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Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete

Rendeleti javaslat (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Európai Számvevőszék 
2017. május 16-i 2/2015 sz. véleményére1a.
_________________
1aAz Európai Számvevőszék 2017. május 
16-i 2/2015 sz. véleménye (HL C 239., 
2017.7.24., 3. o.)

Indokolás

Tekintve a közelmúlt ítélkezési gyakorlatát, helyénvaló egyértelművé tenni, hogy a portfólió-
befektetések nem tartozhatnak a rendelet hatálya alá.

Módosítás2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetlen külföldi befektetések 
hozzájárulnak az Unió növekedéséhez 
azáltal, hogy javítják versenyképességét, 
munkahelyeket teremtenek, 
méretgazdaságosságot eredményeznek, 
tőkét, technológiát, innovációt és 
szakértelmet vonzanak, valamint új 
piacokat nyitnak meg az uniós export 
számára. Előmozdítják a Bizottság európai 
beruházási tervének célkitűzéseit, valamint 
további uniós projektekhez és 
programokhoz is hozzájárulnak.

(1) A közvetlen külföldi befektetések 
hozzájárulnak az Unió növekedéséhez 
azáltal, hogy javítják versenyképességét, 
munkahelyeket teremtenek, 
méretgazdaságosságot eredményeznek, 
tőkét, technológiát, innovációt és 
szakértelmet vonzanak, valamint új 
piacokat nyitnak meg az uniós export 
számára. Előmozdítják az európai 
beruházási terv célkitűzéseit, valamint 
további uniós projektekhez és 
programokhoz is hozzájárulnak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Unió és a tagállamok befektetési 
környezetének nyitottságát az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés (a 
továbbiakban: EUMSZ) rögzíti, továbbá az 
Unió és a tagállamok által a közvetlen 
külföldi befektetésekkel kapcsolatban tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások is 
előirányozzák azt.

(2) A Unió és a tagállamok befektetési 
környezetének nyitottságát az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés (a 
továbbiakban: EUMSZ) rögzíti, 
összhangban az Európai Unióról szóló 
szerződés (EUSZ) 3. cikkének (5) 
bekezdésével, továbbá az Unió és a 
tagállamok által a közvetlen külföldi 
befektetésekkel kapcsolatban tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások is 
előirányozzák azt.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Kereskedelmi Világszervezet, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet, valamint a harmadik 
országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodások keretében tett 

(3) A Kereskedelmi Világszervezet, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet, valamint a harmadik 
országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodások keretében tett 
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nemzetközi kötelezettségvállalások 
alapján az Unió és a tagállamok a 
közvetlen külföldi befektetéseket korlátozó 
intézkedéseket fogadhatnak el a 
biztonsággal vagy a közrenddel 
kapcsolatos indokok alapján, bizonyos 
előírások betartása mellett.

nemzetközi kötelezettségvállalások 
lehetővé teszik, hogy az Unió és a 
tagállamok bizonyos előírások betartása 
mellett korlátozzák a piaci hozzáférést a 
közvetlen külföldi befektetések 
vonatkozásában a biztonsággal vagy a 
közrenddel kapcsolatos indokok alapján.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Több tagállam is hozott olyan 
intézkedéseket, amelyek alapján közrendi 
vagy közbiztonsági okokból korlátozhatják 
a tagállamok közötti, valamint a 
tagállamok és harmadik országok közötti 
tőkemozgásokat. Ezek az intézkedések a 
tagállamoknak a közvetlen külföldi 
befektetésekkel kapcsolatos célkitűzéseit és 
aggályait tükrözik, és számos, hatókörüket 
és az alkalmazott eljárásokat tekintve 
különböző intézkedést eredményeznek. 
Más tagállamok nem alkalmaznak ilyen 
mechanizmust.

(4) Több tagállam is hozott olyan 
intézkedéseket, amelyek alapján közrendi 
vagy közbiztonsági okokból lehetővé teszik 
a tagállamok közötti, valamint a 
tagállamok és harmadik országok közötti 
tőkemozgások korlátozását. Ezek az 
intézkedések a tagállamoknak a közvetlen 
külföldi befektetésekkel kapcsolatos 
célkitűzéseit és aggályait tükrözik, és 
számos, hatókörüket és az alkalmazott 
eljárásokat tekintve különböző és nem 
összehangolt intézkedést eredményeznek. 
Azok a tagállamok, amelyek nem 
alkalmaznak ilyen mechanizmust, a 
meglévő nemzeti mechanizmusok 
működésére, tapasztalataira és legjobb 
gyakorlataira alapozva létrehozhatják 
saját mechanizmusukat.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Jelenleg nem létezik uniós szintű 
átfogó keret a közvetlen külföldi 
befektetések közrendi vagy közbiztonsági 
okokból történő átvilágítására.

(5) Jelenleg nem létezik uniós szintű 
átfogó keret a közvetlen külföldi 
befektetések közrendi vagy közbiztonsági 
okokból történő átvilágítására, míg az Unió 
valamennyi fontos kereskedelmi partnere 
– köztük a G7-országok – különböző 
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típusú, eltérő mértékben átlátható, 
korlátozó jellegű, illetve kiszámítható 
átvilágítási mechanizmusok révén 
kialakított ilyen keretet.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Fontos a jogbiztonság garantálása, 
valamint az uniós szintű koordináció és 
együttműködés biztosítása egy olyan keret 
létrehozása útján, amely az Unióba 
irányuló közvetlen külföldi befektetések 
közrendi vagy biztonsági okokból történő 
átvilágítására szolgál. Ez nem sérti a 
tagállamoknak a nemzetbiztonság 
fenntartására vonatkozó kizárólagos 
felelősségét.

(7) Ez a rendelet jogbiztonságot 
garantál a tagállami átvilágítási 
mechanizmusok számára és biztosítja az 
uniós szintű koordinációt és 
együttműködést egy olyan keret 
létrehozása útján, amely az Unióba 
irányuló közvetlen külföldi befektetések 
közrendi vagy biztonsági okokból történő 
átvilágítására szolgál. Ez nem sérti a 
tagállamoknak a nemzetbiztonság 
fenntartására vonatkozó kizárólagos 
felelősségét. Szintén hozzájárul a 
jogbiztonsághoz, hogy a Bizottság nyomon 
követi a harmadik országok átvilágítási 
mechanizmusait.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közvetlen külföldi befektetések 
átvilágítására szolgáló keret célja, hogy 
eszközt adjon a tagállamok és a Bizottság 
kezébe a biztonságot és a közrendet 
veszélyeztető kockázatok átfogó módon 
történő kezeléséhez, valamint a változó 
körülményekhez való alkalmazkodáshoz, 
miközben megőrzi az ahhoz szükséges 
rugalmasságot, hogy a tagállamok egyedi 
helyzetüket és nemzeti körülményeiket 
figyelembe véve hajtsák végre a közvetlen 
külföldi befektetések biztonsági vagy 

(8) A közvetlen külföldi befektetések 
átvilágítására szolgáló keret célja, hogy 
jogi, humán és pénzügyi erőforrásokat 
adjon a tagállamok és a Bizottság kezébe a 
biztonságot és a közrendet veszélyeztető 
kockázatok átfogó módon történő 
kezeléséhez, valamint a változó 
körülményekhez való alkalmazkodáshoz, 
miközben megőrzi az ahhoz szükséges 
rugalmasságot, hogy a tagállamok egyedi 
helyzetüket és nemzeti körülményeiket, 
valamint az „aranyrészvényeket” (golden 
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közrendi okokból történő átvilágítását. share vagy golden power) figyelembe véve 
hajtsák végre a közvetlen külföldi 
befektetések biztonsági vagy közrendi 
okokból történő átvilágítását.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A keretnek ki kell terjednie 
mindazon befektetések széles körére, 
amelyek tartós és közvetlen kapcsolatot 
hoznak létre vagy tartanak fenn harmadik 
országbeli befektetők és a tagállamokban 
gazdasági tevékenységet végző 
vállalkozások között.

(9) A rendelet hatályának ki kell 
terjednie azon befektetések széles körére, 
többek között a külföldi kormányok által 
ellenőrzött közvetlen befektetésekre, 
függetlenül azok volumenétől vagy 
tulajdoni arányától, amelyek tartós és 
közvetlen vagy közvetett kapcsolatot 
hoznak létre vagy tartanak fenn egy 
külföldi befektető – függetlenül attól, 
hogy az a végső befektető-e – és a 
tagállam területén, az ENSZ tengerjogi 
egyezménye (UNCLOS) szerinti 
kizárólagos gazdasági övezetében vagy 
kontinentális talapzatán gazdasági 
tevékenységet végző vállalkozások között.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak abban a helyzetben 
kell lenniük, hogy meghozhassanak 
minden szükséges intézkedést átvilágítási 
mechanizmusuk, valamint a biztonság vagy 
a közrend védelmében hozott határozataik 
kijátszásának megelőzésére. A keretnek ki 
kell terjednie az Unión belüli olyan 
beruházásokra, melyeket a gazdasági 
realitásokat nem tükröző mesterséges 
manőverek útján eszközöltek, amelyek 
kijátsszák az átvizsgálási mechanizmusokat 
és az átvilágítási határozatokat, és amelyek 

(10) A tagállamoknak az uniós joggal 
összhangban intézkedéseket kell 
fenntartaniuk, módosítaniuk, 
megerősíteniük vagy elfogadniuk 
átvilágítási mechanizmusuk, valamint a 
biztonság és a közrend védelmében hozott 
határozataik kijátszásának észlelésére és 
megelőzésére. Ezeknek ki kell terjedniük 
az Unión belüli olyan beruházásokra, 
melyeket a gazdasági realitásokat nem 
tükröző mesterséges manőverek útján 
eszközöltek, amelyek kijátsszák az 
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esetében a befektető végső soron egy 
harmadik országbeli természetes személy 
vagy vállalkozás tulajdonában vagy 
irányítása alatt áll. Ez nem sérti a 
letelepedés és a tőkemozgás EUMSZ-ben 
rögzített szabadságát.

