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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

…/2012/EU RENDELETE

(…)

a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások 

tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) 

bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében1,

                                               

1 Az Európai Parlament 2011. május 10-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé) és a Tanács …-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé). Az Európai Parlament ...-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és 
a Tanács …-i határozata.
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mivel:

(1) A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a közvetlen külföldi befektetések a közös 

kereskedelempolitika keretébe tartoznak. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 3. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint a közös kereskedelempolitika 

területén az Európai Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik. Ennek megfelelően e 

területen kizárólag az Unió alkothat és fogadhat el kötelező erejű jogi aktust. A tagállamok 

csak annyiban tehetnek így, amennyiben erre őket az Unió az EUMSZ 2. cikkének (1) 

bekezdésével összhangban felhatalmazza.

(2) Ezenkívül az EUMSZ harmadik része IV. címének 4. fejezete közös szabályokat állapít 

meg a tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgásokra, többek között a 

beruházással összefüggő tőkemozgásokra is. Ezeket a szabályokat érinthetik a tagállamok 

által kötött, külföldi beruházásokkal kapcsolatos nemzetközi megállapodások.

(3) Ez a rendelet nem sérti az Unió és tagállamai közötti, az EUMSZ szerinti 

hatáskörmegosztást.
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(4) A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének idején számos olyan kétoldalú beruházási 

megállapodás volt érvényben, amelyet a tagállamok harmadik országokkal kötöttek. Az 

ilyen – azóta az Unió kizárólagos hatáskörébe került – megállapodásokra vonatkozóan az 

EUMSZ nem tartalmaz kifejezett átmeneti rendelkezéseket. Ráadásul e megállapodások 

némelyike olyan rendelkezéseket is tartalmazhat, amelyek érintik a tőkemozgásoknak az 

EUMSZ harmadik része IV. címének 4. fejezetében megállapított közös szabályait.

(5) Jóllehet a kétoldalú beruházási megállapodások a nemzetközi közjog szerint továbbra is 

kötelező erejűek a tagállamokra nézve, és az Unió azonos tárgyú megállapodásai 

fokozatosan fogják felváltani őket, mind további érvényességük feltételeinek 

meghatározása, mind pedig az Unió beruházási politikájával való kapcsolatuk megfelelő 

irányítást kíván. Ez a kapcsolat az Unió hatáskörének gyakorlása során tovább fog fejlődni.

(6) A harmadik országokban működő uniós beruházók és beruházásaik, illetve a külföldi 

beruházókat és beruházásokat befogadó tagállamok érdekében célszerű, hogy a 

beruházások feltételeit meghatározó és garantáló kétoldalú beruházási megállapodások 

érvényben maradjanak, és az Uniónak a beruházások magas szintű védelmét biztosító 

beruházási megállapodásai fokozatosan váltsák fel őket.
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(7) E rendelet rendezi a tagállamok azon kétoldalú beruházási megállapodásainak az uniós jog 

szerinti helyzetét, amelyeket 2009. december 1-je előtt írtak alá. E rendelettel összhangban 

e megállapodások továbbra is hatályban maradhatnak, vagy hatályba léphetnek.

(8) Ez a rendeletnek meg kell állapítania továbbá, hogy a tagállamok mely feltételek mellett 

kapnak felhatalmazást az olyan kétoldalú beruházási megállapodások megkötésére és/vagy 

fenntartására, amelyek aláírására a 2009. december 1. és …* közötti időszakban került sor.

(9) Ezen túlmenően, ez a rendelet meg kell állapítania azokat a feltételeket, amelyek mellett a 

tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy …-t* követően módosítsák a harmadik 

országokkal meglévő kétoldalú beruházási megállapodásaikat, vagy ilyen 

megállapodásokat kössenek.

(10) Az, hogy a tagállamok e rendelet értelmében fenntartják harmadik országokkal meglévő 

kétoldalú beruházási megállapodásaikat, illetve felhatalmazást kapnak arra, hogy ilyen 

megállapodásokra irányuló tárgyalásokat kezdjenek és ilyen megállapodásokat kössenek 

meg, nem akadályozhatja meg az Uniót abban, hogy beruházási megállapodásokról

tárgyaljon vagy ilyen megállapodásokat kössön meg.

(11) A tagállamoknak meg kell tenniük az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 

megszüntessék a közöttük és harmadik országok között megkötött kétoldalú beruházási 

megállapodások uniós joggal való esetleges összeegyeztethetetlenségét. E rendelet 

végrehajtása nem érintheti az EUMSZ 258. cikkének alkalmazását, amennyiben a 

tagállamok elmulasztják az uniós jog szerinti kötelezettségük teljesítését.

