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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prehodnih dogovorih za 
dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami
(KOM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0344),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0172/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za ekonomske 
in monetarne zadeve (A7-0000/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je navedeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ker je dovoljenje za ohranitev, 
spremembo ali sklenitev sporazumov, 
zajetih v tej uredbi, izdano na področju 
izključne pristojnosti Unije, ga je treba šteti 
za izjemni ukrep. Dovoljenje ne vpliva na 
uporabo člena 258 Pogodbe v zvezi z 
neizpolnjevanjem obveznosti iz Pogodb s 
strani držav članic, razen tistih, ki zadevajo 
neskladnosti zaradi delitve pristojnosti med 
Unijo in državami članicami.

(8) Ker je dovoljenje za ohranitev, 
spremembo ali sklenitev sporazumov, 
zajetih v tej uredbi, izdano na področju 
izključne pristojnosti Unije, ga je treba šteti 
za izjemni ukrep začasne narave. 
Dovoljenje ne vpliva na uporabo člena 258 
Pogodbe v zvezi z neizpolnjevanjem 
obveznosti iz Pogodb s strani držav članic, 
razen tistih, ki zadevajo neskladnosti zaradi 
delitve pristojnosti med Unijo in državami 
članicami.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na predlagano uvedbo časovnega razporeda za to uredbo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Komisiji mora biti omogočeno, da 
odvzame dovoljenje, če je sporazum v 
nasprotju z zakonodajo Unije, razen 
neskladnosti zaradi delitve pristojnosti 
med Unijo in njenimi državami članicami. 
Dovoljenje se prav tako lahko odvzame, če
veljaven sporazum Unije s tretjo državo 
vsebuje določbe o naložbah, podobne 
tistim iz sporazuma države članice. Za 
zagotovitev, da sporazumi držav članic ne 
ogrožajo razvoja in izvajanja naložbenih 
politik Unije, zlasti avtonomnih ukrepov 
skupne trgovinske politike, se dovoljenje 
lahko odvzame. Nenazadnje, če Svet v 
enem letu predložitve priporočila Komisije 
v skladu s členom 218(3) Pogodbe ne 
sprejme odločitve o dovoljenju za začetek 
pogajanj o naložbah, je možen odvzem 
dovoljenja.

(10) Komisiji mora biti omogočeno, da 
odvzame dovoljenje, če je sporazum v 
nasprotju z zakonodajo Unije, vključno z 
vsemi veljavnimi sporazumi Unije s tretjo 
državo. Za zagotovitev, da sporazumi 
držav članic ne ogrožajo razvoja in 
izvajanja naložbenih politik Unije, se 
dovoljenje lahko odvzame. Nenazadnje, če 
Svet v enem letu predložitve priporočila 
Komisije v skladu s členom 218(3) 
Pogodbe ne sprejme odločitve o dovoljenju 
za začetek pogajanj o naložbah, je možen 
odvzem dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Veljavni sporazumi EU s tretjimi državami so del zakonodaje Unije. Dvostranski sporazumi o 
naložbah, priglašeni v skladu s členom 2, se v skladu s členom 3 samodejno dovolijo, zato ne 
morejo biti neskladni z delitvijo pristojnosti. Zaradi tega so te navedbe odveč. V uvodni izjavi 
ni treba izrecno omeniti skupne trgovinske politike. Predlog za jezik je predložen v okviru 
predloga spremembe 12.



PR\839319SL.doc 7/24 PE452.807v01-00

SL

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Dovoljenje za spremembo ali 
sklenitev sporazumov iz te uredbe državam 
članicam zlasti omogoča, da obravnavajo 
kakršno koli neskladnost med svojimi 
mednarodnimi sporazumi o naložbah in 
zakonodajo Unije, razen neskladnosti 
zaradi delitev pristojnosti med Unijo in 
njenimi državami članicami, ki so 
obravnavane v tej uredbi.

(11) Dovoljenje za spremembo ali 
sklenitev sporazumov v določenem 
časovnem okviru iz te uredbe državam 
članicam zlasti omogoča, da obravnavajo 
kakršno koli neskladnost med svojimi 
mednarodnimi sporazumi o naložbah in 
zakonodajo Unije, ki je obravnavana v tej 
uredbi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na predlagano uvedbo časovnega razporeda za to uredbo.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija najpozneje pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
uporabi poglavij II in III te uredbe. V tem 
poročilu je med drugim treba pregledati 
potrebo po nadaljnji uporabi teh poglavij. 
Kadar poročilo priporoča prenehanje 
uporabe določb teh poglavij ali kadar 
predlaga spremembo teh določb, mu je 
treba priložiti ustrezni zakonodajni 
predlog. Dvostranski sporazumi, sklenjeni 
med državami članicami in tretjimi 
državami, so po javnem mednarodnem 
pravu za pogodbenice še vedno zavezujoči, 
razen če jih ne nadomesti sporazum Unije 
o naložbah ali kako drugače prenehajo 
veljati.

