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PR_COD_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú prechodné 
opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a tretími 
krajinami
(KOM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0344),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0172/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre 
hospodárske a menové veci (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Keďže povolenie zachovať, zmeniť a 
doplniť alebo uzavrieť dohody, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, sa udeľuje v 
oblasti výlučnej právomoci Únie, musí sa 
považovať za výnimočné opatrenie. 
Povolenie sa nedotýka uplatňovania článku 
258 zmluvy, pokiaľ ide o nesplnenia 
povinností členskými štátmi, ktoré pre ne 
vyplývajú zo zmlúv, iné ako tie, ktoré sa 
týkajú nezlučiteľností vyplývajúcich z 
rozdelenia právomocí medzi Úniou a jej 
členskými štátmi.

(8) Keďže povolenie zachovať, zmeniť a 
doplniť alebo uzavrieť dohody, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, sa udeľuje v 
oblasti výlučnej právomoci Únie, musí sa 
považovať za výnimočné opatrenie 
dočasnej povahy. Povolenie sa nedotýka 
uplatňovania článku 258 zmluvy, pokiaľ 
ide o nesplnenia povinností členskými 
štátmi, ktoré pre ne vyplývajú zo zmlúv, 
iné ako tie, ktoré sa týkajú nezlučiteľností 
vyplývajúcich z rozdelenia právomocí 
medzi Úniou a jej členskými štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Vzťahuje sa na navrhované zavedenie časového plánu pre toto nariadenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Komisia by mala mať možnosť odňať 
povolenie, ak je dohoda v rozpore 
s právnymi predpismi Únie v inom zmysle, 
ako je prípad nezlučiteľnosti z dôvodu 
rozdelenia právomoci medzi Úniou a jej 
členskými štátmi. Povolenie možno odňať 
tiež v prípade, že platná dohoda medzi 
Úniou a treťou krajinou obsahuje 
ustanovenia o investíciách podobné 
ustanoveniam dohody členského štátu. 
Povolenie možno odňať aj v záujme 
zabezpečenia toho, aby dohody členských 
štátov neprekážali v rozvoji a vo 

(10) Komisia by mala mať možnosť odňať 
povolenie, ak je dohoda v rozpore 
s právnymi predpismi Únie vrátane platnej 
dohody medzi Úniou a treťou krajinou. 
Povolenie možno odňať aj v záujme 
zabezpečenia toho, aby dohody členských 
štátov neprekážali v rozvoji a vo 
vykonávaní politík Únie týkajúcich sa 
investícií. Napokon by možnosť odňať 
povolenie mala existovať aj v prípade, že 
Rada neprijme rozhodnutie, ktorým 
povoľuje začať rokovania o investíciách do 
jedného roka odo dňa, ktorým jej Komisia 
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vykonávaní politík Únie týkajúcich sa 
investícií, ku ktorým patria najmä 
autonómne opatrenia spoločnej 
obchodnej politiky. Napokon by možnosť 
odňať povolenie mala existovať aj 
v prípade, že Rada neprijme rozhodnutie, 
ktorým povoľuje začať rokovania 
o investíciách do jedného roka odo dňa, 
ktorým jej Komisia predložila odporúčanie 
podľa článku 218 ods. 3 zmluvy.

predložila odporúčanie podľa článku 218 
ods. 3 zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Platné dohody medzi EÚ a tretími krajinami sú súčasťou práva Únie. Na BID notifikované 
podľa článku 2 sa automaticky udeľuje povolenie podľa článku 3 a preto nemôžu byť 
nezlučiteľné s rozdelením právomocí. Preto sú tieto spresnenia nadbytočné. Spoločná 
obchodná politika nemusí byť výslovne uvedená v odôvodnení. Návrh znenia je predložený 
v PDN 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Povolením zmeniť a doplniť alebo 
uzavrieť dohody stanoveným týmto 
nariadením sa členským štátom najmä 
umožňuje, aby sa zaoberali všetkými 
nezlučiteľnosťami svojich medzinárodných 
dohôd týkajúcich sa investícií s právom 
Únie, okrem nezlučiteľností vyplývajúcich 
z rozdelenia právomocí medzi Úniou a jej 
členskými štátmi, ktorými sa zaoberá toto 
nariadenie.

(11) Povolením zmeniť a doplniť alebo 
uzavrieť dohody v určitom časovom rámci 
stanoveným týmto nariadením sa členským 
štátom najmä umožňuje, aby sa zaoberali 
všetkými nezlučiteľnosťami svojich 
medzinárodných dohôd týkajúcich sa 
investícií s právom Únie, ktorými sa 
zaoberá toto nariadenie.

