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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate 
între state membre și țări terțe 
(COM(2010)0344 – C7-0172/2010  – 2010/0197(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0344),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0172/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare (A7-0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ținând cont de faptul că autorizația de 
a menține, a modifica sau a încheia 
acorduri vizate de prezentul regulament 
ține de competența exclusivă a Uniunii, ea 
trebuie considerată ca fiind o măsură 
excepțională. Autorizația este acordată fără 
a aduce atingere aplicării articolului 258 
din tratat în ceea ce privește neîndeplinirea 

(8) Ținând cont de faptul că autorizația de 
a menține, a modifica sau a încheia 
acorduri vizate de prezentul regulament 
ține de competența exclusivă a Uniunii, ea 
trebuie considerată ca fiind o măsură 
excepțională cu caracter temporar. 
Autorizația este acordată fără a aduce 
atingere aplicării articolului 258 din tratat 
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de către statele membre a obligațiilor 
impuse de tratate, altele decât 
incompatibilitățile care decurg din 
atribuirea competențelor între Uniune și 
statele sale membre.

în ceea ce privește neîndeplinirea de către 
statele membre a obligațiilor impuse de 
tratate, altele decât incompatibilitățile care 
decurg din atribuirea competențelor între 
Uniune și statele sale membre.

Or. en

Justificare

În legătură cu propunerea de a se introduce un calendar pentru prezentul regulament. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia ar trebui să fie în măsură să 
retragă autorizația dacă un acord nu este în 
conformitate cu dreptul Uniunii, 
independent de incompatibilitățile care 
decurg din atribuirea competențelor între 
Uniune și statele sale membre. De 
asemenea, autorizația poate fi retrasă 
dacă un acord în vigoare încheiat de 
Uniune cu o țară terță conține dispoziții 
referitoare la investiții similare cu cele 
existente într-un acord al unui stat 
membru. Pentru a garanta că acordurile 
statelor membre nu subminează 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii în materie de investiții, 
în special a măsurilor autonome ale 
politicii comerciale comune, autorizația 
poate fi retrasă. În sfârșit, există 
posibilitatea de a retrage autorizația în 
cazul în care Consiliul nu adoptă o decizie 
privind autorizația de a deschide negocieri 
în materie de investiții în termen de un an 
de la transmiterea unei recomandări de 
către Comisie, în temeiul articolului 218 
alineatul (3) din tratat.

(10) Comisia ar trebui să fie în măsură să 
retragă autorizația dacă un acord nu este în 
conformitate cu dreptul Uniunii, inclusiv 
orice acord în vigoare încheiat de Uniune 
cu o țară terță. Pentru a garanta că 
acordurile statelor membre nu subminează 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii în materie de investiții, 
autorizația poate fi retrasă. În sfârșit, există 
posibilitatea de a retrage autorizația în 
cazul în care Consiliul nu adoptă o decizie 
privind autorizația de a deschide negocieri 
în materie de investiții în termen de un an 
de la transmiterea unei recomandări de 
către Comisie, în temeiul articolului 218 
alineatul (3) din tratat.

Or. en
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Justificare

Acordurile în vigoare încheiate de UE cu țări terțe fac parte din legislația Uniunii. Tratatele 
bilaterale de investiții notificate în conformitate cu articolul 2 sunt autorizate în mod automat 
în temeiul articolului 3 și, prin urmare, nu pot fi incompatibile cu repartizarea competențelor. 
Prin urmare, aceste precizări sunt superflue. Politica comercială comună nu trebuie 
menționată în mod expres în acest considerent. La amendamentul 12 este prezentată o 
propunere de formulare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Autorizația de a modifica sau de a 
încheia acorduri, prevăzută în prezentul 
regulament, permite în special statelor 
membre să abordeze eventualele 
incompatibilități existente între acordurile 
lor internaționale de investiții și dreptul 
Uniunii, altele decât incompatibilitățile 
care decurg din atribuirea competențelor 
între Uniune și statele sale membre, care 
sunt abordate în prezentul regulament.

(11) Autorizația de a modifica sau de a 
încheia acorduri într-o anumită perioadă 
de timp, prevăzută în prezentul regulament, 
permite în special statelor membre să 
abordeze eventualele incompatibilități 
existente între acordurile lor internaționale 
de investiții și dreptul Uniunii, abordate în 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

În legătură cu propunerea de a se introduce un calendar pentru prezentul regulament.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În termen de cel mult cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea capitolelor II și III 
din prezentul regulament. Acest raport ar 
trebui, printre altele, să examineze 
necesitatea de a continua aplicarea acestor 

