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RÖVID INDOKOLÁS

Mivel az EU huzamosabb ideig még nettó energiaimportőr marad, a Bizottság 
kereskedelempolitikájának kedvező feltételeket kell biztosítania az energetikai termékek 
kereskedelme számára. E cél elérése érdekében a harmadik országokkal kormányközi 
megállapodásokat kötő tagállamok támogatását élvezi, amely megállapodások gyakran 
kereskedelmi feltételekre és helyhez kötött infrastruktúrába történő beruházásokra 
vonatkoznak.  Bár e szempontok indokolttá tehették volna az irányelv jogalapjának az 
EUMSZ 207. cikkével történő kibővítését, el kell ismerni, hogy az irányelv elsődleges célja 
információcsere-rendszer létrehozása a belső piac megfelelő működése, a fokozottabb 
fenntarthatóság és az energiaellátás biztonságának biztosítása érdekében, ezért annak 
jogalapja az EUMSZ 194. cikke. A tagállamok és harmadik országok között az energiaellátás 
területén kötött kormányközi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus 
létrehozása ezért elsősorban az európai energiapolitika céljait szolgálja.

A tagállamok közötti javasolt információcsere és az Európai Bizottság által nyújtott 
összehangolt támogatás erősítené a belső piacot azáltal, hogy biztosítaná olyan jogszabályok 
helyes végrehajtását, mint a harmadik energiacsomag. A javaslat eszközt jelent a tagállamokra 
nehezedő azon nyomás csökkentésére, hogy az uniós szabályozással összeegyeztethetetlen 
szabályozói engedményeket fogadjanak el kormányközi megállapodásokban. A szabályozási 
fejleményekkel kapcsolatos megfelelőbb tájékozottság és ismeretek a Bizottság olyan nagy 
energiaszállító államokkal kapcsolatos kereskedelempolitikájának kialakításához is 
hozzájárulnak, mint Oroszország.

Ezenkívül a javaslat a tárgyalási folyamatok során a tagállami erőfeszítések 
összehangolásával segítséget nyújthat az uniós ellátásbiztonság növeléséhez. Az 
információcsere támogatja a gázellátás biztonságáról szóló rendeletben foglalt szolidaritási 
mechanizmus megvalósítását azáltal, hogy tájékoztatást nyújtana az importenergia 
mennyiségéről és forrásairól annak érdekében, hogy az uniós tagállamok számára 
megvalósulhasson az ellátásbiztonság. Másodszor, növeli az energiabiztonságot annak 
szavatolásával, hogy valamennyi megállapodás teljes mértékben összhangban legyen az Unió 
belső energiapiacával és az uniós jogszabályokkal, ezáltal biztosítva a végrehajtott 
beruházások számára szükséges stabil jogi keretet. Ez az EU kereskedelem- és beruházási 
politikával kapcsolatos jogkörének érdekeit is szolgálja. Mivel az EU évente több mint 400 
milliárd eurót költ energiabehozatalra, csökkenteni kell az EU külső energiafüggőségét és 
növelni kell geopolitikai függetlenségét és energiabiztonságát. A javasolt információcsere-
mechanizmus és a tagállamoknak a legalább 20%-os energiamegtakarítás elérésére irányuló 
egyidejű erőfeszítései évente legalább 50 milliárd euróval csökkentik majd az uniós 
gazdaságokból az energiatermelő országokba áramló összegeket és fokozzák az EU 
energiabiztonságát.

Az információcsere-mechanizmusnak fokoznia kell a fenntarthatóságot egyrészt az 
energetikai beruházásokkal kapcsolatos döntések hosszú távú uniós éghajlati és energiaügyi 
célokhoz történő hozzáigazításával, másrészt az energiaszállítási infrastruktúrák 
megkettőzésének elkerülésével. Ez utóbbi – tekintettel az ilyen típusú infrastruktúrák hosszú 
beruházási ciklusára és élettartamára – nemcsak a hatékonyság hiányát és a fenntartható uniós 
gazdaság jövőbeli körülményei között feleslegessé váló túlzott fosszilis tüzelőanyag-kapacitás 
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megcsontosodását eredményezné, hanem gazdaságilag is nélkülözné a hatékonyságot, ami
többletköltségeket eredményezne. Az Európai Parlament erre már a Bendtsen-jelentésben1

felhívta a figyelmet, amelyben kijelentette, hogy az energiamegtakarítás kulcsfontosságú 
szerepet játszik az energiabiztonság növelésében, mivel a 20%-os megtakarítási cél 
megvalósításával annyi energiát lehet megtakarítani, amennyit 15 Nabucco csővezeték képes 
szállítani. A végső cél az kell legyen, hogy valamennyi tagállam vállalkozásainak és 
fogyasztóinak hasznára váljon az elérhető árú, fenntartható és biztonságos energiaellátás.

A javasolt módosítások támogatják a Bizottság erre irányuló javaslatát, ugyanakkor megőrzik 
a tagállamok autonómiáját harmadik országokkal kötendő megállapodásaik megtárgyalásakor.