Or. en

Odôvodnenie

Vzťahuje sa na navrhované zavedenie časového plánu pre toto nariadenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Najneskôr do piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
predloží Komisia Európskemu parlamentu 
a Rade správu o uplatňovaní kapitol II a III 
tohto nariadenia. Táto správa by mala 
okrem iného preskúmať, či je aj naďalej 
potrebné uplatňovať tieto kapitoly. Pokiaľ 
sa v správe odporučí nepokračovať 
v uplatňovaní ustanovení týchto kapitol 
alebo sa v nej navrhne zmeniť tieto 
ustanovenia, mal by sa k nej pripojiť 
vhodný návrh právneho predpisu. 
Bilaterálne dohody uzatvorené medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami 
zostávajú pre strany záväzné podľa 
medzinárodného práva verejného, pokým 
nebudú nahradené dohodou Únie 
týkajúcou sa investícií alebo kým nebudú 
iným spôsobom ukončené.

(12) Najneskôr do štyroch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
predloží Komisia Európskemu parlamentu 
a Rade správu o uplatňovaní kapitol II a III 
tohto nariadenia. Táto správa by mala 
okrem iného preskúmať, či je aj naďalej 
potrebné uplatňovať tieto kapitoly. Pokiaľ 
sa v správe odporučí nepokračovať 
v uplatňovaní ustanovení týchto kapitol 
alebo sa v nej navrhne zmeniť tieto 
ustanovenia, mal by sa k nej pripojiť 
vhodný návrh právneho predpisu. 

Or. en

Odôvodnenie

Časovanie je prispôsobené navrhovanému zavedeniu časových plánov. Odkaz na 
pokračovanie platnosti podľa medzinárodného práva verejného nesúvisí s otázkou, ktorou sa 
zaoberá toto odôvodnenie, a úplne samozrejme vyplýva z medzinárodného práva verejného.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) V žiadnom prípade by sa nemalo 
umožniť, aby dohody povolené v rámci 
tohto nariadenia alebo povolenia na začatie 
rokovaní s cieľom zmeniť a doplniť 
existujúcu alebo uzavrieť novú bilaterálnu 
dohodu s treťou krajinou predstavovali 

(13) V žiadnom prípade by sa nemalo 
umožniť, aby dohody povolené v rámci 
tohto nariadenia alebo povolenia na začatie 
rokovaní s cieľom zmeniť a doplniť 
existujúcu alebo uzavrieť novú bilaterálnu 
dohodu s treťou krajinou predstavovali 
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prekážku implementácii politík Únie 
týkajúcich sa investícií, ku ktorým patrí 
najmä spoločná obchodná politika.

prekážku pre implementáciu politík Únie 
týkajúcich sa investícií.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločná obchodná politika nemusí byť výslovne uvedená v odôvodnení. Návrh znenia je 
predložený v PDN 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Platnosť tohto nariadenia by mala 
vypršať osem rokov po tom, ako 
nadobudne účinnosť. Dovtedy by mali 
byť všetky jestvujúce bilaterálne dohody 
uzatvorené medzi členskými štátmi 
a tretími krajinami nahradené dohodou 
Únie týkajúcou sa investícií.

Or. en

Odôvodnenie

Vzťahuje sa na navrhované zavedenie časového plánu pre toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13b) Najneskôr do šiestich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
by Komisia mala predložiť Európskemu 
parlamentu a Rade správu o pokroku 
dosiahnutom v nahrádzaní bilaterálnych 
dohôd uzatvorených medzi členskými 
štátmi a tretími krajinami dohodou Únie 
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týkajúcou sa investícií. Ak sa v správe 
odporučí predĺžiť obdobie uplatňovania 
nariadenia, malo by to byť na obdobie 
najviac piatich rokov, a správu by mal 
sprevádzať príslušný legislatívny návrh.

Or. en

Odôvodnenie

Vzťahuje sa na navrhované zavedenie časového plánu pre toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Členské štáty a Komisia by mali 
prijať všetky nevyhnutné opatrenia, aby 
zabezpečili, že Komisia bude mať 
povolenú čo najširšiu účasť na 
akomkoľvek postupe urovnávania sporov 
začatom na základe bilaterálnej 
investičnej dohody členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebný odkaz, aby sa vykonali ustanovenia o účasti Komisie na postupoch urovnávania 
sporov podľa článku 13 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky 
a postup, v rámci ktorých sa členským 
štátom povoľuje zmeniť a doplniť alebo 
uzavrieť bilaterálne dohody s tretími 
krajinami, ktoré sa týkajú investícií, alebo 

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky 
a postup, v rámci ktorých sa členským 
štátom povoľuje zmeniť a doplniť alebo 
uzavrieť bilaterálne dohody s tretími 
krajinami, ktoré sa týkajú investícií, alebo 
zachovať ich platnosť počas prechodného 
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zachovať ich platnosť. obdobia na ich nahradenie dohodami 
Únie týkajúcimi sa investícií. Okrem toho 
sa nariadením stanovuje postup 
ukončenia prechodného obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Vzťahuje sa na navrhované zavedenie časového plánu pre toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez ohľadu na právomoci Únie týkajúce sa 
investícií a bez toho, aby boli dotknuté iné 
povinnosti členských štátov v rámci práva 
Únie, sa členským štátom v súlade s 
článkom 2 ods. 1 zmluvy povoľuje 
zachovať platnosť bilaterálnych dohôd 
týkajúcich sa investícií, ktoré boli 
oznámené v súlade s článkom 2 tohto 
nariadenia.