átvizsgálási mechanizmusokat és az 
átvilágítási határozatokat, beleértve azokat 
az eseteket is, amikor a tulajdonosi 
struktúra vagy a befektető más fő 
jellemzői jelentősen megváltoznak, amikor 
a befektető közvetítőként jár el, vagy a 
vállalkozás végső soron egy harmadik 
országbeli természetes személy vagy 
vállalkozás tulajdonában vagy irányítása 
alatt áll. A tagállamoknak tájékoztatniuk 
kell a Bizottságot az ilyen kijátszás ellen 
általuk hozott minden intézkedésről. Ez 
nem sérti a letelepedés és a tőkemozgás 
EUMSZ-ben rögzített szabadságát.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A rendelet keretében a Bizottság és a 
tagállamok kereskedelmi és beruházási 
megállapodások révén, valamint az 
átvilágítási mechanizmusok 
alkalmazásáról szóló nemzetközi 
fórumokon elősegítik a harmadik 
országokkal való együttműködést és 
kötelezettségvállalásokat.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Helyénvaló a rendelet tagállami és 
bizottsági alkalmazását segítő 
útmutatásként meghatározni azon tényezők 
jegyzékét, amelyek figyelembe vehetők a 
közvetlen külföldi befektetések biztonsági 
vagy közrendi okokból történő átvilágítása 
során. Ez a jegyzék egyúttal javítja az 
átvilágítási folyamat átláthatóságát azon 
befektetők számára, akik az Unióba 

(11) Helyénvaló a rendelet tagállami és 
bizottsági alkalmazását segítő 
útmutatásként meghatározni azon tényezők 
jegyzékét, amelyek figyelembe vehetők a 
közvetlen külföldi befektetések biztonsági 
vagy közrendi okokból történő átvilágítása 
során. Ez a jegyzék egyúttal javítaná az 
átvilágítási folyamat átláthatóságát azon 
befektetők számára, akik az Unióba 
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irányuló közvetlen külföldi befektetést 
terveznek vagy valósítanak meg. A 
biztonságra vagy a közrendre esetlegesen 
hatást gyakorló tényezők listájának nem 
kimerítő jellegűnek kell maradni.

irányuló közvetlen külföldi befektetést 
terveznek vagy valósítanak meg. A 
biztonságra vagy a közrendre esetlegesen 
hatást gyakorló tényezők listájának nem 
kimerítő jellegűnek kell maradni.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Egy adott közvetlen külföldi 
befektetés esetleges biztonsági vagy 
közrendi hatásainak felmérésekor a 
tagállamok és a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni minden releváns 
tényező figyelembevételét, beleértve a 
kritikus infrastruktúrákra és 
technológiákra – köztük a 
kulcsfontosságú alaptechnológiákra –, 
valamint a biztonság vagy a közrend 
fenntartása szempontjából 
nélkülözhetetlen inputokra gyakorolt 
hatásokat, amely inputok zavara, 
elvesztése vagy megsemmisülése jelentős 
hatást váltana ki egy tagállamban vagy az 
Unióban. E tekintetben a tagállamok és a 
Bizottság számára szintén lehetővé kell 
tenni annak figyelembevételét, hogy egy 
adott külföldi befektető közvetlenül vagy 
közvetetten egy harmadik ország 
kormányának ellenőrzése alatt áll-e 
(például jelentős pénzügyi támogatás, 
akár állami támogatás eredményeként).

(12) Egy adott külföldi befektetés 
esetleges biztonsági vagy közrendi 
hatásainak felmérésekor a tagállamok és a 
Bizottság figyelembe veszik, hogy fennáll-
e az ellátás megszakadása, 
meghibásodása, megszűnése vagy 
megsemmisülése, amely egy tagállamban 
vagy az Unióban hatást gyakorolhat, a 
külföldi befektető közvetlenül vagy 
közvetetten egy harmadik ország kormánya 
vagy egy külföldi kormány ellenőrzése 
alatt áll-e, a külföldi befektetés állami 
irányítású projekt vagy egy harmadik 
ország olyan gazdasági vagy politikai 
stratégiájának programja vagy része-e, 
amelynek célja kulcsfontosságú 
technológiák vagy ismeretek megszerzése 
vagy átadása, vagy nemzeti stratégiai 
érdekeinek támogatása. Mindezt olyan 
esetekben is alkalmazni kell, amikor a 
befektető már részt vett valamely tagállam 
biztonságát vagy közrendjét fenyegető 
beruházási projektekben.
A tagállamok és a Bizottság számára azt is 
lehetővé kell tenni, hogy biztonsági vagy 
közrendi okokból figyelembe vehessék 
többek között a létfontosságú és stratégiai 
infrastruktúrára, a kritikus és stratégiai 
technológiákra, az Unió stratégiai 
autonómiájára, a különleges adatokhot 
vagy az uniós polgárok személyes 
adataihoz való hozzáférésre, a sajtó 
sokszínűségére és függetlenségére, a 
közszolgáltatásokra és az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokra 
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gyakorolt esetleges hatásokat.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Annak meghatározása során, hogy 
egy közvetlen külföldi befektetés 
valószínűleg hatást gyakorol-e a 
biztonságra vagy a közrendre, a 
tagállamok és a Bizottság figyelembe 
vehetik a befektetés kontextusát és 
környezetét, többek között azt is, hogy a 
befektetés monopolisztikus struktúra 
kialakulásához vezet-e, hogy a külföldi 
befektető származási országában nyitott, 
zárt, vagy korlátozott-e a piac, hogy 
érvényesül-e a kölcsönösség és az egyenlő 
versenyfeltételek, valamint hogy fennáll-e 
a kockázata annak, hogy megsértik a 
nemzetközi emberi jogi eszközöket vagy az 
ILO alapvető normáit. A vizsgálatot a 
rendelkezésre álló legjobb információk 
alapján kell elvégezni, amelyeknek 
alaposnak, átfogónak és megbízhatónak 
kell lenniük.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A tagállamok lehetővé tehetik 
gazdasági szereplők, civil társadalmi 
szervezetek és szociális partnerek, például 
szakszervezetek számára, hogy kérjék a 
tagállamokat az átvilágítás elvégzésének 
fontolóra vételére, függetlenül az 
eljárásban való részvételt lehetővé tevő 
különböző rendszerektől.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) Amennyiben a gazdasági szereplők, 
a civil társadalmi szervezetek vagy a 
szociális partnerek, például a 
szakszervezetek megfelelő információkkal 
rendelkeznek vagy komolyan és 
indokoltan aggódhatnak olyan közvetlen 
külföldi befektetések miatt, amelyek uniós 
érdekű projekteket vagy programokat 
sérthetnek a biztonság és a közrend 
alapján, lehetővé kell tenni ezen 
információk eljuttatását a Bizottságnak. A 
Bizottság véleménye kiadása során 
megfelelően figyelembe veheti ezeket az 
információkat.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Helyénvaló rögzíteni a közvetlen 
külföldi befektetések tagállamok általi 
átvilágítására vonatkozó eljárási keret 
lényeges elemeit, hogy a befektetők, a 
Bizottság és a többi tagállam megérthessék 
a befektetések átvilágításának várható 
módját, valamint biztosított legyen az 
érintett befektetések átlátható módon 
történő átvilágítása és a különböző 
harmadik országok 
megkülönböztetésmentes kezelése. Ezen 
elemeknek magukban kell foglalniuk 
legalább az átvilágítás időkeretének 
meghatározását és a külföldi befektetők 
számára az átvilágítási határozatokkal 
szembeni jogorvoslat igénybevételének 
lehetőségét.

(13) Helyénvaló rögzíteni a közvetlen 
külföldi befektetések tagállamok általi 
átvilágítására vonatkozó eljárási keret 
lényeges elemeit, hogy a befektetők, a 
Bizottság és a többi tagállam megérthessék 
a befektetések átlátható módon történő és 
a különböző harmadik országokat 
megkülönböztetésmentesen kezelő 
átvilágításának várható módját. Ezen 
elemeknek magukban kell foglalniuk 
legalább az átvilágítás időkeretének 
meghatározását és a külföldi befektetők 
számára annak lehetőségét, hogy az 
átvilágítási határozatokkal szemben a 
tagállam jogának megfelelően 
jogorvoslatért fordulhassanak a tagállami 
hatóságokhoz és bíróságokhoz.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Létre kell hozni egy olyan 
mechanizmust, amely lehetővé teszi a 
tagállamok közti együttműködést és az 
egymásnak nyújtott támogatást olyan 
esetekben, amikor az egyik tagállamban 
eszközölt közvetlen külföldi befektetés 
hatással lehet egy másik tagállam 
biztonságára és közrendjére. A tagállamok 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy észrevételeket tegyenek egy másik 
tagállamban tervezett vagy megvalósult 
közvetlen külföldi befektetéssel 
kapcsolatban akkor is, ha az észrevételt 
tevő tagállam vagy a tervezett, illetve 
megvalósult közvetlen külföldi befektetés 
célországának számító tagállam nem 
alkalmaz átvilágítási mechanizmust vagy 
nem végez átvilágítást az adott befektetésre 
vonatkozóan. A tagállamok által tett 
észrevételeket továbbítani kell a 
Bizottságnak is. A Bizottság számára 
lehetővé kell tenni azt is, hogy adott 
esetben véleményt intézzen a tervezett, 
illetve megvalósult közvetlen külföldi 
befektetés célországának számító 
tagállamhoz, akkor is, ha ez a tagállam 
nem alkalmaz átvilágítási mechanizmust 
vagy nem végez átvilágítást, és akkor is, 
ha más tagállamok nem tettek észrevételt.

