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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió jelentős mértékben függ az energiahordozók behozatalától. Az EU 
energiaszükségletének több mint 50%-a importból származik, és ez az arány még magasabb a 
gáz és az olaj esetében. Ezért az EU energiabiztonság szempontjából ki van szolgáltatva az 
Unión kívüli ellátás ingadozásainak.

Az energiabiztonság igen fontos az EU stratégiai érdekei számára.  Az EU energiabiztonságának 
javulása erősítené stratégiai szerepét és külpolitikai képességeit. A kormányközi megállapodások 
támogathatják az energiaellátás beszerzési útjainak és forrásaink diverzifikálására vonatkozó 
uniós célkitűzést, különösen a beszerzési forrásoknak a fekete-tengeri térségre, a Földközi-tenger 
keleti régiójára és Közép-Ázsiára történő kiterjesztésével.

Ezenkívül az energiabehozatal teszi ki az EU teljes importjának 6%-át, ami hatalmas gazdasági 
költségeket és kockázatokat jelent az Unió gazdasága számára. Mind az Unió, mind a tagállamok 
érdeke az energiaügyi külkapcsolatok kormányközi szerződések révén történő bonyolítása és a 
tagállamok tárgyalási erejének és hatalmas belső piacának fokozottabb kiaknázása a tagállamok 
és a Bizottság közötti információk és bevált módszerek cseréjén keresztül. Ennek következtében 
a kormányközi megállapodások – különösen azok tagállamok közötti megfelelő koordinációja 
esetén – javíthatják az Unió versenyképességét.

A kormányközi megállapodásokkal kapcsolatos információk Bizottsággal történő megosztásának 
biztosítania kell, hogy a tagállamok által aláírt egyedi megállapodások támogassák a közösségi 
jogot – például a belső piacra vonatkozó szabályozást –, valamint a jelenlegi nemzetközi 
megállapodásokat és kezdeményezéseket, mint az Energiaközösséget létrehozó szerződést, az 
európai szomszédságpolitikát, az EU–Oroszország partnerségi és együttműködési 
megállapodást, a négy EU–Oroszország közös térséget, a közép-ázsiai és fekete-tengeri térséggel 
kötött többoldalú megállapodásokat és a jövőbeli megállapodásokat, mint például a tervezett 
EU–Oroszország megállapodást, és különösen ezek energiaügyi rendelkezéseit, és összhangban 
legyenek ezekkel.

Végezetül az egyes kormányközi megállapodások lehetőséget nyújtanak az emberi jogok 
tiszteletben tartásával, a demokráciával, a jó kormányzással, a jogállamisággal és társadalmi 
párbeszéddel, az éghajlatváltozással, a környezetvédelemmel, az energiahatékonysággal és a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos uniós politikák előmozdítására.  A fokozottabb 
stabilitás és kiszámíthatóság révén e megállapodásoknak elő kell tudni segíteniük a békét a 
szomszédos térségekben.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Külügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Tanács felkérte a 
tagállamokat, hogy a harmadik országokkal 
az energiaellátás vonatkozásában korábban 
megkötött, illetve új kétoldalú 
megállapodásokról 2012. január 1-jétől 
tájékoztassák a Bizottságot. A Bizottság 
ezeket az információkat – a bizalmas üzleti 
adatok védelmének szem előtt tartásával –
megfelelő formában a többi tagállam 
rendelkezésére bocsátja.

(1) Az Európai Tanács felkérte a 
tagállamokat, hogy a harmadik országokkal 
az energiaellátás vonatkozásában korábban 
megkötött, illetve új kétoldalú 
megállapodásokról 2012. január 1-jétől 
tájékoztassák a Bizottságot. A Bizottság 
ezeket az információkat – a bizalmas üzleti 
adatok védelmének és az uniós stratégiai 
érdekek megőrzésének szem előtt 
tartásával – megfelelő formában a többi 
tagállam rendelkezésére bocsátja.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós jogszabályok előírják a 
tagállamok számára, hogy a 
Szerződésekből, illetve az Unió 
intézményeinek intézkedéseiből eredő 
kötelezettségek teljesítésének biztosítása 
érdekében tegyék meg a megfelelő 
intézkedéseket. A tagállamoknak ezért el 
kell kerülniük, illetve meg kell szüntetniük 
a harmadik országokkal kötött nemzetközi 
megállapodások és az uniós jogszabályok 
közötti bárminemű 
összeegyeztethetetlenséget.