A kormányközi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások előzetes összeegyeztethetőségi 
ellenőrzése a leghatékonyabb módja a szükséges biztonság megteremtésének a szerződések 
uniós jogszabályokkal és hosszú távú szakpolitikai célkitűzésekkel való 
összeegyeztethetősége tekintetében. A hatékony munka érdekében főszabályként a 
Bizottságnak megkötésük előtt értékelnie kell az új megállapodásokat. Ha maguk a 
tagállamok kívánják biztosítani a jogi összeegyeztethetőséget, valamint a fokozottabb 
ellátásbiztonságot és fenntarthatóságot, a Bizottság feladata, hogy véleményben javaslatot 
tegyen a későbbi szükséges változtatásokra. Az érintett tagállam időben megkapja ezen 
ajánlásokat a jogi bizonytalanságok, a nem összehangolt, fenntarthatatlan vagy gazdaságilag 
nem megalapozott döntések, valamint a Bizottság által vezetett lehetséges jövőbeli jogsértési 
eljárások elkerülése érdekében.

Ugyanígy, a Bizottságnak értékelnie kell a meglévő megállapodásokat és megjegyzéseket 
kell fűznie hozzájuk az uniós joggal való lehetséges összeegyeztethetetlenség tekintetében 
annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelő módon újratárgyalhassák e megállapodásokat. 
Mindazonáltal nem célszerű a meglévő vagy új megállapodásokra vonatkozó hivatalos 
engedélyezési eljárás létrehozása, mivel ez túlzott terhet róna a javasolt határozatra.

Annak érdekében, hogy ne nehezedjen túlzott teher a vállalatokra és a tagállamokra, 
egyértelművé kell tenni azt is, hogy a Bizottságnak egységes és következetes megközelítést 
kell alkalmaznia a vélemények megfogalmazásakor, különös tekintettel valamennyi uniós jogi 
rendelkezésre. Valamennyi jelenlegi és jövőbeli harmadik fél általi hozzáférésre vonatkozó 
kivételt a versenypolitikában meglévő működő jogi keret figyelembevételével kell értékelni 
és úgy kell kialakítani, hogy az uniós polgárok érdekeit szolgálja, különös tekintettel az 
energiafogyasztókra, akiknek a liberalizált energiapiac teljes előnyit kell tudniuk élvezni. Ezt 
kell a javasolt továbbfejlesztett információcsere céljának tekinteni.

MÓDOSÍTÁSOK

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

                                               
1 Az Európai Parlament 2010. december 15-i állásfoglalása az energiahatékonysági cselekvési terv 
felülvizsgálatáról (2010/2107(INI))
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Módosítás 1

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 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, ugyanakkor elkerülhető 
legyen a többletkapacitás felhalmozódása, 
ezáltal biztosítva a gazdasági 
hatékonyságot, a fenntarthatóságot és a 
tisztességes fogyasztói árakat.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottságnak gondoskodnia kellene 
az európai fogyasztók érdekeinek 
tiszteletben tartásáról úgy, hogy 
megköveteli, hogy az energiaügy területén 
megkötött kormányközi megállapodások 
összhangban legyenek az uniós 
jogszabályokkal, és különösen az uniós 
belső piaci szabályozással, beleértve a 
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belső energiapiacról szóló uniós 
szabályozásban foglalt, harmadik felek 
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ezzel a határozattal létrehozandó 
információcsere-mechanizmus hatálya alól 
ki kell vonni azokat a kormányközi 
megállapodásokat, amelyekről egyéb uniós 
jogi aktusok (mint például a tagállamok és 
harmadik országok közötti kétoldalú 
beruházási megállapodások tekintetében 
átmeneti rendelkezések megállapításáról 
szóló …/…/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet) alapján teljes egészében 
értesíteni kell a Bizottságot.

(5) Az ezzel a határozattal létrehozandó 
információcsere-mechanizmus hatálya alól 
ki kell vonni azokat a kormányközi 
megállapodásokat, amelyekről egyéb uniós 
jogi aktusok (mint például a tagállamok és 
harmadik országok közötti kétoldalú 
beruházási megállapodások tekintetében 
átmeneti rendelkezések megállapításáról 
szóló …/…/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet) alapján teljes egészében 
értesíteni kell a Bizottságot. A 
Bizottságnak azonban el kell végeznie a 
tagállamok és harmadik országok közötti 
ilyen típusú kétoldalú megállapodások 
átvilágítását a bennük foglalt azon 
energiaügyi rendelkezések tekintetében, 
amelyek ezen irányelv hatályát érintik, és 
jelentést kell készíteni a tagállamoknak és 
a Parlamentnek.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottságnak – saját hatáskörében 
vagy a kormányközi megállapodásról 
tárgyalást folytató tagállam kérelmére –
jogában áll a megállapodás aláírása előtt 
megvizsgálni, hogy a szóban forgó 
megállapodás összhangban van-e az uniós 

