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* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok és harmadik országok között az energiaellátás területén kötött 
kormányközi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0540),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
194. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0235/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság és 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

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 

(3) A belső energiapiac megfelelő 
működéséhez az szükséges, hogy a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 

                                               
1 HL C […], […], […] o.
2 HL C […], […], […] o.
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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.

energiabehozatalt teljes egészében a belső 
energiapiacot létrehozó rendelkezések 
szabályozzák. A nem megfelelően működő 
belső energiapiac az energiaellátás 
biztonságát tekintve kiszolgáltatott és 
hátrányos 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.

Or. en

Módosítás 2
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 
irányuló energiabehozatal mennyiségét 
érintő valamennyi kormányközi 
megállapodásra kell kiterjednie.

(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 
energiabehozatal mennyiségét érintő 
valamennyi kormányközi megállapodásra 
kell kiterjednie.

Or. en
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Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Figyelembe véve az uniós jog 
elsőbbségét és a tagállamok és az Unió 
közötti lojális együttműködésnek az 
Európai Unióról szóló szerződés 4. cikke 
(3) bekezdésében foglalt elvét, továbbá 
tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 351. cikkére, a 
Bizottságnak értékelnie kell a még be nem 
jelentett meglévő kormányközi 
megállapodások uniós joggal való 
összeegyeztethetőségét. 
Összeegyeztethetetlenség esetén a 
tagállamoknak meg kell tenniük minden 
szükséges lépést, hogy megfelelő 
megoldást találjanak a feltárt 
összeegyeztethetetlenség megszüntetésére.

Or. en

Indokolás

Az uniós jog elsőbbsége és a tagállamok és az Unió közötti lojális együttműködés elve alapján 
értékelni kell és szükséges esetben létre kell hozni az Unió és a tagállamok megosztott 
hatásköreit érintő kormányközi megállapodások közötti összeegyeztethetőséget. Ez hosszú 
távú jogbiztonságot eredményez a kereskedelmi megállapodások és a meglévő kormányközi 
megállapodásokon alapuló befektetői döntések számára.

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 
joggal.

(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 
joggal. Amennyiben a vizsgálat az uniós 
joggal való összeegyeztethetetlenséget 
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állapít meg, a Bizottságnak véleményt kell 
megfogalmaznia a feltárt 
összeegyeztethetetlenségről, és ajánlásokat 
kell tennie annak megszüntetésére. A 
tagállamoknak megfelelő módon 
figyelembe kell venniük ezen ajánlásokat, 
és szükség esetén újra kell tárgyalniuk a 
megállapodást. Ha a Bizottság úgy véli, 
hogy az ajánlásokat nem vették megfelelő 
mértékben figyelembe és továbbra is 
kétséges a kormányközi megállapodás 
uniós joggal való összeegyeztethetősége, a 
Bizottságnak jogsértési eljárást kell 
indítania.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi javaslat nem jelzi egyértelműen, hogy mi a teendő abban az esetben, ha az előzetes 
értékelés az uniós joggal való összeegyeztethetetlenséget tár fel. A jogbiztonság javítása és az 
egyértelmű szabályozási keret biztosítása érdekében a Bizottságnak támogatást kell nyújtania 
az ilyen helyzetek korrigálására, a tagállamoknak pedig figyelembe kell venniük a Bizottság 
véleményét.

Módosítás 5
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 javaslatokat 
tehet a tagállamok és a harmadik országok 
között megkötendő kormányközi 
megállapodásokban alkalmazandó 
szabványos, jogilag nem kötelező érvényű
záradékokra. E nem kötelező érvényű 
szabványos záradékok alkalmazása kizárja, 
hogy a kormányközi megállapodások 
ellentétesek legyenek az uniós joggal.

Or. en



PR\882629HU.doc 9/20 PE475.868v01-00

HU

Indokolás

A tagállamok döntése, hogy figyelembe veszik-e vagy sem a Bizottság ajánlását. A 
kormányközi megállapodás részes feleinek és a vállalatoknak azonban tudatában kell lenniük 
a következményeknek.

Módosítás 6
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, és az lehetővé teszi a Bizottság 
számára, hogy megoldásokat javasoljon a 
kormányközi megállapodásokban feltárt 
problémákra.

Or. en

Indokolás

A Bizottság rendelkezik a legteljesebb képpel az energia területén megkötött kormányközi 
megállapodások helyzetét illetően. Ezért a feltárt problémákra megoldásokat kell javasolnia, 
amelyek a lehető legtöbb körülményt figyelembe veszik.

Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A Bizottságnak a határozat 
hatálybalépését követő négy éven belül 
értékelnie kell, hogy az megfelelő és 
hatékony keretet biztosít-e ahhoz, hogy a 
kormányközi megállapodások az uniós 
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joggal teljes mértékben összhangban 
legyenek, illetve a kormányközi 
megállapodások vonatkozásában a 
tagállamok magas szintű együttműködést 
folytassanak. Ha az értékelés 
hiányosságokat tár fel a szabályozási 
keretben, a Bizottságnak jogalkotási
javaslatot kell benyújtania a hiányosságok 
megszüntetésére.

Or. en

Indokolás

A javaslat nem rögzíti, hogy mit kell tenni, ha az értékelés rámutat, hogy az eszköz nem érte el 
célját. A Bizottságot egyértelműen meg kell bízni azzal és kötelezni kell arra, hogy orvosolja a 
helyzetet, és a határozat felülvizsgálata vagy egy kiegészítő eszközre irányuló javaslat 
benyújtása révén tegye meg a megfelelő jogi lépéseket.

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 az energiaellátás 
területén létrejövő kormányközi 
megállapodások tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében konkrétan meg kell határozni, hogy milyen típusú 
megállapodások tartoznak e határozat hatálya alá.

Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E határozat hatálya – a 994/2010/EU 
rendelet 13. cikkének (6) bekezdése 

(2) E határozat – a 994/2010/EU rendelet 
13. cikkének (6) bekezdése alapján a 
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alapján a Bizottsághoz benyújtandó
kormányközi megállapodások kivételével –
nem terjed ki azokra a kormányközi 
megállapodásokra, amelyeket az uniós jog 
alapján egyéb különleges értesítési 
eljárások keretében a Bizottságnak teljes 
egészében el kell küldeni.

Bizottságnak bejelentendő  számára 
megküldendő kormányközi 
megállapodások kivételével – nem 
alkalmazandó azokra a kormányközi 
megállapodásokra, amelyeket az uniós jog 
alapján egyéb különleges értesítési 
eljárások keretében a Bizottságnak teljes 
egészében el kell küldeni.

Or. en

Módosítás 10
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;

Or. en

Módosítás 11
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 
hozzá beérkezett dokumentumokat 

(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 kormányközi 
megállapodások, köztük azok mellékletei 



PE475.868v01-00 12/20 PR\882629HU.doc

HU

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.

és módosításai, továbbá a bennük 
kifejezetten hivatkozott egyéb szövegek 
teljes egészében történő benyújtását 
követő 6 hónapon belül a Bizottság 
értékeli ezek uniós joggal való 
összeegyeztethetőségét, különös tekintettel 
az uniós versenyjogra és a belső 
energiapiacra vonatkozó szabályozásra. 
Amennyiben a benyújtott kormányközi 
megállapodás nem összeegyeztethető az 
uniós joggal, a tagállam minden 
intézkedést megtesz a feltárt 
összeegyeztethetetlenség megszüntetésére.
A Bizottság a hozzá beérkezett 
dokumentumokat elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi, de nem hoz nyilvánosságra az adott 
tagállam által bizalmasnak minősített 
információkat.

Or. en

Indokolás

Az uniós jog elsőbbsége és a tagállamok és az Unió közötti lojális együttműködés elve alapján 
értékelni és szükséges esetben létre kell hozni az Unió és a tagállamok megosztott hatásköreit 
érintő kormányközi megállapodások közötti összeegyeztethetőséget. Ez hosszú távú 
jogbiztonságot eredményez a kereskedelmi megállapodások és a meglévő kormányközi 
megállapodásokon alapuló befektetői döntések számára.

Módosítás 12
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 

(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 legkésőbb 3 
hónappal, írásban kell tájékoztatnia a 
Bizottságot. A Bizottság részére küldött 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 
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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.

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. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vesz a tárgyalásokon 
és jogi tanácsokat nyújt a tárgyaló 
tagállamnak a tárgyalt kormányközi 
megállapodás és az uniós jog közötti 
összeegyeztethetetlenség elkerülésére.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműbb jogi helyzet érdekében az eszköznek pontos határidőről kell rendelkeznie, 
amelyet a tagállamoknak be kell tartaniuk, amikor a Bizottságot tájékoztatják arról, hogy 
tárgyalásokat kívánnak kezdeményezni. Amennyiben valamely tagállam vagy a Bizottság jelzi, 
hogy megfigyelőként részt kíván venni a tárgyalásokon, a Bizottságnak nincs mérlegelési 
jogköre, hogy részt vegyen-e vagy sem.

Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) 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 cikkben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak. Az ennek a 
határozatnak megfelelően tett értesítést a 
994/2010/EU rendelet 13. cikkének (6) 
bekezdésében előírt értesítési kötelezettség 
teljesítésének kell tekinteni.
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Or. en

Indokolás

A 994/2010/EU rendelet 13. cikke (6) bekezdésének a) pontja már a Bizottságnak történő 
jelentéstételi kötelezettséget ír elő a gázszállítási szerződésekre vonatkozóan. A kettős 
jelentéstétel elkerülése érdekében e határozatban meg kell határozni, hogy a kormányközi 
megállapodások e határozat alapján történő benyújtása révén a tagállamok eleget tesznek a 
rendeletben foglalt kötelezettségnek.

Módosítás 14
Határozatra irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk törölve
A Bizottság közreműködése

Amennyiben egy tagállam a 3. cikk (2) 
bekezdése szerint arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy új 
kormányközi megállapodás megkötése 
céljából tárgyalásokat kíván kezdeni 
harmadik országgal, úgy a tagállam 
kérheti a Bizottság közreműködését a 
tárgyalások lefolytatásában.

Or. en

Indokolás

E cikk tartalmát a 12. módosítás már magában foglalja.

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 

(1) A lehető leghamarabb, de a 
tárgyalások lezárását követően legkésőbb 
két héttel, az érintett tagállam tájékoztatja 
a Bizottságot a tárgyalások lezárásáról és a 
Bizottság számára vizsgálat céljából 
benyújtja a már megtárgyalt, de még nem 
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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.

aláírt kormányközi szerződés tervezetét, 
beleértve annak mellékleteit és azon egyéb 
szövegeket, amelyekre egyértelműen 
hivatkozik. A Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy a kormányközi 
szerződést megtárgyaló tagállam kérésére 
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 való
összeegyeztethetetlenségére vonatkozó 
kétségeiről. Az érintett tagállam a 
kormányközi megállapodás Bizottsághoz 
történő benyújtásától számított két hónapig 
nem írhatja alá a megállapodást. 
Amennyiben a Bizottságtól ezen időszak 
alatt nem érkezik válasz, 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. E két hónapos időszakon 
belül a Bizottság jogi véleményt bocsát ki.
(2) Amennyiben a jogi vélemény 
összeegyeztethetetlenségeket állapít meg a 
megtárgyalt kormányközi megállapodás és 
az uniós jog között, a Bizottság konkrétan 
meghatározza az adott 
összeegyeztethetetlenséget és ajánlásokat 
tesz annak megszüntetésére.
(3) A tagállamok megfelelő módon 
figyelembe veszik a Bizottság ajánlásait és 
szükség esetén újratárgyalják a 
megállapodást. Amennyiben az 
ajánlásokat nem veszik figyelembe, és 
továbbra is súlyos kételyek állnak fenn az 
aláírt kormányközi megállapodás és az 
uniós jog közötti összeegyeztethetőség 
tekintetében, a Bizottság megvizsgálja a 
jogsértési eljárás kezdeményezésének 
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lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A kétlépcsős, kötelező előzetes összeegyeztethetőségi ellenőrzés korai figyelmeztetésként 
szolgálhat a tagállam számára, ami elkerülhetővé teszi a kormányközi megállapodás 
bonyolult újratárgyalását. Az ellenőrzési mechanizmus egyes lépései következményeinek 
egyértelműnek kell lenniük, ami azt jelenti, hogy a Bizottságnak javaslatot kell tennie a 
megoldásra, a tagállamnak figyelembe kell vennie a Bizottság ajánlásait, végső soron pedig a 
Bizottságnak jogsértési eljárást kell kezdeményeznie.

Módosítás 16
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 javaslatot tegyen a 
problémák megoldására;

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak javaslatot kell tennie azokra a megoldásokra, amelyeket a kormányközi 
megállapodásban azonosított problémák megszüntetéséhez szükségesnek ítél.

