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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsovereenkomsten tussen 
lidstaten en derde landen
(COM)2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM)2010)0344),

– gelet op artikel 294, lid 2, en de artikelen 270, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0172/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de 
Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Aangezien de machtiging tot 
handhaving, wijziging of sluiting van 
onder deze verordening vallende 
overeenkomsten wordt verleend op een 
gebied waarop de Unie exclusief bevoegd 
is, moet die worden beschouwd als een 
uitzonderlijke maatregel. De machtiging 
laat de toepassing van artikel 258 van het 

(8) Aangezien de machtiging tot 
handhaving, wijziging of sluiting van 
onder deze verordening vallende 
overeenkomsten wordt verleend op een 
gebied waarop de Unie exclusief bevoegd 
is, moet die worden beschouwd als een 
uitzonderlijke en tijdelijke maatregel. De 
machtiging laat de toepassing van artikel 
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Verdrag met betrekking tot het niet 
nakomen van de krachtens de Verdragen 
op de lidstaten rustende verplichtingen 
onverlet, behalve die met betrekking tot 
onverenigbaarheden die voortvloeien uit de 
verdeling van bevoegdheden tussen de 
Unie en haar lidstaten.

258 van het Verdrag met betrekking tot het 
niet nakomen van de krachtens de 
Verdragen op de lidstaten rustende 
verplichtingen onverlet, behalve die met 
betrekking tot onverenigbaarheden die 
voortvloeien uit de verdeling van 
bevoegdheden tussen de Unie en haar 
lidstaten.

Or. en

Motivering

In verband met de voorgestelde opneming van een tijdslimiet voor deze verordening. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Commissie moet de mogelijkheid 
krijgen de machtiging in te trekken als een 
overeenkomst in strijd is met het recht van 
de Unie voor zover het geen 
onverenigbaarheden betreft die 
voortvloeien uit de verdeling van 
bevoegdheden tussen de Unie en haar 
lidstaten. De machtiging kan ook worden 
ingetrokken als een van kracht zijnde 
overeenkomst van de Unie met een derde 
land investeringsbepalingen bevat die 
vergelijkbaar zijn met die van een 
overeenkomst van een lidstaat. Om ervoor 
te zorgen dat overeenkomsten van lidstaten 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
investeringsbeleid van de Unie, en met 
name van autonome maatregelen op het 
gebied van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek, niet ondermijnen, kan de 
machtiging worden ingetrokken. Mocht ten 
slotte de Raad binnen een jaar na indiening 
van een aanbeveling van de Commissie op 
grond van artikel 218, lid 3, van het 
Verdrag geen besluit genomen hebben over 
de machtiging om 
investeringsonderhandelingen te openen, 

(10) De Commissie moet de mogelijkheid 
krijgen de machtiging in te trekken als een 
overeenkomst in strijd is met het recht van 
de Unie, daaronder begrepen een
eventuele van kracht zijnde overeenkomst 
van de Unie met een derde land.Om ervoor 
te zorgen dat overeenkomsten van lidstaten 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
investeringsbeleid van de Unie niet 
ondermijnen, kan de machtiging worden 
ingetrokken.Mocht ten slotte de Raad 
binnen een jaar na indiening van een 
aanbeveling van de Commissie op grond 
van artikel 218, lid 3, van het Verdrag geen 
besluit genomen hebben over de 
machtiging om 
investeringsonderhandelingen te openen, 
dan bestaat ook de mogelijkheid tot 
intrekking van de machtiging.
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dan bestaat ook de mogelijkheid tot 
intrekking van de machtiging.

Or. en

Motivering

Van kracht zijnde overeenkomsten van de EU met een derde land maken deel uit van het EU-
recht. Bilaterale investeringsovereenkomsten die ingevolge artikel 2 zijn aangemeld, krijgen 
automatisch machtiging ingevolge artikel 3 en kunnen daarom niet onverenigbaar zijn met de 
bevoegdheidsverdeling. Daarom zijn deze uitweidingen overbodig. De gemeenschappelijke 
handelspolitiek hoeft niet speciaal in deze overweging te worden genoemd. Zie de in 
amendement 12 voorgestelde formulering.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De machtiging tot wijziging of 
sluiting van onder deze verordening 
vallende overeenkomsten stelt de lidstaten 
met name in staat eventuele 
onverenigbaarheden tussen hun 
internationale investeringsovereenkomsten 
en het recht van de Unie uit de weg te 
ruimen, waarbij het niet om 
onverenigbaarheden gaat die voortvloeien 
uit de verdeling van bevoegdheden tussen 
de Unie en haar lidstaten, die in deze 
verordening worden geregeld.

(11) De machtiging tot wijziging of 
sluiting - binnen een bepaalde tijdspanne -
van onder deze verordening vallende 
overeenkomsten stelt de lidstaten met name 
in staat eventuele onverenigbaarheden 
tussen hun internationale 
investeringsovereenkomsten en het recht 
van de Unie uit de weg te ruimen die in 
deze verordening worden geregeld.

