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Shrnutí
Nový začátek pro investice a jejich ochranu
Pro toky investic jsou důležitá ustanovení o ochraně investic, včetně urovnávání
sporů mezi investorem a státem. Dosud fungovaly obecně dobře. Systém však
potřebuje určitá vylepšení. Ta se týkají nalezení lepší rovnováhy mezi právem
států na regulaci a potřebou chránit investory, stejně jako zajištění toho, aby
sám rozhodčí systém byl bezvadný, např. z hlediska transparentnosti,
jmenování rozhodců a nákladů na řízení.
Lisabonská smlouva zařadila vyjednávání investičních dohod mezi pravomoci
EU. Dává jedinečnou příležitost ke stanovení nové agendy pro ochranu investic
a ustanovení o urovnávání sporů mezi investorem a státem. To odráží i názory
vyjádřené Evropským parlamentem v jeho usnesení o budoucí evropské
mezinárodní investiční politice přijatém dne 6. dubna 2011.
Evropská unie se může při provádění změn v systému ochrany investic poučit
z toho, jak systém rozhodčích řízení fungoval doposud, a také ze stávajících
1 400 dohod členských států o ochraně investic. Díky své celosvětové
ekonomické důležitosti zaujímá EU dostatečně silné postavení k tomu, aby své
obchodní partnery přesvědčila o nutnosti jasnějších a lepších norem. K tomu
budou jako prvotní nástroj využita dvoustranná jednání se třetími zeměmi.
Rovněž máme možnost ovlivnit mnohostranný kontext, například
prostřednictvím Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL),
kde jsme vytvořili nová pravidla transparentnosti, která se budou uplatňovat nad
rámec vlastních investičních dohod EU.
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Nové vyvažování systému – dvoukolejní přístup
Komise se snaží přinést zlepšení ve dvou směrech:
1) Vyjasnění a zlepšení pravidel ochrany investic:

A

– právo na regulaci: dohody EU opět potvrzují právo smluvních stran
na regulaci s cílem plnit legitimní cíle veřejného pořádku,
- „nepřímé vyvlastnění“: budoucí dohody EU poskytnou podrobný
soubor ustanovení s pokyny pro rozhodce týkající se toho, jak
rozhodnout, zda vládní opatření představuje nepřímé vyvlastnění.
Zejména v případě, kdy stát chrání veřejný zájem bez diskriminace,
by právo státu na regulaci mělo převládnout nad ekonomickým
dopadem takových opatření na investora,
- „spravedlivé a rovné zacházení“ – norma, které se investoři velmi
často dovolávají – není jasně definována. V důsledku toho mají
soudy značnou volnost při výkladu této normy způsobem, na který je
pohlíženo jako na způsob přiznávající investorům příliš mnoho, nebo
příliš málo práv. V dohodách EU bude tato norma přesně stanovovat,
jakých prvků se to týká a jež jsou tudíž zakázány.
2) Zlepšení způsobu, jakým funguje systém urovnávání sporů:

 zabránění tomu, aby investoři podávali mnohočetné nebo
neodůvodněné žaloby (investor, který u soudu prohraje, bude
povinen uhradit veškeré náklady na soudní řízení včetně nákladů
státu),
 zprůhlednění systému rozhodčích řízení: dokumenty dostupné
veřejnosti, přístup na slyšení a povolení zainteresovaným stranám
(např. nevládním organizacím) předkládat podání,
 řešení střetů zájmů a konzistentnosti rozhodčích nálezů (např.
zavedení závazného kodexu chování pro rozhodce),
 zavedení ochranných opatření pro smluvní strany (státy si tak
udrží kontrolu nad výkladem ustanovení o investicích).
Taková zlepšení budou řešit vyvolané obavy z toho, že pravidla ochrany
investic mohou mít negativní vliv na právo států na regulaci. Měla by mimo jiné
zajistit, aby legitimní vládní rozhodnutí o veřejném pořádku nebylo možné
zpochybnit.
Tato zlepšení Komise již zavedla v dohodě EU o volném obchodu
s Kanadou a o podobných zlepšeních v dohodách jedná nebo bude jednat
s dalšími zeměmi.
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I. Úvod
Toto shrnutí vysvětluje, proč jsou ustanovení o ochraně investic zapotřebí,
a hledá ponaučení v tom, jak ochrana investic fungovala v minulosti.
Představuje konkrétní zlepšení, která Komise provedla v ustanoveních
o investicích v obchodních dohodách EU a která budou součástí budoucích
dohod.
Pro toky investic jsou důležitá ustanovení o ochraně investic, včetně urovnávání
sporů mezi investorem a státem. Obecně fungovaly dosud dobře. Systém však
potřebuje určitá vylepšení. Ta se týkají nalezení lepší rovnováhy mezi právem
států na regulaci a potřebou chránit investory, stejně jako zajištění toho, aby
sám rozhodčí systém byl bezvadný, např. z hlediska transparentnosti,
jmenování rozhodců a nákladů na řízení.
Lisabonská smlouva zařadila vyjednávání investičních dohod mezi pravomoci
EU. Časem se projeví zjevný přínos existence jednotného souboru pravidel
ochrany investic v obchodních a investičních dohodách EU pro všech 28
členských států.
Současně tak vzniká jedinečná příležitost ke stanovení nové agendy pro
ochranu investic a ustanovení o urovnávání sporů mezi investorem a státem.
To odráží i názory vyjádřené Evropským parlamentem v jeho usnesení
o budoucí evropské mezinárodní investiční politice přijatém dne 6. dubna 2011.
Evropská unie se může při provádění změn v systému ochrany investic poučit
z toho, jak systém rozhodčích řízení fungoval doposud. Díky své celosvětové
ekonomické důležitosti zaujímá EU dostatečně silné postavení k tomu, aby své
obchodní partnery přesvědčila o nutnosti jasnějších a lepších norem. K tomu
budou jako prvotní nástroj využita dvoustranná jednání. Máme také možnost
ovlivnit mnohostranný kontext, například prostřednictvím Komise OSN pro
mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), kde EU již úspěšně vytvořila nová
pravidla o transparentnosti, která se budou uplatňovat nad rámec vlastních
investičních dohod EU.
1. Proč je ochrana investic součástí obchodních dohod?
Investice jsou velmi důležitým faktorem pro růst a zaměstnanost. To se týká
především EU, kde se hospodářství ve velké míře opírá o svou otevřenost
obchodu a investicím. Investice jsou klíčem k tvorbě a udržování podniků
a pracovních míst. Prostřednictvím investic společnosti budují celosvětové
hodnotové řetězce, které hrají rostoucí roli v moderní mezinárodní ekonomice.
Nejenže vytvářejí nové příležitosti pro obchod, ale také přidanou hodnotu,
pracovní místa a příjmy. To je důvod, proč by obchodní dohody měly
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prosazovat investice a vytvářet pro společnosti nové příležitosti k investicím po
celém světě.
Společnosti, jež investují v zahraničí, čelí problémům, které z celé řady příčin
nelze vždy vyřešit pomocí vnitrostátního právního systému. Tyto problémy
zahrnují případy od vzácných, přesto dramatických výskytů vyvlastnění
hostitelskou zemí násilím, diskriminace, vyvlastnění bez řádné náhrady,
odebrání povolení k podnikání a porušování práva ze strany hostitelského
státu, jako je chybějící řádný proces, až po nemožnost převádět kapitál v
mezinárodní měřítku.
Právě z důvodu těchto rizik jsou ustanovení o ochraně investic součástí
všech 1400 dvoustranných dohod, které členské státy EU uzavřely od
konce 60. let 20. století. EU jako taková je smluvní stranou Smlouvy
o energetické chartě, která obsahuje i ustanovení o ochraně investic
a urovnávání sporů mezi investorem a státem. Po celém světě je v platnosti
více než 3 400 takových dvoustranných nebo mnohostranných dohod, které
obsahují ustanovení o ochraně investic. Poskytují společnostem záruky, že
s jejich investicemi bude zacházeno spravedlivě a stejně jako se společnostmi
z daného státu. Díky vytvoření právní jistoty a předvídatelnosti pro společnosti
je ochrana investic také nástrojem, s jehož pomocí mohou státy z celého
světa lákat a udržovat přímé zahraniční investice s cílem podpořit svou
ekonomiku.
2. Co určují ustanovení o ochraně investic?
Konkrétně poskytují prakticky všechny takové dohody zahraničním investorům
čtyři klíčové záruky v jejich vztahu s hostitelským státem:
 ochranu před diskriminací (doložka nejvyšších výhod a národní
zacházení),
 ochranu před vyvlastněním, které není vykonáno pro účely veřejného
pořádku a které není spravedlivě odškodněno,
 ochranu před nespravedlivým a nerovným zacházením, např. odpírání
základní nestrannosti řízení, a
 ochranu možnosti převádět kapitál.
Investiční dohody také stanovují „urovnávání sporů mezi investorem
a státem“ neboli systém „ISDS“. Ten je pokládán za klíčový prvek pro účinné
vymáhání poskytované ochrany. Díky tomuto systému může investor podat
žalobu na úřady hostitelské země přímo k mezinárodnímu soudu. Žaloba se
však musí týkat pouze případu, kdy investor může prohlásit, že bylo porušeno
jedno z ustanovení dohody (např. čtyři výše uvedené záruky). To znamená,
18.12.2013