(14) Létre kell hozni egy olyan 
mechanizmust, amely lehetővé teszi a 
tagállamok közti együttműködést és az 
egymásnak nyújtott támogatást olyan 
esetekben, amikor az egyik tagállamban 
eszközölt közvetlen külföldi befektetés 
hatással lehet egy másik tagállam 
biztonságára és közrendjére. A tagállamok 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy észrevételeket tegyenek egy másik 
tagállamban tervezett vagy megvalósult 
közvetlen külföldi befektetéssel 
kapcsolatban akkor is, ha az észrevételt 
tevő tagállam vagy a tervezett, illetve 
megvalósult közvetlen külföldi befektetés 
célországának számító tagállam nem 
alkalmaz átvilágítási mechanizmust vagy 
nem végez átvilágítást az adott befektetésre 
vonatkozóan. Ezeket az észrevételeket 
egyidejűleg továbbítani kell a Bizottságnak 
és minden más tagállamnak is, és a 
Bizottságnak ezután lehetősége van arra, 
hogy véleményt intézzen a tervezett, illetve 
megvalósult közvetlen külföldi befektetés 
célországának számító tagállamhoz, 
függetlenül attól, hogy ez a tagállam 
alkalmaz-e átvilágítási mechanizmust vagy 
átvilágítja-e a befektetést. E véleményt 
egyidejűleg továbbítani kell a többi 
tagállamnak, és az nem hozható 
nyilvánosságra. A tagállamoknak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
Bizottságtól véleményt vagy más 
tagállamoktól észrevételt kérjenek egy 
területükön megvalósuló közvetlen 
külföldi befektetésről.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ezenkívül a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni az uniós érdekű 
projektekre vagy programokra valószínűleg 
hatást gyakorló közvetlen külföldi 
befektetések biztonsági és közrendi 
okokból történő átvilágítását. Ez eszközt 
adna a Bizottságnak az olyan projektek és 
programok védelméhez, amelyek az Unió 
egészét szolgálják és jelentős mértékben 
hozzájárulnak az uniós gazdasági 
növekedéshez, munkahelyteremtéshez és 
versenyképességhez. Ilyennek tekintendők 
különösen a jelentős uniós 
finanszírozásban részesülő, valamint a 
kritikus infrastruktúrákkal, a kritikus 
technológiákkal vagy a kritikus inputokkal 
kapcsolatos uniós jogszabályok által 
létrehozott projektek és programok. A 
nagyobb egyértelműség kedvéért a 
mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós 
érdekű projektek és programok indikatív 
listáját, amelyekkel kapcsolatban egy 
közvetlen külföldi befektetés bizottsági 
átvilágítás tárgyát képezheti.

(15) Ezenkívül a Bizottságnak biztonsági 
és közrendi okokból át kell világítania az 
uniós érdekű projektekre vagy 
programokra valószínűleg hatást gyakorló 
közvetlen külföldi befektetéseket. Ez 
eszközt adna a Bizottságnak az olyan 
projektek és programok védelméhez, 
amelyek az Unió egészét szolgálják és 
jelentős mértékben hozzájárulnak az uniós 
gazdasági növekedéshez, 
munkahelyteremtéshez és 
versenyképességhez. Ilyennek tekintendők 
különösen a jelentős uniós 
finanszírozásban részesülő, valamint a 
kritikus és stratégiai infrastruktúrákkal, a 
kritikus és stratégiai technológiákkal vagy 
a kritikus és stratégiai inputokkal 
kapcsolatos uniós jogszabályok által 
létrehozott projektek és programok. A 
nagyobb egyértelműség kedvéért a 
mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós 
érdekű projektek és programok nem teljes 
körű listáját, amelyekkel kapcsolatban egy 
közvetlen külföldi befektetés bizottsági 
átvilágítás tárgyát képezheti. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e lista frissítésére.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az uniós intézmények közötti 
párbeszéd javítása érdekében lehetővé kell 
tenni az Európai Parlament illetékes 
bizottsága számára, hogy felkérje a 
Bizottságot vélemény kiadására egy 
tagállamban tervezett vagy megvalósult 
közvetlen külföldi befektetésről. A 
Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet az ilyen kérés kézhezvételét 
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követően tett fellépéséről.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy egy közvetlen külföldi befektetés 
biztonsági vagy közrendi okok miatt 
valószínűleg hatással lesz uniós érdekű 
projektekre vagy programokra, biztosítani 
kell számára annak lehetőségét, hogy 
észszerű időkereten belül véleményt 
intézzen azokhoz a tagállamokhoz, 
amelyekben az ilyen beruházást tervezik 
vagy megvalósították. A tagállamoknak a 
legmesszemenőbben figyelembe kell 
venniük a véleményt, és az EUSZ 4. 
cikkének (3) bekezdése szerinti lojális 
együttműködés elvének megfelelően 
magyarázatot kell adniuk a Bizottságnak 
abban az esetben, ha nem követik annak 
véleményét. A Bizottság számára lehetővé 
kell tenni azt is, hogy ezektől a 
tagállamoktól bekérje az ilyen befektetések 
átvilágításához szükséges információkat.

(16) Amennyiben a Bizottság vagy egynél 
több tagállam úgy véli, hogy egy külföldi 
befektetés biztonsági vagy közrendi okok 
miatt valószínűleg hatással lesz uniós 
érdekű projektekre vagy programokra, a 
Bizottság észszerű időkereten belül 
véleményt intéz azokhoz a tagállamokhoz, 
amelyekben ilyen beruházást terveznek 
vagy valósítottak meg, és a tagállamoknak 
lehetőségük van észrevételeket tenni azon 
tagállam számára, ahol ilyen beruházást 
terveznek vagy valósítottak meg. A 
véleményt nem lehet nyilvánosságra hozni 
és egyidejűleg továbbítani kell a többi 
tagállamnak. A tagállamoknak a 
legmesszemenőbben figyelembe kell 
venniük a véleményt, és az EUSZ 4. 
cikkének (3) bekezdése szerinti lojális 
együttműködés elvének megfelelően írásos 
magyarázatot kell adniuk a Bizottságnak és 
az adott tagállamnak abban az esetben, ha 
nem követik annak véleményét. A 
Bizottság számára lehetővé kell tenni azt 
is, hogy ezektől a tagállamoktól bekérje az 
ilyen befektetések átvilágításához 
szükséges információkat. A tagállamoknak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
Bizottságtól véleményt vagy más 
tagállamoktól észrevételt kérjenek egy 
területükön megvalósuló külföldi 
befektetésről.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Amennyiben a tagállamok legalább 
egyharmada úgy véli, hogy egy közvetlen 
külföldi befektetés hatással lehet 
biztonságára vagy közrendjére, vagy a 
tagállamok legalább egyharmada és a 
Bizottság úgy véli, hogy uniós érdekű 
projektek vagy programok érintettek 
biztonsági és közrendi szempontból, a 
tagállamoknak a lehető legjobban 
figyelembe kell venniük a Bizottság 
véleményét és a többi tagállam 
észrevételeit, és írásos magyarázattal kell 
szolgálniuk a Bizottság és az érintett 
tagállamok számára. Amennyiben a 
tagállam nem követi ezeket az 
észrevételeket vagy véleményeket, a 
Bizottságnak törekednie kell az 
észrevételeket megfogalmazó tagállam és 
azon tagállam közötti párbeszéd 
erősítésére, amelyben a befektetést 
tervezik vagy megvalósították.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A többi tagállammal való 
együttműködés, valamint a közvetlen 
külföldi befektetések Bizottság általi 
átvilágításának elősegítése érdekében a 
tagállamok bejelentést tesznek a 
Bizottságnak átvilágítási 
mechanizmusukról és annak valamennyi 
módosításról, valamint rendszeresen 
jelentést tesznek átvilágítási 
mechanizmusuk alkalmazásáról. Hasonló 
okokból az átvilágítási mechanizmust nem 
alkalmazó tagállamoknak a 
rendelkezésükre álló információk alapján 
szintén jelentést kell készíteniük a 
területükön megvalósult közvetlen külföldi 
befektetésekről.