Or. en

Motivering

In verband met de voorgestelde opneming van een tijdslimiet voor deze verordening.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Uiterlijk vijf jaar na de (12) Uiterlijk vier jaar na de 
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inwerkingtreding van deze verordening 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de toepassing van de hoofdstukken II en III 
van deze verordening. In dit verslag moet 
onder meer beoordeeld worden of deze 
hoofdstukken moeten blijven worden 
toegepast. Indien het verslag aanbeveelt de 
toepassing van de bepalingen van deze 
hoofdstukken te staken of als het zou 
voorstellen deze bepalingen te wijzigen, 
moet het vergezeld gaan van een daartoe 
strekkend wetgevingsvoorstel. Tenzij zij 
worden vervangen door een 
investeringsovereenkomst van de Unie of 
anderszins worden beëindigd, blijven door 
lidstaten met derde landen gesloten 
bilaterale overeenkomsten krachtens het 
internationaal publiekrecht voor de 
partijen bindend.

inwerkingtreding van deze verordening 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de toepassing van de hoofdstukken II en III 
van deze verordening. In dit verslag moet 
onder meer beoordeeld worden of deze 
hoofdstukken moeten blijven worden 
toegepast. Indien het verslag aanbeveelt de 
toepassing van de bepalingen van deze 
hoofdstukken te staken of als het zou 
voorstellen deze bepalingen te wijzigen, 
moet het vergezeld gaan van een daartoe 
strekkend wetgevingsvoorstel. 

Or. en

Motivering

De termijn is aangepast aan de invoering van een tijdslimiet. De verwijzing naar de 
voortdurende geldigheid krachtens internationaal publiekrecht houdt geen verband met de 
inhoud van deze overweging, en is overigens in het internationaal publiekrecht 
vanzelfsprekend.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Overeenkomsten waarvoor krachtens 
deze verordening machtiging is verleend, 
of machtigingen om onderhandelingen te 
openen om een bestaande overeenkomst te 
wijzigen of met een derde land een nieuwe 
bilaterale overeenkomst te sluiten, mogen 
in geen geval een belemmering vormen 
voor de uitvoering van het 
investeringsbeleid van de Unie, en met 
name de gemeenschappelijke 
handelspolitiek.

(13) Overeenkomsten waarvoor krachtens 
deze verordening machtiging is verleend, 
of machtigingen om onderhandelingen te 
openen om een bestaande overeenkomst te 
wijzigen of met een derde land een nieuwe 
bilaterale overeenkomst te sluiten, mogen 
in geen geval een belemmering vormen 
voor de uitvoering van het 
investeringsbeleid van de Unie.
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Or. en

Motivering

De gemeenschappelijke handelspolitiek hoeft niet speciaal in deze overweging te worden 
genoemd. Zie de in amendement 12 voorgestelde formulering.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Deze verordening verstrijkt vijf 
jaar na haar inwerkingtreding. Tegen die 
tijd moeten alle bestaande bilaterale 
overeenkomsten tussen de lidstaten en 
derde landen worden vervangen door een 
investeringsovereenkomst van de Unie.

Or. en

Motivering

In verband met de voorgestelde opneming van een tijdslimiet voor deze verordening.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (13 ter) Uiterlijk zes jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
brengt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
voortgang met de vervanging van de 
bilaterale overeenkomsten van de 
lidstaten met derde landen door een 
investeringsovereenkomst van de Unie. 
Wanneer in dat verslag wordt aanbevolen 
de geldigheidsduur van de verordening te 
verlengen, kan dit alleen voor een periode 
van maximaal vijf jaar, en moet dit 
vergezeld gaan van een deugdelijk 
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wetgevingsvoorstel.

Or. en

Motivering

In verband met de voorgestelde opneming van een tijdslimiet voor deze verordening.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (16 bis) De lidstaten en de Commissie 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de Commissie in zo ruim 
mogelijke mate kan deelnemen aan 
eventuele 
geschillenbeslechtingsprocedures uit 
hoofde van een bilaterale 
investeringsovereenkomst van een 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Deze vermelding is nodig om invulling te geven aan de bepaling inzake deelname door de 
Commissie aan geschillenbeslechtingsprocedures in artikel 13, lid 2.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt de voorwaarden en 
de procedure vast waaronder lidstaten 
gemachtigd zijn bilaterale 
investeringsovereenkomsten met derde 
landen van kracht te laten blijven, te 
wijzigen of te sluiten.

Deze verordening stelt de voorwaarden en 
de procedure vast waaronder lidstaten 
gemachtigd zijn bilaterale 
investeringsovereenkomsten met derde 
landen van kracht te laten blijven, te 
wijzigen of te sluiten gedurende een 
overgangsperiode, tot de vervanging door 
investeringsovereenkomsten van de Unie.
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Zij voorziet voorts in een procedure voor 
beëindiging van de overgangsperiode.

Or. en

Motivering

In verband met de voorgestelde opneming van een tijdslimiet voor deze verordening.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niettegenstaande de bevoegdheden van de 
Unie inzake investeringen en 
onverminderd de andere verplichtingen van 
de lidstaten uit hoofde van het recht van de 
Unie, is het de lidstaten overeenkomstig 
artikel 2, lid 1, van het Verdrag toegestaan 
bilaterale investeringsovereenkomsten die 
overeenkomstig artikel 2 van deze 
verordening zijn aangemeld, van kracht te 
laten blijven.