(12) Komisija najpozneje štiri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
uporabi poglavij II in III te uredbe. V tem 
poročilu je med drugim treba pregledati 
potrebo po nadaljnji uporabi teh poglavij. 
Kadar poročilo priporoča prenehanje 
uporabe določb teh poglavij ali kadar 
predlaga spremembo teh določb, mu je 
treba priložiti ustrezni zakonodajni 
predlog. 



PE452.807v01-00 8/24 PR\839319SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Obdobje je prilagojeno predlagani uvedbi časovnega razporeda. Sklicevanje na neprekinjeno 
veljavnost v okviru mednarodnega javnega prava ni povezano z vprašanjem iz te uvodne 
izjave in je v mednarodnem javnem pravu samoumevno. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Sporazumi, ki se dovolijo v skladu s to 
uredbo, ali dovoljenja za začetek pogajanj 
za spremembo obstoječega ali sklenitev 
novega dvostranskega sporazuma s tretjo 
državo ne smejo v nobenem primeru 
ovirati izvajanja naložbenih politik Unije, 
zlasti skupne trgovinske politike.

(13) Sporazumi, ki se dovolijo v skladu s to 
uredbo, ali dovoljenja za začetek pogajanj 
za spremembo obstoječega ali sklenitev 
novega dvostranskega sporazuma s tretjo 
državo ne smejo v nobenem primeru 
ovirati izvajanja naložbenih politik Unije.

Or. en

Obrazložitev

V uvodni izjavi ni treba izrecno omeniti skupne trgovinske politike. Predlog za jezik je 
predložen v okviru predloga spremembe 12.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ta uredba preneha veljati pet let po 
začetku veljavnosti. Do takrat bi se morali 
vsi veljavni dvostranski sporazumi, 
sklenjeni med državami članicami in 
tretjimi državami, nadomestiti s 
sporazumom Unije o naložbah. 

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na predlagano uvedbo časovnega razporeda za to uredbo.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (13b) Komisija najpozneje šest let po 
začetku veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
doseženem napredku pri nadomeščanju 
dvostranskih sporazumov, sklenjenih med 
državami članicami in tretjimi državami, s 
sporazumom Unije o naložbah. Če 
poročilo priporoča podaljšanje izvajanja 
uredbe, to obdobje ne sme biti daljše od 
pet let, spremljati pa ga mora ustrezen 
zakonodajni predlog.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na predlagano uvedbo časovnega razporeda za to uredbo.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (16a) Države članice in Komisija bi 
morale sprejeti potrebne ukrepe, s 
katerimi bi zagotovile, da bo Komisiji 
dovoljeno v največjem mogočem obsegu 
sodelovati pri postopkih reševanja sporov, 
sproženih v okviru dvostranskega 
sporazuma o naložbah, ki ga je sklenila 
država članica.   

Or. en
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Obrazložitev

Potrebna je referenca, da bodo lahko začele veljati določbe o sodelovanju Komisije v 
postopku reševanja spora v skladu s členom 13(2).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa določila, pogoje in 
postopke, s katerimi se državam članicam 
dovoli ohranitev, spremembe ali sklenitev 
dvostranskih sporazumov o naložbah s 
tretjimi državami.

Ta uredba določa določila, pogoje in 
postopke, s katerimi se državam članicam v 
prehodnem obdobju dovoli ohranitev, 
spremembe ali sklenitev dvostranskih 
sporazumov o naložbah s tretjimi 
državami, z namenom nadomestitve teh 
sporazumov s sporazumi Unije, ki 
zajemajo naložbe. Prav tako vzpostavlja 
postopek za zaključitev prehodnega 
obdobja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na predlagano uvedbo časovnega razporeda za to uredbo.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na pristojnosti Unije v zvezi z 
naložbami in brez poseganja v druge 
obveznosti držav članic iz zakonodaje
Unije se državam članicam v skladu s 
členom 2(1) Pogodbe dovoli ohranitev 
veljavnosti dvostranskih sporazumov o 
naložbah, ki so bili priglašeni v skladu s 
členom 2 te uredbe.