Bez ohľadu na právomoci Únie týkajúce sa 
investícií a bez toho, aby boli dotknuté iné 
povinnosti členských štátov v rámci práva 
Únie, sa členským štátom v súlade s 
článkom 2 ods. 1 zmluvy povoľuje 
zachovať platnosť bilaterálnych dohôd 
týkajúcich sa investícií, ktoré boli 
oznámené v súlade s článkom 2 tohto 
nariadenia, počas obdobia ôsmich rokov 
od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Bez časového plánu by nariadenie umožnilo vznik paralelných, potenciálne nekompatibilných 
režimov pre investície, čo by zvýšilo právnu neistotu. Aj keď je potrebné dostatočne dlhé 
prechodné obdobie, duálny systém s otvoreným koncom v investičnej politike EÚ by bol 
v rozpore s účinným uplatňovaním článku 207 ods. 1 ZFEÚ, ktorý jasne uvádza, že investičná 
politika je právomocou Únie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmená a) a b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) dohody sú v rozpore s právnymi 
predpismi Únie v inom zmysle, ako je 
prípad nezlučiteľnosti z dôvodu 
rozdelenia právomoci medzi Úniou a jej 
členskými štátmi alebo

a) dohody sú v rozpore s právnymi 
predpismi Únie vrátane akejkoľvek platnej 
dohody medzi Úniou a inou krajinou alebo

b) predmet úpravy dohôd sa čiastočne 
alebo úplne prekrýva s predmetom úpravy
platnej dohody medzi Úniou a danou 
treťou krajinou a v tejto dohode Únie nie 
je toto konkrétne prekrývanie upravené
alebo

  

Or. en

Odôvodnenie

Spresnenia sú nadbytočné, pretože na akúkoľvek BID notifikovanú podľa článku 2 sa 
automaticky udeľuje povolenie podľa článku 3, a preto nemôže byť nezlučiteľná s rozdelením 
právomocí, a pretože platné dohody medzi EÚ a tretími krajinami sú súčasťou práva Únie. 
Slovo „nezlučiteľné“ dostatočne rieši potrebu vylúčiť nekompatibilné riešenia v rámci BID, 
ako aj v rámci dohody EÚ, a to vrátane výhrady, že samotná dohoda EÚ môže riešiť 
prekrývanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) dohody prekážajú v rozvoji a vo 
vykonávaní politík Únie týkajúcich sa 
investícií, ku ktorým patrí najmä spoločná 
obchodná politika. 

c) dohody prekážajú v rozvoji a vo 
vykonávaní politík Únie týkajúcich sa 
investícií, ako sa stanovujú 
v individuálnych alebo všeobecných 
mandátoch na otvorenie alebo 
uzatvorenie rokovaní s tretími krajinami 
alebo v iných aktoch či harmonizovaných 
postupoch inštitúcií Únie v oblasti 
spoločnej obchodnej politiky, a ako 
vyplýva zo všeobecných zásad 
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stanovených v zmluvách, najmä v článku 
3 ods. 5 a v článku 6 ods. 1 Zmluvy 
o Európskej únii a v časti I hlave II 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Potreba schopnosti definovať vznikajúce politiky Únie v oblasti investícií znamená potrebu 
špecifickosti, ktorá sa musí zakladať na hmatateľných prejavoch takejto politiky v oblasti 
spoločnej obchodnej politiky, ako aj v základných zásadách, ktorými sa riadi výkon všetkých 
právomocí Únie, na ktoré treba o to viac odkázať v citlivej oblasti, akou je právo v oblasti 
ochrany investícií, ktoré eventuálne uplatňujú a vykladajú medzinárodné arbitrážne súdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) dohody prekážajú Komisii, 
Parlamentu, Rade a širokej verejnosti 
v prístupe k dokumentom súvisiacim 
s urovnávaním sporov na základe dohôd 
vrátane, okrem iného, oznámenia 
o arbitráži, ako aj všetkých dokumentov 
vydaných tribunálom, a bránia Komisii 
v účasti na konaní aspoň ako amicus 
curiae.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhnutým doplnením tohto pododseku sa vykonávajú ustanovenia o účasti Komisie na 
postupoch urovnávania sporov podľa článku 13 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Najneskôr päť rokov od nadobudnutia 3. Najneskôr štyri roky od nadobudnutia 
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účinnosti tohto nariadenia predkladá 
Komisia Európskemu parlamentu a Rade 
správu o uplatňovaní tejto kapitoly, ktorá 
obsahuje preskúmanie potreby pokračovať 
v uplatňovaní tejto kapitoly na základe 
preskúmania uvedeného v ods. 1.