Strana 4 z 11

Ochrana investic a urovnávání sporů mezi investorem a státem
v dohodách EU – informační list

že investor, který podá žalobu, jelikož mu klesly zisky na základě změny
předpisů ze strany státu (např. přísnější nařízení o potravinářských přídatných
látkách) nemůže dostat náhradu pouze na tomto základě. Investor by musel
doložit, že byla porušena ustanovení o investici (např. diskriminace, odepření
spravedlnosti apod.).
Hlavním důvodem existence mechanismu ISDS je skutečnost, že v mnoha
zemích nejsou investiční dohody přímo vymahatelné u domácích soudů. Proto
se investor, který se domnívá, že je diskriminován, nebo jehož investice je
vyvlastněna, nemůže s cílem dosáhnout nápravy odvolávat na pravidla ochrany
investic u domácího soudu. Urovnávání sporů mezi investorem a státem
umožňuje investorům opřít se přímo o pravidla, která byla vypracována
konkrétně na ochranu jejich investic.
Investoři z EU patří k těm, kteří využívají řízení pro urovnávání sporů nejčastěji,
a mají zásluhu na rostoucím počtu případů. Podle nejnovějších údajů
Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) z 214 (známých) případů
ISDS registrovaných v celém světě v období 2008–2012 stáli investoři z EU
za 53 % případů (113 případů), přičemž hlavními subjekty využívající těchto
řízení byli investoři z Nizozemska, Německa a Spojeného království. Prudký
nárůst míry využívání ISDS investory z EU je ještě zjevnější z údajů o zahájených
řízeních v poslední době. Z případů zahájených v roce 2012 (celkem 52) se
investorů z EU týkalo 60 % všech zahájených řízení, zatímco na investory
z USA připadalo pouze 7,7 %.
3. Nedokonalosti současného systému
Zatímco počet případů, které se dostaly až do rozhodčího řízení, je malý
v porovnání se stovkami tisíc každý den učiněných investičních rozhodnutí ve
prospěch hostitelských zemí i společností, které v nich investují, některé
z posledních žalob investorů proti státům vyvolaly mezi veřejností velké
znepokojení. Nejvíce znepokojuje to, že současná pravidla ochrany investic
mohou být zneužita k tomu, aby zemím bylo bráněno přijímat legitimní politická
rozhodnutí.
Mezi případy, které upoutaly pozornost veřejnosti, jsou probíhající případy
Vattenfall vs. Německo a Philip Morris vs. Austrálie. Švédská energetická
společnost Vattenfall podala žalobu na německou vládu (podle Smlouvy
o energetické chartě) po jejím rozhodnutí v roce 2011 výrazně urychlit
upouštění od výroby jaderné energie. Americká společnost Philip Morris
napadla australskou vládu za její rozhodnutí zakázat z důvodu veřejného zdraví
názvy značek na krabičkách cigaret (opatření „krabičky bez značky“).
V těchto případech ještě nebylo rozhodnuto. Německá vláda a společnost
Vattenfall zatím nezveřejnily žádné dokumenty, které se týkají jejich případu.
Pokud jde o případ společnosti Philip Morris, zde určité dokumenty přístupné
jsou. Nelze posoudit, zda některý z těchto případů bude úspěšný. Je však
18.12.2013