Ne glede na pristojnosti Unije v zvezi z 
naložbami in brez poseganja v druge 
obveznosti držav članic iz zakonodaje 
Unije se državam članicam v skladu s 
členom 2(1) Pogodbe dovoli ohranitev 
veljavnosti dvostranskih sporazumov o 
naložbah, ki so bili priglašeni v skladu s 
členom 2 te uredbe, za obdobje osmih let 
od začetka veljavnosti te uredbe.
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Obrazložitev

Brez časovnega razporeda bi uredba dovoljevala pojav vzporednih, potencialno nezdružljivih 
naložbenih režimov in s tem pripomogla k pravni negotovosti. Čeprav je potrebno dovolj 
dolgo prehodno obdobje, bi bila časovno neomejena dvojnost naložbene politike EU  v 
navzkrižju z učinkovitim izvajanjem člena 207(1) PDEU, ki jasno navaja, da je naložbena 
politika pristojnost Unije.  

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točki (a) in (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ni v nasprotju z zakonodajo Unije, 
razen neskladnosti zaradi delitve 
pristojnosti med Unijo in njenimi 
državami članicami, ali

(a) ni v nasprotju z zakonodajo Unije, 
vključno s katerim koli veljavnim 
sporazumom Unije z drugo državo, ali

(b) se deloma ali v celoti prekrivajo z 
veljavnim sporazumom Unije z navedeno 
tretjo državo in to prekrivanje v slednjem 
sporazumu ni obravnavano, ali

  

Or. en

Obrazložitev

Specifikacije so odveč, ker se vsi dvostranski sporazumi o naložbah, priglašeni v skladu s 
členom 2, v skladu s členom 3 samodejno dovolijo, zato niso neskladni z delitvijo pristojnosti, 
in ker so veljavni sporazumi EU s tretjimi državami del zakonodaje Unije. Beseda 
„nasprotju“ zadostno naslavlja potrebo po izključitvi nasprotujočih si rešitev v okviru 
dvostranskih sporazumov o naložbah, pa tudi v okviru sporazuma EU, vključno s pogojem, da 
lahko prekrivanje obravnava sam sporazum EU.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) oviral razvoj in izvajanje naložbenih 
politik Unije, zlasti skupne trgovinske 

(c) oviral razvoj in izvajanje naložbenih 
politik Unije, kot so opredeljene v 
posameznih ali splošnih mandatih za 
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politike. začetek ali sklenitev pogajanj s tretjimi 
državami oziroma drugih aktih ali 
usklajenih praksah institucij Unije na 
področju skupne trgovinske politike in 
kakor izhajajo iz splošnih načel, 
opredeljenih v pogodbah, zlasti v členih 
3(5) in 6(1) Pogodbe o Evropski uniji in v 
naslovu II dela I Pogodbe o delovanju 
Evropske unije;

Or. en

Obrazložitev

Potreba po sposobnosti opredelitve pojavljajočih se naložbenih politik Unije kaže, da je 
potrebna specifičnost, ki mora temeljiti na oprijemljivem izražanju teh politik na področju 
skupne trgovinske politike ter na osnovnih načelih, ki urejajo izvajanje vseh pristojnosti 
Unije, sklicevanje na katere je še toliko pomembnejše na tako občutljivem področju, kot je 
zakonodaja o zaščiti naložb, ki jo navsezadnje uveljavljajo in tolmačijo mednarodna 
arbitražna razsodišča.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (ca) oviral Komisijo, Parlament, Svet in 
splošno javnost pri dostopu do 
dokumentov v zvezi z razreševanjem 
sporov v okviru sporazumov, kar med 
drugim vključuje tudi obvestilo o arbitraži 
ter vse dokumente, ki jih izda razsodišče, 
in Komisiji preprečil, da bi pri postopku 
sodelovala vsaj kot „amicus curiae“.  

Or. en

Obrazložitev

Predlog o dopolnitvi s tem odstavkom daje veljavo določbam o sodelovanju Komisije v 
postopku razreševanja spora v skladu s členom 13(2).
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija najpozneje pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
uporabi tega poglavja, v katerem bodo 
pregledane potrebe po nadaljnjem 
izvajanju tega poglavja na podlagi pregleda 
iz odstavka 1.

3. Komisija najpozneje štiri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
uporabi tega poglavja, v katerem bodo 
pregledane potrebe po nadaljnjem 
izvajanju tega poglavja na podlagi pregleda 
iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev vmesnih časovnih razporedov s predlogom o uvedbi časovnega razporeda za to 
uredbo.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odvzem dovoljenja Obveznost sodelovanja

Or. en

Obrazložitev

Besedna zveza „obveznost sodelovanja“ odraža besedilo Pogodbe o EU in zadeve pred 
Sodiščem Evropske unije zoper Avstrijo, Švedsko in Finsko v zvezi s klavzulami o prenosu 
kapitala v dvostranskih sporazumih o naložbah. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dovoljenje iz člena 3 se lahko odvzame, 1. Država članica se je obvezana ponovno 
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kadar: pogajati o dvostranskem sporazumu ali ga 
po potrebi prekiniti, če sporazum ni 
združljiv z zakoni ali politikami Unije, 
kakor so opredeljeni v členu 5(1).