účinnosti tohto nariadenia predkladá 
Komisia Európskemu parlamentu a Rade 
správu o uplatňovaní tejto kapitoly, ktorá 
obsahuje preskúmanie potreby pokračovať 
v uplatňovaní tejto kapitoly na základe 
preskúmania uvedeného v ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie strednodobých časových plánov s navrhovaným zavedením časového plánu pre 
toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odňatie povolenia Povinnosť spolupracovať

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „povinnosť spolupracovať“ odráža jazyk zmlúv EÚ a stanovisko ESD v konaniach 
proti Rakúsku, Švédsku a Fínsku týkajúcich sa ustanovení o transfere kapitálu v BID. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Povolenie stanovené v článku 3 sa môže 
odňať, ak:

1. Členský štát je povinný znova 
prerokovať bilaterálnu dohodu týkajúcu 
sa investícií alebo v prípade potreby ju 
vypovedať, ak táto dohoda nie je 
zlučiteľná s právnymi predpismi alebo 
politikami Únie, ako sa stanovuje 
v článku 5 ods. 1.

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenia k PDN 11 a 12. V mechanizme odňatia povolenia je zásadným bodom to, 
že bremeno súdneho sporu sa presúva z Komisie na členský štát, ktorý musí namietať proti 
akémukoľvek rozhodnutiu Komisie o odňatí povolenia na základe článku 263 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmená a až d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) dohoda je v rozpore s právnymi 
predpismi Únie v inom zmysle, ako je 
prípad nezlučiteľnosti z dôvodu 
rozdelenia právomoci medzi Úniou a jej 
členskými štátmi alebo

vypúšťa sa

b) predmet úpravy dohody sa čiastočne 
alebo úplne prekrýva s predmetom úpravy 
platnej dohody medzi Úniou a danou 
treťou krajinou a v tejto dohode Únie nie 
je toto konkrétne prekrývanie upravené 
alebo
c) dohoda prekáža v rozvoji a vo 
vykonávaní politík Únie týkajúcich sa 
investícií, ku ktorým patrí najmä spoločná 
obchodná politika, alebo
d) Rada neprijala rozhodnutie, ktorým 
povoľuje začať otvorené rokovania 
o dohode, ktorej predmet úpravy sa 
čiastočne alebo úplne prekrýva 
s predmetom úpravy dohody oznámenej 
podľa článku 2, do jedného roka odo dňa, 
ktorým jej Komisia predložila 
odporúčanie podľa článku 218 ods. 3 
zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Opakovanie dôvodov v písm. a) až c) je nadbytočné vzhľadom na článok 5 ods. 1. Dôvod 
v písm. d) nesúvisí s povinnosťou členského štátu spolupracovať, ale s nečinnosťou Rady, 
ktorá obmedzuje schopnosť Únie rozvíjať a vykonávať svoje politiky, a mal by sa teda uvádzať 
samostatne.



PE452.807v01-00 16/26 PR\839319SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa Komisia domnieva, že existujú 
dôvody na odňatie povolenia stanoveného 
v článku 3, predloží príslušnému 
členskému štátu odôvodnené stanovisko, 
v ktorom uvedie nevyhnutné opatrenia, 
ktoré má prijať, aby splnil požiadavky 
uvedené v odseku 1. Medzi Komisiou 
a príslušným členským štátom sa vykonajú 
konzultácie.

2. Ak sa Komisia domnieva, že členský 
štát je povinný znova prerokovať alebo 
vypovedať dohodu, predloží príslušnému 
členskému štátu odôvodnené stanovisko, 
v ktorom uvedie nevyhnutné opatrenia, 
ktoré má prijať, aby splnil svoju povinnosť 
spolupracovať uvedenú v článku 4 ods. 3 
Zmluvy o Európskej únii. Medzi 
Komisiou a príslušným členským štátom sa 
vykonajú konzultácie, ktoré v prípade 
potreby vedú k rozhodnutiu 
povoľujúcemu otvorenie rokovaní 
v zmysle článku 9.

Or. en

Odôvodnenie

Konzultácie založené na odôvodnenom stanovisku Komisie by mali skôr priamo vyústiť do 
rozhodnutia povoľujúceho členskému štátu otvorenie rokovaní podľa požiadaviek Komisie, 
než predpisovať potrebné kroky na opätovné prerokovanie alebo vypovedanie dohody 
v rozhodnutí o odňatí povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sa konzultáciami uvedenými v 
odseku 2 nepodarí záležitosť vyriešiť, 
Komisia odníma povolenie týkajúce sa 
príslušnej dohody. Komisia prijíma 
rozhodnutie o odňatí povolenia v súlade s 
postupom uvedeným v článku 15 ods. 2. 
Zahŕňa požiadavku, aby členský štát prijal 
príslušné opatrenia a v prípade potreby 
vypovedal príslušnú dohodu.

