
Országgyű lés Hivatal a

Irományszám : 14

Érkezett : 2016 NOV O 3.

Önálló képviselő i indítvány (országgyű lési határozati javaslat )

1)r. Kövér László

az Országgyű lés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !
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benyújtjuk az Európai Unió és Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelm i
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Az Országgyű lés

. . . ./2016 (.—) OGY határozata

az Európai Unió és Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodá s
vitarendezési szabályaival kapcsolatban szükséges kormányzati lépésekrő l

1. Az Országgy űlés felhívja a Kormányt, hogy az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 2 1 g . cikk ( I 1) bekezdése alapján haladéktalanul kezdeményezze az Európai
Bíróságnál annak vizsgálatát, hogy az Európai Unió és Kanada közötti Átfogó Gazdasági é s
Kereskedelmi Megállapodásban (CETA) bevezetendő befektetői bírósági rendszer

összeegyeztethet ő-e az Európai Unióról . illetve az Európai Unió Működéséről szóló
szerződésekkel ,

2. Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba .



INDOKOLÁ S

Egyes jogi elemzések szerint a CETA részét képező befektetési bírósági rendszer (ICS) ne m

egyeztethető össze az európai joggal . A megállapodásban foglalt befektetés-védelm i

mechanizmus ugyanis egy olyan vitarendezési rendszert hozna létre, amely kívül esik az El T

jogrendszerén, ugyanakkor kötelező hatálya lenne az uniós tagállamokra . Egy ilyen

mechanizmus párhuzamos jogrendszert hozna létre, amely független az EU bíróságaitól . Ez

valójában egy olyan rendszerré válna, amely lehet ővé tenné a külföldi befektetők számára .

hogy megkerüljék az EU bíróságait, ugyanakkor olyan jogi eszközt biztosít számukra, amel y

a hazai befektetők számára nem hozzáférhet ő .

Az európai jog és az Európai Bíróság gyakorlata alapján egy ilyen külső igazságszolgáltatás i

rendszer összeegyeztethetetlen az Unió jogrendszerével, ugyanis (1) aláássa az Eti

jogrendjének autonómiáját, és (2) negatív hatással van az EU bels ő piacára, különösen az

uniós versenyszabályokra ,

Az Európai Bíróság vizsgálata megel őzheti, hogy az EU-Kanada szabadkereskedelmi

egyezmény ratifikálási folyamata során a tagállamok egy olyan egyezmény hatályba

lépéséhez járuljanak hozzá, amelynek egyik vitatott eleme ellentétes az uniós joggal .

A befektetési bírósági rendszer jogszerűségének vizsgálatára vonatkozó kérdéssel nem lenne

egyedül a magyar kormány, hasonló kérdéssel készül az Európai Bírósághoz forduln i

Belgium is«

Az I MP határozati javaslata alapján az Országgy űlés kötelezné a Kormányt annak

kezdeményezésére, hogy az Európai Bíróság vizsgálja meg a CETA legtöbbet vitatott

elemének, a megállapodás vitarendezési eljárásának uniós alapítószerz ődésekkel való

összhangját, hogy az állandó bírósági rendszer és a felek szabályozási autonómiájána k

beszűkülése nem jelenti-e az Unió, illetve a tagállamok hatásköreinek sérelmét .
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