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na obrazložitvi k predlogoma spremembe 11 in 12.  Za mehanizem odvzema je 
osrednjega pomena, da se breme pravdnega spora odvzame Komisiji in pomakne proti državi 
članici, ki mora izpodbijati vsako odločitev Komisije o odvzemu v skladu  sčlenom 263 
PDEU.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točke (a–d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je sporazum v nasprotju z zakonodajo 
Unije, razen neskladnosti zaradi delitve 
pristojnosti med Unijo in njenimi 
državami članicami, ali

črtano

(b) se sporazum deloma ali v celoti 
prekriva z veljavnim sporazumom Unije z 
navedeno tretjo državo in to prekrivanje v 
slednjem sporazumu ni obravnavano, ali
(c) sporazum ovira razvoj in izvajanje 
naložbenih politik Unije, zlasti skupne 
trgovinske politike, ali
(d) Svet v enem letu od predložitve 
priporočila Komisije v skladu s členom 
218(3) Pogodbe ne sprejme odločitve o 
dovoljenju za začetek pogajanj o 
sporazumu, ki se deloma ali v celoti 
prekriva s sporazumom, priglašenim v 
skladu s členom 2.

Or. en

Obrazložitev

Ponovitev točk (a)-(c) je z ozirom na člen 5(1) odveč, točka (d) pa ni povezana z obvezo 
države članice za sodelovanje, pač pa z nedejavnostjo Sveta, ki ovira možnosti Unije, da bi 
razvila in uvedla svoje politike, zato jo je treba obravnavati ločeno.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ko Komisija meni, da obstajajo razlogi 
za odvzem dovoljenja iz člena 3, zadevni 
državi članici pošlje obrazloženo mnenje o 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti za 
uskladitev z zahtevami iz odstavka 1. 
Posvetovanja potekajo med Komisijo in 
zadevno državo članico.

2. Ko Komisija meni, da se je država 
članica obvezana ponovno pogajati o 
sporazumu ali ga prekiniti, zadevni državi 
članici pošlje obrazloženo mnenje o 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti za 
uskladitev z obveznostjo sodelovanja v 
skladu s členom 4(3) Pogodbe o Evropski 
uniji. Posvetovanja potekajo med Komisijo 
in zadevno državo članico in privedejo, 
kjer je to ustrezno, do odločitve, s katero 
se odobri začetek pogajanj v smislu člena 
9.

Or. en

Obrazložitev

Namesto da posvetovanja na podlagi utemeljenega mnenja Komisije v sklepu o odvzemu 
dovoljenja predpisujejo potrebne korake za ponovno pogajanje o sporazumu ali njegovo 
prekinitev, je bolje, da neposredno privedejo do odločitve, s katero bi državi članici odobrili 
začetek pogajanj, kakor zahteva Komisija.  

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se na posvetovanjih iz odstavka 2 
zadeve ne razrešijo, Komisija odvzame 
dovoljenje za zadevni sporazum. Komisija 
odloči o odvzemu dovoljenja v skladu s 
postopkom iz člena 15(2). Pri tem zahteva, 
da država članica sprejme ustrezen ukrep 
ali po potrebi prekine ustrezni sporazum.

3. Kadar se na posvetovanjih iz odstavka 2 
zadeve ne razrešijo ali država članica v 
obdobju, o katerem so se sporazumeli na 
posvetovanjih, ne sprejme potrebnih 
ukrepov, Komisija odvzame dovoljenje iz 
člena 3 za zadevni sporazum. Komisija 
odloči o odvzemu dovoljenja v skladu s 
postopkom iz člena 15(2).

Or. en
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Obrazložitev

Za mehanizem odvzema je osrednjega pomena, da se breme pravdnega spora odvzame 
Komisiji in pomakne proti državi članici, ki mora izpodbijati vsako odločitev Komisije o 
odvzemu v skladu  sčlenom 263 PDEU. Zaradi tega bi bilo smiselno državam članicam 
določiti rok za sprejetje potrebnih ukrepov po posvetovanjih, saj bi utegnila biti v nasprotnem 
primeru, kadar pogajanja sama po sebi niso spodletela, Komisija primorana sprejeti še 
dodatne ukrepe, namesto da bi državo članico prisilila k odzivu.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  3a. Komisija lahko prav tako odvzame 
dovoljenje za sporazume s tretjo državo, če 
Svet v enem letu, potem ko Komisija v 
skladu s členom 218(3) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije predloži 
priporočilo, ne sprejme odločitve o 
odobritvi začetka pogajanj s to državo 
glede sporazuma, ki bi se delno ali v celoti 
prekrival s sporazumi, ki so jih sklenile 
države članice. 
Komisija odloči o odvzemu dovoljenja v 
skladu s postopkom iz člena 15(2).