Niettegenstaande de bevoegdheden van de 
Unie inzake investeringen en 
onverminderd de andere verplichtingen van 
de lidstaten uit hoofde van het recht van de 
Unie, is het de lidstaten overeenkomstig 
artikel 2, lid 1, van het Verdrag toegestaan 
bilaterale investeringsovereenkomsten die 
overeenkomstig artikel 2 van deze 
verordening zijn aangemeld, van kracht te 
laten blijven gedurende een periode van 
acht jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Zonder tijdslimiet zouden naast de verordening nog parallelle mogelijk incompatibele 
investeringsregimes kunnen ontstaan, wat niet bevorderlijk zou zijn voor de rechtszekerheid. 
Een voldoende lange overgangsperiode is weliswaar nodig, maar dualiteit van onbeperkte 
duur in het investeringsbeleid van de EU zou in tegenspraak komen met de doelmatige 
uitvoering van artikel 207, lid 1, VWEU waarin duidelijk is bepaald dat investeringsbeleid 
een bevoegdheid van de Unie is. 
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letters a en b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in strijd is met het recht van de Unie 
voor zover het geen onverenigbaarheden 
betreft die voortvloeien uit de verdeling 
van bevoegdheden tussen de Unie en haar 
lidstaten, of

(a) in strijd is met het recht van de Unie, 
daaronder begrepen een van kracht zijnde 
overeenkomst van de Unie met een ander
land, dan wel

(b) een van kracht zijnde overeenkomst 
van de Unie met dat derde land geheel of 
gedeeltelijk overlappen en deze 
overlapping niet in de laatste 
overeenkomst geregeld wordt, dan wel

  

Or. en

Motivering

Overbodige tekst omdat bilaterale investeringsovereenkomsten die ingevolge artikel 2 zijn 
aangemeld, automatisch machtiging krijgen ingevolge artikel 3 en daarom niet onverenigbaar 
kunnen zijn met de bevoegdheidsverdeling, èn omdat van kracht zijnde overeenkomst van de 
EU met een derde land maken deel uit van het EU-recht. Het woord "strijd" volstaat voor de 
vereiste uitsluiting van andere oplossingen in een bilaterale investeringsovereenkomst of een 
EU-overeenkomst, hetgeen ook geldt voor het voorbehoud dat de EU-overeenkomst zelf de 
overlapping regelt.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een belemmering vormt voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het 
investeringsbeleid van de Unie, en met 
name van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek. 

(c) een belemmering vormt voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het 
investeringsbeleid van de Unie, zoals 
omschreven in individuele of algemene 
onderhandelingsmandaten met derde 
landen of andere handelingen of 
onderling afgestemde praktijken van de 
EU-instellingen op het gebied van de
gemeenschappelijke handelspolitiek, en 
zoals dit beleid voortvloeit uit de algemene 
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beginselen zoals in de Verdragen vervat, 
met name in artikel 3, lid 5 en artikel 6, 
lid 1 van het VEU, en in Titel II van Deel 
I van het VWEU.

Or. en

Motivering

Wil men het opkomende investeringsbeleid van de Unie kunnen omschrijven dan moet men 
wel specifiek zijn, wat alleen kan aan de hand van tastbare manifestaties van dat beleid in de 
gemeenschappelijke handelspolitiek èn de fundamentele beginselen die aan elke 
bevoegdheidsuitoefening door de Unie ten grondslag liggen. Verwijzing hiernaar is des te 
meer van belang op een gevoelig wetgevingsterrein als investeerdersbescherming, waar de 
regels wellicht door internationale arbitragecolleges moeten worden toegepast en 
geïnterpreteerd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (c bis) de Commissie, het Parlement, de 
Raad en het algemeen publiek de toegang 
beletten tot documenten in verband met de 
regeling van geschillen rond de 
overeenkomsten, waaronder het 
arbitragebeding en alle door het college 
uitgevaardigde documenten, en de 
Commissie belemmert bij de deelname 
aan de procedure als in ieder geval een 
amicus curiae.

Or. en

Motivering

Deze vermelding is nodig om invulling te geven aan de bepaling inzake deelname door de 
Commissie aan geschillenbeslechtingsprocedures in artikel 13, lid 2.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van dit 
hoofdstuk, waarin aan de hand van de in lid 
1 bedoelde beoordeling zal worden 
nagegaan of dit hoofdstuk moet blijven 
worden toegepast.

3. Uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van dit 
hoofdstuk, waarin aan de hand van de in lid 
1 bedoelde beoordeling zal worden 
nagegaan of dit hoofdstuk moet blijven 
worden toegepast.

