiem nolīgumiem un jauniem 
noslēgtiem nolīgumiem atļauja nav 
sniegta, kā arī publicē grozīto un noslēgto 
nolīgumu sarakstu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Tā kā spēkā esošo divpusējo ieguldījumu nolīgumu grozīšana un jaunu nolīgumu slēgšana var 
radīt šķēršļus Eiropas Savienības ieguldījumu politikas izstrādei un īstenošanai, Komisijai 
būtu regulāri jāinformē Parlaments un Savienība par to, kādas atļaujas tā ir sniegusi un 
kādos gadījumos tā atļaujas nav sniegusi.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ne vēlāk kā piecus gadus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
nodaļas piemērošanu, kurā tiek vēlreiz 
izskatīta vajadzība turpmāk piemērot šo 
nodaļu.

1. Komisija ne vēlāk kā četrus gadus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
nodaļas piemērošanu, kurā tiek vēlreiz 
izskatīta vajadzība turpmāk piemērot šo 
nodaļu.

Or. en

Pamatojums

Starpposma termiņu iekļaušana atbilst ierosinājumam šajā regulā paredzēt arī termiņus.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIa NODAĻA
Regulas spēkā esamības termiņš

12.a pants
1. Šī regula zaudē spēku astoņus gadus 
pēc tās stāšanās spēkā. Līdz tam laikam 
visus spēkā esošos dalībvalstu divpusējos 
nolīgumus ar trešām valstīm aizstāj ar 
Savienības nolīgumu par ieguldījumiem.

   2. Ne vēlāk kā sešus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisijai iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
panākumiem ar trešām valstīm noslēgto 
dalībvalstu divpusējo nolīgumu aizstāšanā 
ar Savienības nolīgumu par 
ieguldījumiem. Ja ziņojumā ir ieteikts 
regulas piemērošanas laiku pagarināt, to 
dara uz ne ilgāk kā pieciem gadiem, un 
ziņojumam jāpievieno attiecīgs tiesību 
akta priekšlikums Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Ja netiktu paredzēti termiņi, regulas piemērošanas rezultātā varētu rasties paralēli, 
iespējams, pat nesaderīgi noteikumi par ieguldījumiem, kas tādējādi palielinātu juridisko 
nenoteiktību. Ir vajadzīgs pietiekami ilgs pārejas periods, tomēr ES ieguldījumu politikas
beztermiņa divdabība būtu pretrunā LESD 207. panta 1. punkta efektīvai īstenošanai, jo tajā 
ir nepārprotami noteikts, ka ieguldījumu politika ir Savienības kompetencē.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saistībā ar visiem nolīgumiem, kuri 1. Saistībā ar visiem nolīgumiem, kuri 
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ietilpst šīs regulas darbības jomā, attiecīgā 
dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju 
par visām sanāksmēm, kuras notiek 
atbilstīgi nolīguma noteikumiem. 
Komisijai paziņo dienas kārtību un visu 
būtisko informāciju, kas ļauj izprast 
apspriežamos jautājumus. Komisija 
attiecīgajai dalībvalstij var pieprasīt 
papildu informāciju. Ja apspriežamais 
jautājums var ietekmēt ar ieguldījumiem
saistīto Savienības politikas virzienu, 
tostarp īpaši kopējās tirdzniecības 
politikas, īstenošanu, Komisija var 
pieprasīt, lai attiecīgā dalībvalsts ieņem 
konkrētu nostāju.

ietilpst šīs regulas darbības jomā, attiecīgā 
dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju 
par visām sanāksmēm, kuras notiek 
atbilstīgi nolīguma noteikumiem. 
Komisijai paziņo dienas kārtību un visu 
būtisko informāciju, kas ļauj izprast 
apspriežamos jautājumus. Komisija 
attiecīgajai dalībvalstij var pieprasīt 
papildu informāciju. Ja apspriežamais 
jautājums var ietekmēt Savienības 
ieguldījumu politikas pamatnostādņu
īstenošanu, kuras minētas atsevišķos vai 
vispārējos mandātos sarunu sākšanai vai 
beigšanai ar trešām valstīm vai citos 
Savienības iestāžu aktos vai 
vispārpieņemtajā praksē kopējās 
tirdzniecības politikas jomā un kuras 
izriet no Līgumos izklāstītajiem 
vispārējiem principiem, jo īpaši Līguma 
par Eiropas Savienību 3. panta 5. punkta 
un 6. panta 1. punkta, kā arī Līguma par 
Eiropas Savienības darbību I daļas 
II sadaļas, Komisija var pieprasīt, lai 
attiecīgā dalībvalsts ieņem konkrētu 
nostāju.