                                               

* HL: E rendelet hatályba lépésének időpontja.
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(12) Annak, hogy e rendelet szerint felhatalmazás adható kétoldalú beruházási megállapodások 

módosítására vagy megkötésére, lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy 

megszüntessék a beruházással kapcsolatos nemzetközi megállapodásaik és az uniós jog 

közötti összeegyeztethetetlenségeket, amennyiben ezek nem az Unió és a tagállamok 

közötti hatáskörmegosztásból erednek, amely utóbbi kérdést e rendelet szabályozza.

(13) A Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 

rendelet alkalmazásáról. Az említett jelentésnek meg kell vizsgálnia többek között azt, 

hogy szükséges-e a III. fejezet további alkalmazása. Ha a jelentés a III. fejezetben foglalt 

rendelkezések alkalmazásának megszüntetését vagy e rendelkezések módosítását ajánlja, 

adott esetben jogalkotási javaslat is kísérheti.

(14) Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a 

bizalmas információkat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz 

való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek1 megfelelően kezeljék.

(15) A tagállamok közötti beruházási megállapodások nem tartozhatnak e rendelet hatálya alá.

(16) Rendelkezni kell arról, hogy azon kétoldalú beruházási megállapodások, amelyek hatályát

a rendelet értelmében fenntartják, – többek között a vitarendezés tekintetében –,

végrehajthatók maradjanak, és egyúttal tiszteletben tartsák az Unió kizárólagos hatáskörét.

                                               

1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o. 
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(17) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra

végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános 

elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell gyakorolni.

(18) E hatásköröket mindenekelőtt azért kell a Bizottságra ruházni, mert az e rendelet 9., 11. és 

12. cikkében foglalt eljárások feljogosítják a tagállamokat arra, hogy az Unió kizárólagos 

hatáskörébe tartozó területeken lépjenek fel, és az erre vonatkozó döntéseket uniós szinten 

kell meghozni.

(19) A 9., 11. és 12. cikk szerinti felhatalmazást tanácsadó bizottsági eljárással kell elfogadni, 

tekintettel arra, hogy a felhatalmazásokat a rendeletben foglalt, világosan meghatározott 

kritériumok alapján kell megadni, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

                                               

1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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I. FEJEZET

Hatály

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben lefektetett hatáskörmegosztást nem 

érintve, e rendelet rendezi a tagállamok kétoldalú beruházási megállapodásainak az uniós 

jog szerinti helyzetét, és megállapítja azokat a feltételeket és eljárásokat, amelyek mellett a 

tagállamok jogosultak kétoldalú beruházási megállapodások módosítására vagy 

megkötésére.

(2) E rendelet alkalmazásában „kétoldalú beruházási megállapodás” minden olyan, harmadik 

országgal való megállapodás, amely rendelkezéseket tartalmaz a beruházások védelméről. 

E rendelet a beruházási megállapodásoknak csak az említett, a beruházások védelmével 

foglalkozó rendelkezéseire terjed ki.
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II. FEJEZET

A meglévő kétoldalú beruházási megállapodások 

hatályban tartása

2. cikk

A Bizottság értesítése

A tagállamok …-ig*, vagy az Unióhoz való csatlakozásuk időpontjától számított harminc napon 

belül értesítik a Bizottságot valamennyi olyan, harmadik országgal fennálló kétoldalú beruházási 

megállapodásról, amelynek aláírására 2009. december 1-jét, illetve a csatlakozás időpontját 

megelőzően került sor – attól függően, hogy melyik a későbbi időpont –, és amelyet e fejezet szerint 

hatályban kívánnak tartani, vagy amelyet hatályba kívánnak léptetni. Az értesítés tartalmazza az 

adott kétoldalú beruházási megállapodás egy példányát is. A tagállamok a megállapodást érintő

valamennyi változásról is értesítik a Bizottságot.

3. cikk

Hatályban tartás

Az uniós jog szerinti egyéb tagállami kötelezettségek sérelme nélkül az e rendelet 2. cikke szerint 

bejelentett kétoldalú beruházási megállapodások az EUMSZ-szel és e rendelettel összhangban 

hatályban tarthatók, vagy hatályba léptethetők, amíg nem lép hatályba kétoldalú beruházási 

megállapodás ugyanazon harmadik ország és az Unió között.

                                               

* HL: E rendelet hatálybalépését követően 30 nappal.
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4. cikk

Közzététel

(1) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában tizenkét havonta közzéteszi az e rendelet

2. cikke, 11. cikkének (6) bekezdése vagy 12. cikkének (6) bekezdése alapján bejelentett

kétoldalú beruházási megállapodások listáját.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett kétoldalú beruházási megállapodások listájának első 

közzétételére legkésőbb három hónappal az e rendelet 2. cikke szerint megtett értesítések 

határidejét követően kerül sor.