Módosítás 17
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 és a 
tagállamokkal konzultálva 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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Or. en

Módosítás 18
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, 
amelynek nyilvánosságra hozatala 
károsan hathat a felek üzleti 
tevékenységeire, 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.

Or. en

Indokolás

Az energiaellátás területén kötött kormányközi megállapodások időnként tartalmazhatnak 
kereskedelmi szerződésekre vonatkozó utalásokat. A vállalatoknak az üzleti tevékenységeikkel 
kapcsolatos információk kiszivárgásával szembeni védelme érdekében tovább kell pontosítani, 
hogy milyen típusú információk jelölhetők meg bizalmasként.

Módosítás 19
Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
megállapodások vonatkozásában a 
tagállamok magas szintű együttműködést 

(2) A jelentésben elsősorban azt kell 
értékelni, hogy e határozat megfelelő és 
hatékony 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 
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folytassanak. folytassanak. Amennyiben a határozat 
nem biztosítja a kormányközi 
megállapodások uniós jogszabályokkal 
való maradéktalan összeegyeztethetőségét 
és a kormányközi megállapodásokkal 
kapcsolatos, tagállamok közötti magas 
szintű koordinációt, a Bizottság legkésőbb 
egy évvel a jelentés benyújtását követően –
adott esetben – felülvizsgálatra irányuló 
vagy kiegészítő jogalkotási javaslatot 
terjeszt elő.

Or. en

Indokolás

A javaslat nem rögzíti, hogy mit kell tenni, ha az értékelés rámutat, hogy az eszköz nem érte el 
célját. A Bizottságot egyértelműen meg kell bízni azzal és kötelezni kell arra, hogy orvosolja a 
helyzetet, és a határozat felülvizsgálata vagy egy kiegészítő eszközre irányuló javaslat 
benyújtása révén tegye meg a megfelelő jogi lépéseket.
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INDOKOLÁS

A polgárok és az Európai Unió ipari ágazata számára kiszámítható gazdasági környezet 
előmozdításához fontos a stabil és biztonságos energiaellátás. Az energiaellátás 
megbízhatóságát a legjobban a működő belső energiapiac révén lehet biztosítani. A harmadik 
energiacsomag bevezetésével az EU fokozta az energiapiac felszabadítására irányuló 
erőfeszítéseit. Sok tagállam szétválasztotta a villamosenergia-termelést a szállítástól, ami 
lehetővé tette új szereplők belépését az energiaellátási piacra. A harmadik energiacsomag 
eltávolította az energiapiacra való belépés akadályait, és jelentős mértékben növelte a piac 
likviditását. Bár a második és a harmadik energiacsomagot még teljes körűen végre kell 
hajtani, az azokat bevezető tagállamokban elért eredmények bíztatóak. A külső 
kiszolgáltatottság azonban továbbra is fennáll: az EU a gáz több mint 60%-át, az olajnak 
pedig több mint 80%-át importálja. Ez a behozatali trend sajnos egyre erősödik.

A 2009-es gázellátási válság után sok minden történt az uniós energiapiac energiaellátási 
biztonságának javítása érdekében. A gázválság rámutatott az Európai Unió energiaellátási 
rendszereinek sebezhetőségére. A 994/2010/EK rendelet gyors elfogadásával az Unió 
eszközökhöz jutott a gázellátás jövőbeni zavarai elleni küzdelemhez. A gázválság 
megmutatta, hogy melyek az uniós gázellátási rendszer szűk keresztmetszetei és hiányosságai, 
és most megtörténtek az első lépések ezek megszüntetése felé. Továbbra is kihívásokat jelent 
azonban az európai fogyasztók biztonságos ellátásának versenyképes árakon való biztosítása. 
A kihívások közé tartoznak a tagállamok által az energiaellátás területén harmadik 
országokkal kötött kormányközi megállapodások.

Amint azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés rögzíti, az Unió energiapolitikájának 
célja az energiapiac működésének és biztonságának garantálása. A tagállamok időről időre 
olyan szerződéseket kötnek harmadik országokkal, amelyek hatással lehetnek a belső 
energiapiac megfelelő működésére. Noha az energiaszállítási szerződések a legtöbb esetben 
gazdasági szereplők között jönnek létre, vannak olyan esetek, amikor kormányközi 
megállapodás formájában valamely tagállam támogatását kérik. Ez legtöbbször a gázszállítási 
infrastruktúra jelentős beruházást igénylő fejlesztésével kapcsolatban fordul elő. Annak 
érdekében, hogy a harmadik országbeli szolgáltatók számára biztosított legyen a jogi rendszer 
kiszámíthatósága és stabilitása, kormányközi megállapodás megkötésére kerül sor. Nem 
zárható ki, hogy a harmadik ország célja olykor az, hogy kötelezze a tagállamot a 
kereskedelmi szerződés biztosítására, vagy hogy egy adott infrastruktúrán keresztül 
monopolhelyzetet biztosítson az energiaellátás területén.

