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Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A belső energiapiac megfelelő 

működéséhez az szükséges, hogy az 

Unióba irányuló energiabehozatalt teljes 

egészében a belső energiapiacot létrehozó 

rendelkezések szabályozzák. A belső 

energiapiac nem megfelelő működése 

kiszolgáltatott és hátrányos helyzetbe 

hozza az Uniót az energiaellátás biztonsága 

tekintetében, és aláássa az európai 

fogyasztók és ipar számára kínálkozó 

potenciális előnyöket. 

(1) A belső energiapiac megfelelő 

működéséhez az szükséges, hogy az 

Unióba irányuló energiabehozatalt teljes 

egészében a belső energiapiacot létrehozó 

rendelkezések szabályozzák. Az 

átláthatóság és az uniós jogszabályoknak 

való megfelelés fontos szerepet játszik az 

uniós energiaellátás stabilitásának 

biztosításában. A belső energiapiac nem 

megfelelő működése kiszolgáltatott és 

hátrányos helyzetbe hozza az Uniót az 

energiaellátás biztonsága tekintetében, és 

aláássa az európai fogyasztók és ipar 

számára kínálkozó potenciális előnyöket. 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Unió energiaellátásának 

biztosítása érdekében diverzifikálni kell az 

energiaforrásokat és új energiahálózati 

összeköttetéseket kell kiépíteni a 

tagállamok között. Ugyanakkor alapvető 

fontosságú az energiabiztonsági 

együttműködés növelése az Unió 

szomszédos országaival és stratégiai 

partnereivel, valamint az uniós 

intézmények között. 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az energiaunióra vonatkozó, a 

Bizottság által 2015. február 25-én 

elfogadott stratégia3 biztonságos, 

fenntartható, versenyképes és megfizethető 

energiát hivatott biztosítani az európai 

fogyasztók számára. Pontosabban 

fogalmazva az energiaunióra vonatkozó 

stratégia – a 2014. májusi európai 

energiabiztonsági stratégia4 keretében már 

elvégzett elemzés eredményeire alapozva – 

kiemeli, hogy a harmadik országokból 

történő energiavásárlást szabályozó 

megállapodások uniós joggal való teljes 

összhangja fontos eleme az 

energiabiztonság megteremtésének. 

Ugyanezt az elképzelést követve az 

Európai Tanács 2015. március 19-i 

következtetéseiben annak biztosítását 

szorgalmazta, hogy minden olyan 

megállapodás, amely külső szállítóktól 

történő gázbeszerzésre vonatkozik, 

maradéktalanul feleljen meg az uniós 

jogszabályoknak, mégpedig az ilyen 

megállapodások átláthatóságának 

növelésével és az uniós energiabiztonsági 

rendelkezéseknek való megfelelésük 

(2) Az energiaunióra vonatkozó, a 

Bizottság által 2015. február 25-én 

elfogadott stratégia3 biztonságos, 

fenntartható, versenyképes és megfizethető 

energiát hivatott biztosítani az európai 

fogyasztók számára. Ez az energia-, 

kereskedelmi és külpolitikák koherens és 

következetes összehangolása esetén 

valósítható meg. Pontosabban fogalmazva 

az energiaunióra vonatkozó stratégia – a 

2014. májusi európai energiabiztonsági 

stratégia4 keretében már elvégzett elemzés 

eredményeire alapozva – kiemeli, hogy a 

harmadik országokból történő 

energiavásárlást szabályozó 

megállapodások uniós joggal való teljes 

összhangja fontos eleme az 

energiabiztonság megteremtésének. 

Ugyanezt az elképzelést követve az 

Európai Tanács 2015. március 19-i 

következtetéseiben annak biztosítását 

szorgalmazta, hogy minden olyan 

megállapodás, amely külső szállítóktól 

történő gázbeszerzésre vonatkozik, 

maradéktalanul feleljen meg az uniós 

jogszabályoknak, mégpedig az ilyen 

megállapodások átláthatóságának 
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biztosításával.  növelésével és az uniós energiabiztonsági 

rendelkezéseknek való megfelelésük 

biztosításával. A Bizottságnak ezért – 

hatáskörén belül és a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének tiszteletben tartása 

mellett – törekednie kell annak 

biztosítására, hogy egy adott régión belül 

erőfölényben lévő gázszállítók ne éljenek 

vissza helyzetükkel, megsértve az Unió 

versenyszabályait, különös tekintettel a 

tagállamokban kivetett tisztességtelen 

árakra, illetve az ellátás gazdasági és 

politikai zsarolás céljából alkalmazott 

megszakítására. 

____________________ ____________________ 

3 COM(2015)80. 3 COM(2015)0080. 

4 COM (2014)330. 4 COM(2014)0330. 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Európai Parlament „Az európai 

energiaunió felé” című, 2015. december 

15-i állásfoglalásában1a hangsúlyozta, 

hogy meg kell erősíteni az Unió külső 

energiabiztonságának koherenciáját és 

nagyobb átláthatóságra van szükség az 

energiával kapcsolatos 

megállapodásokban. 

 ______________ 

 1a Elfogadott szövegek, 

P8_TA(2015)0444. 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A tagállamok és harmadik országok 

között létrejött energiaügyi 

megállapodások nagyfokú átláthatósága 

lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 

szolidaritás szellemében összehangolt 

intézkedéseket tegyen annak biztosítása 

érdekében, hogy ezek a megállapodások 

megfeleljenek az uniós jognak és 

hatékonyan biztosítsák az energiaellátást. 

Ez az átláthatóság előnyös mind az 

energiaügyi külkapcsolatok területén 

szorosabb Unión belüli együttműködés 

elérése, mind pedig az Unió által az 

energiával, az éghajlattal és az 

energiaellátás biztonságával kapcsolatban 

kitűzött hosszú távú szakpolitikai célok 

elérése szempontjából. 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az uniós jognak való esetleges meg 

nem felelés elkerülése és az átláthatóság 

fokozása érdekében indokolt előírni a 

tagállamok számára, hogy mielőbb 

tájékoztassák a Bizottságot arról, ha új 

kormányközi megállapodás megkötése, 

illetve már meglévő megállapodás 

módosítása céljából tárgyalásokat 

szándékoznak kezdeni. A tárgyalások 

előrehaladásáról a Bizottságot rendszeresen 

tájékoztatni kell. A tagállamok számára 

lehetővé kell tenni, hogy felkérhessék a 

Bizottságot arra, hogy megfigyelőként 

részt vegyen a tárgyalásokon. 