3. Ak sa konzultáciami uvedenými v 
odseku 2 nepodarí záležitosť vyriešiť alebo 
členský štát neprijme nevyhnutné 
opatrenia v lehote dohodnutej v rámci 
konzultácií, Komisia odníme povolenie 
stanovené v článku 3 týkajúce sa 
príslušnej dohody. Komisia prijíma 
rozhodnutie o odňatí povolenia v súlade s 
postupom uvedeným v článku 15 ods. 2. 
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Or. en

Odôvodnenie

V mechanizme odňatia povolenia je zásadným bodom to, že bremeno súdneho sporu sa 
presúva z Komisie na členský štát, ktorý musí namietať proti akémukoľvek rozhodnutiu 
Komisie o odňatí povolenia na základe článku 263 ZFEÚ. Preto sa ako užitočné javí 
stanovenie lehoty pre členský štát na prijatie nevyhnutných opatrení po konzultáciách. Inak, 
keďže samotné konzultácie nezlyhali, by Komisia mohla byť prinútená sama prijať ďalšie 
opatrenia namiesto toho, aby prinútila konať členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Komisia môže odňať povolenie 
týkajúce sa dohôd s treťou krajinou aj 
vtedy, ak Rada do jedného roka odo dňa, 
kedy jej Komisia predložila odporúčanie 
podľa článku 218 ods. 3 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, neprijala 
rozhodnutie, ktorým by povolila začať 
rokovania s danou krajinou o dohode, 
ktorej predmet úpravy by sa čiastočne 
alebo úplne prekrýval s predmetom 
úpravy dohôd uzatvorených členskými 
štátmi.
Rozhodnutie o odňatí povolenia prijíma 
Komisia v súlade s postupom uvedeným v 
článku 15 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Tento dôvod odňatia, ktorý je potrebný, aby sa zaistilo, že Únia môže účinne vykonávať svoje 
výlučné právomoci a rozvíjať svoje politiky v oblasti investícií, by sa mal uvádzať samostatne, 
pretože nezahŕňa konzultácie s členskými štátmi o ich dohodách, ale interakciu Komisie 
s Radou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za podmienok stanovených v článkoch 8 
až 12 sa členskému štátu povoľuje začať 
rokovania s treťou krajinou o zmene a 
doplnení existujúcej alebo uzavretí novej 
dohody týkajúcej sa investícií.

Za podmienok stanovených v článkoch 8 
až 12 sa členskému štátu povoľuje začať 
rokovania s treťou krajinou o zmene a 
doplnení existujúcej alebo uzavretí novej 
dohody týkajúcej sa investícií na 
počiatočné obdobie ôsmich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Bez časového plánu by nariadenie umožnilo vznik paralelných, potenciálne nekompatibilných 
režimov pre investície, čo by zvýšilo právnu neistotu. Aj keď je potrebné dostatočne dlhé 
prechodné obdobie, duálny systém s otvoreným koncom v investičnej politike EÚ by bol 
v rozpore s účinným uplatňovaním článku 207 ods. 1 ZFEÚ, ktorý jasne uvádza, že investičná 
politika je právomocou Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmená a až c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia povoľuje otvorenie formálnych 
rokovaní, pokiaľ nedospeje k záveru, 
že otvorenie rokovaní by:

1. Komisia povoľuje otvorenie formálnych 
rokovaní, pokiaľ nezistí, že otvorenie 
rokovaní by bolo nezlučiteľné s právnymi 
predpismi alebo politikami Únie, ako sa 
stanovuje v článku 5 ods. 1.

a) bolo v rozpore s právom Únie, okrem 
nezlučiteľností vyplývajúcich z rozdelenia 
právomoci medzi Úniou a jej členskými 
štátmi, alebo
b) poškodilo ciele prebiehajúcich alebo 
nadchádzajúcich rokovaní medzi Úniou 
a príslušnou treťou krajinou, alebo
c) prekážalo v rozvoji a vo vykonávaní 
politík Únie týkajúcich sa investícií, ku 
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ktorým patrí najmä spoločná obchodná 
politika.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zosúladenie článku 9 s navrhovaným znením článku 6 ods. 1. Odkaz na článok 5 
ods. 1 by umožnil vyriešiť aj otázku, či by sa dôvod „prekrývania sa s dohodou Únie“ mal 
uviesť tu, a vyhnúť sa tak zdĺhavému výpočtu základov pre stanovenie politík Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmená a až d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pri oznámení Komisia posudzuje, či 
prerokovaná dohoda:

3. Po oznámení Komisia posúdi, či 
prerokovaná dohoda:

a) nie je v rozpore s právom Únie, okrem 
nezlučiteľností vyplývajúcich z rozdelenia 
právomocí medzi Úniou a jej členskými 
štátmi, alebo

a) nie je v rozpore s právnymi predpismi 
alebo politikami Únie, ako sa stanovuje 
v článku 5 ods. 1, alebo

b) nepoškodzuje ciele prebiehajúcich 
alebo nadchádzajúcich rokovaní 
medzi Úniou a príslušnou treťou 
krajinou, alebo 
c) prekážalo v rozvoji a vo vykonávaní 
politík Únie týkajúcich sa investícií, ku 
ktorým patrí najmä spoločná obchodná 
politika alebo
d) nie je v rozpore s prípadnou 
požiadavkou podľa článku 9 ods. 2. 

d) nie je v rozpore s prípadnou 
požiadavkou podľa článku 9 ods. 2.  