5. cikk

Értékelés

A Bizottság értékelheti az e rendelet 2. cikke szerint bejelentett kétoldalú beruházási 

megállapodásokat annak vizsgálatával, hogy – a 2. cikk szerint bejelentett kétoldalú beruházási 

megállapodások fokozatos felváltására tekintettel – az említett megállapodások valamely

rendelkezése nem állít-e komoly akadályt az elé, hogy az Unió kétoldalú beruházási 

megállapodásokról folytasson tárgyalásokat, illetve ilyen megállapodásokat kössön harmadik 

országokkal.
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6. cikk

Együttműködési kötelezettség

(1) A 2. cikk szerint bejelentett kétoldalú beruházási megállapodások fokozatos felváltására 

tekintettel a tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítására, 

hogy az említett megállapodások rendelkezései ne állítsanak komoly akadályt az elé, hogy 

az Unió harmadik országokkal kétoldalú beruházási megállapodásokról tárgyalásokat

folytasson, illetve, hogy ilyen megállapodásokat kössön.

(2) Amennyiben a Bizottság valamely, a 2. cikk szerint bejelentett kétoldalú beruházási 

megállapodás fokozatos felváltására tekintettel arra a megállapításra jut, hogy az említett

megállapodás egy vagy több rendelkezése komoly akadályt állít az elé, hogy az Unió 

harmadik országokkal kétoldalú beruházási megállapodásokról tárgyalásokat folytasson, 

illetve ilyen megállapodásokat kössön, a Bizottság és az érintett tagállam haladéktalanul 

konzultál és együttműködik egymással annak érdekében, hogy meghatározza a kérdés 

megoldására alkalmas intézkedéseket. A konzultációs időszak nem lehet hosszabb 90 

napnál.

(3) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a Bizottság a konzultációk lezárását követő 60 napon belül 

megállapíthatja, hogy az érintett tagállamnak mely intézkedéseket kell meghoznia annak 

érdekében, hogy felszámolja a (2) bekezdésben említett akadályokat.
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III. FEJEZET

Felhatalmazás a kétoldalú beruházási megállapodások 

módosítására vagy megkötésére

7. cikk

Felhatalmazás kétoldalú beruházási megállapodás módosítására vagy megkötésére 

Az e rendelet 8–11. cikkében meghatározott feltételek mellett a tagállamok felhatalmazást kapnak

arra, hogy egy meglévő kétoldalú beruházási megállapodás módosításáról vagy egy új kétoldalú 

beruházási megállapodás megkötéséről tárgyalásokat folytassanak egy harmadik országgal.

8. cikk

A Bizottság értesítése

(1) Amennyiben egy tagállam meglévő kétoldalú beruházási megállapodás módosításáról vagy 

új kétoldalú beruházási megállapodás megkötéséről tárgyalásokat kíván folytatni egy 

harmadik országgal, erről a szándékáról írásban értesíti a Bizottságot.

(2) Az (1) bekezdésben említett értesítés tartalmazza a megfelelő dokumentációt, valamint a 

tárgyalások során megvitatandó vagy újratárgyalandó rendelkezések megjelölését, a 

tárgyalások célkitűzéseit és minden más lényeges információt.
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(3) Az (1) bekezdésben említett értesítést legalább öt naptári hónappal a hivatalos tárgyalások 

megkezdése előtt továbbítani kell.

(4) Ha a tagállam által nyújtott információ nem elégséges ahhoz, hogy az érintett tagállam a 9. 

cikkel összhangban felhatalmazást kapjon a hivatalos tárgyalások megkezdésére, a 

Bizottság további információkat kérhet.

(5) A Bizottság – a 14. cikkben leírt bizalmas kezelésre vonatkozó követelmények 

figyelembevételével – az e cikk (1) bekezdésében említett értesítést, és kérésre a kísérő 

dokumentációt is a többi tagállam rendelkezésére bocsátja.

9. cikk

Felhatalmazás a hivatalos tárgyalások megkezdésére

(1) A Bizottság felhatalmazást ad a meglévő kétoldalú beruházási megállapodás módosítására 

vagy egy új kétoldalú beruházási megállapodás megkötésére irányuló, harmadik országgal 

történő hivatalos tárgyalások megkezdésére, kivéve ha arra a megállapításra jut, hogy a 

tárgyalások megkezdése:

a) az Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztásból eredő 

összeegyeztethetetlenségeket meghaladó mértékben ellentétes lenne az uniós joggal;
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b) felesleges lenne, mivel a Bizottság az EUMSZ 218. cikkének (3) bekezdése 

értelmében ajánlást nyújtott be az érintett harmadik országgal való tárgyalások 

megkezdésére, illetve úgy határozott, hogy ilyen ajánlást nyújt be;

c) összeegyeztethetetlen lenne az Európai Unióról szóló szerződés V. címének I. 

fejezetében meghatározott általános rendelkezések alapján a külső tevékenységre

vonatkozóan kidolgozott uniós elvekkel és célokkal; vagy

d) komoly akadályt állítana az elé, hogy az Unió harmadik országokkal kétoldalú 

beruházási megállapodásokról folytasson tárgyalást, vagy ilyen megállapodást 

kössön.