(5) Az uniós jognak és az Unió 

energiabiztonságára vonatkozó 

rendelkezéseknek való esetleges meg nem 

felelés elkerülése, illetve az átláthatóság 

fokozása érdekében indokolt előírni a 

tagállamok számára, hogy mielőbb 

tájékoztassák a Bizottságot arról, ha új 

kormányközi megállapodás megkötése, 

illetve már meglévő megállapodás 

módosítása céljából tárgyalásokat 

szándékoznak kezdeni. A tárgyalások 

előrehaladásáról a Bizottságot rendszeresen 

és megfelelően tájékoztatni kell. A 

Bizottságnak, ha azt a belső energiapiac 

működése vagy az EU energiaellátásának 

biztonsága szempontjából szükségesnek 

tartja, megfigyelőként részt kellene vennie 

a tárgyalásokon. A tagállamok számára 

minden esetben lehetővé kell tenni, hogy 

felkérhessék a Bizottságot arra, hogy 

megfigyelőként részt vegyen a 
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tárgyalásokon. 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tárgyalások során a Bizottság 

számára lehetővé kell tenni, hogy tanácsot 

adhasson azzal kapcsolatban, hogy miként 

lehet elkerülni az uniós joggal való 

összeegyeztethetetlenséget. A Bizottság a 

tagállamokkal együttműködve fakultatívan 

alkalmazható záradékmintákat dolgozhatna 

ki. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, 

hogy felhívja a figyelmet az Unió 

energiapolitikai céljaira, a tagállamok 

közötti szolidaritás elvére, valamint a 

Tanács vagy az Európai Tanács 

következtetéseiben elfogadott uniós 

szakpolitikai álláspontokra. 

(6) A kormányközi megállapodásokról 

szóló tárgyalások során a Bizottság 

számára lehetővé kell tenni, hogy tanácsot 

adhasson az érintett tagállamnak azzal 

kapcsolatban, hogy miként lehet biztosítani 

az uniós joggal való összhangot. A 

Bizottság a tagállamokkal együttműködve 

fakultatívan alkalmazható záradékmintákat 

dolgozhatna ki, valamint példákat olyan 

záradéktervezetekre, amelyek – főszabály 

szerint – kerülendők. E záradékmintáknak 

referenciaként kell szolgálniuk az illetékes 

hatóságok számára, és fokozniuk kell az 

átláthatóságot és az uniós jognak való 

megfelelést. A Bizottság számára lehetővé 

kell tenni, hogy felhívja az érintett 

tagállam figyelmét az Unió vonatkozó 

energiapolitikai céljaira, a tagállamok 

közötti szolidaritás elvére, valamint a 

Tanács vagy az Európai Tanács 

következtetéseiben elfogadott uniós 

szakpolitikai álláspontokra. 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az uniós jognak való megfelelés 

biztosítása érdekében fontos, hogy a 

tagállamok még az előtt értesítsék a 

Bizottságot a kormányközi megállapodás 

tervezetéről, hogy az a felek számára 

jogilag kötelező erejűvé válik (előzetes 

értesítés). A Bizottságnak az 

együttműködés szellemében támogatnia 

(7) Az uniós jognak és az energiaunióra 

vonatkozó stratégia célkitűzéseinek való 

megfelelés biztosítása érdekében fontos, 

hogy a tagállamok mihamarabb és még az 

előtt értesítsék a Bizottságot a 

kormányközi megállapodás tervezetéről, 

hogy az a felek számára jogilag kötelező 

erejűvé válik (előzetes értesítés). A 
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kell a tagállamokat a kormányközi 

megállapodások és módosítások 

tervezetének megfelelését érintő problémák 

azonosításában. Ezáltal az érintett 

tagállamok jobban fel lennének készülve az 

uniós joggal összhangban lévő 

megállapodások megkötésére. A lehető 

legnagyobb fokú jogbiztonság 

megteremtése érdekében elegendő időt kell 

biztosítani Bizottság számára az értékelés 

elvégzésére, ugyanakkor kerülni kell az 

indokolatlan késedelmet. A Bizottság 

nyújtotta támogatás teljes mértékű 

kihasználása érdekében a tagállamoknak 

tartózkodniuk kell a kormányközi 

megállapodás megkötésétől mindaddig, 

amíg a Bizottság nem tájékoztatta őket az 

értékeléséről. A tagállamoknak meg kell 

tenniük minden szükséges lépést, hogy 

megfelelő megoldást találjanak a feltárt 

összeegyeztethetetlenség megszüntetésére. 

Bizottságnak az együttműködés 

szellemében támogatnia kell a 

tagállamokat a kormányközi 

megállapodások és módosítások 

tervezetének megfelelését érintő esetleges 

problémák azonosításában. Ezáltal az 

érintett tagállamok jobban fel lennének 

készülve az uniós joggal összhangban lévő 

megállapodások megkötésére. A lehető 

legnagyobb fokú jogbiztonság 

megteremtése érdekében elegendő időt kell 

biztosítani Bizottság számára az értékelés 

elvégzésére, ugyanakkor kerülni kell az 

indokolatlan késedelmet. A Bizottságnak 

meg kell vizsgálnia az értékelésre 

biztosított idő lerövidítésének lehetőségét, 

különösen ha valamely tagállam ezt kéri. 

A Bizottság nyújtotta támogatás teljes 

mértékű kihasználása érdekében a 

tagállamoknak tartózkodniuk kell a 

kormányközi megállapodás megkötésétől 

mindaddig, amíg a Bizottság nem 

tájékoztatta őket az értékeléséről. Az 

értékelés nem érintheti a kormányközi 

megállapodások lényegét vagy tartalmát, 

de biztosítania kell, hogy azok 

összhangban legyenek az uniós joggal. 

Összeegyeztethetetlenség esetén a 

tagállamoknak megfelelő megoldást kell 

találniuk a feltárt összeegyeztethetetlenség 

megszüntetésére. 

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az energiaunióra vonatkozó stratégia 

értelmében a korábbi és a jövőbeli 

kormányközi megállapodások 

átláthatósága továbbra is kiemelt 

jelentőséggel bír. Ezért a tagállamoknak 

továbbra is értesíteniük kell a Bizottságot 

minden meglévő és tervben lévő 

kormányközi megállapodásról – tekintet 

nélkül arra, hogy azok hatályba léptek-e 

(8) Az energiaunióra vonatkozó stratégia 

értelmében a korábbi és a jövőbeli 

kormányközi megállapodások 

átláthatósága továbbra is kiemelt 

jelentőséggel bír, és fontos szerepet játszik 

az uniós energiaellátás stabilitásának 

biztosításában. Ezért a tagállamoknak 

továbbra is értesíteniük kell a Bizottságot 

minden meglévő és tervben lévő 
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vagy azokat a szerződések jogáról szóló 

bécsi egyezmény 25. cikkének értelmében 

ideiglenesen alkalmazzák-e –, továbbá az 

új kormányközi megállapodásokról. 

kormányközi megállapodásról – tekintet 

nélkül arra, hogy azok hatályba léptek-e 

vagy azokat a szerződések jogáról szóló 

bécsi egyezmény 25. cikkének értelmében 

ideiglenesen alkalmazzák-e –, továbbá az 

új kormányközi megállapodásokról. 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy 

az e határozat hatálybalépését megelőzően 

hatályba lépett vagy ideiglenesen 

alkalmazott kormányközi megállapodások 

összeegyeztethetők-e az uniós joggal, és 

ennek megfelelően tájékoztatnia kell a 

tagállamokat. Összeegyeztethetetlenség 

esetén a tagállamoknak meg kell tenniük 

minden szükséges lépést, hogy megfelelő 

megoldást találjanak a feltárt 

összeegyeztethetetlenség megszüntetésére. 

