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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 56. seji, 15. 7. 2015, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Naložbe v TTIP (Čezatlantsko
partnerstvo za trgovino in investicije med EU in ZDA) in širše – podlaga za
reformo
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 56. seji, 15. 7. 2015
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Naloţbe v TTIP (Čezatlantsko
partnerstvo za trgovino in investicije med EU in ZDA) in širše – podlaga za reformo,
ki ga je Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju
med Drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije
(Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Dopolnilno obrazloţitev so podali predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter Ministrstva za zunanje zadeve, ki so izpostavili vrsto odprtih vprašanj,
ki se nanašajo na koncept revidirane ureditve področja zaščite tujih investicij v
Sporazumu o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in investicije med EU in ZDA (v
nadaljevanju: TTIP). Poleg štirih področij, ki so bila v javni razpravi o vključitvi
področja zaščite investicij in mehanizma za reševanje sporov med investitorjem in
drţavo označena kot najbolje problematična (pravica do urejanja v javnem interesu,
ustanovitev in delovanje arbitraţnih tribunalov, pritoţbeni mehanizem, razmerja med
domačimi sodiši in ISDS), vključuje tudi razmišljanja o reformi investicijske politike kot
take in o oblikovanju stalnega mednarodnega investicijskega sodišča.
Komisija je bila seznanjena, da ima Vlada RS vsebinski, splošni in proučitveni
pridrţek do posameznih elementov, ki jih predlaga Evropska komisija kot moţne
načine reforme investicijske politike EU in investicijskega poglavja v TTIP. Vlada RS
ocenjuje, da dokument ne prinaša bistvene nadgradnje obstoječega sistema zaščite
investicij in odpira številna vprašanja, zato je potrebna poglobljena razprava na
ekspertni ravni ob upoštevanju dejstva, da investicijska politika ni v izključni
pristojnosti EU. Nekatera ključna področja zaščite in tudi reguliranja določenih oblik
investicij so v pristojnosti drţav članic. Zato so investicijski sporazumi in sporazumi o
prosti trgovini, ki vsebujejo določbe o zaščiti investicij, v deljeni pristojnosti in morajo
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biti ratificirani tako s strani Evropskega parlamenta kot rudi parlamentov drţav članic
EU. Člani komisije so bili seznanjeni, da je bilo predhodno opravljeno posvetovanje z
nevladnimi organizacijami in Gospodarsko zbornico Slovenije. Upoštevana so bila
tudi stališča sindikatov in nevladnih organizacij.
Komisija izpostavlja ekološki element, ki bi moral biti upoštevan v investicijskih
sporazumih in sporazumih o prosti trgovini. Zato je smiselna podpora ravnoteţju med
ustrezno stopnjo zaščite investitorja in pravico drţave do urejanja.
Glede mehanizma o reševanju sporov med investitorjem in drţavo (v nadaljevanju:
ISDS) je bilo opozorjeno na tveganja, ki izhajajo iz navedenega mehanizma. Znano
je, da tudi predstavniki civilne druţbe nasprotujejo vključitvi ISDS v TTIP, ker
ocenjujejo, da je to v nasprotju z interesi Republike Slovenije. V tej zvezi je potrebno
biti pozoren na konkretne zahtevke za reševanje sporov, ki so jih določeni investitorji
v preteklosti vloţili zoper Republiko Slovenijo na podlagi ISDS.

***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Naloţbe v TTIP (Čezatlantsko
partnerstvo za trgovino in investicije med EU in ZDA) in širše – podlaga za reformo.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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