(12) În termen de cel mult patru ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea capitolelor II și III 
din prezentul regulament. Acest raport ar 
trebui, printre altele, să examineze 
necesitatea de a continua aplicarea acestor 
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capitole. În cazul în care raportul 
recomandă întreruperea aplicării 
dispozițiilor acestor capitole sau propune 
modificări ale acestor dispoziții, el trebuie 
să fie însoțit de o propunere legislativă 
adecvată. Cu excepția situației în care 
sunt înlocuite de un acord al Uniunii în 
materie de investiții sau sunt denunțate 
din alte motive, acordurile bilaterale 
încheiate de statele membre cu țări terțe 
rămân obligatorii pentru părți în dreptul 
internațional public.

capitole. În cazul în care raportul 
recomandă întreruperea aplicării 
dispozițiilor acestor capitole sau propune 
modificări ale acestor dispoziții, el trebuie 
să fie însoțit de o propunere legislativă 
adecvată. 

Or. en

Justificare

Perioada de timp este adaptată la propunerea de a se introduce un calendar. Mențiunea 
privind valabilitatea continuă în temeiul dreptului internațional public nu are legătură cu 
aspectul abordat în acest considerent, aceasta fiind evidentă în temeiul dreptului 
internațional public.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Acordurile autorizate în temeiul 
prezentului regulament sau autorizațiile de 
a deschide negocieri în vederea modificării 
unui acord bilateral existent sau a încheierii 
unui nou acord bilateral cu o țară terță nu 
ar trebui în niciun caz să constituie un 
obstacol în calea punerii în aplicare a 
politicilor Uniunii în materie de investiții, 
în special a politicii comerciale comune.

(13) Acordurile autorizate în temeiul 
prezentului regulament sau autorizațiile de 
a deschide negocieri în vederea modificării 
unui acord bilateral existent sau a încheierii 
unui nou acord bilateral cu o țară terță nu 
ar trebui în niciun caz să constituie un 
obstacol în calea punerii în aplicare a 
politicilor Uniunii în materie de investiții.

Or. en

Justificare

Politica comercială comună nu trebuie menționată în mod expres în acest considerent. La 
amendamentul 12 este prezentată o propunere de formulare.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Prezentul regulament ar trebui să 
expire la opt ani de la data intrării în 
vigoare. Până la data expirării, toate 
acordurile bilaterale în vigoare încheiate 
de statele membre cu țări terțe ar trebui 
înlocuite cu un acord al UE în materie de 
investiții.

Or. en

Justificare

În legătură cu propunerea de a se introduce un calendar pentru prezentul regulament.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (13b) Cel târziu la șase ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, 
Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport cu privire la progresele realizate 
în ceea ce privește înlocuirea acordurilor 
bilaterale încheiate de statele membre cu 
țări terțe cu un acord al Uniunii în 
materie de investiții. În cazul în care 
raportul recomandă extinderea 
termenului de aplicare a regulamentului, 
acesta ar trebui prelungit pentru o 
perioadă de cel mult cinci ani, iar 
raportul ar trebui să fie însoțit de o 
propunere legislativă corespunzătoare.

Or. en
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Justificare

În legătură cu propunerea de a se introduce un calendar pentru prezentul regulament.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (16a) Statele membre și Comisia ar trebui 
să adopte toate măsurile necesare pentru 
a garanta dreptul Comisiei de a participa 
în cea mai mare măsură cu putință la 
eventualele proceduri de soluționare a 
litigiilor inițiate în temeiul unui acord 
bilateral de investiții încheiat de un stat 
membru.

Or. en

Justificare

Este necesară o mențiune pentru a conferi putere juridică dispozițiilor privind participarea 
Comisiei la procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul articolului 13 alineatul (2).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește 
modalitățile, condițiile și procedura 
conform cărora statele membre sunt 
autorizate să mențină în vigoare, să 
modifice sau să încheie acorduri bilaterale 
de investiții cu țări terțe.

Prezentul regulament stabilește 
modalitățile, condițiile și procedura 
conform cărora statele membre sunt 
autorizate să mențină în vigoare, să 
modifice sau să încheie acorduri bilaterale 
de investiții cu țări terțe pe durata unei 
perioade de tranziție acordată pentru 
înlocuirea acestor acorduri cu acorduri 
ale Uniunii în materie de investiții. De 
asemenea, prezentul regulament stabilește 
o procedură pentru încheierea perioadei 
de tranziție.
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Or. en

Justificare

În legătură cu propunerea de a se introduce un calendar pentru prezentul regulament.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor 
Uniunii în materie de investiții și altor 
obligații ale statelor membre în temeiul 
dreptului Uniunii, statele membre sunt 
autorizate, în conformitate cu articolul 2 
alineatul (1) din tratat, să mențină în 
vigoare acordurile bilaterale de investiții 
care au fost notificate în conformitate cu 
articolul 2 din prezentul regulament.