(9) A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy 

az e határozat hatálybalépését megelőzően 

hatályba lépett vagy ideiglenesen 

alkalmazott kormányközi megállapodások 

összeegyeztethetők-e az uniós joggal, és 

ennek megfelelően tájékoztatnia kell a 

tagállamokat. Az értékelés semmilyen 

módon nem érintheti a kormányközi 

megállapodások lényegét vagy tartalmát, 

hanem biztosítania kell, hogy azok 

összhangban legyenek az uniós joggal. 

Összeegyeztethetetlenség esetén a 

tagállamoknak megfelelő megoldást kell 

találniuk a feltárt összeegyeztethetetlenség 

megszüntetésére. 

 

Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezt a határozatot csak azokra a 

kormányközi megállapodásokra indokolt 

alkalmazni, amelyek hatással vannak a 

belső energiapiacra vagy az Unión belüli 

energiaellátás biztonságára. Kétség esetén 

a tagállamoknak konzultálniuk kell a 

Bizottsággal. A hatályukat vesztett vagy 

már nem alkalmazott megállapodások 

elvben nincsenek hatással a belső 

energiapiacra vagy az Unión belüli 

(10) Ezt a határozatot csak azokra a 

kormányközi megállapodásokra indokolt 

alkalmazni, amelyek hatással lehetnek a 

belső energiapiacra vagy az Unión belüli 

energiaellátás biztonságára. Vonatkozhat 

energiaforrások legalább egy tagállamban 

vagy legalább egy tagállam részére történő 

beszerzésére, kereskedelmére, szállítására, 

értékesítésére, tárolására vagy 

beszállítására, illetve legalább egy 
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energiaellátás biztonságára, és ezért nem 

szükséges e határozat hatálya alá vonni 

őket. 

tagállammal fizikai összeköttetésben lévő 

energetikai infrastruktúra építésére vagy 

működtetésére. Kétség esetén a 

tagállamoknak késlekedés nélkül 

konzultálniuk kell a Bizottsággal. A 

hatályukat vesztett vagy már nem 

alkalmazott megállapodásokat elvben ezért 

nem szükséges e határozat hatálya alá 

vonni. 

 

Módosítás  12 

Határozatra irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) E határozat alkalmazásában 

valamely eszköz – vagy annak egy része – 

a jogilag kötelező erő és nem a formális 

megnevezés alapján minősül kormányközi 

megállapodásnak, illetve – jogilag 

kötelező erő hiányában – nem kötelező 

erejű jogi eszköznek. 

Indokolás 

Fontos hangsúlyozni, hogy egy dokumentum típusát annak tartalma és nem formális 

megnevezése határozza meg. 

Módosítás  13 

Határozatra irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A tagállamok harmadik országokkal 

nem csak kormányközi megállapodások 

megkötése révén létesítenek kapcsolatot, 

hanem nem kötelező erejű jogi eszközök 

útján is. Még ha jogilag nem kötelező 

erejűek is, ezek az eszközök alkalmasak 

arra, hogy részletes keretrendszert 

határozzanak meg az energetikai 

infrastruktúra és az energiaellátás terén. E 

tekintetben a nem kötelező erejű jogi 

eszközök a kormányközi 

megállapodásokéhoz hasonló hatást 

(11) A tagállamok harmadik országokkal 

nem csak kormányközi megállapodások 

megkötése révén létesítenek kapcsolatot, 

hanem nem kötelező erejű jogi eszközök 

útján is. Még ha jogilag nem kötelező 

erejűek is, ezek az eszközök alkalmasak 

arra, hogy részletes keretrendszert 

határozzanak meg az energetikai 

infrastruktúra és az energiaellátás terén. E 

tekintetben a nem kötelező erejű jogi 

eszközök a kormányközi 

megállapodásokéhoz hasonló hatást 
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gyakorolhatnak a belső energiapiacra, 

mivel végrehajtásuk az uniós jog 

megsértését eredményezheti. A tagállamok 

által alkalmazott, a belső energiapiacra 

vagy az Unión belüli energiaellátás 

biztonságára hatást gyakorolni képes 

valamennyi intézkedés átláthatóságának 

fokozása érdekében ezért indokolt előírni, 

hogy a tagállamok utólagosan az adott 

nem kötelező erejű jogi eszközöket is 

benyújtsák a Bizottságnak. A Bizottság 

megvizsgálja a benyújtott nem kötelező 

erejű jogi eszközöket, és adott esetben 

tájékoztatja a tagállamot. 

gyakorolhatnak a belső energiapiacra, 

mivel végrehajtásuk az uniós jog 

megsértését eredményezheti. A tagállamok 

által alkalmazott, a belső energiapiacra 

vagy az Unión belüli energiaellátás 

biztonságára hatást gyakorolni képes 

valamennyi intézkedés átláthatóságának 

fokozása érdekében ezért indokolt előírni, 

hogy a tagállamok előzetesen az adott nem 

kötelező erejű jogi eszközöket is 

benyújtsák a Bizottságnak. A Bizottság 

megvizsgálja a benyújtott nem kötelező 

erejű jogi eszközöket, és adott esetben 

tájékoztatja a tagállamot. 

 

Módosítás   14 

Határozatra irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Nem indokolt a határozat hatálya alá 

vonni azokat a kormányközi 

megállapodásokat és nem kötelező erejű 

jogi eszközöket, amelyeket egyéb uniós 

jogi aktusok értelmében teljes egészében 

be kell jelenteni a Bizottságnak, valamint 

azokat, amelyek az Európai Atomenergia-

közösséget létrehozó szerződés hatálya alá 

tartozó ügyekkel kapcsolatosak. 

(12) Nem indokolt a határozat hatálya alá 

vonni azokat a kormányközi 

megállapodásokat és nem kötelező erejű 

jogi eszközöket, amelyeket egyéb uniós 

jogi aktusok értelmében teljes egészében 

be kell jelenteni a Bizottságnak, valamint 

azokat, amelyek az Európai Atomenergia-

közösséget létrehozó szerződés hatálya alá 

tartozó ügyekkel kapcsolatosak. 

