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MÓDOSÍTÁSOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

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 állásfoglalásában 

hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni az 

Unió külső energiabiztonságának 

koherenciáját és nagyobb átláthatóságra 

van szükség az energiával kapcsolatos 

megállapodásokban1a. 

 ______________ 

 1a Elfogadott szövegek, 

P8_TA(2015)0444. 

Módosítás  2 

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 

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 

(7) Az uniós jognak és az 

energiaunióra vonatkozó stratégia 

célkitűzéseinek 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 kell a 

tagállamokat a kormányközi 

megállapodások és módosítások 

tervezetének megfelelését érintő problémák 

azonosításában. Ezáltal az érintett 
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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. 

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, amely 

veszélyeztetheti a megállapodás 

megkötését. A Bizottság nyújtotta 

támogatás teljes mértékű kihasználása 

érdekében a tagállamoknak tartózkodniuk 

kell a kormányközi megállapodás 

megkötésétől mindaddig, amíg a Bizottság 

a megadott határidőn belül nem 

tájékoztatta őket az értékeléséről. A 

tagállamoknak meg kell tenniük minden 

szükséges lépést, hogy megfelelő 

megoldást találjanak a feltárt 

összeegyeztethetetlenség megszüntetésére. 

 

Módosítás  3 

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 

megállapodás vagy nem kötelező erejű jogi 

eszköz kifejezetten hivatkozik. 

(13) Helyénvaló, hogy e határozat ne 

állapítson meg kötelezettségeket kizárólag 

vállalkozások közötti megállapodások 

vonatkozásában. Ennek azonban nem 

szabad megakadályoznia a tagállamokat 

abban, hogy önkéntes alapon eljuttassanak 

a Bizottsághoz a vállalkozások közötti 

minden olyan megállapodást, amelyekre 

kormányközi megállapodás vagy nem 

kötelező erejű jogi eszköz kifejezetten 

hivatkozik, továbbá a tagállamoknak el 

kell juttatniuk a Bizottsághoz az olyan 

harmadik országbeli vállalkozásokkal 

kötött megállapodásokat, amelyekben egy 

harmadik ország meghatározó szerepet 

gyakorol, és amelyekre kormányközi 

megállapodás vagy nem kötelező erejű jogi 

eszköz kifejezetten hivatkozik. 
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Módosítás  4 

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 hozzá beérkezett 

információkat védett elektronikus 

formában hozzáférhetővé kell tennie az 

összes többi tagállam számára. A 

tagállamok érdekeinek a másik féllel 

folytatott tárgyalás során való védelméhez 

szükséges szintű titoktartás fenntartása 

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. 

_________________ _________________ 

11Az 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. 

o.). 

11Az 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. 

o.). 
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Módosítás  5 

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 a megállapodás főbb elemeit és 

vonatkozó záradékait – ideértve a 

korlátozásokat is – tartalmazó 
összefoglalóját annak érdekében, hogy az 

megoszthassa ezt az összefoglalót a többi 

tagállammal. 

 

Módosítás  6 

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 

bármilyen sajátos körülmény felmerülése 

(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, az e megállapodások 

jogi meghatározását segítendő, 
fakultatívan alkalmazható pozitív és 

negatív záradékmintákat és 

iránymutatásokat 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 
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esetén kiigazíthatónak kell lennie. fakultatívnak kell lennie, és tartalmuknak 

bármilyen sajátos körülmény felmerülése 

esetén kiigazíthatónak kell lennie. 

 

Módosítás  7 

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 összehangolt 

megközelítés révén növekedjen az Unió 

általános stratégiai szerepe. 