Or. en

Obrazložitev
Ta vzrok za odvzem, s katerim se zagotovi, da lahko Unija učinkovito prevzame svoje 
izključne pristojnosti in razvije politiko na področju naložb, bi bilo treba obravnavati ločeno, 
ker ne vključuje posvetovanj z državami članicami o njihovih sporazumih, pač pa dialog 
Komisije s Svetom.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ob upoštevanju pogojev iz členov 8 do 12 
se državi članici dovoli, da začne pogajanja 
za spremembo ali sklenitev sporazumov o 

Ob upoštevanju pogojev iz členov 8 do 12 
se državi članici dovoli, da začne pogajanja 
za spremembo ali sklenitev sporazumov o 
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naložbah s tretjo državo. naložbah s tretjo državo, za začetno 
obdobje osmih let od začetka veljavnosti te 
uredbe..

Or. en

Obrazložitev

Brez časovnega razporeda bi uredba dovoljevala pojav vzporednih, potencialno nezdružljivih 
naložbenih režimov in s tem pripomogla k pravni negotovosti. Čeprav je potrebno dovolj 
dolgo prehodno obdobje, bi bila časovno neomejena dvojnost naložbene politike EU  v 
navzkrižju z učinkovitim izvajanjem člena 207(1) PDEU, ki jasno navaja, da je naložbena 
politika pristojnost Unije. 

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točke (a–c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija dovoli začetek formalnih 
pogajanj, razen če ugotovi, da bi začetek 
pogajanj:

1. Komisija dovoli začetek formalnih 
pogajanj, razen če meni, da bi bil začetek 
pogajanj nezdružljiv z zakoni in politikami 
Unije, kakor so podani v členu 5(1).

(a) bil v nasprotju z zakonodajo Unije, 
razen neskladnosti zaradi delitve 
pristojnosti med Unijo in njenimi 
državami članicami, ali
(b) ogroža cilje pogajanj, ki potekajo, ali 
prihodnjih pogajanj med Unijo in zadevno 
tretjo državo ali 
(c) oviral razvoj in izvajanje naložbenih 
politik Unije, zlasti skupne trgovinske 
politike. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na poenostavitev člena 9 v skladu s predlaganim besedilom 
člena 6(1). Sklicevanje na člen 5(1) bi razrešilo tudi vprašanje, ali bi bilo treba upoštevati 
vzrok „prekrivanja s sporazumom Unije“ in se tako izogniti dolgemu navajanju podlage za 
opredeljevanje politik Unije.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – točke (a–d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po priglasitvi Komisija oceni, ali 
doseženi sporazum:

3. Po priglasitvi Komisija oceni, ali 
doseženi sporazum:

(a) ni v nasprotju z zakonodajo Unije, 
razen neskladnosti zaradi delitve 
pristojnosti med Unijo in njenimi 
državami članicami, ali

(a) ni v navzkrižju z zakoni ali politikami 
Unije, kakor so opredeljeni v členu 5(1),
ali

(b) ogroža cilje pogajanj, ki potekajo, ali 
prihodnjih pogajanj med Unijo in zadevno 
tretjo državo ali 
(c) ovira razvoj in izvajanje naložbenih 
politik Unije, zlasti skupne trgovinske 
politike, ali
(d) ni v nasprotju z zahtevami iz člena 9(2), 
kadar se uporabljajo. 

(d) ni v nasprotju z zahtevami iz člena 9(2), 
kadar se uporabljajo.  

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na poenostavitev člena 11 v skladu s predlaganim besedilom 
členov 6(1) in 9(1). Sklicevanje na člen 5(1) bi razrešilo tudi vprašanje, ali bi bilo treba 
upoštevati vzrok „prekrivanja s sporazumom Unije“ in se tako izogniti dolgemu navajanju 
podlage za opredeljevanje politik Unije.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  7a. Komisija letno poroča Parlamentu in 
Svetu o spremenjenih in na novo 
sklenjenih sporazumih ter o odvzetih 
dovoljenjih za spremenjene in na novo 
sklenjene sporazume, seznam 
spremenjenih in sklenjenih sporazumov 
pa objavi v Uradnem listu Evropske unije.  
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Or. en

Obrazložitev

Ker lahko sprememba veljavnih dvostranskih naložbenih sporazumov in sklenitev novih ovira 
razvoj in izvajanje naložbene politike Unije, mora Komisija redno obveščati Parlament in 
Unijo o svojih dejavnostih podeljevanja ali odvzemanja dovoljenj.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija najpozneje pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
uporabi tega poglavja, v katerem bodo 
pregledane potrebe po nadaljnjem 
izvajanju tega poglavja.