(2) Az uniós jogszabályok előírják a 
tagállamok számára, hogy a 
Szerződésekből, és különösen az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 194. 
cikkéből, illetve az Unió intézményeinek 
intézkedéseiből eredő kötelezettségek 
teljesítésének biztosítása érdekében tegyék 
meg a megfelelő intézkedéseket. A 
tagállamoknak ezért el kell kerülniük, 
illetve meg kell szüntetniük a harmadik 
országokkal kötött nemzetközi 
megállapodások és az uniós jogszabályok 
közötti bárminemű 
összeegyeztethetetlenséget.
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A belső energiapiac megfelelő 
működéséhez az szükséges, hogy a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatalt teljes egészében a belső 
energiapiacot létrehozó rendelkezések 
szabályozzák. A nem megfelelően működő 
belső energiapiac az energiaellátás 
biztonságát tekintve kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza az Európai Uniót. A 
tagállamok és a harmadik országok között 
az energiaellátás vonatkozásában létrejött 
megállapodások nagyfokú átláthatósága 
lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 
szolidaritás szellemében összehangolt 
intézkedéseket tegyen annak biztosítása 
érdekében, hogy ezek a megállapodások az 
uniós jogszabályokkal összhangban 
legyenek és eredményesen biztosítsák az 
energiaellátást. 

(3) A belső energiapiac megfelelő 
működéséhez és a fogyasztóvédelem 
szavatolásához az szükséges, hogy a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatalt teljes egészében a belső 
energiapiacot létrehozó rendelkezések 
szabályozzák. A nem megfelelően működő 
belső energiapiac az energiaellátás 
biztonságát tekintve kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza az Európai Uniót, 
ugyanakkor nemzetközi szinten csökkenti 
politikai befolyását. A tagállamok és a 
harmadik országok között az energiaellátás 
vonatkozásában létrejött megállapodások 
nagyfokú átláthatósága lehetővé teszi az 
Unió számára, hogy a szolidaritás 
szellemében összehangolt intézkedéseket 
tegyen annak biztosítása érdekében, hogy 
ezek a megállapodások az uniós 
jogszabályokkal összhangban legyenek és 
eredményesen biztosítsák az 
energiaellátást.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak csak azokra a 
kormányközi megállapodásokra kell 
vonatkoznia, amelyek várhatóan
befolyásolják a belső energiapiacot, illetve 
az energiaellátás biztonságát, mivel ez a 
két terület elválaszthatatlan. Különösen a 
rögzített infrastruktúrán keresztül érkező 
gáz-, olaj- és villamosenergia-ellátást, 
illetve a harmadik országokból az Unióba 

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak csak azokra a 
kormányközi megállapodásokra kell 
vonatkoznia, amelyek befolyásolják a belső 
energiapiacot, illetve az energiaellátás 
biztonságát, mivel ez a két terület 
elválaszthatatlan. Különösen a rögzített 
infrastruktúrán keresztül érkező gáz-, olaj-
és villamosenergia-ellátást, illetve a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
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irányuló energiabehozatal mennyiségét 
érintő valamennyi kormányközi 
megállapodásra kell kiterjednie.

energiabehozatal mennyiségét érintő 
valamennyi kormányközi megállapodásra 
kell kiterjednie.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak már arról is
értesíteniük kell a Bizottságot, ha új 
kormányközi megállapodások megkötése, 
illetve meglévő kormányközi 
megállapodások módosítása érdekében 
tárgyalásokat kívánnak kezdeni. A 
folyamatban lévő tárgyalásokról a 
Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. 
A Bizottságnak joga van a tárgyalásokon
megfigyelőként részt venni. A tagállamok 
is kérhetik, hogy a Bizottság a harmadik 
országokkal folytatott tárgyalásokon 
segítséget nyújtson számukra. 