 

Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Helyénvaló, hogy e határozat ne 

állapítson meg kötelezettségeket a 

vállalkozások közötti megállapodások 

vonatkozásában. Ennek azonban nem 

szabad megakadályoznia a tagállamokat 

abban, hogy önkéntes alapon eljuttassanak 

a Bizottsághoz vállalkozások közötti olyan 

megállapodásokat, amelyekre kormányközi 

(13) Helyénvaló, hogy e határozat ne 

állapítson meg kötelezettségeket kizárólag 

vállalkozások által egymással kötött 

megállapodások vonatkozásában. Azonban 

– a kereskedelmi szempontból bizalmas 

információk teljes körű védelme mellett – 
a tagállamokat kötelezni kellene arra, 

hogy önkéntes alapon eljuttassanak a 
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megállapodás vagy nem kötelező erejű jogi 

eszköz kifejezetten hivatkozik. 

Bizottsághoz vállalkozások közötti olyan 

megállapodásokat, amelyekre kormányközi 

megállapodás vagy nem kötelező erejű jogi 

eszköz kifejezetten hivatkozik. 

 

Módosítás   16 

Határozatra irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A Bizottságnak a hozzá beérkezett 

információkat védett elektronikus 

formában hozzáférhetővé kell tennie az 

összes többi tagállam számára. A 

Bizottságnak tiszteletben kell tartania a 

hozzá benyújtott információk bizalmasként 

történő kezelésére vonatkozó tagállami 

kérelmeket. Az információk bizalmas 

kezelésére vonatkozó kérelmek azonban 

nem korlátozhatják a Bizottság 

hozzáférését a bizalmas információkhoz, 

mivel a Bizottságnak a saját értékelései 

elvégzéséhez átfogó információkra van 

szüksége. A Bizottságnak kell felelnie az 

információk bizalmas kezelésére 

vonatkozó záradék alkalmazásának 

garantálásáért. Az információk bizalmas 

kezelésére vonatkozó kérelmek nem 

érinthetik az 1049/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben11 

meghatározott, dokumentumokhoz való 

hozzáférési jogot. 

(14) A Bizottságnak a kormányközi 

megállapodásokkal és a nem kötelező 

erejű jogi eszközökkel kapcsolatban hozzá 

beérkezett információkat védett 

elektronikus formában hozzáférhetővé kell 

tenni az összes többi tagállam számára a 

tagállamok közötti együttműködés és 

átláthatóság fokozása, valamint a 

harmadik országokkal szembeni 

tárgyalási pozíciójuk ily módon történő 

megerősítése érdekében. A Bizottságnak 

tiszteletben kell tartania a hozzá benyújtott 

információk bizalmasként történő 

kezelésére vonatkozó tagállami 

kérelmeket. Az információk bizalmas 

kezelésére vonatkozó kérelmek azonban 

nem korlátozhatják a Bizottság 

hozzáférését a bizalmas információkhoz, 

mivel a Bizottságnak a saját értékelései 

elvégzéséhez átfogó információkra van 

szüksége. A Bizottságnak kell felelnie az 

információk bizalmas kezelésére 

vonatkozó záradék alkalmazásának 

garantálásáért. Az információk bizalmas 

kezelésére vonatkozó kérelmek nem 

érinthetik az 1049/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben11 

meghatározott, dokumentumokhoz való 

hozzáférési jogot. 

_________________ _________________ 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. 

május 30-i 1049/2001/EK rendelete az 

Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 

dokumentumaihoz való nyilvános 

hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 

1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) 

az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság dokumentumaihoz való 

nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 
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o.). 2001.5.31., 43. o.). 

 

Módosítás  17 

Határozatra irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Amennyiben valamely tagállam egy 

kormányközi megállapodást bizalmasnak 

tekint, a Bizottság rendelkezésére kell 

bocsátania az összefoglalóját annak 

érdekében, hogy az megoszthassa ezt az 

összefoglalót a többi tagállammal. 

(15) Amennyiben valamely tagállam egy 

kormányközi megállapodást bizalmasnak 

tekint, a Bizottság rendelkezésére kell 

bocsátania egy összefoglalót a 

megállapodás főbb elemeiről és vonatkozó 

záradékairól – ideértve a korlátozásokat is 

– annak érdekében, hogy az megoszthassa 

ezt az összefoglalót a többi tagállammal. 

 

Módosítás  18 

Határozatra irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A kormányközi megállapodásokra 

vonatkozó információk uniós szinten 

történő folyamatos cseréjének lehetővé kell 

tennie bevált gyakorlatok kialakítását. A 

Bizottságnak e bevált gyakorlatok alapján 

– adott esetben az Unió külső politikái 

tekintetében az Európai Külügyi 

Szolgálattal együttműködve – a tagállamok 

és harmadik országok közötti kormányközi 

megállapodásokban fakultatívan 

alkalmazható záradékmintákat kell 

kidolgoznia. E záradékminták 

alkalmazásának célja, hogy 

megakadályozza, hogy a kormányközi 

megállapodások az uniós jogba – 

különösen a belső energiapiacra 

vonatkozó szabályokba és a versenyjogba 

– és az Unió által kötött nemzetközi 

megállapodásokba ütközzenek. A 

záradékminták alkalmazásának 

fakultatívnak kell lennie, és tartalmuknak 

(16) A kormányközi megállapodásokra 

vonatkozó információk uniós szinten 

történő folyamatos cseréjének lehetővé kell 

tennie bevált gyakorlatok kialakítását. A 

Bizottságnak e bevált gyakorlatok alapján 

– a tagállamokkal és adott esetben az Unió 

külső politikái tekintetében az Európai 

Külügyi Szolgálattal együttműködve – a 

tagállamok és harmadik országok közötti 

kormányközi megállapodásokban 

fakultatívan alkalmazható záradékmintákat 

kell kidolgoznia, valamint olyan 

záradékok példáinak listáját, amelyek nem 

tartják tiszteletben az uniós jogot vagy az 

energiaunió célkitűzéseit, és amelyek 

használatát elvben kerülni kell. E 

záradékminták alkalmazása biztosítja a 

kormányközi megállapodások 

megfelelését az uniós jognak vagy az Unió 

által kötött nemzetközi 

megállapodásoknak. A záradékminták 
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bármilyen sajátos körülmény felmerülése 

esetén kiigazíthatónak kell lennie. 

alkalmazásának fakultatívnak kell lennie, 

tartalmuknak és szerkezetüknek bármilyen 

sajátos körülmény felmerülése esetén 

kiigazíthatónak kell lennie. 