1. Komisija najpozneje štiri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
uporabi tega poglavja, v katerem bodo 
pregledane potrebe po nadaljnjem 
izvajanju tega poglavja.

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev vmesnih časovnih razporedov s predlogom o uvedbi časovnega razporeda za to 
uredbo.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POGLAVJE IIIa
Prenehanje veljavnosti uredbe

Člen 12a
1. Ta uredba preneha veljati osem let po 
začetku veljavnosti. Do takrat se vsi 
veljavni dvostranski sporazumi, sklenjeni 
med državami članicami in tretjimi 
državami, nadomestijo s sporazumom 
Unije o naložbah. 
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   2. Komisija najpozneje šest let po začetku 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
doseženem napredku pri nadomeščanju 
dvostranskih sporazumov, sklenjenih med 
državami članicami in tretjimi državami, s 
sporazumom Unije o naložbah. Če 
poročilo priporoča podaljšanje izvajanja 
uredbe, to obdobje ne sme biti daljše od 
pet let, spremljati pa ga mora ustrezen 
zakonodajni predlog Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. en

Obrazložitev

Brez časovnega razporeda bi uredba dovoljevala pojav vzporednih, potencialno nezdružljivih 
naložbenih režimov in s tem pripomogla k pravni negotovosti. Čeprav je potrebno dovolj 
dolgo prehodno obdobje, bi bila časovno neomejena dvojnost naložbene politike EU  v 
navzkrižju z učinkovitim izvajanjem člena 207(1) PDEU, ki jasno navaja, da je naložbena 
politika pristojnost Unije. 

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
 Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vse sporazume v okviru te uredbe 
zadevna država članica brez odlašanja 
obvesti Komisijo o vseh srečanjih, ki 
potekajo v skladu z določbami tega 
sporazuma. Komisiji je treba sporočiti 
dnevni red in vse zadevne informacije, ki 
omogočajo razumevanje tem, ki se bodo 
obravnavale. Komisija od zadevne države 
članice lahko zahteva dodatne informacije. 
Kadar tema, ki se bo obravnavala, lahko 
vpliva na izvajanje naložbenih politik EU, 
zlasti skupne trgovinske politike, lahko 
Komisija od zadevne države članice 
zahteva, da sprejme določeno stališče.

1. Za vse sporazume v okviru te uredbe 
zadevna država članica brez odlašanja 
obvesti Komisijo o vseh srečanjih, ki 
potekajo v skladu z določbami tega 
sporazuma. Komisiji je treba sporočiti 
dnevni red in vse zadevne informacije, ki 
omogočajo razumevanje tem, ki se bodo 
obravnavale. Komisija od zadevne države 
članice lahko zahteva dodatne informacije. 
Kadar tema, ki se bo obravnavala, lahko 
vpliva na izvajanje naložbenih politik EU, 
kot so opredeljene v posameznih ali 
splošnih mandatih za začetek ali sklenitev 
pogajanj s tretjimi državami oziroma 
drugih aktih ali usklajenih praksah 
institucij Unije na področju skupne 
trgovinske politike in kakor izhajajo iz 
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splošnih načel, opredeljenih v pogodbah, 
zlasti v členih 3(5) in 6(1) Pogodbe o 
Evropski uniji in v naslovu II dela I 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
lahko Komisija od zadevne države članice 
zahteva, da sprejme določeno stališče.

Or. en

Obrazložitev

Potreba po sposobnosti opredelitve pojavljajočih se naložbenih politik Unije kaže, da je 
potrebna specifičnost, ki mora temeljiti na oprijemljivem izražanju teh politik na področju 
skupne trgovinske politike ter na osnovnih načelih, ki urejajo izvajanje vseh pristojnosti 
Unije.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
 Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za vse sporazume v okviru te uredbe 
zadevna država članica brez odlašanja 
obvesti Komisijo o vseh dejstvih, ki 
kažejo, da določeni ukrep ni v skladu s 
sporazumom, takoj ko se z njimi seznani. 
Država članica tudi takoj obvesti Komisijo 
o vsakem zahtevku za reševanje sporov, 
vloženem v skladu s sporazumom, takoj ko 
je s tem zahtevkom seznanjena. Država 
članica in Komisija polno sodelujeta in 
sprejmeta vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev učinkovite obrambe, pri čemer 
lahko po potrebi v postopku sodeluje
Komisija.