(9) A tagállamoknak értesíteniük kell a 
Bizottságot, amennyiben új kormányközi 
megállapodás megkötése, illetve meglévő 
kormányközi megállapodások módosítása 
érdekében tárgyalásokat kezdeményeztek. 
A folyamatban lévő tárgyalásokról a 
Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. 
A Bizottság vagy az érintett tagállam 
kérésére a Bizottság megfigyelőként részt 
vehet a tárgyalásokon. A tagállamok is 
kérhetik, hogy a Bizottság a harmadik 
országokkal folytatott tárgyalásokon 
segítséget nyújtson számukra anélkül, 
hogy veszélyeztetné a megállapodások 
tartalmának megtárgyalásával 
kapcsolatos lehetőségeiket.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság a hozzá beérkezett 
valamennyi információt elektronikus 
formában hozzáférhetővé teszi minden 
tagállam számára. A Bizottság tiszteletben 
tartja a rendelkezésre bocsátott 
információk, különösen az üzleti 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó tagállami kérelmeket. Az 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó kérelem azonban nem 
korlátozza a Bizottság hozzáférését a 

(12) A Bizottság a hozzá beérkezett 
valamennyi nem bizalmas információt 
elektronikus formában hozzáférhetővé teszi 
minden tagállam számára. A Bizottság 
tiszteletben tartja a rendelkezésre bocsátott 
információk, különösen az üzleti 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó tagállami kérelmeket. Az 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó kérelem azonban nem 
korlátozza a Bizottság hozzáférését a 
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bizalmas információkhoz, mivel a 
Bizottságnak a saját értékelése 
elvégzéséhez átfogó tájékoztatásra van 
szüksége. Az információk bizalmas 
kezelésére vonatkozó kérelmek nem érintik 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz történő 
hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott, 
dokumentumokhoz való hozzáférésre 
vonatkozó jogosultságot.

bizalmas információkhoz, mivel a 
Bizottságnak a saját értékelése 
elvégzéséhez átfogó tájékoztatásra van 
szüksége. A Bizottság felel a bizalmassági 
záradék alkalmazásának garantálásáért és 
annak jogi következményeiért. Az 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó kérelmek nem érintik az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz történő hozzáféréséről 
szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott, dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó jogosultságot.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kormányközi megállapodásokra 
vonatkozó információk rendszeres cseréje 
uniós szinten lehetővé teszi a bevált 
gyakorlatok kialakítását. A Bizottság e 
bevált gyakorlatok alapján javaslatokat 
tehet a tagállamok és a harmadik országok 
között megkötendő kormányközi 
megállapodásokban alkalmazandó 
szabványos záradékokra. E nem kötelező 
érvényű szabványos záradékok 
alkalmazása kizárja, hogy a kormányközi 
megállapodások ellentétesek legyenek az 
uniós joggal.

(13) A kormányközi megállapodásokra 
vonatkozó információk rendszeres cseréje 
uniós szinten lehetővé teszi a bevált 
gyakorlatok kialakítását. A Bizottság e 
bevált gyakorlatok alapján, az Unió külső 
politikái tekintetében az EKSZ-szel 
együttműködve javaslatokat tehet a 
tagállamok és a harmadik országok között 
megkötendő kormányközi
megállapodásokban alkalmazandó 
szabványos záradékokra. E nem kötelező 
érvényű szabványos záradékok 
alkalmazása kizárja, hogy a kormányközi 
megállapodások ellentétesek legyenek az 
uniós joggal vagy az Unió által kötött 
nemzetközi megállapodásokkal. A 
Bizottságnak ezenkívül nem kötelező 
érvényű, olyan uniós elvekre és 
politikákra vonatkozó standard 
záradékokat kell javasolnia, mint az 
emberi jogok tiszteletben tartása, a 
demokrácia, a jó kormányzás, a 
jogállamiság és társadalmi párbeszéd, 
beleértve a vállalati társadalmi 
felelősségvállalást, az éghajlatváltozás, a 
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környezetvédelem, az energiahatékonyság, 
a megújuló energiaforrások és az uniós 
bioüzemanyag-célok.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A meglévő, valamint az új 
kormányközi megállapodások kölcsönös 
ismeretének javítása lehetővé teszi, hogy a 
tagállamok az energiaellátást érintő 
kérdésekben egymás között, illetve a 
Bizottsággal összehangoltabban 
működjenek együtt. A hatékonyabb 
együttműködés révén a tagállamok teljes 
mértékben ki tudják használni az Unió 
politikai és gazdasági súlyából adódó 
előnyöket. 