Or. en

Motivering

Aanpassing van tussentijdse termijnen aan de voorgestelde opneming van een tijdslimiet voor 
deze verordening.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intrekking van de machtiging Verplichting tot samenwerking

Or. en

Motivering

De woorden “Verplichting tot samenwerking” geven het spraakgebruik weer van het EU-
Verdrag en van het oordeel van het HvJ in de zaken tegen Oostenrijk, Zweden en Finland 
over kapitaaloverdrachtsclausules in bilaterale investeringsovereenkomsten. 
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 –inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 3 bedoelde machtiging 
kan worden ingetrokken wanneer:

1. Lidstaten zijn verplicht om opnieuw 
over een bilaterale 
investeringsovereenkomst te 
onderhandelen of deze zo nodig te 
beëindigen als deze onverenigbaar is met 
de wetgeving of het beleid van de Unie 
zoals omschreven in artikel 5, lid 1.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendementen 11 en 12. Het is essentieel voor het intrekkingsmechanisme 
dat de proceslast wordt overgeheveld van de Commissie naar de lidstaten, die een eventueel 
intrekkingsbesluit van de Commissie kunnen aanvechten via art. 263 VWEU.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letters a t/m d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een overeenkomst in strijd is met het 
recht van de Unie voor zover het geen 
onverenigbaarheden betreft die 
voortvloeien uit de verdeling van 
bevoegdheden tussen de Unie en haar 
lidstaten, of

Schrappen

(b) een overeenkomst een van kracht 
zijnde overeenkomst van de Unie met dat 
derde land geheel of gedeeltelijk overlapt 
en deze overlapping niet in de laatste 
overeenkomst geregeld wordt, of
(c) een overeenkomst een belemmering 
vormt voor de ontwikkeling en uitvoering 
van het investeringsbeleid van de Unie, en 
met name van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek, of
(d) de Raad binnen een jaar na indiening 
van een aanbeveling van de Commissie op 
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grond van artikel 218, lid 3, van het 
Verdrag, geen besluit genomen heeft over 
de machtiging om onderhandelingen te 
openen over een overeenkomst die een uit 
hoofde van artikel 2 aangemelde 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
overlapt.

Or. en

Motivering

De herhaling van de gronden (a)-(c) is overbodig, gezien artikel 5, lid 1; grond (d) houdt 
geen verband met de verplichting van de lidstaten tot samenwerking, maar met het stilzitten 
van de Raad die daarmee afbreuk doet aan het vermogen van de Unie tot formulering en 
uitvoering van haar beleid, en moet dus afzonderlijk aan de orde komen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de Commissie van oordeel is dat 
er redenen zijn om de in artikel 3 
bedoelde machtiging in te trekken, brengt 
zij aan de betrokken lidstaat een met 
redenen omkleed advies uit over de 
stappen die ondernomen moeten worden 
om aan de in lid 1 bedoelde vereisten te 
voldoen. Tussen de Commissie en de 
betrokken lidstaat vindt overleg plaats.

2. Indien de Commissie van oordeel is dat 
op een lidstaat de verplichting rust 
opnieuw te onderhandelen over een 
overeenkomst of deze overeenkomst te 
beëindigen, brengt zij aan de betrokken 
lidstaat een met redenen omkleed advies 
uit over de stappen die ondernomen 
moeten worden om te voldoen aan zijn 
verplichting tot samenwerking ingevolge 
artikel 4, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie. Tussen de 
Commissie en de betrokken lidstaat vindt 
overleg plaats, dat al naar het geval moet 
leiden tot een besluit tot verlening van 
machtiging voor de opening van 
onderhandelingen in de zin van artikel 9.

Or. en

Motivering

In plaats van de nodige stappen voor heronderhandeling of beëindiging voor te schrijven in 
het intrekkingsbesluit, is het beter wanneer het overleg naar aanleiding van het advies van de 
Commissie direct voert tot een besluit waarbij de lidstaat wordt gemachtigd tot opening van 
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onderhandelingen zoals de Commissie verlangt. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de aangelegenheid tijdens het in 
lid 2 bedoelde overleg niet kan worden 
opgelost, trekt de Commissie de 
machtiging voor de betrokken 
overeenkomst in. De Commissie neemt een 
besluit over de intrekking van de 
machtiging volgens de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde procedure. Het besluit bevat de 
eis dat de lidstaat passende maatregelen 
neemt en de overeenkomst in kwestie zo 
nodig beëindigt.

3. Indien de aangelegenheid tijdens het in 
lid 2 bedoelde overleg niet kan worden 
opgelost, of indien de betrokken lidstaat 
verzuimt de nodige maatregelen te nemen 
binnen de bij het overleg overeengekomen 
termijn, trekt de Commissie de in artikel 3 
bedoelde machtiging voor de betrokken 
overeenkomst in. De Commissie neemt een 
besluit over de intrekking van de 
machtiging volgens de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde procedure. 

Or. en

Motivering

Het is essentieel voor het intrekkingsmechanisme dat de proceslast van de Commissie naar de 
lidstaten wordt verlegd, die een eventueel besluit van de Commissie om de machtiging in te 
trekken, kunnen aanvechten via art. 263 VWEU. Het is daarom raadzaam een termijn vast te 
leggen waarbinnen de lidstaat na het overleg de nodige maatregelen neemt ; anders zou de 
Commissie, nu het overleg op zich niet is mislukt, nog een keer in actie moeten komen in 
plaats van de lidstaat eenvoudig tot handelen te moeten bewegen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  3 bis. De Commissie kan de machtiging 
voor overeenkomsten met een derde land 
ook intrekken wanneer de Raad binnen 
een jaar na indiening van een 
aanbeveling van de Commissie op grond 
van artikel 218, lid 3, van het Verdrag, 
geen besluit genomen heeft over de 
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machtiging om onderhandelingen te 
openen over een overeenkomst die de door 
de lidstaten gesloten overeenkomsten 
geheel of gedeeltelijk overlapt.
De Commissie neemt een besluit over de 
intrekking van de machtiging volgens de 
in artikel 15, lid 2, bedoelde procedure.