 

Módosítás   19 

Határozatra irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A meglévő és új kormányközi 

megállapodások, valamint a nem kötelező 

erejű jogi eszközök jobb kölcsönös 

megismerésének lehetővé kell tennie az 

energiaügyi kérdésekben való hatékonyabb 

koordinációt a tagállamok között, valamint 

a tagállamok és a Bizottság között. A 

hatékonyabb koordinációnak lehetővé kell 

tennie, hogy a tagállamok teljes mértékben 

ki tudják használni az Unió politikai és 

gazdasági súlyából adódó előnyöket, 

valamint azt, hogy a Bizottság 

megoldásokat javasoljon a kormányközi 

megállapodások terén feltárt 

problémákra. 

(17) A meglévő és új kormányközi 

megállapodások, valamint a nem kötelező 

erejű jogi eszközök jobb kölcsönös 

megismerésének fokoznia kell az 

átláthatóságot és lehetővé kell tennie az 

energiaügyi kérdésekben való hatékonyabb 

koordinációt a tagállamok között, valamint 

a tagállamok és a Bizottság között. A 

fokozott átláthatóság és együttműködés 

azon tagállamok számára bír különös 

jelentőséggel, amelyek valamely, 

kormányközi megállapodásról tárgyaló 

tagállammal való összeköttetéstől 

függnek. A hatékonyabb koordinációnak 

lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok 

teljes mértékben ki tudják használni az 

Unió politikai és gazdasági súlyából adódó 

előnyöket, meg tudják erősíteni a 

harmadik országokkal szembeni 

tárgyalási pozíciójukat, valamint azt, hogy 

a Bizottság gondoskodni tudjon az Unión 

belüli energiaellátás biztonságáról. 

 

Módosítás  20 

Határozatra irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A Bizottságnak meg kell könnyítenie 

és ösztönöznie kell a tagállamok közötti 

koordinációt annak érdekében, hogy a 

termelő, tranzit- és fogyasztó országok 

irányában képviselt határozott és hatékony 

(18) A Bizottságnak meg kell könnyítenie 

és biztosítania kell a tagállamok közötti 

koordinációt annak érdekében, hogy a 

termelő, tranzit- és fogyasztó országok 

irányában képviselt megfelelően 
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összehangolt megközelítés révén 

növekedjen az Unió általános stratégiai 

szerepe. 

körülhatárolt és hatékony összehangolt, 

hosszú távú megközelítés révén 

növekedjen az Unió általános stratégiai 

szerepe az energetika területén. 

 

Módosítás  21 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E határozat a belső energiapiac 

működésének optimalizálása céljából 

információcsere-mechanizmust hoz létre a 

tagállamok és a Bizottság között a 2. 

cikkben meghatározott kormányközi 

energiaügyi megállapodásokra és nem 

kötelező erejű jogi eszközökre 

vonatkozóan. 

(1) E határozat a belső energiapiac 

működésének optimalizálása és az Unió 

energiaellátásának biztosítása céljából, 

valamint az energiaunióra vonatkozó 

stratégia célkitűzéseinek elérését 

támogatandó, információcsere-

mechanizmust hoz létre a tagállamok és a 

Bizottság között a 2. cikkben 

meghatározott kormányközi energiaügyi 

megállapodásokra és nem kötelező erejű 

jogi eszközökre vonatkozóan. 

 

Módosítás  22 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „kormányközi megállapodás”: egy 

vagy több tagállam és egy vagy több 

harmadik ország között létrejött minden 

olyan jogilag kötelező erejű megállapodás, 

amely hatással van a belső energiapiac 

működésére vagy az Unión belüli 

energiaellátás biztonságára; vagy 

amennyiben egy ilyen jogilag kötelező 

erejű megállapodás más kérdésekre is 

kiterjed, kizárólag az energiával 

kapcsolatos rendelkezések, beleértve az 

energiával kapcsolatos rendelkezésekre 

alkalmazandó általános rendelkezéseket is; 

1. „kormányközi megállapodás”: a 

formális megnevezéstől függetlenül egy 

vagy több tagállam és egy vagy több 

harmadik ország, illetve nemzetközi 

szervezet vagy olyan vállalkozás között, 

amelyben valamely harmadik állam 

meghatározó szereppel bír, vagy amelyben 

az állam komolyan befolyásolja a 

döntéshozatali folyamatokat, létrejött 

minden olyan jogilag kötelező erejű, a 

belső energiapiac működésére vagy az 

Unión belüli energiaellátás biztonságára 

hatással levő megállapodás, amely 

vonatkozhat energiaforrások legalább egy 

tagállamban vagy legalább egy tagállam 

részére történő beszerzésére, 
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kereskedelmére, szállítására, 

értékesítésére, tárolására vagy 

beszállítására, illetve legalább egy 

tagállammal fizikai összeköttetésben lévő 

energetikai infrastruktúra építésére vagy 

működtetésére. vagy amennyiben egy ilyen 

jogilag kötelező erejű megállapodás más 

kérdésekre is kiterjed, kizárólag az 

energiával kapcsolatos rendelkezések, 

beleértve az energiával kapcsolatos 

rendelkezésekre alkalmazandó általános 

rendelkezéseket is; 

 

Módosítás  23 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. „nem kötelező erejű jogi eszköz”: 

egy vagy több tagállam és egy vagy több 

harmadik ország között létrejött olyan 

jogilag nem kötelező erejű megállapodás – 

például egyetértési megállapodás, együttes 

nyilatkozat, együttes miniszteri nyilatkozat, 

együttes fellépés vagy közös magatartási 

kódex –, amely az uniós jogot értelmező, 

illetőleg az energiaellátás feltételeit 

(volumenét és árát) meghatározó vagy az 

energetikai infrastruktúrák fejlesztésére 

vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz; 

3. „nem kötelező erejű jogi eszköz”: 

egy vagy több tagállam és egy vagy több 

harmadik ország között létrejött olyan 

jogilag nem kötelező erejű megállapodás – 

például egyetértési megállapodás, együttes 

nyilatkozat, együttes miniszteri nyilatkozat, 

együttes fellépés vagy közös magatartási 

kódex –, amely az uniós jogot értelmező, 

illetőleg az energiaellátás feltételeit 

(volumenét és árát) meghatározó vagy az 

energetikai infrastruktúrák fejlesztésére 

vagy működésére vonatkozó 

rendelkezéseket tartalmaz; 

 

Módosítás   24 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy tagállam a tárgyalásokról 

ilyen módon értesíti a Bizottságot, az 

érintett tagállam a Bizottságot a 

tárgyalások előrehaladásáról is 

rendszeresen tájékoztatja. 

Azt követően, hogy egy tagállam a 

tárgyalásokról ilyen módon értesítette a 

Bizottságot, az érintett tagállam a 

Bizottságot a tárgyalások előrehaladásáról 

is rendszeresen tájékoztatja. 
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Módosítás   25 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottságnak megadott információk 

között szerepelnek például a tárgyalások 

során érintendő rendelkezésekre, a 

tárgyalások célkitűzéseire és egyéb 

lényeges tárgyakra vonatkozó információk 

a 8. cikkben meghatározott titoktartási 

rendelkezéseknek megfelelően. 