(14) A meglévő, valamint az új 
kormányközi megállapodások kölcsönös 
ismeretének javítása lehetővé teszi, hogy a 
tagállamok az energiaellátást érintő 
kérdésekben egymás között, illetve a 
Bizottsággal összehangoltabban 
működjenek együtt. A hatékonyabb 
együttműködés révén a tagállamok teljes 
mértékben ki tudják használni az Unió 
politikai és gazdasági súlyából adódó 
előnyöket, az Európai Bizottság és a 
tagállamok számára lehetővé válik, hogy 
teljes mértékben összehangolják az 
Unióba történő energia behozatalával, 
beleértve a megújuló energia importjával 
kapcsolatos erőfeszítéseiket, továbbá 
erősödik az Unió saját stratégiai szerepe 
és külpolitikai képességei.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az Európai Bizottság 
energiaügyekért felelős tagja és az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője, az EKSZ-szel 
együttműködve aktívan fellép e 
határozatnak megfelelően, azt előmozdítja 
harmadik országokkal való 
kapcsolataiban és évente jelentést nyújt be 
e határozat alkalmazásáról az Európai 
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Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a határozat információcsere-
mechanizmust hoz létre a tagállamok és a 
Bizottság között a kormányközi 
megállapodások tekintetében.

(1) Ez a határozat információcsere-
mechanizmust hoz létre a tagállamok és a 
Bizottság között a 2. cikkben 
meghatározott, az energiaellátás területén 
létrejövő kormányközi megállapodások 
tekintetében.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.„kormányközi megállapodás”: a 
tagállamok és harmadik országok között 
létrejött minden olyan jogilag kötelező 
erejű megállapodás, amely várhatóan
befolyásolja a belső energiapiac 
működését, illetve az energiaellátás 
biztonságát az Unióban;

1. „kormányközi megállapodás”: a 
tagállamok és harmadik országok között 
létrejött minden olyan jogilag kötelező 
erejű megállapodás, amely befolyásolja a 
belső energiapiac működését, illetve az 
energiaellátás biztonságát az Unióban;

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 

(1) A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül benyújtanak a 
Bizottsághoz minden, közöttük és 
harmadik országok között létrejött 
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létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

kormányközi megállapodást, azok 
mellékleteit és valamennyi módosítását, 
továbbá minden olyan szöveget, amelyekre 
azokban kifejezetten hivatkoznak, 
amennyiben ezek a szövegek olyan 
elemeket tartalmaznak, amelyeknek 
működési következményei vannak a belső 
energiapiac működésére vagy az 
energiaellátás biztonságára nézve. A 
Bizottság a hozzá beérkezett 
dokumentumokat – a bizalmas részek 
kivételével – elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi. Az adott kormányközi 
megállapodások kézhezvételét követő 12 
hónapon belül a Bizottság – az uniós 
külpolitika tekintetében az EKSZ-szel 
együttműködve – értékeli a beérkezett 
megállapodásokat és tájékoztatja az 
érintett tagállamokat megállapodásaik 
uniós joggal vagy az Unió által megkötött 
nemzetközi megállapodásokkal való 
lehetséges összeegyeztethetetlenségéről.
Minden olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni,
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
tárgyalásokat kezdeményez harmadik 
országgal meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy a 
tárgyalások céljairól, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezésekről és minden 
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legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi. Az érintett tagállam rendszeresen 
tájékoztatja a Bizottságot a folyamatban 
lévő tárgyalásokról. A Bizottság vagy az 
érintett tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

más lényeges információról írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét, illetve a megállapodásban 
vagy annak módosításában kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegeket elküldi a 
Bizottságnak, amely a hozzá beérkezett 
dokumentumokat – a 7. cikknek 
megfelelően bizalmasnak minősülő részek 
kivételével – elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi.