Strana 5 z 11

Ochrana investic a urovnávání sporů mezi investorem a státem
v dohodách EU – informační list

jasné, že ani Německo, ani Austrálie neprovedly v důsledku žalob vznesených
investory žádné změny svých politik, ani je k tomu tyto soudy nemohou nutit.
Znepokojení veřejnosti vyvolané v souvislosti s těmito případy je oprávněné a je
třeba ho řešit. Chceme zajistit, aby soudy vykládaly pravidla způsobem, jaký
smluvní strany zamýšlely. Zatímco některé soudy vyložily uvedená ustanovení
tak, že potvrdily právo států na regulaci v zájmu veřejného blaha (viz rámeček
1), čímž zprostily státy povinnosti poskytnout náhradu, jiné soudy to nevyjádřily
dostatečně jasně.
Rámeček 1: Výňatky z rozhodnutí soudu pro ISDS v souvislosti s právem států na regulaci
Saluka Investments B.V. vs. Česká republika (2006)
V mezinárodním právu je nyní stanoveno, že státy nejsou povinny vyplácet zahraničnímu
investorovi náhradu, pokud při běžném uplatňování svých regulačních pravomocí přijmou
bez diskriminace v dobré víře předpisy, jejichž cílem je všeobecný blahobyt.
Methanex vs. Spojené státy (2005)
Z hlediska obecného mezinárodního práva není nediskriminující nařízení pro veřejný účel, které
je uzákoněno v souladu s řádným procesem a které má mimo jiné vliv na zahraničního investora
nebo investici, považováno za vyvlastňující a za způsobilé náhrady, pokud regulující vláda
neposkytla tehdy domnělému zahraničnímu investorovi konkrétní závazky, že se takové
regulace zdrží.

Je však důležité mít na paměti, že rozhodci v řízení mezi investorem a státem
jednají v určitém rámci a musí uplatňovat konkrétní pravidla, která jsou
obsažena v investiční dohodě. To znamená, že rozhodnutí učiněná rozhodci
jsou dobrá pouze do té míry, do jaké jsou dobrá pravidla, o jejichž použití jsou
žádáni. Nejednoznačná pravidla samozřejmě ponechávají prostor pro
interpretaci.
Musíme tedy zajistit, aby:
1) pravidla v obchodních dohodách na ochranu investic byla jasně
definována a neponechávala prostor pro nejednoznačnost výkladu. To je
důležité především tehdy, když jde o právo státu na regulaci v zájmu cílů
veřejného pořádku, a
2) rozhodci pracují v souladu s jasným souborem postupů, který zajišťuje
spravedlivý proces a transparentnost.
Některá klíčová ustanovení o ochraně investic jsou nejasná. To, jak jsou
formulována, vedlo k tvrzením, že taková ustanovení ve skutečnosti snižují
schopnost států na regulaci ve veřejném zájmu. Například mnoho platných
investičních dohod nespecifikuje přesný význam a rozsah klíčových
18.12.2013
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hmotněprávních norem, jako je „nepřímé vyvlastnění“ nebo „spravedlivé a
rovné zacházení“, přesněji řečeno otázek, na jejichž základě investoři podávají
většinu žalob.
Různí se i způsob, jakým probíhá urovnávání sporů. Podle většiny stávajících
dvoustranných investičních smluv řízení probíhají za zavřenými dveřmi, pokud
se obě strany nedohodnou jinak. Některé společnosti také zkoušejí své štěstí
a snaží se podat žalobu bez skutkové podstaty. Takové případy jsou běžně
nakonec zamítnuty, ale zabírají čas a stojí peníze dotčeného státu a lze je
považovat za způsob, jak na stát vyvinout tlak, aby nepřijímal určitá politická
opatření. Ačkoli většinu málo nadějných pokusů o úspěch rozhodci zamítnou,
mohou tyto případy i přesto vyvolávat dojem, že systém představuje hrozbu pro
právo na regulaci.
4. Co pro zlepšení pravidel na ochranu investic dělá EU?
Komise usiluje o zlepšení ve dvou směrech s cílem (1) vyjasnit a zlepšit
pravidla ochrany investic a (2) zlepšit způsob, jakým funguje systém urovnávání
sporů. Taková zlepšení se budou týkat vyvolaných obav z toho, že pravidla
ochrany investic mohou negativně ovlivnit právo států na regulaci. Měla by
mimo jiné zajišťovat, aby společnosti nemohly úspěšně podávat žaloby na
regulační politiky států, pokud jsou přijímány z důvodů veřejného pořádku.
1. Vyjasnění a zlepšení pravidel ochrany investic
Všechny dohody EU o volném obchodu jako pevnou zásadu jasně potvrzují, že
smluvní strany mají právo na regulaci a sledování legitimních cílů
veřejného pořádku, jako jsou sociální a environmentální cíle, zabezpečení,
veřejné zdraví a bezpečnost a podpora a ochrana kulturní rozmanitosti. Tato
zásada se bude vztahovat i na ustanovení o ochraně investic, která jsou
zahrnuta do dohod EU.
Kromě toho jsou v obchodních dohodách EU podrobně a přesně formulovány
hlavní normy ochrany investic, jež zejména jasně říkají, že právo států na
regulaci je zachováno.
V této souvislosti jsou objasněna dvě klíčová ustanovení:
-
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Zaprvé, jedním z nejkontroverznějších ustanovení v systému ochrany
investic je „nepřímé vyvlastnění“. K nepřímému vyvlastnění dochází
v případě, že vládní opatření mají účinek odebrání majetku, třebaže
ho přímo neodebírají (např. odebrání povolení nutného k provozování
továrny). Toto ustanovení využili někteří investoři ke zpochybnění
zákazů, které ze zdravotních důvodů vydaly veřejné orgány
v souvislosti s chemickými výrobky, nebo ke zpochybnění nových
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přísnějších právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.
Budoucí dohody EU poskytnou podrobný soubor ustanovení
s pokyny pro rozhodce týkající se toho, jak rozhodovat, zda vládní
opatření představuje nepřímé vyvlastnění a zneužívání systému.
Zejména v případě, kdy stát chrání veřejný zájem bez diskriminace,
by právo státu na regulaci mělo převládnout nad ekonomickým
dopadem takových opatření na investora. Tato velmi potřebná
vyjasnění zajistí, že společnosti nebudou moci dostat náhradu jen
proto, že jim v důsledku nařízení uzákoněných s cílem veřejného
pořádku klesly zisky. Komise vyjednala ustanovení s Kanadou
a Singapurem, která danou otázku vyjasňují, a toto znění se stane
též součástí budoucích dohod.
-