(17) A többi tagállammal való 
együttműködés és a közvetlen külföldi 
befektetések Bizottság általi 
átvilágításának elősegítése, valamint a 
tagállamok által rendelkezésre bocsátott 
adatok jobb megbízhatósága és 
összehasonlíthatósága érdekében a 
tagállamok bejelentést tesznek a 
Bizottságnak átvilágítási 
mechanizmusukról és annak valamennyi 
módosításról, valamint rendszeresen 
jelentést tesznek átvilágítási 
mechanizmusuk alkalmazásáról. Hasonló 
okokból az átvilágítási mechanizmust nem 
alkalmazó tagállamoknak a 
rendelkezésükre álló összes információ 
alapján szintén jelentést kell készíteniük a 
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területükön, kizárólagos gazdasági 
övezetükben vagy kontinentális 
talapzatukon megvalósult közvetlen 
külföldi befektetésekről. Tájékoztatást kell 
adniuk az ezen információk megszerzése 
érdekében tett lépésekről is.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) E célból fontos az is, hogy 
valamennyi tagállamban biztosítsák a 
tájékoztatás és a koordináció minimális 
szintjét a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
közvetlen külföldi befektetések 
tekintetében. A tagállamok vagy a 
Bizottság kérésére az a tagállam, 
amelyben a közvetlen külföldi befektetést 
tervezik vagy megvalósították, 
rendelkezésre bocsátja ezeket az 
információkat. Releváns információnak 
számít például a külföldi befektető 
tulajdonosi szerkezete és a tervezett vagy 
megvalósult befektetés finanszírozása, 
beleértve a harmadik országok által 
nyújtott támogatásokra vonatkozó 
információkat is, amennyiben azok 
rendelkezésre állnak.

(18) E célból fontos az is, hogy a 
tagállam vagy a Bizottság kérésére 
valamennyi olyan tagállamban biztosítsák 
a tájékoztatás és a koordináció minimális 
szintjét a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
közvetlen külföldi befektetések 
tekintetében, amelyben a közvetlen 
külföldi befektetést tervezik vagy 
megvalósították. Releváns információnak 
számít például a külföldi befektető 
tulajdonosi szerkezete és a tervezett vagy 
megvalósult befektetés finanszírozása, 
beleértve a harmadik országok által 
nyújtott támogatásokra vonatkozó 
információkat is, amennyiben azok 
rendelkezésre állnak. Ezeket az 
információkat az EUMSZ 346. cikkében 
rögzített szabályoknak megfelelően kell 
nyújtani. Azoknak pontosnak, átfogónak 
és megbízhatónak kell lenniük, és 
törekedni kell az adatok 
összehasonlíthatóságának 
megkönnyítésére.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállami és uniós szintű 
kommunikációt és együttműködést az 

(19) A tagállami és uniós szintű 
kommunikációt és együttműködést az 
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egyes tagállamokban létesített, a közvetlen 
külföldi befektetések átvilágításával 
foglalkozó kapcsolattartó pontok útján kell 
fokozni.

egyes tagállamokban létesített, a közvetlen 
külföldi befektetések átvilágításával 
foglalkozó intézményi alapúkapcsolattartó 
pontok, valamint egy befektetések 
átvilágításával foglalkozó külön 
koordinációs csoport útján kell fokozni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
minden szükséges intézkedést meg kell 
tenniük a bizalmas és más különleges 
adatok védelmének biztosítására.

(20) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
biztosítaniuk kell a külföldi befektetők és 
az érintett uniós vállalkozás által 
rendelkezésre bocsátott valamennyi 
bizalmas információ legmagasabb szintű 
védelmét. 

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A tagállamok a legjobb 
rendelkezésükre álló információk alapján 
éves jelentést készítenek a Bizottságnak a 
területükön, kizárólagos gazdasági 
övezetükben vagy kontinentális 
talapzatukon megvalósult közvetlen 
külföldi befektetésekről. Tájékoztatást kell 
adniuk az ezen információk megszerzése 
érdekében tett lépésekről is. Ezen éves 
jelentések alapján a Bizottság éves 
jelentést készít a befektetések általános 
helyzetéről az Unióban, beleértve e 
rendelet végrehajtását is, és azt benyújtja 
az Európai Parlamentnek. A jelentést 
nyilvánosságra kell hozni.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottság legkésőbb e rendelet 
hatálybalépését követően három évvel 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról. 
Amennyiben a jelentés a rendelet 
rendelkezéseinek módosítására tesz 
javaslatot, adott esetben jogalkotási 
javaslat is csatolható hozzá.

(21) A Bizottság legkésőbb e rendelet 
hatálybalépését követően három évvel és 
azt követően háromévente jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, melyben értékeli e rendelet 
működését és hatékonyságát. Az értékelés 
kiterjed az olyan hosszú távú gazdasági 
ellenőrzési képességekre is, amelyek 
ugyan nem közvetlen külföldi 
befektetések, de állami szerződések révén 
olyan tartós és közvetlen befolyásolási 
lehetőségek megszerzését eredményezik, 
amelyek lehetővé teszik az e rendelet 
meghatározása szerint uniós érdekű 
projektek vagy programok irányítását 
vagy ellenőrzését. Amennyiben a jelentés a 
rendelet rendelkezéseinek módosítására 
tesz javaslatot, adott esetben jogalkotási 
javaslat is csatolható hozzá, és minden 
egyéb esetben is tájékoztatni kell az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az uniós érdekű projektek és 
programok listájának frissítése érdekében 
a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia 
arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e rendelet 
mellékletének módosítására vonatkozóan. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
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intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „közvetlen külföldi befektetés”: 
külföldi befektető által eszközölt bármely 
fajta befektetés, melynek célja, hogy tartós 
és közvetlen kapcsolatokat hozzon létre 
vagy tartson fenn a külföldi befektető és 
azon vállalkozó vagy vállalkozás között, 
amelynek a rendelkezésére bocsátják a 
tőkét azzal a céllal, hogy gazdasági 
tevékenységet folytasson egy tagállamban, 
olyan befektetéseket is ideértve, amelyek 
lehetővé teszik a gazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozás irányításában vagy 
ellenőrzésében való tényleges részvételt;

1. „közvetlen külföldi befektetés”: 
külföldi befektető által eszközölt bármely 
fajta befektetés, függetlenül annak 
volumenétől vagy tulajdoni hányadától, és 
attól is, hogy a befektető a végső 
befektető-e, melynek célja, hogy tartós és 
közvetlen vagy közvetett kapcsolatokat 
hozzon létre vagy tartson fenn a külföldi 
befektető és azon vállalkozó vagy 
vállalkozás között, amelynek a 
rendelkezésére bocsátják a tőkét azzal a 
céllal, hogy gazdasági tevékenységet 
folytasson egy tagállam területén, az ENSZ 
Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS) 
alapján bejelentett kizárólagos gazdasági 
övezetében vagy kontinentális talapzatán 
olyan befektetéseket is ideértve, amelyek 
lehetővé teszik a gazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozás irányításában vagy 
közvetlen vagy közvetett ellenőrzésében 
való tényleges részvételt;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „külföldi kormány által ellenőrzött 
közvetlen befektetés”: minden olyan 
közvetlen külföldi befektetés, amely egy 
Unióban bejegyzett jogi személy egy 
külföldi kormány vagy egy külföldi 
kormány által ellenőrzött, nevében eljáró 
vagy utasításait követő szervezet általi 
ellenőrzését eredményezheti;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „külföldi befektető”: harmadik 
országbeli természetes személy vagy 
harmadik országbeli vállalkozás, mely 
közvetlen külföldi befektetést tervez vagy 
hajtott végre;

2. „külföldi befektető”: harmadik 
országbeli természetes vagy jogi személy 
vagy vállalkozás, illetve nemzeti vagy 
állami intézmény, mely közvetlen külföldi 
befektetést tervez vagy már végrehajtott, 
függetlenül attól, hogy végső befektető-e 
vagy a harmadik országbeli befektetőt 
képviselő közvetítő;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „átvilágítás”: közvetlen külföldi 
befektetés értékelését, kivizsgálását, 
engedélyezését, feltételhez kötését, 
megtiltását vagy felszámolását lehetővé 
tevő eljárás;

3. „átvilágítás”: közvetlen külföldi 
befektetés értékelését, kivizsgálását, 
engedélyezését, feltételhez kötését, 
megtiltását vagy felszámolását lehetővé 
tevő eljárás, amely lefolytatásának 
időszaka akkor kezdődik, amikor az 
illetékes hatóság megkapta az átvilágítás 
megkezdéséhez szükséges valamennyi 
információt;
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Indokolás

Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a külföldi befektető ne továbbítson hiányos 
információkat csak azért, hogy az átvilágításra vonatkozó időszak kezdetét vegye. Ezért az 
átvilágítás elvégzésének időszaka attól az időponttól kezdődhet, amikor a dosszié 
összeállításához szükséges valamennyi információt benyújtották.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok fenntarthatnak, 
módosíthatnak vagy bevezethetnek a 
közvetlen külföldi befektetések biztonsági 
vagy közrendi okokból történő 
átvilágítására szolgáló mechanizmusokat, a 
jelen rendeletben szereplő feltételek 
mellett és azoknak megfelelően.

(1) E rendelet rendelkezéseivel 
összhangban a tagállamok fenntarthatnak, 
módosíthatnak, megerősíthetnek vagy 
bevezethetnek a közvetlen külföldi 
befektetések biztonsági vagy közrendi 
okokból történő átvilágítására szolgáló 
mechanizmusokat.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság biztonsági vagy közrendi 
okokból átvilágíthatja az uniós érdekű 
projektekre vagy programokra valószínűleg 
hatást gyakorló közvetlen külföldi 
befektetéseket.