(2) Az (1) bekezdésben említett felhatalmazás részeként a Bizottság előírhatja a tagállamnak, 

hogy a tárgyalásokba és a jövőbeli kétoldalú beruházási megállapodásokba építsen bele 

bizonyos rendelkezéseket, amelyek az Unió beruházási politikájával és az uniós joggal

való összeegyeztethetőség biztosításához szükségesek, vagy ugyanezen célból töröljön 

bizonyos rendelkezéseket.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást a 16. cikk (2) bekezdésében említett 

tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell megadni. A Bizottság határozatát a 8. 

cikkben említett értesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül hozza meg.

Amennyiben a határozat meghozatalához további információra van szükség, a 90 napos 

határidőt ezen információ kézhezvételétől kezdődően kell számítani.

(4) A Bizottság a (3) bekezdésnek megfelelően hozott határozatokról tájékoztatja az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot.
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(5) Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy nem adja meg az e cikk (1) bekezdése szerinti 

felhatalmazást, erről tájékoztatja az érintett tagállamot és megindokolja döntését.

10. cikk

A Bizottság részvétele a tárgyalásokon

A beruházásokkal kapcsolatban a Bizottságot a különböző szakaszokban tájékoztatni kell a meglévő 

kétoldalú beruházási megállapodás módosítására vagy egy új kétoldalú beruházási megállapodás 

megkötésére irányuló tárgyalások előrehaladásáról és az elért eredményekről, valamint 

kérelmezheti, hogy részt vehessen a tagállam és a harmadik ország között folytatott tárgyalásokon.

11. cikk

Felhatalmazás a kétoldalú beruházási megállapodás aláírására és megkötésére

(1) A kétoldalú beruházási megállapodás aláírása előtt az érintett tagállam értesíti a 

Bizottságot a tárgyalások kimeneteléről, és továbbítja a Bizottságnak a megállapodás 

szövegét.

(2) Ez a cikk az …* előtt megtárgyalt kétoldalú beruházási megállapodásokra is alkalmazandó, 

amelyekre azonban nem vonatkozik a 2. és 15. cikk szerinti értesítési kötelezettség.

                                               

* HL: E rendelet hatályba lépésének időpontja.
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(3) Az értesítés alapján a Bizottság értékeli, hogy a megtárgyalt kétoldalú beruházási 

megállapodás ellentétes-e a 9. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményekkel.

(4) Ha a Bizottság úgy értékeli, hogy a tárgyalások eredményeképpen olyan kétoldalú

beruházási megállapodás született, amely nem ellentétes a 9. cikk (1) és (2) bekezdésében 

foglalt követelményekkel, felhatalmazza a tagállamot a megállapodás aláírására és 

megkötésére. A 3., 5., és 6. cikk úgy alkalmazandó az ilyen megállapodásokra, mintha 

azokról a 2. cikk szerint értesítést küldtek volna.

(5) Az e cikk (4) bekezdése szerinti határozatokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett 

tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell meghozni. A Bizottság határozatát az e 

cikk (1) és (2) bekezdésében említett értesítések kézhezvételétől számított 90 napon belül 

hozza meg. Amennyiben a határozat meghozatalához további információra van szükség, a 

90 napos határidőt ezen információ kézhezvételétől kezdődően kell számítani.

(6) Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy megadja a (4) bekezdés szerinti felhatalmazást, az 

érintett tagállam értesíti a Bizottságot a kétoldalú beruházási megállapodás megkötéséről 

és hatálybalépéséről, valamint a megállapodást érintő valamennyi változásról.

(7) A Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően hozott határozatokról tájékoztatja az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot.

(8) Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy nem adja meg a (4) bekezdés szerinti

felhatalmazást, erről tájékoztatja az érintett tagállamot, és megindokolja a döntését.
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IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

12. cikk

A tagállamok által 2009. december 1. és …* között 

aláírt megállapodások

(1) Amennyiben egy tagállam 2009. december 1. és …* között kétoldalú beruházási 

megállapodásokat írt alá, értesíti a Bizottságot azokról a megállapodásokról, amelyeket 

hatályban kíván tartani, vagy amelynek ...-ig** történő hatálybalépéséhez hozzájárul. Az 

értesítésnek tartalmaznia kell az adott megállapodás egy példányát is.

(2) Az értesítés alapján a Bizottság értékeli, hogy az e cikk (1) bekezdése szerint bejelentett

kétoldalú beruházási megállapodás ellentétes-e a 9. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt 

követelményekkel.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy az e cikk (1) bekezdése szerint bejelentett

kétoldalú beruházási megállapodás nem ellentétes a 9. cikk (1) és (2) bekezdésében 

említett követelményekkel, felhatalmazást ad az adott megállapodás uniós jog szerinti

hatályban tartására vagy hatályba lépésére.