Zadruhé, norma „spravedlivého a rovného zacházení“, na kterou
se investoři často odvolávají, není v mezinárodním právu jasně
definována. V důsledku toho mají soudy značnou volnost při výkladu
tohoto zacházení způsobem, na který je pohlíženo jako na způsob
udělující investorům příliš mnoho, nebo příliš málo práv. V dohodách
EU tato norma přesně stanoví, jaké kroky nejsou povoleny. Budou
sem spadat otázky, jako je zjevná libovůle, nezákonné zacházení
(donucení, nezákonný nátlak nebo zneužívání) nebo nerespektování
základních zásad řádného procesu. Tyto prvky „spravedlivého
a rovného zacházení“ jsou přesně definovány v textech dohod
s Kanadou a Singapurem a budou také definovány v budoucích
smlouvách EU.

2. Zlepšení způsobu, jakým funguje systém urovnávání sporů
 Zabránění tomu, aby investoři podávali mnohočetné nebo
neodůvodněné žaloby
Zaprvé, EU zakáže, aby byly u dvou různých soudů současně podány dva typy
žalob. Tím, že se zabrání souběžným žalobám, se předejde tomu, že by
investoři případně vyhráli dvakrát, a také situaci, kdy dva různé soudy dojdou
na základě stejných skutečností k různým rozhodnutím.
S cílem odradit od málo nadějných a neodůvodněných žalob schválila EU
ustanovení, jimiž soudům umožní takové žaloby rychle zamítnout, a bude
požadovat, aby veškeré náklady na řízení hradila strana, která prohrála. Ve
stávajícím systému musí stát v některých případech platit své náklady na řízení,
které mohou být velmi vysoké, i když řízení vyhraje. Pokud investor bude muset
v případě prohry hradit náklady všech stran na řízení, může to odrazovat od
případů málo nadějných žalob.
 Transparentnější systém rozhodčích řízení
Zaprvé, EU úspěšně usilovala o větší transparentnost na mezinárodní úrovni.
EU hraje vedoucí úlohu při jednáních Komise OSN pro mezinárodní obchodní
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právo (UNCITRAL), v níž se země shodly na pravidlech transparentnosti
mezinárodních investičních řízení. Tato pravidla zajišťují, aby řízení
mezinárodních soudů byla transparentní. Pravidla zpřístupní dokumenty
veřejnosti, zajistí přístup na slyšení a povolí zainteresovaným stranám (např.
ekologickým nevládním organizacím) předkládat podání.
Zadruhé, tyto povinnosti UNCITRAL, co se týče transparentnosti, zavedla EU již
ve své dohodě s Kanadou a o podobná ustanovení bude usilovat ve svých
dalších dohodách.
 Řešení střetů zájmů a konzistentnost rozhodčích nálezů
EU zavedla kodex chování, který stanovuje specifické a povinné závazky pro
rozhodce. Takový kodex chování je již realitou v případě dojednané dohody
s Kanadou a EU o něj bude usilovat i v budoucích dohodách o investicích. Tyto
závazky se budou týkat střetů zájmů, jakož i širších otázek ohledně etiky
rozhodců, tj. jak by měli jednat v konkrétních situacích.
Do obchodní dohody s Kanadou EU zahrnula seznam osob (který schvaluje EU
i Kanada), které mohou v konkrétním sporu působit jako rozhodci. Tyto osoby
budou vybírány na základě své odbornosti a musí dodržovat kodex chování.