(10) A Bizottságnak a megállapodás 
aláírása előtt meg kellene vizsgálnia, hogy 
a szóban forgó megállapodás összhangban 
van-e az uniós joggal, és véleményt kell 
megfogalmaznia arról, hogy az érintett 
tagállam által megfelelő módon 
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joggal. figyelembe veendő uniós jogszabályi 
előírások alapján szükséges-e a 
megállapodás újratárgyalása.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A belső energiapiac és a közös 
energiastratégia létezéséből következően a 
kormányközi megállapodások hatással 
vannak a közös politikára. Ezért 
biztosítani kell, hogy a kormányközi 
megállapodások illeszkedjenek a közös 
szakpolitikai megközelítéshez.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Sok energiaügyi megállapodás 
beruházási elemeket is magában foglal. 
Így például az Energia Charta a 
beruházásokra vonatkozó szabályokat is 
tartalmaz. Ezért biztosítani kell, hogy az 
energiaügyi megállapodások és a 
beruházási megállapodások összhangban 
legyenek egymással. Ezzel összefüggésben 
különösen tekintettel kell lenni az Európai 
Parlament jövőbeni beruházási politikával 
kapcsolatos jogaira és ajánlásaira.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Az Európai Bizottságnak a 
kormányközi megállapodások 
koordinálása során aktív és támogató 
szerepet kell vállalnia annak biztosítása 
érdekében, hogy valamennyi előírás 
megvalósítható legyen.

Módosítás 8

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 kormányközi 
megállapodások tekintetében az Unió 
energiabiztonságának, a belső 
energiapiac működésének és az Unió 
energiaüggyel kapcsolatos külső fellépései 
következetességének és koherenciájának 
javítása, valamint ezek uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének biztosítása 
érdekében.

Módosítás 9

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 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 

(1) A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
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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.

hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Az adott 
kormányközi megállapodások 
kézhezvételét követő 12 hónapon belül a 
Bizottság értékeli a megállapodásokat és 
tájékoztatja az érintett tagállamokat 
megállapodásaik uniós joggal 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 10

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 
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 

(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 
legkorábbi időpontban, de 3 hónapnál 
semmi esetben sem később, 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 
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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.

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.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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 tagállamok a már megtárgyalt, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodások tervezetét vizsgálat 
céljából benyújtják a Bizottságnak. A 
Bizottság legkésőbb a benyújtást követő 
négy hónapon belül ellenőrzi, hogy a 
szóban forgó megállapodás 
összeegyeztethető-e az uniós joggal,
különös tekintettel a versenyjogra és a 
belső energiapiaci szabályozásra. Az 
érintett tagállam ezen vizsgálati időszak 
alatt nem írhatja alá a megállapodást. A 
vizsgálati időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani. 
Amennyiben a Bizottság a vizsgálati 
időszak alatt a megállapodás tervezetével 
kapcsolatban nem nyilvánít véleményt, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az ellen nem 
emelt kifogást.
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Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben az adott kormányközi 
megállapodás tervezetének értékelése 
negatív véleményt eredményez, a Bizottság 
lehetséges megoldásokat ajánl vagy 
konkrétan meghatározza azon 
szempontokat, amelyeket az újratárgyalás 
során az érintett tagállamnak megfelelő 
módon figyelembe kell vennie.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság előmozdítja a tagállamok 
közötti koordinációt azzal a szándékkal, 
hogy:

(1) A Bizottság előmozdítja és ösztönzi a 
tagállamok közötti koordinációt azzal a 
szándékkal, hogy:

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 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 szabványos 
záradékokat dolgozzon ki, amelyek 
alkalmazása biztosíthatja, hogy a jövőbeli 
kormányközi megállapodások teljes 
mértékben összhangban legyenek az 
energiaellátásra vonatkozó uniós 
jogszabályokkal, valamint az EU hosszú 
távú energiaügyi és éghajlat-politikai 
célkitűzéseiben foglalt energiaellátási 
biztonsági szinttel.
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Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a megállapodások integrálódjanak a 
2050-re vonatkozó ütemtervben leírtak 
szerinti közös európai energiapolitikába 
és váljanak annak részévé.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
6a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiaügyi és beruházási 
megállapodások összhangja
Az Európai Bizottság biztosítja, hogy a 
beruházásokkal kapcsolatos 
rendelkezéseket tartalmazó energiaügyi 
megállapodások összhangban álljanak a 
kétoldalú beruházási megállapodásokra 
vonatkozó jogszabályokkal. Az Európai 
Bizottság emellett gondoskodik arról, 
hogy a beruházásokkal kapcsolatos 
rendelkezéseket tartalmazó energiaügyi 
megállapodások tekintetében a jövőben 
biztosítottak legyenek az Európai 
Parlament részvételi jogai. Különösen 
tekintetbe kell venni az Európai 
Parlament jövőbeni beruházási politikával 
kapcsolatos ajánlásait.
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Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felülvizsgálat Jelentéstétel és felülvizsgálat

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság kétévente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek a 3. cikk alapján 
kapott információkról, és e határozat 
hatálybalépését követő 2 éven belül átfogó 
értékelést készít az Európai Parlament 
számára.
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