                                               

* HL: E rendelet hatálybalépésének időpontja.
** HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e rendelet hatálybalépését követő 30 nap.
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(4) Az e cikk (3) bekezdésében említett határozatát a Bizottság az e cikk (1) bekezdése szerinti 

értesítés kézhezvételétől számított 180 napon belül hozza meg. Amennyiben a határozat 

meghozatalához további információra van szükség, a 180 napos határidőt ezen információ 

kézhezvételétől kezdődően kell számítani. Az e cikk (3) bekezdése szerinti határozatokat a 

16. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell 

meghozni.

(5) A tagállam mindaddig, amíg a kétoldalú beruházási megállapodás vonatkozásában nem 

kapja meg a (3) bekezdés szerinti felhatalmazást, nem tehet semmilyen további lépést a 

megállapodás megkötésére, illetve visszavonja a már megtett lépéseket.

(6) Amennyiben a Bizottság megadja az e cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást, az 

érintett tagállam értesíti a Bizottságot a kétoldalú beruházási megállapodás 

hatálybalépéséről, valamint az e megállapodást érintő valamennyi változásról. E rendelet 

3., 5., és 6. cikke úgy alkalmazandó az ilyen megállapodásokra, mintha azokról a 2. cikk 

szerinti értesítést küldtek volna.

(7) A Bizottság a (3) bekezdésnek megfelelően hozott határozatokról tájékoztatja az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot.

(8) Amennyiben a Bizottság nem adja meg a (3) bekezdés szerinti felhatalmazást, erről

tájékoztatja az érintett tagállamot, és megindokolja döntését.
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13. cikk

A tagállamok magatartása a harmadik országokkal kötött

kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében

Az e rendelet hatálya alá tartozó kétoldalú beruházási megállapodás esetében az érintett tagállam:

a) indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot minden olyan ülésről, amelyre a 

megállapodás rendelkezései szerint kerül sor. A Bizottságnak meg kell küldeni az ülés 

napirendjét és minden olyan lényeges információt, amely lehetővé teszi az adott ülésen

megvitatandó témák megértését. E tekintetben a Bizottság további tájékoztatást kérhet az 

érintett tagállamtól. Ha egy megvitatandó téma érintheti az Unió beruházással kapcsolatos 

szakpolitikáinak, többek között különösen a közös kereskedelempolitikának a 

végrehajtását, a Bizottság előírhatja az érintett tagállamnak hogy milyen álláspontot

képviseljen.

b) indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot minden olyan hozzá benyújtott 

észrevételről, amely szerint egy adott intézkedés összeegyeztethetetlen a megállapodással.

A tagállam továbbá, amint tudomást szerez róla, azonnal tájékoztatja a Bizottságot a 

kétoldalú beruházási megállapodás keretében benyújtott valamennyi vitarendezési 

kérelemről. A tagállam és a Bizottság teljes mértékben együttműködik, és az eredményes 

védelem biztosításához szükséges minden intézkedést megtesz, ami adott esetben többek 

között azt is jelentheti, hogy a Bizottság részt vesz az eljárásban.
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c) a kétoldalú beruházási megállapodásban szereplő, a harmadik országgal felmerült viták 

rendezésére szolgáló mechanizmusok igénybe vétele előtt megkísérli megszerezni a 

Bizottság beleegyezését, és amennyiben a Bizottság kéri, igénybe veszi ezeket a

mechanizmusokat. Az említett mechanizmusok a kétoldalú beruházási megállapodásban 

részes másik féllel folytatott konzultációból és vitarendezési eljárásból állnak, amennyiben 

erről a megállapodás rendelkezik. A tagállam és a Bizottság teljes mértékben 

együttműködik az adott mechanizmusok keretében zajló eljárások lefolytatásában, ami 

adott esetben többek között azt is jelentheti, hogy a Bizottság részt vesz az eljárásban.

14. cikk

Titoktartás

Amikor a tagállamok a 8. és a 11. cikkel összhangban értesítik a Bizottságot a tárgyalásokról és 

azok eredményéről, jelezhetik, hogy a megadott információk valamelyikét bizalmasnak kell-e 

tekinteni, és az megosztható-e a többi tagállammal.
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15. cikk

Felülvizsgálat

(1) A Bizottság legkésőbb … -g jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 

rendelet alkalmazásáról.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett jelentésben áttekinti a III. fejezet szerint kért és 

megadott felhatalmazásokat, valamint felülvizsgálja, hogy szükséges-e az említett fejezet 

további alkalmazása.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben említett jelentés az e rendelet III. fejezete további 

alkalmazásának megszüntetését vagy rendelkezéseinek módosítását ajánlja, a jelentést 

megfelelő jogalkotási javaslatnak kell kísérnie.

16. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot a n beruházási megállapodások bizottsága segíti. Ez a bizottság a 

182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

                                               

 HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e rendelet hatálybalépését követő hét év.
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17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök
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I. BEVEZETÉS

A Bizottság 2010. július 8-án javaslatot nyújtott be a Tanácsnak a tagállamok és harmadik 

országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések 

megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozóan1.