(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 összehangolt 

megközelítés révén növekedjen az Unió 

általános stratégiai szerepe, többek között 

az uniós energiapolitikai elvek és a közös 

kereskedelempolitika közötti koherencia 

biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  8 

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, az 

energiaunió és az Unió külső 

energiabiztonsági szakpolitikáinak 

koherenciája 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. 
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Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 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”: egy 

vagy több tagállam és egy vagy több 

harmadik ország, továbbá egy vagy több 

tagállam és egy vagy több olyan vállalat 
között, amelyben egy harmadik állam 

jelentős érdekeltséggel bír, 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; 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 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 vagy regionális szervezet, 

továbbá egy vagy több tagállam és egy 

vagy több olyan vállalat között, amelyben 

egy harmadik állam jelentős 

érdekeltséggel bír vagy döntéshozatali 

hatáskörrel rendelkezik, 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 
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energetikai infrastruktúrák fejlesztésére 

vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz; 

 

Módosítás  11 

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 kizárólag vállalkozások 

közötti megállapodásokra nem 

alkalmazandó. 

 

Módosítás  12 

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 

(2) bekezdésben említett időszakok a 

Bizottság egyetértésével lerövidítendők, 

amennyiben a körülmények indokolják. 

(3) Az érintett tagállam jóváhagyásával 

az (1) és a (2) bekezdésben említett 

időszakok meghosszabbíthatók. Az (1) és 

(2) bekezdésben említett időszakok a 

tárgyalások időben történő lezárása 

érdekében a Bizottság egyetértésével 

lerövidítendők, amennyiben a körülmények 

indokolják. 

 

Módosítás  13 

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 

A kormányközi megállapodás vagy 

módosítás aláírása, megerősítése, illetve 

elfogadása előtt az érintett tagállam 

ismerteti, hogy milyen lépéseket tett a 
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figyelembe veszi a Bizottság (2) 

bekezdésben említett véleményét. 

Bizottság (2) bekezdésben említett 

véleményében szereplő kifogásaival 

kapcsolatban annak érdekében, hogy 

biztosítsa az uniós jognak és az 

energiaunió célkitűzéseinek való 

megfelelést. 

 

Módosítás  14 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

 

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 

bekezdésben említett kötelezettség nem 

alkalmazandó kizárólag vállalkozások 

közötti megállapodásokra. 

 

Módosítás  15 

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, 

különösen a belső energiapiacra vonatkozó 

jogszabályokkal és az uniós versenyjoggal 

való, illetve a közös kereskedelempolitika 

keretében az uniós hatáskörbe tartozó 

területekkel kapcsolatos 
összeegyeztethetőségét illetően, a 

Bizottság az e megállapodásokra 

vonatkozó értesítéseket követő kilenc 

hónapon belül ennek megfelelően 

tájékoztatja az érintett tagállamokat. 
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Indokolás 

Az előadó szerint különös hangsúlyt kell helyezni a megfelelésre a közös 

kereskedelempolitikán belül uniós hatáskörbe tartozó területek tekintetében is. 

 

Módosítás  16 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 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. 

(1) 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 értesíti a 

Bizottságot. 

 

Módosítás  17 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság értesítésére vonatkozó, 

a (1) és (2) bekezdésben említett 

kötelezettség a vállalkozások közötti 

megállapodásokra nem alkalmazandó. 

(3) A Bizottság értesítésére vonatkozó, 

a (1) és (2) bekezdésben említett 

kötelezettség nem alkalmazandó kizárólag 

vállalkozások közötti megállapodásokra. 

 

Módosítás  18 

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 

(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 
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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. 

végrehajtására vonatkozó intézkedések 

ellentétesek lehetnek az uniós joggal, 

különösen a belső energiapiacra vonatkozó 

jogszabályokkal és az uniós versenyjoggal, 

akkor ennek megfelelően az értesítés 

kézhezvételének időpontjától számított hat 

héten belül tájékoztathatja az érintett 

tagállamot. A fenti határidőn belül a 

tagállam tartózkodik a nem kötelező erejű 

eszköz aláírásától vagy egyéb módon 

történő megkötésétől. Noha a Bizottság 

véleménye nem kötelező erejű, a 

tagállamok kezelhetik a Bizottság által 

megfogalmazott aggályokat. 

 

Módosítás  19 

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  20 

Határozatra irányuló javaslat 

9 cikk – 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; 
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