Or. en

Motivering
Deze intrekkingsgrond die moet verzekeren dat de Unie daadwerkelijk haar exclusieve 
bevoegdheid kan uitoefenen en haar investeringsbeleid kan uitbouwen, moet afzonderlijk 
worden behandeld omdat hier geen overleg met lidstaten over hun overeenkomsten aan te pas 
komt, maar alleen de interactie tussen Raad en Commissie .

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder de in de artikel 8 tot en met 12 
neergelegde voorwaarden wordt een 
lidstaat gemachtigd met een derde land 
onderhandelingen aan te gaan om een 
bestaande investeringsovereenkomst te 
wijzigen of een nieuwe te sluiten.

Onder de in de artikel 8 tot en met 12 
neergelegde voorwaarden wordt een 
lidstaat gemachtigd met een derde land 
onderhandelingen aan te gaan om een 
bestaande investeringsovereenkomst te 
wijzigen of een nieuwe te sluiten, 
gedurende een aanvankelijke periode van 
acht jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Zonder tijdslimiet zouden naast de verordening nog parallelle mogelijk incompatibele 
investeringsregimes kunnen ontstaan, wat niet bevorderlijk zou zijn voor de rechtszekerheid. 
Een voldoende lange overgangsperiode is weliswaar nodig, maar dualiteit van onbeperkte 
duur in het investeringsbeleid van de EU zou in tegenspraak komen met de doelmatige 
uitvoering van artikel 207, lid 1, VWEU waarin duidelijk is bepaald dat investeringsbeleid 
een bevoegdheid van de Unie is. 
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letters a t/m c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verleent machtiging tot 
het openen van formele onderhandelingen 
tenzij zij tot de conclusie komt dat de 
opening van de onderhandelingen:

1. De Commissie verleent machtiging tot 
het openen van formele onderhandelingen 
tenzij zij constateert dat de opening van de 
onderhandelingen onverenigbaar is met 
het recht of het beleid van de Unie zoals 
omschreven in artikel 5, lid 1.

(a) in strijd is met het recht van de Unie 
voor zover het geen onverenigbaarheden 
betreft die voortvloeien uit de verdeling 
van bevoegdheden tussen de Unie en haar 
lidstaten, of
(b) de doelstellingen van lopende of 
ophanden zijnde onderhandelingen tussen 
de Unie en het betrokken derde land 
ondermijnt, of 
(c) een belemmering vormt voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het 
investeringsbeleid van de Unie, en met 
name van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek. 

Or. en

Motivering

Hiermee wordt artikel 9 op één lijn gebracht met de voorgestelde herformulering van artikel 
6, lid 1. Door verwijzing naar artikel 5, lid 1 kan de vraag of hier de grond van “overlapping 
van een overeenkomst met de Unie” hier moet worden genoemd, achterwege blijven en wordt 
bovendien een lange opsomming van de grondslagen voor de bepaling van het Unie-beleid 
vermeden. 

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letters a t/m d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na de kennisgeving gaat de Commissie 3. Na de kennisgeving gaat de Commissie 
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na of de na onderhandelingen tot stand 
gekomen overeenkomst niet:

na of de na onderhandelingen tot stand 
gekomen overeenkomst niet:

(a) in strijd is met het recht van de Unie 
voor zover het geen onverenigbaarheden 
betreft die voortvloeien uit de verdeling 
van bevoegdheden tussen de Unie en haar 
lidstaten, of

(a) in strijd komt met de wetgeving of het 
beleid van de Unie zoals omschreven in 
artikel 5, lid 1, of

(b) de doelstellingen van lopende of 
ophanden zijnde onderhandelingen tussen 
de Unie en het betrokken derde land 
ondermijnt, of 
(c) een belemmering vormt voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het 
investeringsbeleid van de Unie, en met 
name van de gemeenschappelijke 
handelspolitiek, of
(d) in strijd is met het vereiste van artikel 
9, lid 2, indien van toepassing. 

(d) in strijd is met het vereiste van artikel 
9, lid 2, indien van toepassing.  

Or. en

Motivering

Hiermee wordt artikel 11 op één lijn gebracht met de voorgestelde herformulering van artikel 
6, lid 1. Door verwijzing naar artikel 5, lid 1 kan de vraag of hier de grond van “overlapping 
van een overeenkomst met de Unie” hier moet worden genoemd, achterwege blijven en wordt 
bovendien een lange opsomming van de grondslagen voor de bepaling van het Unie-beleid 
vermeden. 

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  7 bis. De Commissie brengt jaarlijks aan 
het Parlement en de Raad verslag uit over 
gewijzigde en nieuw gesloten 
overeenkomsten, en de gevallen waarin 
machtiging voor gewijzigde of nieuw 
gesloten overeenkomsten werd geweigerd, 
en publiceert een lijst van gewijzigde en 
nieuw gesloten overeenkomsten in het 
Publicatieblad van de EU.
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Or. en

Motivering

Aangezien de wijziging van bestaande en de sluiting van nieuwe bilaterale 
investeringsovereenkomsten belemmeringen kunnen opleveren voor het uitwerken en 
uitvoeren van een EU-investeringsbeleid, moeten het Parlement en de EU regelmatig door de 
Commissie op de hoogte worden gehouden van de gevallen waarin zij machtiging verleent 
c.q. weigert. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van dit 
hoofdstuk, waarin zal worden nagegaan of 
dit hoofdstuk moet blijven worden 
toegepast.