2. Za vse sporazume v okviru te uredbe 
zadevna država članica brez odlašanja 
obvesti Komisijo o vseh dejstvih, ki 
kažejo, da določeni ukrep ni v skladu s 
sporazumom, takoj ko se z njimi seznani. 
Država članica tudi takoj obvesti Komisijo 
o vsakem zahtevku za reševanje sporov, 
vloženem v skladu s sporazumom, takoj ko 
je s tem zahtevkom seznanjena. Država 
članica in Komisija polno sodelujeta in 
sprejmeta vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da Komisija v postopku 
sodeluje v največjem mogočem obsegu.

Or. en

Obrazložitev

Na tako občutljivem področju, kot je zakonodaja o zaščiti naložb, ki jo uveljavljajo in 
tolmačijo mednarodna arbitražna razsodišča, katerih sodbe utegnejo vnaprej opredeliti 
razvoj in izvajanje politike Unije na področju naložb, je pomembno, da ima Komisija možnost 
v celoti sodelovati pri vseh sporih, v katere so vključene države članice.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri obveščanju Komisije o pogajanjih in 
njihovem rezultatu v skladu s členi 8 on 11 
države članice lahko navedejo, ali je treba 
kakršne koli informacije v obvestilu 
obravnavati kot zaupne in ali se smejo 
posredovati drugim državam članicam.

Pri obveščanju Komisije o pogajanjih in 
njihovem rezultatu v skladu s členi 8 in 11 
države članice lahko zahtevajo zaupnost v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta 
in Sveta št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 
o dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije1. 
__________
1 UL L 145, 31.5.2001, str.43. 

Or. en

Obrazložitev

Ker lahko sprememba veljavnih dvostranskih sporazumov o naložbah in sklenitev novih ovira 
razvoj in izvajanje naložbene politike Unije, je treba zahteve po zaupnosti obravnavati v 
skladu z uredbami, ki veljajo za institucije Unije.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja izvajanje člena 207(1) PDEU, ki EU zagotavlja izključno pristojnost v 
zvezi z neposrednimi tujimi naložbami, in sicer v okviru skupne trgovinske politike, ki sodi v 
obseg predlagane uredbe. V svetu globaliziranih prenosov blaga in kapitala in kot logična 
posledica skupne trgovinske politike Unije je treba tudi o naložbeni politiki držav članic 
odločati in jo usklajevati na ravni Unije. To pomeni, da je treba sedanji sistem, ki ga uteleša 
neskončna množica prekrivajočih se in včasih tudi nasprotujočih si dvostranskih sporazumov 
o naložbah med državami članicami, v razumnem času nadomestiti z novim okvirom 
sodobnih sporazumov EU o naložbah, ki bodo v skladu s cilji horizontalne politike EU.

Ker so tuje neposredne naložbe tvegane in daljnosežne, je pomembna naloga uredbe 
zagotoviti visoko stopnjo pravne gotovosti v prehodnem obdobju. V zvezi s tem poročevalec 
zavzeto podpira pristop soobstoja, ki ga zavzema predlog uredbe Komisije. In res je bistveno, 
da s postopkom podelitve dovoljenja obstoječi dvostranski sporazumi o naložbah držav članic 
ostanejo veljavne in da se lahko države članice pod jasnimi pogoji začnejo ponovno pogajati o 
obstoječih dvostranskih sporazumih o naložbah, dokončno sklenejo tiste, o katerih se še 
pogajajo, obenem pa se začnejo pogajati o novih. Enako pomembno je, da pod pogoji, ki jih 
postavlja obdobje soobstoja, dovoljenja za obstoječe ali na novo izpogajane dvostranske 
sporazume o naložbah držav članic ne ovirajo pojava naložbene politike po vsej EU in 
mednarodnih sporazumov o naložbah EU z nekaterimi tretjimi državami in nasploh. Zaradi 
tega je treba podpreti možnost, da bi uredba Komisiji zagotavljala podlago, da ta ne podeli 
dovoljenja, da od države članice zahteva, naj znova izpogaja ali prekine dvostranski sporazum 
o naložbah in da odobri na novo izpogajane dvostranske sporazume o naložbah.