Fără a aduce atingere competențelor 
Uniunii în materie de investiții și altor 
obligații ale statelor membre în temeiul 
dreptului Uniunii, statele membre sunt 
autorizate, în conformitate cu articolul 2 
alineatul (1) din tratat, să mențină în 
vigoare acordurile bilaterale de investiții 
care au fost notificate în conformitate cu 
articolul 2 din prezentul regulament pentru 
o perioadă de opt ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Fără un calendar, regulamentul ar permite apariția unor regimuri de investiții paralele, 
eventual incompatibile, amplificând astfel insecuritatea juridică. Deși este necesară o 
perioadă de tranziție suficient de îndelungată, o situație de dualitate fără o limită exactă în 
timp privind politica de investiții a UE ar împiedica punerea efectivă în aplicare a articolului 
207 alineatul (1) din TFUE, care atribuie în mod explicit Uniunii competența în materie de 
politici de investiții. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – literele a și b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) implică incompatibilități cu dreptul 
Uniunii, altele decât cele care decurg din 
atribuirea competențelor între Uniune și 

(a) implică incompatibilități cu dreptul 
Uniunii, inclusiv cu orice acord în vigoare 
al Uniunii cu o altă țară terță sau
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statele sale membre sau
(b) se suprapun, parțial sau în totalitate, 
cu un acord în vigoare al Uniunii cu 
aceeași țară terță și acesta din urmă nu 
abordează această suprapunere specifică
sau

  

Or. en

Justificare

Precizările sunt de prisos deoarece orice tratat bilateral de investiții notificat în conformitate 
cu articolul 2 este autorizat automat în temeiul articolului 3 și, prin urmare, nu este 
incompatibil cu repartizarea competențelor, iar acordurile în vigoare încheiate de UE cu țări 
terțe fac parte din legislația Uniunii. Cuvântul „incompatibilități” răspunde în măsură 
suficientă necesității de a exclude soluțiile divergente adoptate în temeiul unui tratat bilateral 
de investiții și al unui acord încheiat de UE, inclusiv prin dispoziția potrivit căreia un acord 
încheiat de UE ar putea soluționa această suprapunere.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) constituie un obstacol în calea 
dezvoltării și a punerii în aplicare a 
politicilor Uniunii în materie de investiții,
în special a politicii comerciale comune. 

(c) constituie un obstacol în calea 
dezvoltării și a punerii în aplicare a 
politicilor Uniunii în materie de investiții, 
potrivit specificărilor din mandatele 
individuale sau generale privind inițierea 
sau încheierea negocierilor cu țări terțe 
sau altor acte ori practici coordonate ale 
instituțiilor Uniunii în domeniul politicii 
comerciale comune și astfel cum rezultă 
din principiile generale stabilite în tratate, 
în special la articolul 3 alineatul (5) și la 
articolul 6 alineatul (1) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, precum și în 
partea I titlul II din Tratatul privind 
funcționarea Uniuni Europene.

Or. en

Justificare

Capacitatea de a defini politicile Uniunii în curs de elaborare privind investițiile presupune 
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precizie, care trebuie să se bazeze pe manifestări concrete ale acestei politici în domeniul 
politicii comerciale comune, precum și pe principiile generale care reglementează toate 
formele de exercitare a competențelor Uniunii, iar referința la acestea este cu atât mai 
importantă într-un domeniu sensibil precum legislația în materie de protecție a investițiilor, 
care este în final aplicată și interpretată de tribunale de arbitraj internațional.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (ca) împiedică Comisia, Parlamentul, 
Consiliul și publicul larg să aibă acces la 
documente privind soluționarea litigiilor 
în cadrul acordurilor, inclusiv, dar fără a 
se limita la notificarea de arbitraj, precum 
și la toate documentele emise de tribunal, 
și împiedică Comisia să participe la 
proceduri cel puțin în calitate de amicus 
curiae.

Or. en

Justificare

Inserarea acestei litere conferă putere juridică dispozițiilor privind participarea Comisiei la 
procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul articolului 13 alineatul (2).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de cel mult cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea prezentului capitol, 
în care este examinată necesitatea de a 
continua aplicarea acestuia, pe baza 
reexaminării menționate la alineatul 1.

(3) În termen de cel mult patru ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea prezentului capitol, 
în care este examinată necesitatea de a 
continua aplicarea acestuia, pe baza 
reexaminării menționate la alineatul 1.
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Or. en

Justificare

Alinierea termenelor intermediare la propunerea de a se introduce un calendar pentru 
prezentul regulament.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Retragerea autorizației Obligația de cooperare

Or. en

Justificare

Formularea „obligația de cooperare” reflectă limbajul folosit în Tratatul UE și hotărârea 
Curții Europene de Justiție pronunțată în cauzele inițiate împotriva Austriei, Suediei și 
Finlandei privind clauzele de transfer de capital din tratatele bilaterale de investiții. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorizația prevăzută la articolul 3 
poate fi retrasă dacă:

(1) Statele membre au obligația de a 
renegocia sau, dacă este necesar, de a 
denunța un acord bilateral privind 
investițiile dacă acesta este incompatibil 
cu legislația sau politicile Uniunii în 
sensul articolului 5 alineatul (1).