Tím bude eliminováno riziko nezcizitelných práv. EU bude usilovat o podobné
seznamy i s dalšími partnery jednání. EU má také za cíl vytvořit odvolací
mechanismus (opět nový prvek v systému urovnávání sporů), aby zajistila
konzistentnost a zvýšila legitimitu systému tím, že nálezy podrobí přezkumu.
 Zavedení ochranných opatření pro smluvní strany
EU se v dohodě s Kanadou dohodla na ustanoveních, která zemím, jež
podepsaly dohodu, umožňují dohodnout se společně na tom, jak ji budou
vykládat. Tato ustanovení by domovské zemi investora umožnila předkládat
v probíhajících řízeních podání. Jedná se o další ochranná opatření, umožňující
smluvním stranám ovlivnit výklady a opravit jakékoli potenciální chybné
výklady soudů, jelikož státy tím dostanou povolení ovlivnit způsob, jakým
budou ustanovení o investicích vykládána.
*****
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Fakta a čísla o ISDS
*na základě statistik sestavených konferencí UNCTAD

I. Používání ustanovení o ISDS
Ze všech 514 (známých) případů ISDS (rozhodnutých a čekajících na rozhodnutí)
je:
– 24 % iniciovaných investory z USA (124 případů)
– 26 % iniciovaných investory z EU (nejméně 132 případů)
Nizozemsko: 50
Spojené království: 30
Německo: 27
Francie: 7
Jiné členské státy EU: 18
Údaje za posledních pět let (2008–2012) naznačují prudký nárůst případů
iniciovaných investory z EU. Z 214 (známých) případů ISDS registrovaných
v celém světě za toto období investoři EU stáli za 52 % případů (113 případů).
Z těchto 113 případů probíhalo 27 % v rámci EU (19 na základě dvoustranných
investičních smluv) a na základě Smlouvy o energetické chartě (12).
Nárůst míry využívání ISDS investory z EU je zjevný z údajů o zahájených
řízeních v poslední době. Z 52 nových případů zahájených v roce 2012 (nebylo
v nich tedy ještě rozhodnuto) představují:
–
investoři z EU: 60 % všech zahájených případů (31),
–
investoři z USA: 7,7 % (4),
–
Rusko: 5,8 % (3),
–
Kanada: 3,8 % (2),
–
jiné (Austrálie, Egypt, Barbados, Čína, Turecko): 22,7 % (12).
Nejčastěji používané nástroje ISDS:
– NAFTA: 66 případů (19 proti USA, 28 proti Kanadě, 19 proti Mexiku) (do konce
roku 2010),
– Smlouva o energetické chartě: 37 případů (do konce roku 2013),
– dvoustranná investiční smlouva mezi Argentinou a USA: 17 případů (do konce
roku 2012),
– dvoustranné investiční smlouvy s Argentinou, Venezuelou a Ekvádorem: 109
případů (do konce roku 2012).
Podle ustanovení o urovnávání sporů v rámci Smlouvy o energetické chartě
iniciovali většinu případů investoři z EU, kteří představovali téměř 80 % všech
případů, tj. 29 případů z celkových 37 případů iniciovaných v období 2001–2013:
18.12.2013
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Spojené království: 5, Nizozemsko: 5, Kypr: 5, Švédsko: 3, Polsko: 2, Rakousko:
2, Itálie: 1, Chorvatsko: 1, Francie: 1, Belgie: 1, Řecko: 1, Lotyšsko: 1, Česká
republika: 1.
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