Az Európai Parlament a 2011. május 10-i plenáris ülésen elfogadta első olvasatban kialakított 

álláspontját és a kapcsolódó jogalkotási állásfoglalást2.

Az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló közös nyilatkozat3 16–18. pontjának 

megfelelően az elnökség a Coreper megbízásából4 több alkalommal nem hivatalosan 

egyeztetett az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy a Tanács első olvasatának 

szakaszában megállapodás jöjjön létre az intézmények között. Ezt követően a 2012. május 29-

i háromoldalú informális egyeztetés során létrejött a megállapodás.

A Coreper (II. rész) elnökéhez címzett 2012. május 31-i levelében az Európai Parlament 

INTA bizottságának elnöke jelezte, hogy amennyiben a Tanács a levele mellékletében foglalt 

formában hivatalosan is megküldi a Parlamentnek az álláspontját, a Parlament második 

olvasata keretében javasolni fogja a plenáris ülésen – a jogász-nyelvészek által még 

ellenőrizendő – a tanácsi álláspont módosítások nélkül történő elfogadását.

A Tanács 2012. június 26-án jóváhagyta a fent említett politikai megállapodást5.

                                               
1 11953/10 WTO 252 FDI 12.
2 9726/11 CODEC 749 WTO 195 FDI 12 PE 206.
3 HL C 145., 2007.6.30., 5. o.
4 10908/11 WTO 228 FDI 15 CODEC 950.
5 10892/12 WTO 216 FDI 17 CODEC 1557.
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II. A JAVASLAT CÉLJA

Az Európai Unió működéséről szóló, 2009. december 1-jén hatályba lépett szerződés a közös 

kereskedelempolitika (az EUMSZ 207. cikkének (1) bekezdése) részeként kizárólagos 

hatáskört állapított meg az EU számára a közvetlen külföldi befektetéseket illetően. A 

Bizottság ennek fényében javaslatot fogadott el a fent említett rendeletre vonatkozóan, amely 

a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos új uniós hatáskör kezelésének kizárólag az 

átmeneti vonatkozásait érinti. Ennek az új hatáskörnek a céljaival, kritériumaival és 

tartalmával az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló, különálló bizottsági közlemény 

foglalkozik, amelyet a jogalkotási javaslattal párhuzamosan fogadtak el1.

A bizottsági javaslat célja az volt, hogy engedélyezze a tagállamok és harmadik országok 

között kötött, beruházással kapcsolatos nemzetközi megállapodások hatályban maradását, 

valamint megállapítsa azokat a feltételeket és eljárási kereteket, amelyeken belül a tagállamok 

ilyen megállapodásokról tárgyalhatnak, és ilyeneket köthetnek.

                                               
1 11952/10 WTO 251 FDI 11. A Tanács ennek alapján 2010. október 25-én az átfogó európai 

nemzetközi beruházási politikáról szóló következtetéseket fogadott el (14373/12).
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III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN KIALAKÍTOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK ELEMZÉSE

Általános megjegyzések

A Tanács teljes mértékben támogatja a beruházásokra vonatkozó közös szakpolitikai keret 

kialakítását, amely egyenlő feltételeket teremt a harmadik országokban valamennyi uniós 

beruházó, az EU-ban pedig a harmadik országbeli beruházók számára.

Mivel az európai beruházók számára külföldön a védelem és a jogbiztonság fő forrásául 

jelenleg a tagállamok által harmadik felekkel kötött kétoldalú beruházási megállapodások 

szolgálnak, az új jogi keret nem befolyásolhatja negatívan a meglevő megállapodások 

értelmében a beruházóknak biztosított védelmet és garanciákat. A Tanács számára rendkívül 

fontos az az elv, hogy a hatályos tagállami megállapodásokat uniós megállapodások váltsák 

fel annak érdekében, hogy ezzel elkerülhető legyen bármiféle joghézag, és ezáltal biztosított 

legyen a beruházók számára a folyamatos védelem és a jogbiztonság.

Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács közötti politikai megállapodás eredményeként 

létrejött, első olvasatban kialakított tanácsi álláspont az alábbi legfontosabb módosításokat 

tartalmazza a bizottsági javaslathoz képest:
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Tárgy és hatály (I. fejezet – 1. cikk)

A Parlament ehhez a cikkhez nem javasolt módosításokat, ennek ellenére a szöveg néhány 

helyen módosult. Az (1) bekezdés néhány helyen pontosítja a bizottsági javaslat szövegét, és 

egyértelműen meghatározza azt, hogy a rendelet nem érinti a Szerződésben meghatározott 

hatáskörmegosztást. Az új (2) bekezdés tartalmazza a „kétoldalú beruházási megállapodás” 

fogalmának meghatározását.

A meglévő kétoldalú beruházási megállapodások hatályban tartása (II. fejezet – 2–6. cikk)

A Bizottság értesítéséről szóló 2. cikket illetően a Tanács elfogadta a Parlament módosításait. 