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zosúladenie článku 11 s navrhovaným znením článku 6 ods. 1 a článku 9 ods. 1. 
Odkaz na článok 5 ods. 1 by umožnil vyriešiť aj otázku, či by sa dôvod „prekrývania sa 
s dohodou Únie“ mal uviesť tu, a vyhnúť sa tak zdĺhavému výpočtu základov pre stanovenie 
politík Únie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Komisia každoročne predkladá 
Parlamentu a Rade správu o zmenených 
a doplnených dohodách, o 
novouzatvorených dohodách a o odňatých 
povoleniach na zmenené a doplnené 
dohody alebo novouzatvorené dohody, a 
uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej 
únie zoznam zmenených a doplnených 
a uzatvorených dohôd.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže zmena a doplnenie existujúcich a uzatváranie nových bilaterálnych dohôd týkajúcich 
sa investícií môže viesť k prekážkam pre rozvoj a implementáciu investičnej politiky Únie, 
Komisia by mala pravidelne informovať Parlament a Úniu o svojich činnostiach v oblasti 
povoľovania alebo odnímania povolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najneskôr päť rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia predkladá 
Komisia Európskemu parlamentu a Rade
správu o uplatňovaní tejto kapitoly, ktorá 
obsahuje preskúmanie potreby pokračovať 
v uplatňovaní kapitoly.

1. Najneskôr štyri roky od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia predkladá 
Komisia Európskemu parlamentu a Rade 
správu o uplatňovaní tejto kapitoly, ktorá 
obsahuje preskúmanie potreby pokračovať 
v uplatňovaní kapitoly.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie strednodobých časových plánov s navrhovaným zavedením časového plánu pre 
toto nariadenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

KAPITOLA IIIa
Uplynutie platnosti nariadenia

Článok 12a
1. Platnosť tohto nariadenia vyprší osem 
rokov po tom, ako nadobudne účinnosť. 
Dovtedy sa všetky existujúce bilaterálne 
dohody uzatvorené medzi členskými 
štátmi a tretími krajinami nahradia 
dohodou Únie týkajúcou sa investícií.
2. Najneskôr do šiestich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o pokroku dosiahnutom v 
nahrádzaní bilaterálnych dohôd 
uzatvorených medzi členskými štátmi 
a tretími krajinami dohodou Únie 
týkajúcou sa investícií. Ak sa v správe 
odporučí predĺžiť obdobie uplatňovania 
nariadenia, je to na obdobie najviac 
piatich rokov, a správu sprevádza 
príslušný legislatívny návrh pre Európsky 
parlament a Radu.

Or. en

Odôvodnenie

Bez časového plánu by nariadenie umožnilo vznik paralelných, potenciálne nekompatibilných 
režimov pre investície, čo by zvýšilo právnu neistotu. Aj keď je potrebné dostatočne dlhé 
prechodné obdobie, duálny systém s otvoreným koncom v investičnej politike EÚ by bol 
v rozpore s účinným uplatňovaním článku 207 ods. 1 ZFEÚ, ktorý jasne uvádza, že investičná 
politika je právomocou Únie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri všetkých dohodách, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
príslušný členský štát bez zbytočného 
odkladu informuje Komisiu o všetkých 
stretnutiach, ktoré sa konajú v rámci 
ustanovení dohody. Komisii sa poskytuje 
program a všetky relevantné informácie 
umožňujúce porozumieť témam, ktoré sa 
majú prediskutovať. Komisia môže 
príslušný členský štát požiadať o ďalšie 
informácie. Ak môže otázka, ktorá sa má 
prediskutovať, nepriaznivo ovplyvniť 
implementáciu politík Únie týkajúcich sa 
investícií, ku ktorým patrí najmä spoločná 
obchodná politika, Komisia môže 
príslušný členský štát požiadať, aby zaujal 
určitú pozíciu.

1. Pri všetkých dohodách, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
príslušný členský štát bez zbytočného 
odkladu informuje Komisiu o všetkých 
stretnutiach, ktoré sa konajú v rámci 
ustanovení dohody. Komisii sa poskytuje 
program a všetky relevantné informácie 
umožňujúce porozumieť témam, ktoré sa 
majú prediskutovať. Komisia môže 
príslušný členský štát požiadať o ďalšie 
informácie. Ak môže otázka, ktorá sa má 
prediskutovať, nepriaznivo ovplyvniť 
implementáciu politík Únie týkajúcich sa 
investícií, ako sa stanovujú 
v individuálnych alebo všeobecných 
mandátoch na otvorenie alebo 
uzatvorenie rokovaní s tretími krajinami 
alebo v iných aktoch či harmonizovaných 
postupoch inštitúcií Únie v oblasti 
spoločnej obchodnej politiky, a ako 
vyplýva zo všeobecných zásad 
stanovených v zmluvách, najmä v článku 
3 ods. 5 a v článku 6 ods. 1 Zmluvy 
o Európskej únii a v časti I hlave II 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
Komisia môže príslušný členský štát 
požiadať, aby zaujal určitú pozíciu.

Or. en

Odôvodnenie

Potreba schopnosti definovať vznikajúce politiky Únie v oblasti investícií znamená potrebu 
špecifickosti, ktorá sa musí zakladať na hmatateľných prejavoch takejto politiky v oblasti 
spoločnej obchodnej politiky, ako aj v základných zásadách, ktorými sa riadi výkon všetkých 
právomocí Únie.