Or. en

Justificare

În legătură cu justificările de la amendamentele 11 și 12.  Este esențial ca în cadrul 
mecanismului de retragere sarcina litigiului să fie transferată de la Comisie către statele 
membre, care trebuie să atace eventualele decizii ale Comisiei cu privire la retragere în 
temeiul articolului 263 din TFUE.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – literele a–d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un acord implică incompatibilități cu 
dreptul Uniunii, altele decât cele care 
decurg din atribuirea competențelor între 
Uniune și statele sale membre sau

eliminat

(b) un acord se suprapune, parțial sau în 
totalitate, cu un acord în vigoare al 
Uniunii cu aceeași țară terță și acesta din 
urmă nu abordează această suprapunere 
specifică sau
(c) un acord constituie un obstacol în 
calea dezvoltării și punerii în aplicare a 
politicilor Uniunii în materie de investiții, 
în special a politicii comerciale comune 
sau
(d) Consiliul nu a adoptat o decizie 
privind autorizația de a deschide negocieri 
cu privire la un acord care se suprapune, 
parțial sau în totalitate, cu un acord 
notificat în temeiul articolului 2, în 
termen de un an de la transmiterea unei 
recomandări de către Comisie, în temeiul 
articolului 218 alineatul (3) din tratat.

Or. en

Justificare

Repetarea temeiurilor de la literele (a)-(c) este de prisos, având în vedere articolul 5 
alineatul (1); temeiul de la litera (d) nu se referă la obligația statelor membre de a coopera, 
ci la lipsa de acțiune din partea Consiliului care limitează capacitatea Uniunii de a-și 
dezvolta și de a-și implementa politicile și, prin urmare, trebuie tratat separat.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia consideră că 
există motive pentru a retrage autorizația 

(2) Atunci când Comisia consideră că un 
stat membru are obligația de a renegocia 
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prevăzută la articolul 3, ea emite un aviz 
motivat statului membru în cauză cu 
privire la măsurile care trebuie adoptate
pentru a îndeplini cerințele menționate la 
alineatul 1. Au loc consultări între Comisie 
și statul membru în cauză.

sau de a denunța un acord, ea emite un 
aviz motivat statului membru în cauză cu 
privire la măsurile pe care trebuie să le 
adopte pentru a-și îndeplini obligația de 
cooperare în conformitate cu articolul 4 
alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. Au loc consultări între 
Comisie și statul membru în cauză care 
duc, dacă este cazul, la adoptarea unei 
decizii care permite inițierea negocierilor 
în sensul articolului 9.

Or. en

Justificare

În loc să se impună măsurile necesare pentru renegociere sau denunțare în cuprinsul unei 
decizii privind retragerea autorizației, consultările bazate pe avizul motivat al Comisiei ar 
trebui să aibă ca rezultat direct o decizie de autorizare a statului membru în cauză să inițieze 
negocieri în conformitate cu solicitarea Comisiei.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care consultările menționate 
la alineatul 2 nu rezolvă problema, Comisia 
retrage autorizația pentru acordul vizat. 
Comisia adoptă o decizie privind retragerea 
autorizației în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 15 alineatul (2). Ea 
cere statului membru să ia măsuri 
adecvate și, dacă este necesar, denunță 
acordul în cauză.

(3) În cazul în care consultările menționate 
la alineatul 2 nu rezolvă problema sau 
statul membru în cauză nu adoptă 
măsurile necesare în termenul convenit în 
cursul consultării, Comisia retrage 
autorizația pentru acordul vizat, prevăzută 
la articolul 3. Comisia adoptă o decizie 
privind retragerea autorizației în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 15 alineatul (2). 

Or. en

Justificare

Este esențial ca în cadrul mecanismului de retragere sarcina litigiului să fie transferată de la 
Comisie către statele membre, care trebuie să atace eventualele decizii ale Comisiei cu 
privire la retragere în temeiul articolului 263 din TFUE. Prin urmare, pare utilă includerea 
unui termen în care statul membru trebuie să adopte măsurile necesare, stabilite în urma 
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consultării. În caz contrar, deși consultarea propriu-zisă nu a eșuat, Comisia ar putea fi 
nevoită să adopte măsuri suplimentare, în loc să oblige statul membru în cauză să acționeze.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (3a) Comisia poate retrage autorizația de 
a încheia acorduri cu o țară terță și în 
cazul în care Consiliul nu a adoptat, în 
termen de un an de la prezentarea de 
către Comisie a unei recomandări în 
temeiul articolului 218 alineatul (3) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, o decizie de autorizare a 
deschiderii de negocieri cu țara în cauză 
cu privire la un acord care ar putea să se 
suprapună, integral sau parțial, cu 
acordurile încheiate de statele membre.
Comisia adoptă decizia privind retragerea 
autorizației în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 15 alineatul (2).