A szöveg emellett néhány további technikai módosítást is tartalmaz.

A beruházók védelmének folyamatos biztosításához, és ezáltal a jogbiztonság számukra való 

megteremtéséhez rendkívül fontos az a 3. cikkben (Hatályban tartás) foglalt elv, amely szerint 

a bilaterális megállapodás hatályban tartható mindaddig, amíg fel nem váltja uniós 

megállapodás. A Parlament ehhez a cikkhez nem javasolt módosításokat.

A bizottsági értékelésekkel kapcsolatos 5. cikk nagy mértékben módosult. Noha a Tanács nem 

tudta elfogadni a Parlament módosításának egy jelentős részét, ugyanakkor elfogadta a 

Parlamentnek azt az elképzelését, hogy a módosított szövegben szerepeljen a „komoly 

akadály” fogalma. A Tanács véleménye szerint a kétoldalú beruházási megállapodások puszta 

létezése nem tekinthető „komoly akadály”-nak.
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A 3. és az 5. cikk mellett az együttműködési kötelezettségről szóló 6. cikk képezi e rendelet 

sarkalatos pontját. A bizottsági szöveg nagy mértékben módosult annak érdekében, hogy 

hangsúlyt kapjon, hogy a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködés igen fontos 

azoknak a Bizottság által megjelölt tényezőknek a felszámolásához, amelyek az EU és a 

harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tárgyalása vagy megkötése 

szempontjából komoly akadályt jelentenek. Ennek a cikknek a rendelkezései szerint a 

Bizottság megállapíthatja, hogy az érintett tagállamnak mely intézkedéseket kell meghoznia 

annak érdekében, hogy felszámolja a fent említett akadályokat A Tanács a Parlament 

módosításait nem tudta elfogadni.

Felhatalmazás a kétoldalú beruházási megállapodások módosítására vagy megkötésére

(III. fejezet – 7–11. cikk)

A Tanács részben elfogadta a Parlamentnek az alábbi cikkeket érintő módosításait: 7. cikk 

(Felhatalmazás kétoldalú beruházási megállapodás módosítására vagy megkötésére), 8. cikk 

(A Bizottság értesítése), 9. cikk (Felhatalmazás a hivatalos tárgyalások megkezdésére) és 11. 

cikk (Felhatalmazás a kétoldalú beruházási megállapodás aláírására és megkötésére). A 10. 

cikket illetően (A Bizottság részvétele a tárgyalásokon) a Tanács nem tudta elfogadni a 

Parlament módosításait, és megtartotta a bizottsági javaslat szövegét.
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Záró rendelkezések (IV. fejezet – 12–17. cikk)

A Tanács a Parlamenttel folytatott nem hivatalos egyeztetések során elfogadta, hogy 

csatlakozik ahhoz a javaslatához, amely szerint a rendeletet egy új 12. cikkel kell kiegészíteni, 

amely azokra a megállapodásokra vonatkozik, amelyeket a tagállamok az EUMSZ 

hatálybalépése, azaz 2009. december 1. és e rendelet hatálybalépése között írtak alá, bár a

Parlament az első olvasatban kialakított álláspontjában nem javasolt erre vonatkozó 

módosítást. Ezzel a Tanács egyértelműen kifejezte, hogy teljes mértékben elismeri a 

közvetlen külföldi befektetések területét érintő új kizárólagos uniós hatáskört. Ez a cikk a 

kétoldalú beruházási megállapodások fent említett kategóriái esetében követendő eljárásokat 

tartalmazza (a tagállamok általi értesítés, bizottsági értékelés és felhatalmazás).

A 15. cikkel (Felülvizsgálat) kapcsolatban kompromisszum született a rendelet 

alkalmazásáról szóló jelentés benyújtásának időpontjáról. Ezt a rendelet hatályba lépését 

követő hetedik évben határozták meg a Parlament és a Tanács által javasolt tíz év, illetve a 

Bizottság részéről eredetileg javasolt öt év helyett.

A 16. cikket illetően (A bizottság eljárása) a Tanács elfogadta a Parlament módosítását, amely 

a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazását szorgalmazza.
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IV. ÖSSZEGZÉS

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja tükrözi a Tanács és a Parlament közötti nem 

hivatalos egyeztetések során – a Bizottság segítségével – kialakított megállapodást. A szöveg 

amellett, hogy megfelel annak a kulcsfontosságú követelménynek, amely szerint a beruházók 

számára folyamatos védelmet és jogbiztonságot kell garantálni, lehetővé teszi a közvetlen 

külföldi befektetésekkel kapcsolatos új kizárólagos uniós hatáskör hatékony gyakorlását is. 

Ezért a Tanács várakozásai szerint az első olvasatban elfogadott álláspontja a Parlament 

számára is elfogadható lesz.