PR\839319SK.doc 23/26 PE452.807v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri všetkých dohodách, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
príslušný členský štát bez zbytočného 
odkladu informuje Komisiu o všetkých 
jemu určených tvrdeniach alebo 
argumentoch, že určité opatrenie nie je 
zlučiteľné s dohodou. Členský štát takisto 
ihneď informuje Komisiu o každej žiadosti 
o urovnanie sporu podanej podľa dohody, a 
to hneď, ako sa členský štát o žiadosti 
dozvie. Členský štát a Komisia v plnom 
rozsahu spolupracujú a prijímajú všetky 
nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie 
účinnej obrany, ktoré môžu prípadne 
zahŕňať účasť Komisie na postupe.

2. Pri všetkých dohodách, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
príslušný členský štát bez zbytočného 
odkladu informuje Komisiu o všetkých 
jemu určených tvrdeniach alebo 
argumentoch, že určité opatrenie nie je 
zlučiteľné s dohodou. Členský štát takisto 
ihneď informuje Komisiu o každej žiadosti 
o urovnanie sporu podanej podľa dohody, a 
to hneď, ako sa členský štát o žiadosti 
dozvie. Členský štát a Komisia v plnom 
rozsahu spolupracujú a prijímajú všetky 
nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie čo 
najširšej účasti Komisie na postupe. 

Or. en

Odôvodnenie

V citlivej oblasti, akou je právo v oblasti ochrany investícií, ktoré eventuálne uplatňujú 
a vykladajú medzinárodné arbitrážne súdy, ktorých rozsudky potenciálne predurčujú rozvoj 
a vykonávanie politík Únie týkajúcich sa investícií, je dôležité, aby Komisia mala možnosť 
zúčastňovať sa v plnej miere v akýchkoľvek sporoch, ktorých účastníkmi sú členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri oznamovaní rokovaní a ich výsledkov 
Komisii v súlade s článkami 8 a 11 môžu 
členské štáty uviesť, či sa ktorékoľvek z 
poskytnutých informácií majú považovať 
za dôverné a či ich možno sprístupniť 
ostatným členským štátom.

Pri oznamovaní rokovaní a ich výsledkov 
Komisii v súlade s článkami 8 a 11 môžu 
členské štáty požiadať o dôvernosť 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 
30. mája 2001 o prístupe verejnosti k 
dokumentom Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie1.
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__________
1 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43. 

Or. en

Odôvodnenie

Keďže zmena a doplnenie existujúcich a uzatváranie nových bilaterálnych dohôd týkajúcich 
sa investícií môže viesť k prekážkam pre rozvoj a implementáciu investičnej politiky Únie, so 
žiadosťami o dôvernosť by sa malo zaobchádzať v súlade s nariadeniami platnými pre 
inštitúcie Únie.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca víta vykonávanie článku 207 ods. 1 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje výlučná 
právomoc EÚ v oblasti priamych zahraničných investícií ako súčasti spoločnej obchodnej 
politiky, ktoré je predmetom úpravy navrhovaného nariadenia. Vo svete globalizovaných 
presunov tovaru a kapitálu a v logickom dôsledku spoločnej obchodnej politiky Únie by sa aj 
investičná politika členských štátov mala koordinovať na úrovni Únie, kde by sa o nej malo aj 
rozhodovať. To znamená, že súčasný systém, ktorý spočíva v množstve prekrývajúcich sa 
a niekedy protichodných bilaterálnych investičných dohôd (BID) členských štátov, sa 
v rozumnom časovom rámci musí nahradiť novým rámcom moderných investičných dohôd 
EÚ, ktoré budú v súlade s horizontálnymi cieľmi politík EÚ.

Vzhľadom na rizikovú a dlhodobú povahu priamych zahraničných investícií sa za významnú 
úlohu nariadenia musí pokladať zaistenie väčšej právnej istoty počas prechodného obdobia. 
V tomto smere spravodajca rozhodne podporuje prístup súbežnej existencie, ktorý Komisia 
navrhla v predloženom návrhu nariadenia. Je skutočne nevyhnutné, aby prostredníctvom 
postupu udeľovania povolení existujúce BID členských štátov zostali v platnosti a aby sa
členským štátom za jasných podmienok umožnilo opätovne prerokovať existujúce BID, 
uzatvoriť tie, o ktorých rokujú, ako aj začať rokovania o nových dohodách. Rovnako je 
nevyhnutné, pod podmienkou obdobia súbežnej existencie, aby povolenie existujúcich alebo 
novodohodnutých BID členských štátov nebolo prekážkou vzniku jednotnej investičnej 
politiky EÚ a medzinárodných investičných dohôd EÚ s určitými tretími krajinami a vo 
všeobecnosti. Preto by sa malo podporiť, že sa v nariadení pre Komisiu stanovuje možnosť 
odňať povolenie, požiadať členské štáty, aby opätovne prerokovali alebo vypovedali BID, 
a schváliť novodohodnuté BID.