1. Uiterlijk vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de toepassing van dit hoofdstuk, waarin zal 
worden nagegaan of dit hoofdstuk moet 
blijven worden toegepast.

Or. en

Motivering

Aanpassing van tussentijdse termijnen aan de voorgestelde opneming van een tijdslimiet voor 
deze verordening.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK III bis
Geldigheidsduur van de verordening

Artikel 12 bis
1. Deze verordening verstrijkt vijf jaar na 
haar inwerkingtreding; tegen die tijd 
moeten alle bestaande bilaterale 
overeenkomsten tussen de lidstaten en 
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derde landen worden vervangen door een 
investeringsovereenkomst van de Unie.

   2. Uiterlijk zes jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
brengt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
voortgang met de vervanging van de 
bilaterale overeenkomsten van de 
lidstaten met derde landen door een 
investeringsovereenkomst van de Unie. 
Wanneer in dat verslag wordt aanbevolen 
de geldigheidsduur van de verordening te 
verlengen, kan dit alleen voor een periode 
van maximaal vijf jaar, en moet dit 
vergezeld gaan van een deugdelijk 
wetgevingsvoorstel.

Or. en

Motivering

Zonder tijdslimiet zouden naast de verordening nog parallelle mogelijk incompatibele 
investeringsregimes kunnen ontstaan, wat niet bevorderlijk zou zijn voor de rechtszekerheid. 
Een voldoende lange overgangsperiode is weliswaar nodig, maar dualiteit van onbeperkte 
duur in het investeringsbeleid van de EU zou in tegenspraak komen met de doelmatige 
uitvoering van artikel 207, lid 1, VWEU waarin duidelijk is bepaald dat investeringsbeleid 
een bevoegdheid van de Unie is.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
 Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor alle binnen de werkingssfeer van 
deze verordening vallende overeenkomsten 
brengt de betrokken lidstaat de Commissie 
onverwijld op de hoogte van alle 
vergaderingen die uit hoofde van de 
overeenkomst plaatsvinden. Aan de 
Commissie worden de agenda en alle 
relevante informatie verstrekt die inzicht 
verschaffen in de te bespreken 
onderwerpen. De Commissie kan de 
betrokken lidstaat om nadere inlichtingen 
verzoeken. Als een te bespreken onderwerp 

1. Voor alle binnen de werkingssfeer van 
deze verordening vallende overeenkomsten 
brengt de betrokken lidstaat de Commissie 
onverwijld op de hoogte van alle 
vergaderingen die uit hoofde van de 
overeenkomst plaatsvinden. Aan de 
Commissie worden de agenda en alle 
relevante informatie verstrekt die inzicht 
verschaffen in de te bespreken 
onderwerpen. De Commissie kan de 
betrokken lidstaat om nadere inlichtingen 
verzoeken. een belemmering vormt voor de 
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van invloed kan zijn op de uitvoering van 
het investeringsbeleid van de Unie, en met 
name de gemeenschappelijke 
handelspolitiek, kan de Commissie de 
betrokken lidstaat vragen een bepaald 
standpunt in te nemen.

ontwikkeling en uitvoering van het 
investeringsbeleid van de Unie, zoals 
omschreven in individuele of algemene 
onderhandelingsmandaten met derde 
landen of andere handelingen of 
onderling afgestemde praktijken van de 
EU-instellingen op het gebied van de
gemeenschappelijke handelspolitiek, en 
zoals dit beleid voortvloeit uit de algemene 
beginselen zoals in de Verdragen vervat, 
met name in artikel 3, lid 5 en artikel 6, 
lid 1 van het VEU, en in Titel II van Deel 
I van het VWEU , kan de Commissie de 
betrokken lidstaat vragen een bepaald 
standpunt in te nemen.

Or. en

Motivering

Wil men het jonge investeringsbeleid van de Unie kunnen omschrijven dan moet men wel 
specifiek zijn, wat alleen kan aan de hand van tastbare manifestaties van dat beleid in de 
gemeenschappelijke handelspolitiek èn de fundamentele beginselen die aan elke 
bevoegdheidsuitoefening door de Unie ten grondslag liggen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
 Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor alle binnen de werkingssfeer van 
deze verordening vallende overeenkomsten 
brengt de betrokken lidstaat de Commissie 
onverwijld op de hoogte van eventuele aan 
hem voorgelegde opmerkingen dat een 
bepaalde maatregel in strijd is met de 
overeenkomst. De lidstaat brengt de 
Commissie onmiddellijk op de hoogte van 
eventuele uit hoofde van de overeenkomst 
ingediende verzoeken tot 
geschillenregeling zodra de lidstaat van het 
verzoek kennis draagt. De lidstaat en de 
Commissie werken volledig samen en 
nemen alle nodige maatregelen om voor 
een doeltreffende verdediging te zorgen, 