(2) A Bizottság biztonsági vagy közrendi 
okokból átvilágítja az uniós érdekű 
projektekre vagy programokra valószínűleg 
hatást gyakorló közvetlen külföldi 
befektetéseket.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós érdekűnek minősülnek a 
jelentős összegű vagy jelentős arányú 
uniós finanszírozásban részesülő, vagy a 
kritikus infrastruktúrákról, a kritikus 

(3) Uniós érdekűnek minősülnek az 
uniós finanszírozásban részesülő, vagy a 
kritikus és stratégiai infrastruktúrákról és 
technológiákról – beleértve a 
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technológiákról vagy a kritikus inputokról 
szóló uniós jogszabályok hatálya alá 
tartozó projektek és programok. Az 1. 
melléklet tartalmazza az uniós érdekű 
projektek és programok indikatív 
jegyzékét.

kulcsfontosságú alaptechnológiákat is –, 
valamint a biztonság és a közrend 
fenntartása szempontjából alapvető 
fontosságú kritikus inputokról szóló uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozó projektek 
és programok. A rendelet melléklete 
tartalmazza az uniós érdekű projektek és 
programok nem kimerítő jegyzékét. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
13a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a rendelet mellékletében 
szereplő jegyzék frissítése céljából.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átvilágítás során figyelembe vehető 
tényezők

Az átvilágítás során figyelembe vett 
tényezők

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetlen külföldi befektetések 
biztonsági vagy közrendi okokból történő 
átvilágítása során a tagállamok és a 
Bizottság fontolóra veheti a többek közt a 
következőkre gyakorolt esetleges 
hatásokat:

(1) A közvetlen külföldi befektetések 
biztonsági vagy közrendi okokból történő 
átvilágítása során a tagállamok és a 
Bizottság fontolóra veheti a többek közt a 
következőkre gyakorolt esetleges 
hatásokat:

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kritikus infrastruktúra, ideértve az 
energiát, a közlekedést, a távközlést, az 
adattárolást, az űrinfrastruktúrát és a 
pénzügyi infrastruktúrát, valamint a 
különleges létesítményeket;

a) kritikus és stratégiai fizikai és 
virtuális infrastruktúra, ideértve többek 
között az energiát, a vízellátást, a 
közlekedési hálózatokat, a kikötőket, a 
vasutakat, a repülőtereket és a 
hajógyárakat, a közlekedési 
szolgáltatásokat, a távközlést és a médiát, 
a repülési és űrinfrastruktúrát, az 
adattárolási létesítményeket, a 
nagyméretű adathalmazok elemzését, a 
választási infrastruktúrát, a pénzügyi 
szolgáltatások infrastruktúráját, valamint 
a különleges létesítményeket;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kritikus technológiák, ideértve a 
mesterséges intelligenciát, a robotikát, a 
félvezetőket, a potenciálisan kettős 
felhasználású technológiákat, a 
kiberbiztonságot, az űr- vagy nukleáris 
technológiát;

b) kritikus és stratégiai technológiák, 
ideértve többek között a mesterséges 
intelligenciát, a robotikát, a 
kvantumtechnológiát, a nano- és orvosi 
technológiákat, az információs és 
kommunikációs technológiákat (IKT), az 
elektronikus chipeket, a félvezetőket, az 
energiatárolást, a kettős felhasználású 
árukat, a védelmet, a kiberbiztonságot és a 
kibertechnológiákat, az autóipart, a 
vasutat, a légteret és a nukleáris 
technológiát, a kutatási és fejlesztési 
létesítményeket;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kritikus inputok ellátásbiztonsága; 
vagy

c) az EU stratégiai autonómiája, az 
ellátás biztonsága és folyamatossága a 
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kritikus inputokból, beleértve többek 
között az alapanyagokat, a 
nyersanyagokat, a ritkaföldfémeket, a 
mezőgazdasági eszközöket, a 
földterületeket és az agrár-élelmiszeripari 
termelést; vagy

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a különleges adatokhoz való 
hozzáférés vagy a különleges adatok feletti 
ellenőrzés képessége.

d) a különleges adatokhoz vagy az 
uniós polgárok személyes adataihoz való 
hozzáférés, beleértve többek között az 
egészségügyi adataikat, valamint a 
tömeges adatok és a különleges adatok 
feletti ellenőrzés képessége,

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a média pluralitása és 
függetlensége, általános érdekű 
szolgáltatások és általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások, kulturális 
szolgáltatások, beleértve az audiovizuális 
szolgáltatásokat is, valamint 
sportlétesítmények, fogadási 
szolgáltatások és a kulturális örökség.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak meghatározása során, hogy egy 
közvetlen külföldi befektetés valószínűleg 

(2) Annak meghatározása során, hogy 
egy közvetlen külföldi befektetés 
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hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a 
közrendre, a tagállamok és a Bizottság 
figyelembe vehetik, hogy a külföldi 
befektető egy harmadik ország 
kormányának ellenőrzése alatt áll-e, akár 
jelentős finanszírozás útján is.

valószínűleg hatást gyakorol-e a 
biztonságra vagy a közrendre, a tagállamok 
és a Bizottság figyelembe veszik, hogy:

a) fennáll-e az ellátás olyan 
megszakadásának, meghibásodásának, 
megszűnésének vagy megsemmisülésének 
kockázata, amely egy tagállamban vagy az 
Unióban hatást gyakorolhat;
b) a külföldi befektető egy harmadik 
ország kormányának, állami szervének 
vagy fegyveres erőinek közvetlen vagy 
közvetett ellenőrzése alatt áll-e és/vagy 
állami külpolitikai projekteket vagy 
programokat, vagy külföldi kormány által 
ellenőrzött, stratégiai ipari célokat követő 
közvetlen befektetést hajt végre, 
kulcsfontosságú alaptechnológiákat vagy 
ismereteket szerez meg vagy ad át, nemzeti 
stratégiai érdekeket támogat akár a 
tulajdonosi struktúra, akár jelentős 
finanszírozás útján, ami támogatások, 
kibővített hitelek, vagy harmadik országok 
kormánya vagy állami tulajdonú 
pénzintézete által nyújtott kölcsönök 
formáját öltheti és/vagy politikai jelenlét 
figyelhető meg a döntéshozatali 
központjaiban;

c) a befektető már részt vett valamely 
tagállam biztonságát vagy közrendjét 
fenyegető beruházási projektekben.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok és a Bizottság figyelembe 
veheti többek között az alábbiakat:
a) a befektetés kontextusát és 
körülményeit, beleértve azt is, hogy az 
ágazatot a befektető származási országa 
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stratégiai ágazatnak tekinti-e;
b) fennáll-e annak komoly és 
alátámasztható kockázata, hogy a külföldi 
befektető illegális tevékenységet végez 
vagy bűncselekményt követ el, például 
pénzmosást, sikkasztást, korrupciót, 
terrorizmusfinanszírozást, szervezett 
bűncselekményt, vagy szellemitulajdon-
jogok, nemzetközi emberi jogi 
egyezmények vagy alapvető ILO-normák 
megsértését;
c) azon vállalkozás alapító okirata, 
amelybe a befektetés történik, tartalmaz-e 
tulajdonosváltásra vonatkozó záradékot;
d) a beruházás erősíthet-e 
monopolisztikus struktúrákat vagy 
vezethet-e ilyenek kialakulásához vagy 
egy értéklánc ellenőrzéséhez, például a 
Bizottság által elemzett, harmadik 
állambeli vállalkozások részvételével 
lezajlott valamennyi összefonódás 
listájának közlésével, illetve a nemzeti 
versenyhatóságok által elemzett, 
ugyanazon vállalkozást érintő valamennyi 
összefonódás listájának közlésével;
e) a külföldi befektető származási 
országában a piac nyitott, korlátozott vagy 
zárt-e, és érvényesül-e kölcsönösség, 
illetve egyenlő versenyfeltételek;
f) a Bizottság vagy a tagállamok 
korábbi kapcsolatai a külföldi 
befektetővel;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A vizsgálatot a rendelkezésre álló 
legjobb információk alapján kell 
elvégezni, amelyeknek alaposnak, 
átfogónak és megbízhatónak kell lenniük.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az átvilágítási 
mechanizmusok és az átvilágítási 
határozatok kijátszásának megelőzéséhez 
szükséges intézkedéseket tarthatnak fenn, 
módosíthatnak vagy fogadhatnak el.

A tagállamok az átvilágítási 
mechanizmusok és az átvilágítási 
határozatok kijátszásának 
megállapításához és megelőzéséhez 
szükséges intézkedéseket tartanak fenn, 
módosíthatnak, erősíthetnek meg vagy 
fogadhatnak el, beleértve azokat az 
eseteket is, amikor a tulajdonosi struktúra 
vagy a befektető más fő jellemzői 
jelentősen megváltoznak. A tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot az ilyen 
kijátszás ellen általuk hozott minden 
intézkedésről.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghatározzák az 
átvilágítási határozatok kibocsátásának 
időkereteit. Ezen időkereteknek lehetővé 
kell tenniük, hogy a tagállamok figyelembe 
vegyék a 8. cikk szerinti tagállami 
észrevételeket, valamint a Bizottság 8. és 9. 
cikk szerinti véleményét.

(2) A tagállamok meghatározzák az 
átvilágítási határozatok kibocsátásának 
időkereteit, és nyilvánosságra hozzák 
azokat. Ezen időkereteknek lehetővé kell 
tenniük, hogy a tagállamok figyelembe 
vegyék a 8. cikk szerinti tagállami 
észrevételeket, valamint a Bizottság 8. és 9. 
cikk szerinti véleményét.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok lehetővé tehetik 
gazdasági szereplők, civil társadalmi 
szervezetek és szociális partnerek, például 
szakszervezetek számára, hogy kérjék a 
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tagállami hatóságokat az átvilágítás 
elvégzésének fontolóra vételére, 
függetlenül az eljárásban való fokozottabb 
részvételt lehetővé tevő tagállami 
rendszerektől.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A külföldi befektetők és az érintett 
vállalkozások által elérhetővé tett bizalmas 
információkat, köztük az üzleti 
szempontból különleges adatokat, 
védelemben részesítik.