(3) Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét, illetve a megállapodásban 
vagy annak módosításában kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegeket, amennyiben 
ezek a szövegek olyan elemeket 
tartalmaznak, amelyeknek működési 
következményei vannak a belső 
energiapiac működésére vagy az 
energiaellátás biztonságára nézve, elküldi 
a Bizottságnak. A tagállamok 
rendelkezésre bocsáthatják a benyújtott 
információk összefoglalóit. Az érintett 
tagállam utasításai szerint a Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat – a 7. 
cikknek megfelelően bizalmasnak 
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minősülő részek kivételével – elektronikus 
formában minden tagállam számára 
hozzáférhetővé teszi.

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy 
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást 
lefolytató tagállam kérelmére, a 
megállapodás aláírását megelőzően 
ellenőrizheti, hogy a szóban forgó 
megállapodás összeegyeztethető-e az uniós 
joggal. Amennyiben a Bizottság vagy az 
érintett tagállam kéri a szóban forgó 
kormányközi megállapodás uniós joggal 
való összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani. 
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

1. A lehető leghamarabb, de a tárgyalások 
lezárását követően legkésőbb négy héttel, 
az érintett tagállam tájékoztatja a 
Bizottságot a tárgyalások lezárásáról és a 
Bizottság számára vizsgálat céljából 
benyújtja a már megtárgyalt, de még nem 
aláírt kormányközi szerződés tervezetét, 
beleértve annak mellékleteit és azon egyéb 
szövegeket, amelyekre egyértelműen 
hivatkozik. A Bizottság, a tárgyalás 
lezárásával kapcsolatos tájékoztatását 
követő két hónapon belül, tájékoztatja a 
tagállamot a megtárgyalt megállapodás, 
valamint annak mellékletei és a benne 
egyértelműen hivatkozott egyéb szövegek 
uniós joggal, különösen az uniós 
versenyjoggal és az uniós belső 
energiapiaci szabályozással, illetve az 
Unió által kötött nemzetközi 
megállapodásokkal való 
összeegyeztethetetlenségére vonatkozó 
kétségekről. Az érintett tagállam a 
kormányközi megállapodás tervezetének 
Bizottsághoz történő benyújtásától 
számított két hónapig nem írhatja alá a 
megállapodást. Amennyiben a Bizottság 
ezen időszak alatt a megállapodás 
tervezetével kapcsolatban nem ad választ, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az ellen nem 
emelt kifogást. A tagállam további két 
hónappal elhalasztja a kormányközi 
megállapodás aláírását, amennyiben a 
Bizottságtól olyan választ kapott, 
amelynek értelmében a megtárgyalt, de 
még nem aláírt megállapodás nem 
összeegyeztethető az uniós joggal vagy az 
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Unió által megkötött nemzetközi 
megállapodásokkal. E két hónap alatt a 
Bizottság jogi véleményt ad.
2. Amennyiben a jogi vélemény 
összeegyeztethetetlenségeket állapít meg a 
megtárgyalt kormányközi megállapodás és 
az uniós jog vagy az Unió által megkötött 
nemzetközi megállapodások között, a 
Bizottság konkrétan meghatározza az adott 
összeegyeztethetetlenséget és ajánlásokat 
tesz annak megszüntetésére.
3. A tagállamok megfelelően figyelembe 
veszik a Bizottság ajánlásait és – adott 
esetben – újratárgyalják a megállapodást. 
Amennyiben az ajánlásokat nem veszik 
figyelembe, és továbbra is súlyos kételyek 
állnak fenn az aláírt kormányközi 
megállapodás és az uniós jog vagy az Unió 
által megkötött nemzetközi megállapodások 
közötti összeegyeztethetőség tekintetében, a 
Bizottság megvizsgálja kiigazító 
intézkedések elfogadásának lehetőségét a 
helyzet orvoslására.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) áttekintse a kormányközi 
megállapodások terén történt előrelépést;