2. Voor alle binnen de werkingssfeer van 
deze verordening vallende overeenkomsten 
brengt de betrokken lidstaat de Commissie 
onverwijld op de hoogte van eventuele aan 
hem voorgelegde opmerkingen dat een 
bepaalde maatregel in strijd is met de 
overeenkomst. De lidstaat brengt de 
Commissie onmiddellijk op de hoogte van 
eventuele uit hoofde van de overeenkomst 
ingediende verzoeken tot 
geschillenregeling zodra de lidstaat van het 
verzoek kennis draagt. De lidstaat en de 
Commissie werken volledig samen en 
nemen alle nodige maatregelen om te 
zorgen, dat de Commissie in zo ruim 
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wat zo nodig ook kan inhouden dat de 
Commissie aan de procedure deelneemt.

mogelijke mate aan de procedure 
deelneemt. 

Or. en

Motivering

Op een gevoelig wetgevingsterrein als investeerdersbescherming, waar de regels wellicht 
door internationale arbitragecolleges moeten worden toegepast en geïnterpreteerd, waarvan 
de uitspraken mogelijk vooruitlopen op de formulering en toepassing van het EU-
investeringsbeleid, is het belangrijk dat de Commissie volledig kan deelnemen aan geschillen 
waarbij lidstaten zijn betrokken.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de kennisgeving aan de Commissie van 
onderhandelingen en het resultaat daarvan 
overeenkomstig de artikelen 8 en 11, 
kunnen de lidstaten aangeven of door hen 
verstrekte informatie als vertrouwelijk 
dient te worden beschouwd en of deze 
informatie aan andere lidstaten kan worden 
doorgegeven.

Bij de kennisgeving aan de Commissie van 
onderhandelingen en het resultaat daarvan 
overeenkomstig de artikelen 8 en 11, 
kunnen de lidstaten om vertrouwelijke 
behandeling vragen, overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 
mei 2001 inzake de toegang van het 
publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie1..

__________
1 PB L 145, 31.5.2001, p.43.

Or. en

Motivering

Aangezien de wijziging van bestaande en de sluiting van nieuwe bilaterale 
investeringsovereenkomsten belemmeringen kunnen opleveren voor het uitwerken en 
uitvoeren van een EU-investeringsbeleid, moeten verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
worden behandeld overeenkomstig de voor de EU-instellingen geldende verordening.
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TOELICHTING

Uw rapporteur verwelkomt de met deze voorgestelde verordening beoogde tenuitvoerlegging 
van artikel 207, lid 1, VWEU, dat de EU een exclusieve bevoegdheid verschaft op gebied van 
directe buitenlandse investeringen, als onderdeel van de gemeenschappelijke handelspolitiek. 
In een wereld van gemondialiseerde uitwisseling van goederen en kapitaal, en als logische 
consequentie van de gemeenschappelijke handelspolitiek van de EU, dient ook het 
investeringsbeleid van de lidstaten op EU-niveau te worden gecoördineerd en beslist. Dat 
betekent dat het huidige stelsel van talloze overlappende en soms tegenstrijdige Bilaterale 
Investeringsovereenkomsten van de lidstaten moet worden vervangen – binnen een redelijke 
termijn – door een nieuw kader van moderne EU-investeringsovereenkomsten die consistent 
zijn met horizontale beleidsdoelstellingen van de EU.

Aangezien het bij directe buitenlandse investeringen om risicovolle investeringen gaat voor 
langere termijn, heeft de verordening mede tot belangrijke taak voor een grote mate van 
rechtszekerheid gedurende de overgangsperiode te zorgen. In dit opzicht is de rapporteur sterk 
voorstander van de co-existentiële benadering die de Commissie in haar ontwerpverordening 
voorstelt. Het is immers van essentieel belang dat de bestaande bilaterale overeenkomsten, 
middels een machtigingstelsel, in stand blijven en dat de lidstaten onder duidelijke 
voorwaarden de mogelijkheid behouden opnieuw te onderhandelen over bestaande bilaterale 
overeenkomsten, in voorbereiding zijnde overeenkomsten af te werken en onderhandelingen 
te openen over nieuwe overeenkomsten. Evenzeer is van essentieel belang dat, gedurende de 
periode van co-existentie, de machtiging voor bestaande of nieuw overeengekomen bilaterale 
overeenkomsten van lidstaten niet in de weg staat aan de opkomst van een Europawijd 
investeringsbeleid en internationale investeringsovereenkomsten van de EU met bepaalde 
derde landen en in het algemeen. Daarom moet ermee worden ingestemd dat de verordening 
de Commissie de mogelijkheid biedt om een machtiging te weigeren, of om van de lidstaat te 
verlangen opnieuw over een bilaterale investeringsovereenkomst te onderhandelen of deze te 
beëindigen, en de goedkeuring van de Commissie te vragen voor nieuw overeengekomen 
bilaterale overeenkomsten.