Or. en

Justificare
Acest temei pentru retragere, necesar pentru a garanta faptul că Uniunea își poate prelua 
efectiv competențele exclusive și își poate elabora politicile privind investițiile, ar trebui 
tratat separat, deoarece nu presupune consultări cu statele membre cu privire la acordurile 
încheiate de acestea, ci presupune o interacțiune între Comisie și Consiliu.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva condițiilor stabilite la 
articolele 8-12, un stat membru este 
autorizat să deschidă negocieri în vederea 
modificării unui acord de investiții existent 
sau a încheierii unui acord de investiții nou 
cu o țară terță.

Sub rezerva condițiilor stabilite la 
articolele 8-12, un stat membru este 
autorizat să deschidă negocieri în vederea 
modificării unui acord de investiții existent 
sau a încheierii unui acord de investiții nou 
cu o țară terță, pentru o perioadă inițială 
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de opt ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Fără un calendar, regulamentul ar permite apariția unor regimuri de investiții paralele, 
eventual incompatibile, amplificând astfel insecuritatea juridică. Deși este necesară o 
perioadă de tranziție suficient de îndelungată, o situație de dualitate fără o limită exactă în 
timp privind politica de investiții a UE ar împiedica punerea efectivă în aplicare a articolului 
207 alineatul (1) din TFUE, care atribuie în mod explicit Uniunii competența în materie de 
politici de investiții.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – literele a–c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia autorizează deschiderea 
negocierilor formale, cu excepția situației 
în care concluzionează că deschiderea 
negocierilor:

(1) Comisia autorizează deschiderea 
negocierilor oficiale, cu excepția situației 
în care consideră că deschiderea 
negocierilor ar fi incompatibilă cu 
legislația sau politicile Uniunii în temeiul 
articolului 5 alineatul (1).

(a) ar implica incompatibilități cu dreptul 
Uniunii, altele decât cele care decurg din 
atribuirea competențelor între Uniune și 
statele sale membre sau
(b) ar compromite obiectivele negocierilor 
în curs sau iminente între Uniune și țara 
terță în cauză sau 
(c) ar constitui un obstacol în calea 
dezvoltării și punerii în aplicare a 
politicilor Uniunii în materie de investiții, 
în special a politicii comerciale comune. 

Or. en

Justificare

Se urmărește alinierea articolului 9 la formularea propusă pentru articolul 6 alineatul (1). 
Trimiterea la articolul 5 alineatul (1) ar soluționa și aspectul legat de faptul dacă temeiul 
„suprapunerea cu un acord al Uniunii” ar trebui inclus aici, evitând astfel voluminoasa 



PR\839319RO.doc 19/27 PE452.807v01-00

RO

precizare a temeiului pentru determinarea politicilor Uniunii.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – literele a–d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După notificare, Comisia evaluează 
dacă acordul negociat:

(3) După notificare, Comisia evaluează 
dacă acordul negociat:

(a) nu implică incompatibilități cu dreptul
Uniunii, altele decât cele care decurg din 
atribuirea competențelor între Uniune și 
statele sale membre sau

(a) nu implică incompatibilități cu 
legislația sau politicile Uniunii în temeiul 
articolului 5 alineatul (1) sau

(b) nu compromite obiectivele 
negocierilor în curs sau iminente între 
Uniune și țara terță în cauză sau 
(c) nu constituie un obstacol în calea 
dezvoltării și punerii în aplicare a 
politicilor Uniunii în materie de investiții, 
în special a politicii comerciale comune 
sau
(d) nu este contrar cerinței menționate la 
articolul 9 alineatul (2), după caz. 

(d) nu este contrar cerinței menționate la 
articolul 9 alineatul (2), după caz.  

Or. en

Justificare

Se urmărește alinierea articolului 11 cu formularea propusă pentru articolul 6 alineatul (1) și 
articolul 9 alineatul (1). Trimiterea la articolul 5 alineatul (1) ar soluționa și aspectul legat 
de faptul dacă temeiul „suprapunerea cu un acord al Uniunii” ar trebui inclus aici, evitând 
astfel voluminoasa precizare a temeiului pentru determinarea politicilor Uniunii.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (7a) Comisia prezintă Parlamentului și 
Consiliului un raport anual cu privire la 
acordurile modificate, la noile acorduri 
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încheiate și la autorizațiile refuzate pentru 
modificarea de acorduri sau încheierea de 
acorduri noi și publică o listă cu 
acordurile modificate și cele noi în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că modificarea tratatelor bilaterale existente privind investițiile și 
încheierea de noi tratate de acest fel poate duce la apariția unor obstacole în calea 
dezvoltării și punerii în aplicare a politicii de investiții a Uniunii, Comisia ar trebui să 
informeze periodic Parlamentul și Consiliul cu privire la activitățile acesteia de acordare sau 
de neacordare a autorizărilor.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de cel mult cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea prezentului capitol, 
în care este examinată necesitatea de a 
continua aplicarea acestuia.