 

Módosítás   26 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az energiaunió célkitűzéseinek elérése 

érdekében a Bizottság a beérkezett 

információkat – a 8. cikk szerint 

meghatározott bizalmas információk 

kivételével – adott esetben az uniós joggal 

való összeegyeztethetetlenséggel 

kapcsolatos megjegyzéssel együtt, 

valamennyi tagállam számára 

hozzáférhetővé teszi. 

 

Módosítás   27 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a megerősített kormányközi 

megállapodás vagy a meglévő 

kormányközi megállapodás módosítása 

kifejezetten hivatkozik egyéb szövegekre, 

az érintett tagállam ezeket az egyéb 

szövegeket is benyújtja a Bizottságnak, 

amennyiben azok a belső energiapiac 

működésére vagy az Unión belüli 

energiaellátás biztonságára potenciálisan 

Amennyiben a megerősített kormányközi 

megállapodás vagy a meglévő 

kormányközi megállapodás módosítása 

kifejezetten hivatkozik egyéb szövegekre, 

az érintett tagállam ezeket az egyéb 

szövegeket is benyújtja a Bizottságnak, 

amennyiben azok a 2. cikk (1) 

bekezdésében felsorolt elemek bármelyikét 
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hatással lévő részeket tartalmaznak. tartalmazzák. 

 

Módosítás  28 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság értesítésére vonatkozó, a 

(2) és (3) bekezdésben említett 

kötelezettség a vállalkozások közötti 

megállapodásokra nem alkalmazandó. 

(4) A Bizottság értesítésére vonatkozó, a 

(2) és (3) bekezdésben említett 

kötelezettség a kizárólag vállalkozások 

közötti megállapodásokra nem 

alkalmazandó. 

 Amennyiben kétség merül fel azzal 

kapcsolatban, hogy egy megállapodás 

kormányközi megállapodásnak vagy 

meglévő kormányközi megállapodásnak 

minősül-e, és ezért szükséges-e értesítést 

küldeni róla a 3. és 6. cikkeknek 

megfelelően, a tagállamoknak késlekedés 

nélkül konzultálniuk kell a Bizottsággal. 

 

Módosítás  29 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben egy tagállam a (3). cikk 

(1) bekezdésében foglaltak szerint értesíti a 

Bizottságot a tárgyalásokról, a Bizottság 

szolgálatai tanácsot adhatnak a tagállam 

részére azzal kapcsolatban, hogy miként 

kerülhető el, hogy a kormányközi 

megállapodás vagy egy meglévő 

kormányközi megállapodás módosítása 

összeegyeztethetetlen legyen az uniós 

joggal. Az adott tagállam kérheti a 

Bizottságnak a tárgyalásokban való 

közreműködését is. 

(1) Amennyiben egy tagállam a 3. cikk 

(1) bekezdésében foglaltak szerint értesíti a 

Bizottságot a tárgyalásokról, a Bizottság 

szolgálatai tanácsot és iránymutatást 

adnak a tagállam részére azzal 

kapcsolatban, hogy miként biztosítható, 

hogy a kormányközi megállapodás vagy 

egy meglévő kormányközi megállapodás 

módosítása összeegyeztethető legyen az 

uniós joggal és az Unió energiabiztonsági 

célkitűzéseivel. 
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Módosítás  30 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az érintett tagállam kérésére, vagy a 

Bizottság kérésére és az érintett tagállam 

írásbeli hozzájárulásával a Bizottság 

megfigyelőként részt vehet a 

tárgyalásokon. 

(2) Ha a Bizottság azt a belső 

energiapiac működése vagy az Unió 

energiabiztonsága szempontjából 

szükségesnek tartja, megfigyelőként részt 

vesz a tárgyalásokon, a tagállamok 

tárgyalási szabadságának korlátozása 

nélkül. Az érintett tagállam is kérheti a 

Bizottságnak a tárgyalásokhoz nyújtott 

segítségét. 

 

Módosítás  31 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a Bizottság 

megfigyelőként részt vesz a tárgyalásokon, 

tanácsot adhat az érintett tagállam részére 

azzal kapcsolatban, hogy miként kerülhető 

el, hogy a tárgyalt kormányközi 

megállapodás vagy módosítás 

összeegyeztethetetlen legyen az uniós 

joggal. 

(3) A tárgyalások során a Bizottság 

tanácsot ad az érintett tagállam részére 

azzal kapcsolatban, hogy miként 

biztosítható, hogy a tárgyalt kormányközi 

megállapodás vagy módosítás 

összeegyeztethető legyen az uniós joggal és 

tiszteletben tartja az energiaunió 

célkitűzéseit. A bizottsági képviselők az e 

tárgyalások során tudomásukra jutott 

érzékeny információkat bizalmasan 

kezelik. 

 

Módosítás  32 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság a kormányközi 

megállapodás vagy a módosítás teljes 

tervezetére és mellékleteire vonatkozó, a 3. 

cikk (2) bekezdése szerinti értesítés 

kézhezvételének időpontjától számított hat 

(1) A Bizottság a kormányközi 

megállapodás vagy a módosítás teljes 

tervezetére és mellékleteire vonatkozó, a 3. 

cikk (2) bekezdése szerinti értesítés 

kézhezvételének időpontjától számított 
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héten belül tájékoztatja az érintett 

tagállamot azon esetleges kételyeiről, 

amelyek a kormányközi megállapodás 

vagy módosítás tervezetének az uniós 

joggal, különösen a belső energiapiacra 

vonatkozó jogszabályokkal és az uniós 

versenyjoggal való összeegyeztethetőségét 

illetően felmerülnek. Amennyiben a 

Bizottságtól ezen időszak alatt nem érkezik 

válasz, akkor úgy kell tekinteni, hogy a 

Bizottságnak nem merültek fel kételyei. 

négy héten belül tájékoztatja az érintett 

tagállamot azon esetleges kételyeiről, 

amelyek a kormányközi megállapodás 

vagy módosítás tervezetének az uniós 

joggal való összeegyeztethetőségét illetően 

felmerülnek. Amennyiben a Bizottságtól 

ezen időszak alatt nem érkezik válasz, 

akkor úgy kell tekinteni, hogy a 

Bizottságnak nem merültek fel kételyei. 