Právna istota však zostáva relatívnym pojmom, pokiaľ sa nedokončí transformácia režimu 
ochrany investícií, a tiež vzhľadom na podmienky platnosti jestvujúcich BID členských štátov 
v súlade s medzinárodným právom verejným. Zámerom spravodajcu je objasniť právnu istotu 
v podmienkach časového rámca potrebného na prechod, a to prostredníctvom dvoch súborov 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov:

1) Zavedenia časového plánu pre prechod

Parlament by mal trvať na tom, aby sa v nariadení stanovil časový plán pre prechod. Bez 
časového plánu by nariadenie umožnilo vznik paralelných, potenciálne nekompatibilných 
režimov pre investície, čo by zvýšilo právnu neistotu. Aj keď je zaiste potrebné dostatočne 
dlhé prechodné obdobie, duálny systém s otvoreným koncom by mal byť v investičnej 
politike EÚ pre Parlament neprijateľný vzhľadom na to, že v článku 207 ods. 1 ZFEÚ sa jasne 
uvádza, že investičná politika je právomocou Únie. V tomto zmysle by mohlo byť napadnuté 
aj dlhšie obdobie neuplatňovania zmluvy, čo by znova zvýšilo právnu neistotu.

Ustanovenia o preskúmaní v článkoch 5 a 12 navrhovaného nariadenia – Komisia najneskôr 
do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia preskúma potrebu naďalej 
uplatňovať možnosť pre členské štáty, aby opätovne prerokovali BID alebo uzavreli nové –
nie sú uspokojivé. Parlament by mal dať jasne najavo, že existenciu BID súbežne s rozvojom 
medzinárodných investičných zmlúv EÚ považuje za výnimku, ktorá je dočasne odôvodnená 
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zaistením nepretržitej právnej istoty.

2) Objasnenie podmienok pre odňatie povolenia

V nariadení sa navrhuje rozlišovať tri kategórie dôvodov na odňatie povolenia týkajúceho sa 
BID. 

Neistotu zbytočne zvyšuje najmä rozlišovanie medzi tým, či sú dohody „v rozpore s právnymi 
predpismi Únie“ (písm. a)) alebo sa ich predmet úpravy „čiastočne alebo úplne prekrýva 
s predmetom úpravy platnej dohody medzi Úniou a danou treťou krajinou a v tejto dohode 
Únie nie je toto konkrétne prekrývanie upravené“ (písm. b)). Z toho vyplýva, že v budúcej 
dohode EÚ s treťou krajinou by sa nemohlo upraviť prekrývanie alebo umožniť existencia 
súbežných režimov, čo by malo byť zo zásady neprijateľné. Okrem toho je rozlišovanie 
nadbytočné, pretože platné dohody medzi EÚ a tretími krajinami sú súčasťou práva Únie a na 
akúkoľvek BID notifikovanú podľa článku 2 sa automaticky udeľuje povolenie podľa článku 
3, a preto nemôže byť nezlučiteľná s rozdelením právomocí.

Spravodajca navrhuje spojiť tieto dve kategórie a jasne odkázať na nezlučiteľnosť s právom 
EÚ.

Na druhej strane sa v návrhu nariadenia v rámci tretej kategórie dôvodov na odňatie povolenia 
týkajúceho sa BID (písm. c)) neuvádza, čo môže predstavovať prekážku „v rozvoji a vo 
vykonávaní politík Únie týkajúcich sa investícií“. Keďže sa vzťahuje na rozvíjajúcu sa 
politiku, tiež to zvyšuje neistotu.

Spravodajca navrhuje odkázať na rozvíjajúci sa súbor mandátov na investičné rokovania 
s tretími krajinami a na základné zásady súladu uvedené v Lisabonskej zmluve v článku 3 
ods. 5 a článku 6 ods. 1 ZEÚ a v časti I hlave II ZFEÚ.

V kontexte rozvoja novej investičnej politiky EÚ spravodajca ďalej navrhuje, aby sa 
členským štátom uložila aj povinnosť poskytnúť v prípade opätovného prerokovania 
jestvujúcich BID alebo rokovania o nových BID mechanizmus urovnávania sporov, ktorý 
zabezpečí, že Komisia sa bude môcť zúčastňovať na konaniach aspoň ako amicus curiae a že 
sa zrušia požiadavky na dôvernosť, aby sa Komisii umožnilo intervenovať v tomto postavení. 
Uvedené by sa malo považovať za nevyhnutný prvok novej investičnej politiky EÚ 
a prechodu k nej. 

Vzhľadom na prax zavedenú v rámci Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) 
sa všeobecne uznáva, že nedostatok transparentnosti v mechanizmoch urovnávania sporov 
vytvorených v rámci väčšiny jestvujúcich BID členských štátov Únie by ako taký 
predstavoval nesúlad s právom Únie. Tento rozmer musia teda členské štáty zohľadniť vo 
svojich rokovaniach o nových BID. V tejto súvislosti spravodajca navrhuje zahrnúť odkaz na 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe 
verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.