(3) A tagállamok és a Bizottság 
biztosítják a külföldi befektetők és az 
érintett uniós vállalkozások által 
elérhetővé tett valamennyi bizalmas 
információ legmagasabb szintű védelmét 
az átvilágítási eljárások során, tiszteletben 
tartva a 2015/443/EU, Euratom és a 
2015/444/EU, Euratom bizottsági 
határozatokat.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A külföldi befektetőknek és érintett 
vállalkozásoknak lehetőségük van 
jogorvoslatért folyamodni a nemzeti 
hatóságok átvilágítási határozatai ellen.

(4) A külföldi befektetőknek és az 
érintett uniós vállalkozásoknak 
lehetőségük van a nemzeti jognak 
megfelelően jogorvoslatért folyamodni a 
tagállami hatóságokhoz és 
igazságszolgáltatási szervekhez az 
átvilágítási határozatok ellen.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átvilágítási mechanizmust (3) Az átvilágítási mechanizmust 
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fenntartó tagállamok éves jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak átvilágítási 
mechanizmusuk alkalmazásáról. Az egyes 
jelentéstételi időszakok tekintetében a 
jelentés különösen a következőkről 
tartalmaz információkat:

fenntartó tagállamok minden egyes 
jelentéstételi időszakban kiegészítő 
információkat nyújtanak be a Bizottságnak 
átvilágítási mechanizmusuk 
alkalmazásáról, különösen az alábbiakról:

a) az átvilágított és átvilágítás alatt álló 
közvetlen külföldi befektetések;

a) az átvilágított és átvilágítás alatt álló 
közvetlen külföldi befektetések;

b) a közvetlen külföldi befektetéseket 
megtiltó átvilágítási határozatok;

b) a közvetlen külföldi befektetéseket 
megtiltó átvilágítási határozatok;

c) a közvetlen külföldi befektetéseket 
feltételekhez vagy enyhítő intézkedésekhez 
kötő átvilágítási határozatok;

c) a közvetlen külföldi befektetéseket 
feltételekhez vagy enyhítő intézkedésekhez 
kötő átvilágítási határozatok;

d) az átvilágított és átvilágítás alatt álló 
közvetlen külföldi befektetések ágazata, 
származása és értéke.

d) az átvilágított és átvilágítás alatt álló 
közvetlen külföldi befektetések ágazata, 
származása és értéke.

da) az uniós érdekű projektekre vagy 
programokra vonatkozó átvilágítási 
határozatok.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átvilágítási mechanizmust nem 
alkalmazó tagállamok a rendelkezésükre 
álló információk alapján éves jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak a területükön 
megvalósult közvetlen külföldi 
befektetésekről.

(2) A tagállamok a legjobb 
rendelkezésükre álló információk alapján 
éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak 
a területükön, kizárólagos gazdasági 
övezetükben vagy kontinentális 
talapzatukon megvalósult közvetlen 
külföldi befektetésekről, valamint az ezen 
információk megszerzése érdekében tett 
lépésekről.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Többek között a tagállamok által 
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benyújtott éves jelentések alapján és a 
jelentésekben szereplő egyes információk 
bizalmas jellegének kellő tiszteletben 
tartásával a Bizottság éves jelentést készít 
a befektetések általános helyzetéről az 
Unióban, beleértve e rendelet 
végrehajtását is, és azt benyújtja az 
Európai Parlamentnek. A jelentést 
nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az átvilágítás 
megkezdését követő 5 munkanapon belül 
tájékoztatják a Bizottságot és a többi 
tagállamot minden olyan közvetlen 
külföldi befektetésről, amely átvilágítási 
mechanizmusuk keretében átvilágítás alatt 
áll. A tájékoztatás részeként – adott esetben 
– az átvilágítást végző tagállam törekszik 
annak jelzésére, hogy véleménye szerint az 
adott közvetlen külföldi befektetés 
valószínűleg a 139/2004/EK rendelet 
hatálya alá tartozik-e.

(1) A tagállamok legkésőbb az 
átvilágítás megkezdését követő öt 
munkanapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot és a tagállamokat minden 
olyan közvetlen külföldi befektetésről, 
amely átvilágítási mechanizmusuk 
keretében átvilágítás alatt áll. A 
tájékoztatás részeként – adott esetben – az 
átvilágítást végző tagállam törekszik annak 
jelzésére, hogy véleménye szerint az 
átvilágítás tárgyát képező külföldi 
befektetés valószínűleg a 139/2004/EK 
rendelet hatálya alá tartozik-e.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak a Bizottságtól 
véleményt vagy más tagállamoktól 
észrevételt kérhetnek egy területükön 
megvalósuló külföldi befektetésről.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
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8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy tagállam úgy véli, 
hogy egy másik tagállamban tervezett vagy 
megvalósult közvetlen külföldi befektetés 
valószínűleg hatást gyakorol saját 
biztonságára vagy közrendjére, 
észrevételeket tehet annak a tagállamnak, 
amely területén a közvetlen külföldi 
befektetést tervezik vagy megvalósították. 
Az észrevételeket egyidejűleg a 
Bizottságnak is megküldi.

(2) Amennyiben egy tagállam úgy véli, 
hogy egy másik tagállamban tervezett vagy 
megvalósult közvetlen külföldi befektetés 
valószínűleg hatást gyakorol saját 
biztonságára vagy közrendjére, 
észrevételeket tehet annak a tagállamnak, 
amely területén a közvetlen külföldi 
befektetést tervezik vagy megvalósították. 
A tagállam észrevételeit egyidejűleg 
továbbítják a Bizottságnak és az összes 
többi tagállamnak is.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság úgy látja, 
hogy egy közvetlen külföldi befektetés 
valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több 
tagállam biztonságára vagy közrendjére, 
véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, 
amelyben a közvetlen külföldi befektetést 
tervezik vagy megvalósították. A Bizottság 
véleményt bocsáthat ki akkor is, ha más 
tagállamok nem tettek észrevételeket.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy látja, 
hogy egy közvetlen külföldi befektetés 
valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több 
tagállam biztonságára vagy közrendjére, 
véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, 
amelyben a közvetlen külföldi befektetést 
tervezik vagy megvalósították. A Bizottság 
véleményt bocsáthat ki akkor is, ha más 
tagállamok nem tettek észrevételeket. A 
Bizottság véleményét egyidejűleg 
továbbítja az összes többi tagállamnak.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság vagy egy tagállam, amely 
megalapozottan feltételezi, hogy egy 
közvetlen külföldi befektetés valószínűleg 
hatást gyakorol biztonságára vagy 
közrendjére, felkérheti azt a tagállamot 

(4) Az a tagállam, amely alapos 
indokkal feltételezi, hogy egy közvetlen 
külföldi befektetés valószínűleg hatást 
gyakorol biztonságára vagy közrendjére, 
indokolt kérelemmel fordulhat a 



PE621.693/ 30

HU

bármely olyan információ megadására, 
amely a területén a közvetlen külföldi 
befektetést tervezik vagy megvalósították, 
amely a (2) bekezdésben említett 
észrevételek megtételéhez, vagy a (3) 
bekezdésben említett vélemény 
kibocsátásához szükséges.

Bizottsághoz, kérve azt a tagállamot, 
amely a területén a közvetlen külföldi 
befektetést tervezik vagy megvalósították, 
hogy adjon meg minden olyan 
információt, amely a (2) bekezdésben 
említett észrevételek megtételéhez 
szükséges. A Bizottság összegyűjti az 
összes beérkezett információkérést, és 
haladéktalanul továbbítja azokat annak a 
tagállamnak, amelynek a területén a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy 
megvalósították. Indokolt esetben a 
Bizottság saját kezdeményezésére kérhet a 
(3) bekezdésben említett vélemény 
kibocsátásához szükséges információkat 
is.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés szerinti észrevételek 
vagy a (3) bekezdés szerinti vélemények 
címzettje az a tagállam, amelynek területén 
a közvetlen külföldi befektetést tervezik 
vagy megvalósították, és az észrevételt 
vagy véleményt észszerű határidőn belül 
kell megtenni, de legkésőbb a Bizottság 
által a (2) bekezdés szerint kért 
információk kézhezvételétől számított 25 
munkanapon belül. Azokban az esetekben, 
amelyekben a Bizottság véleménye más 
tagállamok észrevételeit követi, a 
Bizottságnak további 25 munkanap áll 
rendelkezésére véleménye 
megfogalmazásához.

(5) A (2) bekezdés szerinti észrevételek 
címzettje a Bizottság és a tagállamok, a (3) 
bekezdés szerinti vélemények címzettje 
pedig az a tagállam, amelynek területén a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik 
vagy megvalósították, és az észrevételt 
vagy véleményt észszerű határidőn belül 
kell megtenni, de legkésőbb az 
információk kézhezvételétől számított 25 
munkanapon belül. Azokban az esetekben, 
amelyekben a Bizottság véleménye más 
tagállamok észrevételeit követi, további 25 
munkanap áll rendelkezésére véleménye 
megfogalmazásához.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az a tagállam, amelynek területén a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik 
vagy megvalósították, megfelelően 
figyelembe veszi a többi tagállam (2) 
bekezdés szerinti észrevételeit és a 
Bizottság (3) bekezdés szerinti véleményét.