 

Módosítás  33 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a Bizottság az (1) 

bekezdés szerint arról tájékoztatja a 

tagállamot, hogy kételyei merültek fel, az 

(1) bekezdésben említett értesítési 

időponttól számított 12 héten belül 

tájékoztatja az érintett tagállamot a 

kormányközi megállapodás vagy 

módosítás tervezetének az uniós joggal, 

különösen a belső energiapiacra 

vonatkozó jogszabályokkal és az uniós 

versenyjoggal való 

összeegyeztethetőségére vonatkozó 

véleményéről. Amennyiben a Bizottság az 

említett időszak alatt nem nyilvánít 

véleményt, akkor úgy kell tekinteni, hogy 

nem emel kifogást. 

(2) Amennyiben a Bizottság az (1) 

bekezdés szerint arról tájékoztatja a 

tagállamot, hogy a kormányközi 

megállapodást vagy a módosítást 

összeegyeztethetetlennek találja az uniós 

joggal, akkor az (1) bekezdésben említett 

értesítés időpontjától számított 12 héten 

belül részletes véleményt kell küldenie a 

tagállam számára. Amennyiben a 

Bizottság az említett időszak alatt nem 

nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 

tekinteni, hogy nem emel kifogást. 

 

Módosítás  34 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az érintett tagállam jóváhagyásával 

az (1) és a (2) bekezdésben említett 

időszakok meghosszabbíthatók. Az (1) és 

(3) Az érintett tagállam jóváhagyásával 

az (1) és a (2) bekezdésben említett 

időszakok meghosszabbíthatók. Az (1) és 
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(2) bekezdésben említett időszakok a 

Bizottság egyetértésével lerövidítendők, 

amennyiben a körülmények indokolják. 

(2) bekezdésben említett időszakok a 

tárgyalások időben történő lezárása 

érdekében a Bizottság egyetértésével 

lerövidítendők, amennyiben a körülmények 

indokolják. 

 

Módosítás  35 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kormányközi megállapodás vagy 

módosítás aláírása, megerősítése, illetve 

elfogadása alkalmával az érintett tagállam 

a lehető legnagyobb mértékben 

figyelembe veszi a Bizottság (2) 

bekezdésben említett véleményét. 

A kormányközi megállapodás vagy 

módosítás aláírása, megerősítése, illetve 

elfogadása előtt az érintett tagállam 

ismerteti, hogy a Bizottság (2) 

bekezdésben említett véleményének 

megfelelően milyen lépéseket tett az uniós 

jognak való maradéktalan megfelelés 

biztosítása érdekében. 

 

Módosítás   36 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok legkésőbb [e határozat 

hatálybalépésétől számított 3 hónap]-ig 

benyújtanak a Bizottság részére minden 

meglévő kormányközi megállapodást, azok 

mellékleteivel és módosításaival együtt. 

A tagállamok legkésőbb ...[e határozat 

hatálybalépésétől számított 3 hónap]-ig 

benyújtanak a Bizottság részére minden 

meglévő kormányközi megállapodást, azok 

mellékleteivel és módosításaival együtt. 

Amennyiben vannak arra mutató jelek, 

hogy a jövőben szükségesnek bizonyulhat 

tárgyalásokat kezdeményezni egy 

harmadik országgal, a tagállamok 

tájékoztatják erről a Bizottságot. 

 

Módosítás  37 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság értesítésére vonatkozó, e 

bekezdésben említett kötelezettség a 

vállalkozások közötti megállapodásokra 

nem alkalmazandó. 

A Bizottság értesítésére vonatkozó, e 

bekezdés szerinti kötelezettség a kizárólag 

vállalkozások közötti megállapodásokra 

nem alkalmazandó. 

 

Módosítás  38 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság értékeli az (1) vagy (2) 

bekezdésnek megfelelően bejelentett 

kormányközi megállapodásokat. 

Amennyiben a Bizottságnak első értékelése 

alapján kételyei merülnek fel a szóban 

forgó megállapodásoknak az uniós joggal, 

különösen a belső energiapiacra 

vonatkozó jogszabályokkal és az uniós 

versenyjoggal való összeegyeztethetőségét 

illetően, a Bizottság az e megállapodásokra 

vonatkozó értesítéseket követő kilenc 

hónapon belül ennek megfelelően 

tájékoztatja az érintett tagállamokat. 

(3) A Bizottság értékeli az (1) vagy (2) 

bekezdésnek megfelelően bejelentett 

kormányközi megállapodásokat. 

Amennyiben a Bizottságnak első értékelése 

alapján kételyei merülnek fel a szóban 

forgó megállapodásoknak az uniós joggal 

való összeegyeztethetőségét illetően, a 

Bizottság az e megállapodásokra 

vonatkozó értesítéseket követő kilenc 

hónapon belül ennek megfelelően 

tájékoztatja az érintett tagállamokat. 

 

Módosítás  39 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A kormányközi megállapodások és 

meglévő kormányközi megállapodások 

Bizottság általi értékelése nem érintheti a 

kötelezettségszegésre, az állami 

támogatásokra és a versenyre vonatkozó 

uniós szabályok alkalmazását, és 

semmilyen módon nem befolyásolja azok 

értékelését. 
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Módosítás  40 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az érintett tagállam a nem kötelező erejű 

jogi eszköznek vagy a nem kötelező erejű 

jogi eszköz módosításának elfogadását 

követően a nem kötelező erejű jogi 

eszközről, illetve a módosításról, valamint 

annak összes mellékletéről értesíti a 

Bizottságot. 

Az érintett tagállam a nem kötelező erejű 

jogi eszköznek vagy a nem kötelező erejű 

jogi eszköz módosításának elfogadása előtt 

a nem kötelező erejű jogi eszközről, illetve 

a módosításról, valamint annak összes 

mellékletéről azonnal értesíti a 

Bizottságot. 

 

Módosítás  41 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság értesítésére vonatkozó, 

az (1) és (2) bekezdésben említett 

kötelezettség a vállalkozások közötti 

megállapodásokra nem alkalmazandó. 

(3) A Bizottság értesítésére vonatkozó, a 

(1) és (2) bekezdésben említett 

kötelezettség a kizárólag vállalkozások 

közötti megállapodásokra nem 

alkalmazandó. 

 

Módosítás  42 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a Bizottság első 

értékelése alapján úgy ítéli meg, hogy az 

(1) vagy a (2) bekezdés alapján számára 

bejelentett nem kötelező erejű jogi eszköz 

végrehajtására vonatkozó intézkedések 

ellentétesek lehetnek az uniós joggal, 

különösen a belső energiapiacra 

vonatkozó jogszabályokkal és az uniós 

versenyjoggal, akkor ennek megfelelően 

tájékoztathatja az érintett tagállamot. 

(4) A Bizottság tájékoztatja az érintett 

tagállamot azzal kapcsolatos 

aggodalmáról, hogy az (1) vagy a (2) 

bekezdés alapján számára bejelentett nem 

kötelező erejű jogi eszköz végrehajtására 

vonatkozó intézkedések ellentétesek 

lehetnek az uniós joggal vagy az 

energiaunióra vonatkozó stratégia 

célkitűzésekkel. 