(1) În termen de cel mult patru ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea prezentului capitol, 
în care este examinată necesitatea de a 
continua aplicarea acestuia.

Or. en

Justificare

Alinierea termenelor intermediare la propunerea de a se introduce un calendar pentru 
prezentul regulament.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
 Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL IIIa
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Expirarea regulamentului
Articolul 12a

(1) Prezentul regulament expiră la opt ani 
de la data intrării în vigoare. Până la data 
expirării, toate acordurile bilaterale în 
vigoare încheiate de statele membre cu 
țări terțe se înlocuiesc cu un acord al UE 
în materie de investiții.

   (2) Cel târziu la șase ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport cu 
privire la progresele realizate în ceea ce 
privește înlocuirea acordurilor bilaterale 
încheiate de statele membre cu țări terțe 
cu un acord al Uniunii în materie de 
investiții. În cazul în care raportul 
recomandă extinderea termenului de 
aplicare a regulamentului, acesta se 
prelungește pentru o perioadă de cel mult 
cinci ani, iar raportul este însoțit de o 
propunere legislativă corespunzătoare 
prezentată Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Fără un calendar, regulamentul ar permite apariția unor regimuri de investiții paralele, 
eventual incompatibile, amplificând astfel insecuritatea juridică. Deși este necesară o 
perioadă de tranziție suficient de îndelungată, o situație de dualitate fără o limită exactă în 
timp privind politica de investiții a UE ar împiedica punerea efectivă în aplicare a articolului 
207 alineatul (1) din TFUE, care atribuie în mod explicit Uniunii competența în materie de 
politici de investiții.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
 Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru toate acordurile cuprinse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, statul membru în cauză 

(1) Pentru toate acordurile cuprinse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, statul membru în cauză 
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informează Comisia, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la toate reuniunile 
care au loc în conformitate cu dispozițiile 
acordului. El îi furnizează Comisiei 
ordinea de zi și toate informațiile relevante 
care permit înțelegerea subiectelor 
abordate. Comisia poate solicita informații 
suplimentare din partea statului membru în 
cauză. În cazul în care o chestiune care 
urmează a fi discutată ar putea aduce 
atingere punerii în aplicare a politicilor 
Uniunii în materie de investiții, în special
politicii comerciale comune, Comisia poate 
cere statului membru în cauză să adopte o 
anumită poziție.

informează Comisia, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la toate reuniunile 
care au loc în conformitate cu dispozițiile 
acordului. El îi furnizează Comisiei 
ordinea de zi și toate informațiile relevante 
care permit înțelegerea subiectelor 
abordate. Comisia poate solicita informații 
suplimentare din partea statului membru în 
cauză. În cazul în care o chestiune care 
urmează a fi discutată ar putea aduce 
atingere punerii în aplicare a politicilor 
Uniunii în materie de investiții, potrivit 
specificărilor din mandatele individuale 
sau generale privind deschiderea sau 
încheierea negocierilor cu țări terțe sau 
altor acte ori practici coordonate ale 
instituțiilor Uniunii în domeniul politicii 
comerciale comune și astfel cum rezultă 
din principiile generale stabilite în tratate, 
în special la articolul 3 alineatul (5) și la 
articolul 6 alineatul (1) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, precum și în 
partea I titlul II din Tratatul privind
funcționarea Uniuni Europene, Comisia 
poate cere statului membru în cauză să 
adopte o anumită poziție.

Or. en

Justificare

Capacitatea de a defini politicile Uniunii în curs de elaborare privind investițiile presupune 
precizie, care trebuie să se bazeze pe manifestări concrete ale acestei politici în domeniul 
politicii comerciale comune, precum și pe principiile de bază care reglementează exercitarea 
competențelor Uniunii în orice situație.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru toate acordurile cuprinse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, statul membru în cauză 
informează Comisia, fără întârzieri 

(2) Pentru toate acordurile cuprinse în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, statul membru în cauză 
informează Comisia, fără întârzieri 
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nejustificate, cu privire la orice observație 
primită privind incompatibilitatea unei 
anumite măsuri cu acordul. De asemenea, 
statul membru informează Comisia cu 
privire la orice cerere de soluționare de
litigiu introdusă în temeiul acordului, de 
îndată ce acesta ia cunoștință de cererea 
respectivă. Statul membru și Comisia 
cooperează pe deplin și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura o apărare 
eficace, ceea ce poate implica, după caz,
participarea Comisiei la procedură.