Or. en

Pamatojums

Tā kā jādefinē ES jaunās politiskās nostādnes par ieguldījumiem un tas jādara konkrēti, par
pamatu jāņem šādas politikas taustāmas izpausmes kopējās tirdzniecības politikas jomā, kā 
arī pamatprincipi, kas nosaka visu ES pilnvaru īstenošanu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar visiem nolīgumiem, kuri 
ietilpst šīs regulas darbības jomā, attiecīgā 
dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju 
par visiem apsvērumiem, kas tai darīti 
zināmi, par to, ka konkrētais pasākums nav 
saderīgs ar nolīgumu. Dalībvalsts arī 

2. Saistībā ar visiem nolīgumiem, kuri 
ietilpst šīs regulas darbības jomā, attiecīgā 
dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju 
par visiem apsvērumiem, kas tai darīti 
zināmi, par to, ka konkrētais pasākums nav 
saderīgs ar nolīgumu. Dalībvalsts arī 
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nekavējoties informē Komisiju par visiem 
pieprasījumiem attiecībā uz strīdu 
izšķiršanu, kas iesniegti atbilstoši 
nolīgumam, tiklīdz konkrētajai dalībvalstij 
kļūst zināms šāds pieprasījums. Dalībvalsts 
un Komisija pilnībā sadarbojas un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu efektīvu aizsardzību, kas 
vajadzības gadījumā var ietvert arī 
Komisijas dalību procedūrā.

nekavējoties informē Komisiju par visiem 
pieprasījumiem attiecībā uz strīdu 
izšķiršanu, kas iesniegti atbilstoši 
nolīgumam, tiklīdz konkrētajai dalībvalstij 
kļūst zināms šāds pieprasījums. Dalībvalsts 
un Komisija pilnībā sadarbojas un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Komisija piedalās 
procedūrā pēc iespējas vairāk. 

Or. en

Pamatojums

Tādā jutīgā jomā kā ieguldījumu aizsardzības tiesības, ko piemēro un interpretē 
starptautiskās šķīrējtiesas, kuru nolēmumi var iepriekš noteikt Eiropas Savienības 
ieguldījumu politikas pamatnostādņu izstrādi un īstenošanu, ir svarīgi, lai Komisija varētu 
pilnībā piedalīties strīdos, kuros ir iesaistītas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, saskaņā ar šīs regulas 8. un 
11. pantu paziņojot Komisijai par sarunām 
un to iznākumu, var norādīt, vai sniegtā 
informācija uzskatāma par konfidenciālu 
vai arī to drīkst darīt zināmu citām 
dalībvalstīm.

Dalībvalstis, saskaņā ar šīs regulas 8. un 
11. pantu paziņojot Komisijai par sarunām 
un to iznākumu, var pieprasīt 
konfidencialitāti atbilstoši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 
30. maija Regulai (EK) Nr. 1049/2001 par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem1.
__________

1 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp. 

Or. en

Pamatojums

Tā kā spēkā esošo divpusējo ieguldījumu nolīgumu grozīšana un jaunu nolīgumu slēgšana var 
radīt šķēršļus Eiropas Savienības ieguldījumu politikas izstrādei un īstenošanai, 
konfidencialitātes pieprasījumi būtu jāizskata atbilstoši spēkā esošām regulām, kas attiecas 
uz ES iestādēm.
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PASKAIDROJUMS