a) áttekintse a kormányközi 
megállapodások terén történt előrelépést és 
biztosítsa a következetességet és a 
koherenciát a legfontosabb 
energiatermelő, -fogyasztó és 
tranzitországokkal folytatott, uniós 
energiapolitikát érintő külkapcsolatok 
terén;
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Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghatározza a kormányközi 
megállapodásokkal kapcsolatos általános 
problémákat és mérlegelje a problémák 
kezelésére szolgáló megfelelő fellépéseket;

b) meghatározza a kormányközi 
megállapodásokkal kapcsolatos általános 
problémákat és mérlegelje a problémák 
kezelésére szolgáló megfelelő fellépéseket 
és lehetséges megoldásokat javasol a 
tagállamok számára;

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az energiaszállító országokkal 
kapcsolatos határozott és összehangolt 
megközelítés alkalmazásával javítsa az 
Unió általános stratégiai szerepét;

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bevált gyakorlatok alapján szabványos 
záradékokat dolgozzon ki, amelyek 
alkalmazása biztosíthatja, hogy a jövőbeli 
kormányközi megállapodások teljes 
mértékben összhangban legyenek az 
energiaellátásra vonatkozó uniós 
jogszabályokkal.

c) a bevált gyakorlatok alapján nem 
kötelező érvényű szabványos záradékokat 
dolgozzon ki, amelyek alkalmazása 
biztosíthatja, hogy a jövőbeli kormányközi 
megállapodások teljes mértékben 
összhangban legyenek az energiaellátásra 
vonatkozó uniós jogszabályokkal.
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Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk alapján a Bizottság részére 
nyújtott tájékoztatás során a tagállam 
jelezheti, ha az információ valamely része 
bizalmasnak minősül, és hogy a megadott 
információ megosztható-e más 
tagállamokkal, különösen kereskedelmi 
információ esetében. A Bizottság ezeket a 
jelzéseket tiszteletben tartja. A titoktartásra 
vonatkozó kérelem nem korlátozza a 
Bizottság hozzáférését a bizalmas 
információkhoz.

A 3. cikk alapján a Bizottság részére 
nyújtott tájékoztatás során a tagállam 
jelezheti, ha az információ valamely része 
bizalmasnak minősül, és hogy a megadott 
információ megosztható-e más 
tagállamokkal, különösen kereskedelmi 
információ esetében. A Bizottság ezeket a 
jelzéseket tiszteletben tartja. A titoktartásra 
vonatkozó kérelem nem korlátozza a 
Bizottság hozzáférését a bizalmas 
információkhoz. A Bizottság biztosítja, 
hogy a bizalmas információkhoz 
szigorúan csak a Bizottság azon 
személyzete férhessen hozzá, amelynek 
erre elengedhetetlenül szüksége van 
ahhoz, hogy a 4., 5. és 6. cikkben 
hivatkozott célokból rendelkezésre 
bocsássa az információkat.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felülvizsgálat Jelentéstétel és felülvizsgálat

1. A Bizottság négy évvel e határozat 
hatálybalépését követően jelentést nyújt be 
az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz e határozat alkalmazásáról.

1. A Bizottság évente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak e 
határozat alkalmazásáról. A jelentésnek 
tartalmaznia kell a 3. cikk értelmében 
kapott információkat.

2. A jelentésben elsősorban azt kell 
értékelni, hogy e határozat megfelelő 
keretet biztosít-e ahhoz, hogy a 
kormányközi megállapodások az uniós 
joggal teljes mértékben összhangban 
legyenek, illetve a kormányközi 

2. A Bizottságnak ezen irányelv 
hatálybalépését követő négy éven belül 
átfogó értékelési jelentést kell készítenie 
az Európai Parlament számára. Az 
értékelési jelentésben elsősorban azt kell 
értékelni, hogy e határozat megfelelő 
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megállapodások vonatkozásában a 
tagállamok magas szintű együttműködést 
folytassanak.

keretet biztosít-e ahhoz, hogy a 
kormányközi megállapodások az uniós 
joggal teljes mértékben összhangban 
legyenek, illetve a kormányközi 
megállapodások vonatkozásában a 
tagállamok magas szintű együttműködést 
folytassanak.
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