Rechtszekerheid blijft echter een relatief begrip zolang de overgang van het 
investeringsbeschermingsregime niet is voltooid, en gezien de geldigheid van bestaande 
bilaterale overeenkomsten van lidstaten op grond van het internationaal publiekrecht. Uw 
rapporteur wil duidelijkheid scheppen rond de rechtszekerheid tegen de achtergrond van een 
benodigde overgangstermijn, door middel van twee series amendementen:

1) Invoering van een tijdslimiet voor de overgang

Het Parlement moet erop staan dat in de verordening een tijdslimiet wordt gesteld voor de 
overgang. Zonder tijdslimiet zouden naast de verordening nog parallelle mogelijk 
incompatibele investeringsregimes kunnen ontstaan, wat niet bevorderlijk zou zijn voor de 
rechtszekerheid. Een voldoende lange overgangsperiode is weliswaar nodig, maar dualiteit 
van onbeperkte duur in het investeringsbeleid van de EU zou in tegenspraak komen met de 
doelmatige uitvoering van artikel 207, lid 1, VWEU waarin duidelijk is bepaald dat 
investeringsbeleid een bevoegdheid van de Unie is. In dat opzicht zou een langere periode van 
uitblijvende invulling van het Verdrag ook aanvechtbaar zijn, en de rechtsonzekerheid 
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evenzeer vergroten.

De herzieningsbepalingen van de artikelen 5 en 12 van de ontwerpverordening - uiterlijk vijf 
jaar na de inwerkingtreding van deze verordening gaat de Commissie na of de mogelijkheid 
voor de lidstaten om te heronderhandelen over bilaterale overeenkomsten of nieuwe te sluiten, 
moet blijven worden toegepast – zijn onbevredigend. Het Parlement moet duidelijk te kennen 
geven het naast elkaar bestaan van nationale bilaterale overeenkomsten en de opkomst van 
internationale investeringsovereenkomsten van de EU als uitzondering te beschouwen, slechts 
tijdelijk gerechtvaardigd om rechtszekerheid te kunnen blijven bieden. 

2) Verduidelijking van voorwaarden voor weigering van machtiging

In het ontwerp wordt onderscheid voorgesteld tussen drie soorten gronden voor weigering van 
een machtiging voor een bilaterale overeenkomst.  

Met name het onderscheid tussen "in strijd zijn met het recht van de Unie" (punt a) en 
"(gehele of gedeeltelijke overlapping van) een van kracht zijnde overeenkomst van de Unie 
met dat derde land (...) (welke) overlapping niet in de laatste overeenkomst geregeld wordt" 
(punt b) geeft onnodige aanleiding tot onzekerheid. De indruk ontstaat dat een toekomstige 
EU-overeenkomst met een derde land de overlapping niet zou kunnen regelen of geen ruimte 
zou laten voor naast elkaar bestaande regimes, wat uit principe niet kan worden aanvaard. Dit 
onderscheid is bovendien ten overvloede, want een van kracht zijnde overeenkomst van de 
EU met een derde land maakt deel uit van het EU-recht, en een bilaterale 
investeringsovereenkomst die ingevolge artikel 2 is aangemeld, krijgt automatisch machtiging 
ingevolge artikel 3 en kan daarom niet onverenigbaar zijn met de bevoegdheidsverdeling.

Uw rapporteur stelt voor de beide categorieën samen te voegen onder de duidelijke rubriek 
“strijd met het EU-recht”.

Anderzijds wordt in het ontwerp, onder de derde categorie van weigeringsgronden (punt c), 
niet duidelijk gemaakt wat het wel kan zijn dat "een belemmering vormt voor de ontwikkeling 
en uitvoering van het investeringsbeleid van de Unie". Nu dit betrekking heeft op nog uit te 
werken beleid, voegt ook dit nog toe aan de onzekerheid.

Uw rapporteur stelt voor hiervoor te verwijzen naar het groeiende corpus van mandaten aan 
de Commissie voor investeringsonderhandelingen met derde landen, en naar de belangrijkste 
cohesiebeginselen in het Verdrag van Lissabon, namelijk de artikelen 3, lid 5, en 6, lid 1, 
VEU en Titel II van Deel I van het VWEU.

Tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het nieuwe EU-investeringsbeleid stelt de 
Rapporteur verder nog voor, een verplichting voor de lidstaten toe te voegen om bij 
(her)onderhandeling over bestaande of nieuwe bilaterale overeenkomsten een 
geschillenregeling op te nemen waarbij de Commissie aan de procedure zal kunnen 
deelnemen, in ieder geval als amicus curiae, en dat de vertrouwelijkheidsvoorschriften 
worden opgeheven zodat de Commissie in die hoedanigheid kan optreden. Dat moet worden 
gezien als onontbeerlijk element voor het nieuwe EU-investeringsbeleid, en voor de overgang 
daartoe.  
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Onder verwijzing naar de praktijken die bij de North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) ingang hebben gevonden, wordt algemeen erkend dat gebrek aan transparantie rond 
de geschillenbeslechtingsregelingen die deel uitmaken van de meeste bestaande bilaterale 
overeenkomsten van de EU-lidstaten op zich reeds een dergelijke onverenigbaarheid met het 
EU-recht zou opleveren. Dat is dus een aspect waarmee de lidstaten rekening moeten houden 
bij hun onderhandelingen over nieuwe bilaterale investeringsovereenkomsten. Op dit punt 
stelt de rapporteur voor, een verwijzing in te voegen naar Verordening (EG) nr. 1049/2001 
van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek 
tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.