Pravna gotovost vseeno ostaja relativen pojem, dokler prehodno obdobje režima za zaščito 
naložb ne bo končano in glede na pogoje veljavnosti obstoječih dvostranskih sporazumov o 
naložbah držav članic v skladu z mednarodnim javnim pravom. Poročevalec želi razjasniti 
pravno gotovost pod pogoji potrebnega prehodnega obdobja z dvema skupinama predlogov 
sprememb:

1) Uvedba časovnega razporeda za prehod

Parlament bi moral vztrajati pri tem, da se z uredbo določi časovni razpored prehoda. Brez 
časovnega razporeda bi uredba dovoljevala pojav vzporednih, potencialno nezdružljivih 
naložbenih režimov in s tem pripomogla k pravni negotovosti. Čeprav je brez dvoma potrebno 
dovolj dolgo prehodno obdobje, bi bila časovno neomejena dvojnost naložbene politike EU za 
Parlament nesprejemljiva, saj člen 207(1) PDEU jasno navaja, da je naložbena politika 
pristojnost Unije. V tem oziru bi bilo mogoče enako izpodbijati podaljšano obdobje
neizvajanja sporazuma, kar bi prav tako privedlo do pravne negotovosti.

Določbe o pregledu v členih 5 in 12 predloga uredbe, ki navajajo, da bo Komisija najpozneje 
5 let po začetku veljavnosti uredbe ocenila potrebe po nadaljnji uporabi možnosti držav 
članic, da se spustijo v ponovna pogajanja o dvostranskih sporazumih o naložbah ali pa 
začnejo nova, niso zadovoljive. Parlament bi moral pojasniti, da je zanj soobstoj dvostranskih 
sporazumov o naložbah in pojavljajočih se mednarodnih sporazumov EU o naložbah izjema, 
ki je začasno opravičljiva le z nadaljnjim zagotavljanjem pravne gotovosti.
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2) Razjasnitev pogojev za odvzem dovoljenja

Predlog uredbe predlaga ločevanje med tremi kategorijami vzrokov za odvzem dovoljenja za 
dvostranski sporazum o naložbah. 

K negotovosti po nepotrebnem prispeva zlasti razlikovanje med „ni v nasprotju z zakonodajo 
Unije“ (točka a) ter med „se sporazum deloma ali v celoti prekriva z veljavnim sporazumom 
Unije z navedeno tretjo državo in to prekrivanje v slednjem sporazumu ni obravnavano“ 
(točka b). Predlaga namreč, da se prihodnji sporazumi EU s tretjimi državami ne bi mogli 
posvetiti prekrivanju ali dopuščati vzporednih režimov, kar pa načeloma ni sprejemljivo. Še 
več, razlikovanje je odveč, ker so veljavni sporazumi EU s tretjimi državami del zakonodaje 
Unije, vsak dvostranski sporazum o naložbah, priglašen v skladu s členom 2, pa se samodejno 
odobri v okviru člena 3, zato ni nezdružljiv z delitvijo pristojnosti.  

Poročevalec predlaga, da se ti dve kategoriji združita v jasnem sklicevanju na navzkrižja z 
zakonodajo EU.

Po drugi strani pa predlog uredbe v tretji kategoriji ne pojasnjuje vzrokov za odvzem 
dovoljenja za dvostranski sporazum o naložbah (točka c), namreč kaj je tisto, kar bi lahko 
„oviralo razvoj in izvajanje naložbenih politik Unije, zlasti skupne trgovinske politike“. Ker 
se nanaša na politiko, ki se šele oblikuje, to prispeva k negotovosti.

Poročevalec Komisiji predlaga, da se obrne na organ za razvoj mandatov za pogajanja o 
naložbah s tretjimi državami in na temeljna koherenčna načela v členu 3(5) Lizbonske 
pogodbe, 6(1) Pogodbe o EU ter naslovu II delu 1 PDEU.

V zvezi z razvojem nove naložbene politike EU poročevalec priporoča tudi, da je treba države 
članice v primeru ponovnega pogajanja o obstoječih ali pogajanja o novih dvostranskih 
sporazumih o naložbah zavezati k zagotovitvi mehanizmov za reševanje sporov, ki bi 
zagotovili, da lahko Komisija sodeluje v postopkih vsaj kot amicus curiae in da se odpravijo 
zahteve po zaupnosti, da bo lahko Komisija posredovala v tej zadevi. To mora biti 
nepogrešljiv element nove naložbene politike EU in prehoda proti njej. 

V zvezi s prakso, vzpostavljeno v okviru Sporazuma o severnoameriškem prostotrgovinskem 
območju (NAFTA), je splošno znano, da bi pomanjkanje preglednosti v mehanizmih za 
reševanje sporov, vzpostavljenih za večino obstoječih dvostranskih sporazumov o naložbah 
držav članic Unije, povzročilo nezdružljivost z zakonodajo Unije. Zaradi tega je to vidik, ki 
ga morajo države članice upoštevati pri pogajanjih o novih dvostranskih sporazumih o 
naložbah. V tem oziru poročevalec predlaga, da se vključi sklicevanje na Uredbo (ES) št. 
1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.