(6) Az a tagállam, amelynek területén a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik 
vagy megvalósították, megfelelően 
figyelembe veszi a többi tagállam (2) 
bekezdés szerinti észrevételeit és a 
Bizottság (3) bekezdés szerinti véleményét, 
valamint a befektetések átvilágításával 
foglalkozó koordinációs csoport keretében 
a 12a. cikkel összhangban kifejezésre 
juttatott álláspontokat.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ha a tagállamok legalább 
egyharmada úgy véli, hogy egy közvetlen 
külföldi befektetés valószínűleg hatást 
gyakorol biztonságára vagy közrendjére, 
az a tagállam, amelynek a területén a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik vagy 
megvalósították, a legmesszemenőbben 
figyelembe veszi ezeket az észrevételeket és 
a Bizottság véleményét, és írásos 
magyarázatot nyújt be.
Amennyiben a tagállam nem követi ezeket 
az észrevételeket vagy véleményeket, a 
Bizottság előmozdítja az észrevételeket 
megfogalmazó tagállamok és az azon 
tagállam közötti párbeszédet, amelyben a 
befektetést tervezik vagy megvalósították.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok e cikk szerinti 
együttműködésére a 12. cikk szerinti 

(7) A tagállamok e cikk szerinti 
együttműködésére a közvetlen külföldi 
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kapcsolattartói pontokon keresztül kerül 
sor.

befektetések átvilágításával foglalkozó, 
intézményalapú kapcsolattartó pontokon, 
valamint a 12a. cikkel összhangban 
létrehozott, a befektetések átvilágításával 
foglalkozó koordinációs csoporton 
keresztül kerül sor.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a Bizottság úgy látja, 
hogy egy közvetlen külföldi befektetés 
biztonsági vagy közrendi okokból 
valószínűleg hatással lesz uniós érdekű 
projektekre vagy programokra, véleményt 
címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik 
vagy megvalósították.

(1) Amennyiben a Bizottság vagy egy 
vagy több tagállam úgy látja, hogy egy 
közvetlen külföldi befektetés biztonsági 
vagy közrendi okokból valószínűleg 
hatással lesz uniós érdekű projektekre vagy 
programokra, a Bizottság véleményt címez 
ahhoz a tagállamhoz, amelyben a közvetlen 
külföldi befektetést tervezik vagy 
megvalósították. A Bizottság véleményét 
egyidejűleg a többi tagállamnak is 
továbbítják. Ezt a véleményt nem hozzák 
nyilvánosságra.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak a Bizottságtól 
véleményt vagy más tagállamoktól 
észrevételt kérhetnek egy területükön 
megvalósuló külföldi befektetésről.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 b bekezdés (új)



PE621.693/ 33

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Amennyiben egy tagállam úgy véli, 
hogy egy másik tagállamban tervezett 
vagy megvalósult közvetlen külföldi 
befektetés az uniós projektek vagy 
programok tekintetében valószínűleg 
hatást gyakorol saját biztonságára vagy 
közrendjére, illetve az Unió érdekeire, 
észrevételeket tehet annak a tagállamnak, 
amely területén a közvetlen külföldi 
befektetést tervezik vagy megvalósították. 
Ezeket az észrevételeket egyidejűleg 
továbbítani kell a Bizottságnak is.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felkérheti azt a 
tagállamot, amelyben a közvetlen külföldi 
befektetést tervezik vagy megvalósították, 
hogy adja meg az (1) bekezdésben említett 
vélemény kibocsátásához szükséges 
információkat.

(2) A Bizottság felkérheti azt a 
tagállamot, amelyben a közvetlen külföldi 
befektetést tervezik vagy megvalósították, 
hogy adja meg az (1) bekezdésben említett 
vélemény kibocsátásához szükséges 
információkat. Az ilyen információk 
kezelése során a Bizottság kiemelt 
figyelmet fordít azok potenciálisan 
érzékeny jellegére. A tagállam, a külföldi 
befektető, valamint a befektetés tárgyát 
képező vállalkozó vagy vállalkozás 
benyújthat a Bizottságnak minden olyan 
releváns információt, amelyet a vélemény 
kibocsátásához szükségesnek tart. Ezen 
információknak pontosnak, átfogónak és 
megbízhatónak kell lenniük, és a 
lehetőségekhez mérten meg kell 
könnyíteniük az adatok 
összehasonlíthatóságát.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság észszerű határidőn belül, 
de legkésőbb a Bizottság által a (2) 
bekezdés szerint kért információk 
kézhezvételétől számított 25 munkanapon 
belül kibocsátja az érintett tagállamnak 
címzett véleményét. Amennyiben egy 
tagállamban a 3. cikk (1) bekezdésében 
foglaltak szerint átvilágítási mechanizmus 
működik, és az átvilágítás alatt álló 
közvetlen külföldi befektetésekre 
vonatkozó információt a Bizottság a 8. 
cikk (1) bekezdése szerint megkapta, a 
véleményt legkésőbb az ilyen információ 
kézhezvételét követő 25 munkanapon 
belül ki kell bocsátani. Amennyiben a 
vélemény kibocsátásához további 
információra van szükség, a 25 napos 
határidő ezen információ kézhezvételétől 
kezdődően számítandó.

(3) A Bizottság észszerű határidőn belül, 
de legkésőbb a Bizottság által a (2) 
bekezdés szerint kért információk 
kézhezvételétől számított 25 munkanapon 
belül kibocsátja az érintett tagállamnak 
címzett véleményét, hogy az indokolatlan 
késedelmek se a közvetlen külföldi 
befektetést, se pedig a tagállami 
átvilágítást ne veszélyeztessék.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság véleményéről a többi 
tagállam is tájékoztatást kap.

(4) A Bizottság véleményéről a többi 
tagállam és az Európai Parlament is 
tájékoztatást kap.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a tagállamok, melyekben a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik 
vagy megvalósították, maradéktalanul 
figyelembe veszik a Bizottság véleményét, 
és a vélemény figyelmen kívül hagyása 
esetén magyarázattal szolgálnak a 

(5) Azok a tagállamok, melyekben a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik 
vagy megvalósították, maradéktalanul 
figyelembe veszik a Bizottság (1) bekezdés 
szerinti véleményét vagy a tagállamok 
(1b) (új) bekezdés szerinti észrevételeit, és 



PE621.693/ 35

HU

Bizottságnak. a Bizottság véleményének vagy a 
tagállamok észrevételeinek figyelmen 
kívül hagyása esetén írásos magyarázattal 
szolgálnak a Bizottságnak és az érintett 
tagállamoknak.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben a gazdasági szereplők, 
a civil társadalmi szervezetek vagy a 
szociális partnerek, például a 
szakszervezetek releváns információkkal 
rendelkeznek vagy komolyan és 
indokoltan aggódnak olyan közvetlen 
külföldi befektetések miatt, amelyek uniós 
érdekű projekteket vagy programokat 
sérthetnek a biztonság és a közrend 
tekintetében, ezen információkat 
eljuttathatják a Bizottságnak. A Bizottság 
véleménye kiadása során megfelelően 
figyelembe veheti ezeket az információkat.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Ha a tagállamok legalább 
egyharmada és a Bizottság úgy véli, hogy 
egy közvetlen külföldi befektetés 
valószínűleg hatást gyakorol biztonságára 
vagy közrendjére, az a tagállam, amelynek 
a területén a közvetlen külföldi befektetést 
tervezik vagy megvalósították, a 
legmesszemenőbben figyelembe veszi a 
többi tagállam észrevételeit és a Bizottság 
véleményét, és írásos magyarázatot nyújt 
be.
Amennyiben a tagállam nem követi ezeket 
az észrevételeket vagy véleményeket, a 
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Bizottság előmozdítja az észrevételeket 
megfogalmazó tagállamok és az azon 
tagállam közötti párbeszédet, amelyben a 
befektetést tervezik vagy megvalósították.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Az uniós intézmények közötti 
párbeszéd fokozása és a nagyobb fokú 
átláthatóság és elszámoltathatóság 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament illetékes bizottsága felkérheti a 
Bizottságot vélemény kiadására egy 
tagállamban tervezett vagy megvalósult 
közvetlen külföldi befektetésről, valamint 
arra, hogy megvitassa a bizottsággal az e 
rendelet alkalmazásával kapcsolatban 
esetlegesen felmerülő kérdéseket, különös 
tekintettel az uniós érdekű projektekre 
vagy programokra valószínűleg hatást 
gyakorló közvetlen külföldi befektetések e 
rendelet szerinti átvilágításával 
kapcsolatos rendelkezések alkalmazására. 
A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet az ilyen kéréseket követően 
tett fellépéséről.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
Bizottság és a más tagállamok által a 8. 
cikk (4) bekezdése és a 9. cikk (2) 
bekezdése alapján kért információkat 
indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság 
és a kérelmező tagállamok rendelkezésére 
bocsássák.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
Bizottság és a más tagállamok által a 8. 
cikk (4) bekezdése és a 9. cikk (2) 
bekezdése alapján kért információkat 
indokolatlan késedelem nélkül és az 
EUMSZ 346. cikkében meghatározott 
szabályoknak megfelelően a Bizottság és a 
kérelmező tagállamok rendelkezésére 
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bocsássák. Ezen információknak 
pontosnak, átfogónak és megbízhatónak 
kell lenniük, és a lehetőségekhez mérten 
meg kell könnyíteniük az adatok 
összehasonlíthatóságát.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a külföldi befektető és azon 
vállalkozás tulajdonosi szerkezete, 
amelyben a közvetlen külföldi befektetést 
tervezték vagy megvalósították, ideértve a 
legfőbb többségi részvényesre vagy 
részvényesekre vonatkozó információkat 
is;

a) a közvetlen külföldi befektető, a 
végső befektető és azon vállalkozás 
tulajdonosi szerkezete, tulajdoni 
részaránya és jellege, amelyben a 
közvetlen külföldi befektetést tervezték 
vagy megvalósították, ideértve a legfőbb 
többségi részvényesre vagy részvényesekre 
vonatkozó információkat is;

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a befektetés finanszírozása, a 
tagállam rendelkezésére álló információk 
alapján.

e) a befektetés finanszírozása és a 
forrása, beleértve jogszerűségének 
igazolását is, a tagállam rendelkezésére 
álló legjobb információk alapján.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok és a Bizottság 
biztosítják az e rendelet alkalmazásának 
eredményeként megszerzett bizalmas 
információk védelmét.