Referents atzinīgi vērtē Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk “LESD”) 207. panta 
1. punkta īstenošanu, kas paredz, ka ES ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem kopējās tirdzniecības politikas jomā, kas arī ir ierosinātās regulas 
darbības joma. Ņemot vērā preču un kapitāla globalizētu pārvešanu, arī dalībvalstu 
ieguldījumu politikai vajadzētu būt saskaņotai, un lēmumi par to būtu jāpieņem ES līmenī, kas 
loģiski izriet no Eiropas Savienības kopējās tirdzniecības politikas. Tas nozīmē, ka pašreizējā 
sistēma ar neskaitāmiem divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem, kas pārklājas un dažreiz arī ir 
pretrunīgi, saprātīgā laika posmā ir jāaizstāj ar moderniem ES ieguldījumu nolīgumiem, kas 
atbilst horizontāliem ES politikas mērķiem.

Ņemot vērā to, ka ārvalstu tiešie ieguldījumi ir riskanti un ilgtermiņa, par svarīgu regulas 
uzdevumu jāuzskata augsta līmeņa juridiskās noteiktības nodrošināšana pārejas periodā. Šajā 
sakarībā referents noteikti atbalsta Komisijas regulas priekšlikumā izmantoto pieeju par 
līdzāspastāvēšanu. Ir svarīgi, lai, izmantojot atļaujas, dalībvalstu pašreizējie divpusējie 
ieguldījumu nolīgumi paliktu spēkā un lai dalībvalstis ar skaidriem nosacījumiem varētu 
sarunās pārskatīt spēkā esošos divpusējos ieguldījumu nolīgumus, pabeigt sarunas par 
neizskatītajiem nolīgumiem un sākt sarunas par jauniem divpusējiem ieguldījumu 
nolīgumiem. Ir tikpat svarīgi, lai līdzāspastāvēšanas periodā atļaujas piešķiršana attiecībā uz 
spēkā esošiem divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem vai nolīgumiem, par kuriem dalībvalstis 
tikko ir beigušas sarunas, netraucētu ES mēroga ieguldījumu politikas izveidei un ES 
starptautiskiem ieguldījumu nolīgumiem ar atsevišķām trešām valstīm un arī kopumā. Tādēļ 
būtu jāatbalsta regulas noteikums, kas paredz Komisijai iespēju nesniegt atļauju, pieprasīt, lai 
dalībvalstis sarunu gaitā pārskatītu vai izbeigtu kādu divpusējo ieguldījumu nolīgumu, kā arī 
nepieciešamību saņemt Komisijas apstiprinājumu nolīgumiem, par kuriem dalībvalstis tikko ir 
beigušas sarunas.

Tomēr juridiskā noteiktība ir relatīva, ja ieguldījumu aizsardzības režīma pārejas posms nav 
pabeigts, kā arī ņemot vērā dalībvalstu divpusējo ieguldījumu nolīgumu spēkā esamību 
atbilstoši starptautisko publisko tiesību normām. Referents ar diviem grozījumu kopumiem 
vēlas precizēt juridisko noteiktību, paredzot pārejai nepieciešamo laika posmu.

1) Pārejas termiņa ieviešana

Parlamentam vajadzētu prasīt, lai regulā būtu noteikts pārejas termiņš. Ja netiktu paredzēti 
termiņi, regulas piemērošanas rezultātā varētu rasties paralēli, iespējams, pat nesaderīgi 
noteikumi par ieguldījumiem, kas tādējādi palielinātu juridisko nenoteiktību. Ir vajadzīgs 
pietiekami ilgs pārejas periods, tomēr ES ieguldījumu politikas beztermiņa divdabība 
Parlamentam nevarētu būt pieņemama, jo LESD 207. panta 1. punktā ir nepārprotami 
noteikts, ka ieguldījumu politika ir Savienības kompetencē. Tādējādi varētu apstrīdēt, ka 
Līgums pārāk ilgi netiek īstenots, kas atkal radītu lielāku juridisko nenoteiktību.