nejustificate, cu privire la orice observație 
primită privind incompatibilitatea unei
anumite măsuri cu acordul. De asemenea, 
statul membru informează Comisia cu 
privire la orice cerere de soluționare de 
litigiu introdusă în temeiul acordului, de 
îndată ce acesta ia cunoștință de cererea 
respectivă. Statul membru și Comisia 
cooperează pe deplin și iau toate măsurile 
necesare pentru a asigura participarea 
Comisiei la procedură în cea mai mare 
măsură cu putință. 

Or. en

Justificare

Într-un domeniu sensibil precum legislația în materie de protecție a investițiilor, care este 
aplicată și interpretată de tribunale de arbitraj internațional ale căror hotărâri pot determina 
elaborarea și punerea în aplicare ale politicilor Uniunii referitoare la investiții, este 
important ca serviciile Comisiei să poată participa pe deplin la eventualele litigii în care sunt 
implicate statele membre.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre adresează 
Comisiei, în conformitate cu articolele 8 și 
11, notificări privind negocierile și 
rezultatul lor, ele pot indica dacă anumite 
informații furnizate trebuie considerate 
confidențiale și dacă acestea pot fi 
comunicate altor state membre.

Atunci când statele membre adresează 
Comisiei, în conformitate cu articolele 8 și 
11, notificări privind negocierile și 
rezultatul lor, ele pot solicita să se asigure 
confidențialitatea în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, 
ale Consiliului și ale Comisiei1.
__________
1 JO L 145, 31.5.2001, p.43.

Or. en
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Justificare

Având în vedere faptul că modificarea tratatelor bilaterale existente privind investițiile și 
încheierea de noi tratate de acest fel poate duce la apariția unor obstacole în calea 
dezvoltării și punerii în aplicare a politicii de investiții a Uniunii, solicitările de asigurare a 
confidențialității ar trebui tratate în conformitate cu regulamentele în vigoare care vizează 
instituțiile Uniunii.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută punerea în aplicare a articolului 207 alineatul (1) din TFUE, care prevede 
competența exclusivă a UE în materie de investiții directe străine, ca parte a politicii 
comerciale comune, acestea făcând obiectul propunerii de regulament. Într-o lume în care 
transferurile de bunuri și de capital s-au globalizat și ca urmare logică a politicii comerciale 
comune a Uniunii, politica de investiții a statelor membre ar trebui, de asemenea, coordonată 
și definită la nivelul Uniunii. Acest lucru înseamnă că prezentul sistem, care constă într-o 
multitudine de tratate bilaterale de investiții (TBI) încheiate de statele membre, trebuie 
înlocuit, într-o perioadă de timp rezonabilă, cu un nou cadru de tratate de investiții moderne 
încheiate la nivelul UE, care să fie coerente cu obiectivele orizontale de politică ale UE.

Având în vedere caracterul riscant și acțiunea pe termen lung a investițiilor directe străine, un 
obiectiv important al regulamentului ar trebui să fie garantarea unui nivel ridicat de securitate 
juridică în perioada de tranziție. În această privință, raportorul sprijină ferm abordarea bazată 
pe coexistență din cadrul propunerii de regulament prezentată de Comisie. Într-adevăr, este 
esențial ca tratatele bilaterale de investiții existente, încheiate de statele membre, să rămână în 
vigoare, iar statele membre să poată renegocia, sub rezerva unor condiții clare, tratatele 
existente, să poată finaliza tratatele în curs de negociere și să poată deschide negocieri cu 
privire la noi tratate. Este la fel de important ca, sub rezerva unei perioade de coexistență, 
autorizarea TBI în vigoare sau a unor noi TBI negociate de statele membre să nu creeze 
obstacole în calea dezvoltării unei politici de investiții la nivelul UE și a încheierii de către 
UE de tratate internaționale de investiții în general sau cu anumite țări terțe. Prin urmare, ar 
trebui sprijinite dispozițiile din regulament care acordă Comisiei competența de a refuza 
acordarea unei autorizări, de a cere statelor membre să renegocieze sau să denunțe un TBI și 
de a-și da acordul pentru noile TBI.