(2) A tagállamok és a Bizottság 
biztosítják az e rendelet alkalmazásának 
eredményeként megszerzett bizalmas 
információk legmagasabb szintű, szigorú 
normák szerinti védelmét, kellő 
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figyelemmel a különleges adatokra, és 
tiszteletben tartva a 2015/443/EU, 
Euratom és a 2015/444/EU, Euratom 
bizottsági határozatot.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kapcsolattartó pontok A közvetlen külföldi befektetések 
átvilágításával foglalkozó, intézményalapú 
kapcsolattartó pontok 

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden egyes tagállam kijelöl egy, a 
közvetlen külföldi befektetések 
átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó 
pontot (a továbbiakban: kapcsolattartó 
pont) a közvetlen külföldi befektetések 
átvilágítására. A Bizottság és a többi 
tagállam bevonja ezeket a kapcsolattartó 
pontokat a jelen rendelet végrehajtásával 
kapcsolatos valamennyi kérdésbe.

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy, a 
közvetlen külföldi befektetések 
átvilágításával foglalkozó, intézményalapú 
kapcsolattartó pontot a közvetlen külföldi 
befektetések átvilágítására. A Bizottság és 
a többi tagállam bevonja ezeket a közvetlen 
külföldi befektetések átvilágításával 
foglalkozó, intézményalapú kapcsolattartó 
pontokat a jelen rendelet végrehajtásával 
kapcsolatos valamennyi kérdésbe, és 
gondoskodik a köztük e kérdésekben 
folytatott szoros együttműködésről, 
különösen a befektetések átvilágításával 
foglalkozó koordinációs csoporton belül.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közvetlen külföldi befektetések 



PE621.693/ 39

HU

átvilágításával foglakozó, intézményalapú 
kapcsolattartó pontok számára lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy kapcsolatot 
tartsanak a nemzeti vagy uniós jogalkotók 
által ugyanilyen céllal létrehozott többi 
kapcsolattartó ponttal, elősegítve a 
hálózatos fejlődést.

Indokolás

A 2008/114/EK irányelv például létrehozza a kritikus európai infrastruktúrák védelmével 
foglalkozó kapcsolattartó pontokat. A kapcsolatok és a tapasztalatok megosztása e 
kapcsolattartó pontok között nem igényel további forrásokat, és jobb információcserét tesz 
lehetővé.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A közvetlen külföldi befektetések 
átvilágításával foglakozó, intézményalapú 
kapcsolattartó pontoknak ugyanolyan 
szintű követelményeknek kell eleget 
tenniük, mint a nemzeti 
befektetésátvilágító rendszereknek, 
például a kért információkhoz való 
hozzáférés, a koordináló szerep, valamint 
a bizalmas információk és különleges 
adatok legmagasabb szintű védelmének 
fenntartása tekintetében.

Indokolás

Az intézményalapú kapcsolattartó pontoknak ugyanazon követelményeknek kell megfelelniük, 
különösen az információbiztonság tekintetében is.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
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A befektetések átvilágításával foglalkozó 
koordinációs csoport

(1) A Bizottság képviselőjének 
elnökletével egy befektetések 
átvilágításával foglalkozó koordinációs 
csoportot kell létrehozni. Minden egyes 
tagállam egy képviselőt küld ebbe a 
csoportba.
(2) A befektetések átvilágításának 
koordinálásával foglalkozó csoport a 
tagállamok és a Bizottság képviselőiből és 
szakértőiből áll, és feladata többek között 
a bevált gyakorlatok megosztása, az 
átvilágítási mechanizmusuk működése 
kapcsán a tagállamokban felmerülő 
aggályok megválaszolása, valamint a 
rendelet hatálya alá tartozó bármilyen 
kérdés megvitatása.
(3) Ezenkívül rendszeresen meg lehet 
hívni helyi hatóságokat, gazdasági 
szereplőket, intézményi és politikai 
szereplőket és hatóságokat, civil 
társadalmi szervezeteket, szociális 
partnereket – például szakszervezeteket –, 
uniós ügynökségeket, az egyes régiók 
előmozdításáért felelős ügynökségeket 
vagy gazdasági szakértőket, valamint a 
harmadik országok átvilágítási 
mechanizmussal foglalkozó képviselőit is, 
hogy beszámoljanak tapasztalataikról.
(4) A Bizottság lehetővé teszi, hogy az 
Európai Parlament megfigyelőként részt 
vegyen valamennyi releváns ülésen.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
Nemzetközi együttműködés

A tagállamok és a Bizottság előmozdítják 
az átvilágítási eljárások alkalmazásával 
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kapcsolatos együttműködést a harmadik 
országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodások keretében, 
valamint a nemzetközi fórumokon.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékelést készít és 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, 
legkésőbb három évvel a hatálybalépése 
után. A tagállamok részt vesznek ebben a 
műveletben, és ellátják a Bizottságot a 
jelentés elkészítéséhez szükséges 
információkkal.

(1) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépését követően három évvel]-ig 
és azt követően háromévente jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, melyben értékeli e rendelet 
működését és hatékonyságát. A 
tagállamok szorosan részt vesznek ebben a 
műveletben, és ellátják a Bizottságot a 
jelentés elkészítéséhez szükséges 
információkkal.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a jelentés a rendelet 
rendelkezéseinek módosítására tesz 
ajánlást, a jelentéshez csatolható a 
megfelelő jogalkotási javaslat.

(2) Amennyiben a jelentés a rendelet 
rendelkezéseinek módosítására tesz 
ajánlást, a jelentéshez csatolható a 
megfelelő jogalkotási javaslat. Ha a 
Bizottság úgy véli, hogy nincs szükség 
ilyen módosításra, álláspontját köteles 
megindokolni az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)



PE621.693/ 42

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételekkel felhatalmazást 
kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.
(2) A Bizottságnak a 3. cikk (3) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása ...-tól/től [e rendelet 
hatálybalépésének dátuma] számított 
hároméves időszakra szól. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal a hároméves 
időtartam vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja az 3. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
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(6) A 3. cikk (3) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 6 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ESBA:
Az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, 
az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és a Beruházási Projektek 
Európai Portáljáról szóló, 2015, június 
25-i (EU) 2015/1017 rendelet, valamint az 
1291/2013/EU, az 1316/2013/EU és az 
(EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap időbeli 
hatályának meghosszabbítása, továbbá az 
említett alapot és az Európai Beruházási 
Tanácsadó Platformot érintő technikai 
javítások bevezetése tekintetében történő 
módosításáról szóló rendeletek.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 6 b–6 i franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– SESAR - Egységes európai égbolt:
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Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 
március 10-i 549/2004/EK rendelete az 
egységes európai égbolt létrehozására 
vonatkozó keret megállapításáról 
(»keretrendelet«).
– Az Unió közös technológiai 
kezdeményezései, melyek a következőket 
foglalják magukban:
üzemanyagcellák és hidrogén, 
aeronautika és hidrogén, az innovatív 
gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezés, kiváló európai 
elektronikai alkatrészek és rendszerek, 
bioalapú iparágak, Shift2Rail.
– Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz:
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
december 11-i 1316/2013/EU rendelete az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 
módosításáról és a 680/2007/EK és 
67/2010/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről.
– Az 5G-re vonatkozó európai cselekvési 
terv.
– Európai Védelmi Alap:
A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának az Európai Védelmi 
Alap felállításáról (COM(2017)0295).
– Európai védelmi ipari fejlesztési 
program:
Az Európai Parlament és a Tanács […] 
rendelete az Unió védelmi iparának 
versenyképességét és innovációs 
képességét támogató európai védelmi ipari 
fejlesztési program létrehozásáról, 
valamint az Európai Védelmi Alap – az 
Európai Bizottság határozata a védelmi 
célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés (PADR) finanszírozásáról. 
– Állandó strukturált együttműködés 
(PESCO):
A Tanács (KKBP) 2017/2315 határozata 
(2017. december 11.) az állandó 
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strukturált együttműködés (PESCO) 
létrehozásáról és a részt vevő tagállamok 
jegyzékének meghatározásáról.
– Szén- és Acélipari Kutatási Alap:
A Tanács 2017. május 29-i (EU) 2017/955 
határozata a Szén- és Acélipari Kutatási 
Alap Kutatási Programjának 
elfogadásáról és az e programra 
vonatkozó többéves technikai 
iránymutatásokról szóló 2008/376/EK 
határozat módosításáról.