 (4a) A nem kötelező erejű jogi eszköz 



 

 

 PE598.503/ 22 

 HU 

vagy módosítás aláírása, megerősítése, 

illetve elfogadása előtt az érintett tagállam 

ismerteti, milyen lépéseket tett a Bizottság 

véleményében szereplő kifogásokkal 

kapcsolatban, hogy biztosítsa végrehajtási 

intézkedései teljes körű megfelelését az 

uniós jognak és az Unió energiabiztonsági 

célkitűzéseinek.  

 Amennyiben az értesítéstől számított négy 

héten belül a Bizottságtól nem érkezik 

válasz, akkor úgy kell tekinteni, hogy a 

Bizottságnak nem merültek fel kételyei. A 

Bizottság nem kötelező erejű 

megállapodásokról szóló véleménye nem 

kötelező erejű. Azonban nem kötelező 

erejű jogi eszköz, illetve ilyen eszköz 

módosítása aláírásának, megerősítésének 

és elfogadásának alkalmával az érintett 

tagállam a lehető legnagyobb mértékben 

figyelembe veszi a Bizottság véleményét, 

és lépéseket tesz az említett eszközök 

problematikus rendelkezéseinek 

módosítása érdekében. 

 (4b) Amennyiben nehézség merül fel 

annak eldöntését illetően, hogy egy eszköz 

nem kötelező erejű megállapodásnak vagy 

létező nem kötelező erejű 

megállapodásnak minősül-e, és ezért a 7. 

cikknek megfelelően kell-e értesítést 

küldeni róla, a tagállamoknak késlekedés 

nélkül konzultálniuk kell a Bizottsággal. 

 

Módosítás   43 

Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a tagállam nem jelölte 

meg az információt az (1) bekezdés szerint 

bizalmasan kezelendőként, a Bizottság azt 

védett elektronikus formában 

hozzáférhetővé teszi valamennyi tagállam 

számára. 

(2) Amennyiben a tagállam nem jelölte 

meg az információt az (1) bekezdés szerint 

bizalmasan kezelendőként, a Bizottság azt 

az uniós joggal való bármilyen 

összeegyeztethetetlenséggel kapcsolatos 

megjegyzéssel együtt védett elektronikus 

formában hozzáférhetővé teszi valamennyi 

tagállam számára. 
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Módosítás  44 

Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – e a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a közös kereskedelempolitika 

keretében uniós hatáskörbe tartozó 

rendelkezésekkel kapcsolatos információ. 

Indokolás 

Az előadó szerint különös hangsúlyt kell helyezni a megfelelésre a közös 

kereskedelempolitikán belül kizárólag uniós hatáskörbe tartozó területek tekintetében is. 

Módosítás   45 

Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság a (3) bekezdésben 

említett összefoglalókat elektronikus 

formában az összes többi tagállam számára 

hozzáférhetővé teszi. 

(4) A Bizottság a (3) bekezdésben 

említett összefoglalókat – az 

energiaunióra irányuló stratégiának való 

megfeleléssel kapcsolatos észrevételeivel 

együtt – elektronikus formában az összes 

többi tagállam számára hozzáférhetővé 

teszi. 

 

Módosítás   46 

Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az e cikk szerinti, információk 

bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek 

nem korlátozzák a Bizottság hozzáférését a 

bizalmas információkhoz. A Bizottság 

biztosítja, hogy a bizalmas információkhoz 

a Bizottságnak szigorúan csak azon 

szolgálatai férhessenek hozzá, amelyek 

számára a rendelkezésre álló információk 

(5) Az e cikk szerinti, információk 

bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek 

nem korlátozzák a Bizottság hozzáférését a 

bizalmas információkhoz. A Bizottság 

biztosítja, hogy a bizalmas információkhoz 

a Bizottságnak szigorúan csak azon 

szolgálatai férhessenek hozzá, amelyek 

számára a rendelkezésre álló információk 
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elengedhetetlenül szükségesek. elengedhetetlenül szükségesek. A 

kormányközi megállapodásokról szóló 

tárgyalásokon megfigyelőként részt vevő 

bizottsági képviselők az e tárgyalások 

során tudomásukra jutott bizalmas üzleti 

adatokat bizalmasan kezelik. 

 

Módosítás  47 

Határozatra irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kormányközi megállapodásokkal és 

nem kötelező erejű jogi eszközökkel 

kapcsolatos közös problémák azonosítása, 

az ezek kezelésére szolgáló megfelelő 

intézkedések mérlegelése, és adott esetben 

megoldások javasolása; 

b) a kormányközi megállapodásokkal és 

nem kötelező erejű jogi eszközökkel 

kapcsolatos közös problémák azonosítása, 

az ezek kezelésére szolgáló megfelelő 

intézkedések mérlegelése, és adott esetben 

iránymutatások és megoldások javasolása; 

 

Módosítás  48 

Határozatra irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a bevált gyakorlat alapján és a 

tagállamokkal konzultálva olyan fakultatív 

záradékminták kidolgozása, amelyek 

alkalmazása jelentősen javítaná a jövőbeli 

kormányközi megállapodások és nem 

kötelező erejű jogi eszközök uniós jognak 

való megfelelőségét; 

c) a bevált gyakorlat alapján és a 

tagállamokkal konzultálva olyan fakultatív 

záradékminták és iránymutatások 

kidolgozása [dátum beillesztése: 1 évvel e 

határozat hatályba lépését követően] , 

amelyek alkalmazása jelentősen javítaná a 

jövőbeli kormányközi megállapodások és 

nem kötelező erejű jogi eszközök uniós 

jognak való megfelelőségét; 

 

Módosítás  49 

Határozatra irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság ...[dátum beillesztése: 1 

évvel e határozat hatályba lépését 

követően]-ig a bevált gyakorlatok alapján 

és a tagállamokkal folytatott konzultációt 

követően aggregált információs rendszert 

dolgoz ki, amely – garantálva a bizalmas 

információk védelmét – biztosítja a 

kormányközi megállapodások főbb 

elemeinek nagyobb átláthatóságát, olyan 

indikatív viszonyítási alap létrehozása 

érdekében, amelyet a tagállamok 

tárgyalásaik során felhasználhatnak 

annak megakadályozására, hogy 

harmadik országok visszaéljenek 

erőfölényükkel. 

 

Módosítás   50 

Határozatra irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság legkésőbb 2020. január 

1-ig jelentést nyújt be e határozat 

végrehajtásáról az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók 

Bizottságának. 

(1) A Bizottság ...[e határozat 

hatálybalépését követően két évvel]-ig 
jelentést nyújt be e határozat 

végrehajtásáról az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók 

Bizottságának. 

 

 