_____________________
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– Nyilatkozat
KÖZÖS IRÁNYMUTATÁSOK
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Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata

Az a tény, hogy e rendelet – többek között a (17), (18) és (19) preambulumbekezdésben – előírja a 
182/2011/EU rendeletben említett eljárások alkalmazását, nem teremt precedenst az olyan jövőbeli 
rendeletekre nézve, amelyek lehetővé teszik az Unió számára, hogy az EUMSZ 2. cikkének (1) 
bekezdése szerint felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó 
területeken kötelező erejű jogi aktusokat alkossanak vagy fogadjanak el. Ezen túlmenően, az, hogy 
e rendelet a vizsgálóbizottsági eljárással szemben a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazását írja 
elő, nem teremt precedenst a közös kereskedelempolitika keretét megállapító jövőbeli rendeletekre 
nézve.

________________________
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2010/0197 (COD)

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások 
tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi álláspontról

1. ELŐZMÉNYEK

A javaslat Európai Parlament, illetve Tanács számára történő 
megküldésének időpontja:
(COM(2010)344 végleges – 2010/0197 COD dokumentum):

2010.7.7.

Az Európai Parlament álláspontjának időpontja (első olvasat): 2011.5.10.

A Tanács álláspontja elfogadásának időpontja: 2012.10.4.

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA

A Lisszaboni Szerződés kizárólagos hatáskört biztosított az EU-nak a közös 
kereskedelempolitika részeként a közvetlen külföldi befektetések terén. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 2. cikke szerint kizárólag az Unió alkothat és 
fogadhat el kötelező erejű jogi aktust azon területen, amely tekintetében az Uniót kizárólagos 
hatáskörrel ruházták fel. Mivel az EUMSZ nem tartalmaz olyan különös átmeneti 
szabályozást, amely pontosítaná a tagállamok kétoldalú beruházási megállapodásainak 
státuszát, a Bizottság rendeletjavaslatának célja, hogy jogbiztonságot teremtsen az e 
megállapodások előnyeit élvező befektetők számára azáltal, hogy engedélyezi a tagállamok és 
a harmadik országok között aláírt valamennyi beruházási megállapodás fenntartását, illetve 
olyan mechanizmust hozzon létre, amely a jövőben – bizonyos feltételekkel – feljogosítja a 
tagállamokat ilyen megállapodások megtárgyalására és megkötésére.

3. MEGJEGYZÉSEK A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁRÓL

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja teljes mértékben tükrözi a Tanács, az Európai 
Parlament és a Bizottság közötti három oldalú megbeszélés során elért megállapodást, 
amelynek megkötésére 2012. május 29-én került sor. E megállapodás főbb pontjai a 
következők:

– a tagállamok által a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt aláírt kétoldalú 
beruházási megállapodások uniós jog szerinti státuszának pontosítása, annak 
megerősítésével, hogy e megállapodások továbbra is hatályban maradhatnak (vagy 
hatályba léphetnek) mindaddig, amíg az uniós beruházási megállapodás a helyükbe 
lép,

– azon feltételek meghatározása, amelyek szerint a tagállamok felhatalmazást 
kaphatnak a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése és e rendelet hatálybalépése közötti 
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időszakban aláírt kétoldalú beruházási megállapodások megkötésére és/vagy 
hatályban tartására,

– azon feltételek és eljárások egyszerűsítése, amelyek szerint a tagállamok e rendelet 
hatálybalépése után felhatalmazást kaphatnak kétoldalú beruházási megállapodások 
módosítására vagy megkötésére a harmadik országokkal,

– annak biztosítása, hogy a beruházási megállapodások tagállamok általi hatályban 
tartása, illetve a harmadik országokkal kötendő kétoldalú beruházási 
megállapodásokra irányuló tárgyalásoknak vagy e megállapodások megkötésének az 
engedélyezése nem akadályozza az Unió jövőbeni beruházási megállapodásainak 
tárgyalásait vagy megkötését,

– a Bizottság végrehajtási hatáskörrel való felruházása – e rendelet alkalmazása 
céljából – a 182/2011/EU rendelettel összhangban, valamint tanácsadó bizottsági 
eljárás alkalmazása a rendelet szerinti engedélyezési határozatok elfogadása 
tekintetében.

A Bizottság teljes mértékben támogatta a három oldalú megbeszélések során elért 
megállapodást. 

4. NYILATKOZATOK 

A Bizottság elfogadta és csatlakozott a Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság közös 
nyilatkozatához, amely kimondja, hogy a komitológia e rendeleten belüli alkalmazása nem 
tekinthető precedens értékűnek az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken a 
tagállamok felhatalmazásáról szóló jövőbeni jogi aktusok esetében, illetve hogy a tanácsadó 
bizottsági eljárás alkalmazása nem tekinthető precedens értékűnek a közös 
kereskedelempolitika keretében elfogadott jövőbeni végrehajtási aktusok esetében.

5. KÖVETKEZTETÉS

A Bizottság elfogadja a Tanács álláspontját.
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