Cu toate acestea, securitatea juridică va fi un termen relativ până la încheierea perioadei de 
tranziție a regimului de protecție a investițiilor și având în vedere termenele de valabilitate a 
TBI în vigoare încheiate de statele membre în temeiul dreptului public internațional. Intenția 
raportorului este să precizeze securitatea juridică în condițiile unei perioade de tranziție 
necesare, prin intermediul a două serii de amendamente:

1) Introducerea unui calendar pentru perioada de tranziție

Parlamentul ar trebui să insiste asupra includerii în regulament a unui calendar pentru 
perioada de tranziție. Fără un calendar, regulamentul ar permite apariția unor regimuri de 
investiții paralele, eventual incompatibile, amplificând astfel insecuritatea juridică. Deși este
necesară, fără îndoială, o perioadă de tranziție suficient de îndelungată, o situație de dualitate 
fără o limită exactă în timp privind politica de investiții a UE nu ar trebui acceptată de 
Parlament, întrucât articolul 207 alineatul (1) din TFUE atribuie în mod explicit Uniunii 
competența de a formula politica de investiții. În acest sens, ar putea fi contestată și o 
perioadă prelungită în care tratatul nu este pus în aplicare, ceea ce ar contribui la insecuritatea 
juridică.

Dispozițiile privind reexaminarea cuprinse în articolele 5 și 12 din propunerea de regulament, 
potrivit cărora cel târziu la cinci ani de la intrarea în vigoare a regulamentului Comisia 
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urmează să evalueze necesitatea de a menține posibilitatea acordată statelor membre de a 
renegocia TBI sau de a încheia TBI noi, nu sunt satisfăcătoare. Parlamentul ar trebui să afirme 
clar că, din punctul său de vedere, existența TBI în paralel cu dezvoltarea tratatelor UE 
privind investițiile internaționale este excepție care se justifică temporar exclusiv prin 
necesitatea de a asigura o securitate juridică continuă.

2) Precizarea condițiilor în care o autorizare poate fi refuzată

În proiectul de regulament se propune introducerea unei distincții între trei categorii de motive 
pentru refuzarea autorizației pentru un TBI. 

În special, distincția dintre „incompatibilitatea cu dreptul Uniunii” [litera (a)] și 
„suprapunerea, parțială sau în totalitate, cu un acord în vigoare cu aceeași țară terță și acesta 
din urmă nu abordează această suprapunere specifică” [litera (b)] amplifică inutil 
insecuritatea. Această distincție presupune că un viitor acord încheiat de UE cu o țară terță nu 
ar putea soluționa problema suprapunerii și nici nu ar permite existența de regimuri paralele, 
situație care nu ar trebui acceptată din principiu. În plus, această distincție este superfluă, 
deoarece acordurile în vigoare dintre UE și țări terțe fac parte din legislația Uniunii, iar orice 
TBI notificat în conformitate cu articolul 2 este autorizat automat în temeiul articolului 3 și, 
prin urmare, nu este incompatibil cu repartizarea competențelor.

Raportorul propune ca aceste două categorii să fie incluse într-o mențiune clară privind 
incompatibilitatea cu legislația UE.

Pe de altă parte, propunerea de regulament nu precizează, în cadrul celei de-a treia categorii 
de motive pentru refuzul de a acorda o autorizare pentru un TBI [litera (c)], ce anume 
„constituie un obstacol în calea dezvoltării și punerii în aplicare a politicilor Uniunii în 
materie de investiții”. Deoarece se face referire la o politică în curs de elaborare, acest lucru 
amplifică, de asemenea, gradul de insecuritate.

Raportorul propune să se facă trimitere la numărul tot mai mare de mandate acordate 
Comisiei de a negocia acorduri în materie de investiții cu țări terțe și la principiile de bază 
privind coerența stabilite prin Tratatul de la Lisabona la articolul 3 alineatul (5) și la articolul 
6 alineatul (1) din TEU și în partea I titlul II din TFUE.

În contextul noii politici a UE în materie de investiții, aflată în curs de elaborare, raportorul 
propune, de asemenea, să se includă o nouă obligație pentru statele membre, în cazul în care 
acestea renegociază TBI în vigoare sau negociază noi TBI, să asigure un mecanism de 
soluționare a litigiilor care să garanteze Comisiei posibilitatea de a participa la aceste 
proceduri cel puțin în calitate de amicus curiae și ridicarea cerințelor privind confidențialitatea 
pentru a-i permite Comisiei să intervină în această calitate. Acesta ar trebui considerat un 
element indispensabil al noii politici de investiții a UE și al tranziției către această politică. 

În ceea ce privește practicile instituite prin Acordul Nord-American de Liber-Schimb 
(NAFTA), este bine-cunoscut faptul că lipsa de transparență din cadrul mecanismelor de 
soluționare a litigiilor stabilite în majoritatea TBI în vigoare încheiate de statele membre ale 
Uniunii ar veni în contradicție cu legislația Uniunii. Prin urmare, statele membre trebuie să 
țină seama de acest aspect atunci când negociază noi TBI. În acest sens, raportorul propune să 
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se includă o trimitere la Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, 
ale Consiliului și ale Comisiei.