Ar to, ka Komisija novērtēs vajadzību turpmāk paredzēt dalībvalstīm iespēju sarunās pārskatīt 
spēkā esošos divpusējos ieguldījumu nolīgumus vai sākt sarunas par jauniem nolīgumiem, ne 
vēlāk kā 5 gadus pēc regulas stāšanās spēkā pārskatot regulas priekšlikuma 5. un 12. panta 
noteikumus, nepietiek. Parlamentam skaidri jānosaka, ka divpusējo ieguldījumu nolīgumu un 
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jauno ES starptautisko ieguldījumu nolīgumu līdzāspastāvēšanu tas uzskata par izņēmuma 
situāciju, kas ir pieļaujama tikai uz laiku, lai turpinātu nodrošināt juridisko noteiktību.

2) Precīzāki nosacījumi, kad atļauju var nesniegt

Regulas priekšlikumā ir nošķirtas trīs kategorijas ar iemesliem, kāpēc kādam divpusējam 
ieguldījumu nolīgumam var nesniegt atļauju. 

Juridisko nenoteiktību it īpaši lieki vairo 2 gadījumu nošķiršana, proti, „pretrunā Savienības 
tiesību aktiem” (a apakšpunkts) un  „pilnībā vai daļēji sakrīt ar kādu spēkā esošu nolīgumu, 
ko Savienība noslēgusi ar minēto trešo valsti, un šī konkrētā pārklāšanās [ir] aplūkota pēdējā 
minētajā nolīgumā” (b apakšpunkts). Tas nozīmē, ka jaunā ES nolīgumā ar trešo valsti 
nevarētu risināt jautājumu par pārklāšanos vai tiktu pieļauti paralēli režīmi, ko principā 
nevajadzētu atļaut. Turklāt šāda nošķiršana ir lieka, jo spēkā esošie ES nolīgumi ar trešām 
valstīm ir daļa no Savienības tiesību aktu kopuma, un visiem divpusējiem ieguldījumu 
nolīgumiem, par kuriem ir paziņots saskaņā ar 2. pantu, saskaņā ar 3. pantu tiek automātiski 
piešķirta atļauja atstāt tos spēkā, tāpēc nav nesaderības ar kompetenču sadalījumu.

Referents iesaka šīs abas kategorijas apvienot, lai sniegtu vienu skaidru atsauci uz gadījumu, 
kad nolīgums ir pretrunā ES tiesību aktiem.

No otras puses, regulas priekšlikumā trešajā iemeslu kategorijā, kad atļauju divpusējam 
ieguldījumu nolīgumam var nesniegt (c apakšpunkts), nav skaidri noteikts, kas tieši „rada 
šķēršļus Savienības ieguldījumu politikas izstrādei un īstenošanai”. Tas ietver norādi uz 
politikas veidošanu, kas veicina juridisko nenoteiktību.

Referents ierosina atsaukties uz mandātu kopuma izveidi Komisijām sarunām par 
ieguldījumiem ar trešām valstīm un saskanības pamatprincipiem, kas minēti Lisabonas 
līgumā, proti, LES 3. panta 5. punktā un 6. panta 1. punktā, kā arī LESD I daļas II sadaļā.

Saistībā ar jaunas ES ieguldījumu politikas izstrādi referents arī ierosina pievienot noteikumu 
par dalībvalstu pienākumu gadījumos, kad sarunās tiek pārskatīti spēkā esošie divpusējie 
ieguldījumu nolīgumi vai tiek apspriesti jauni nolīgumi, paredzēt strīdu izšķiršanas 
mehānismu, kas nodrošinātu, ka Komisija var piedalīties tiesvedībā vismaz kā amicus curiae
un ka tiek atceltas konfidencialitātes prasības, lai Komisijai ļautu iestāties lietā šādā statusā. 
Tas būtu jāuzskata par neatņemamu daļu no jaunās ES ieguldījumu politikas un pārejas uz to. 

Ņemot vērā praksi, kas iedibināta ar Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līgumu (NAFTA), ir 
vispāratzīts, ka pārredzamības trūkums strīdu izšķiršanas mehānismos, kuri ir noteikti 
lielākajā daļā no spēkā esošajiem ES dalībvalstu divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem, radītu 
nesavienojamību ar ES tiesību aktiem. Tādēļ šis aspekts dalībvalstīm jāņem vērā sarunās par 
jauniem divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem. Šajā sakarībā referents ierosina iekļaut atsauci 
uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem.