Az energiaellátás területén hatályos belső piaci szabályok megszegésének elkerülése 
érdekében megerősített együttműködésre van szükség a tagállamok között az energiaellátás 
területén kötött kormányközi megállapodásokra vonatkozóan. Az e kormányközi 
megállapodásokkal kapcsolatos információkat a tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással, 
a Bizottságnak pedig figyelemmel kell lennie a meglévő szerződésekre és a folyamatban lévő 
tárgyalásokra. A Bizottság szakértelmet nyújthat a tagállamoknak, és összehangolhatja a 
közös erőfeszítéseket, biztosítandó a kormányközi megállapodások belső piaci szabályoknak 
való megfelelését. Ezért szükséges, hogy a belső energiapiacra hatással lévő, harmadik 
országokkal kötött kormányközi megállapodásokat értékelésre benyújtsák a Bizottságnak. A 
Bizottságnak történő kétszeres jelentéstétel elkerülése érdekében hangsúlyozni kell, hogy a 
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994/2010/EK rendeletnek megfelelően már közölt kormányközi megállapodásokról nem kell 
újból bejelentést tenni. Ugyanez érvényes fordítva is.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a Bizottság harmadik felekkel való tárgyalásokban való 
részvétele pozitív hatással lehet a tárgyalások kimenetelére. Ezért kell kiszélesíteni a 
Bizottság tárgyalásokban való részvételhez való jogát.  A Bizottság jelenléte segítené annak 
szavatolását, hogy a tárgyalások eredménye összhangban legyen a belső piaci szabályokkal, 
és ezáltal egyértelművé váljék a vállalatok számára, hogy az adott szerződés megfelel az 
uniós jogszabályoknak. A vállalatokat biztosítani kell arról, hogy a kormányközi 
megállapodás nem ellentétes az uniós joggal, és hogy az nem fogja jogsértési eljárás tárgyát 
képezni, amely költséges következményekkel járhat az érintett vállalatokra nézve. A 
Bizottság nagyobb fokú bevonása révén elő kell segíteni az uniós belső piaci szabályoknak 
való megfelelést, és ezáltal növelni kell a piaci szereplők jogbiztonságát.

Hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság által kiadott ajánlások követése a tagállamokra van 
bízva. A jogszabály célja a tagállamok által az energiaellátás területén kötött kormányközi 
megállapodások átláthatóságának fokozása, valamint annak biztosítása, hogy a tagállamok 
figyelemmel legyenek arra, hogy a megállapodás megfelel-e vagy nem felel meg a belső piaci 
szabályoknak. A Bizottságnak nem kötelező érvényű szabványos záradékokat kell 
kidolgoznia, ösztönözve a tagállamokat azok alkalmazására. Ezek a záradékok biztosítják, 
hogy a kormányközi megállapodás nem ellentétes az uniós joggal.

Ez a jogszabály nem érinti a gazdasági szereplők közötti megállapodásokat, hacsak azok nem 
képezik kormányközi megállapodás részét. Az országok közötti megállapodások rendes 
esetben nem terjednek ki vállalatokra, a gazdasági terület sajátos jellegére tekintettel azonban 
nem zárható ki, hogy valamely kormányközi megállapodásnak energetikai vállalatok is részét 
képezzék. Ez a javaslat megfelelő biztosítékokat kínál a vállalatok számára arra vonatkozóan, 
hogy ez a határozat nem érinti a napi szintű működésüket. Emellett – annak szavatolása 
érdekében, hogy kereskedelmi információkat ne adjanak át a másik tagállamnak – tovább kell 
pontosítani, hogy milyen típusú információk jelölhetők meg bizalmasként. Ez megfelelő 
biztosítékokat jelent a vállalatok számára.

Az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozó területeket érintő 
megállapodásoknak összhangban kell lenniük az uniós joggal. Kívánatos, hogy a tagállamok 
megtegyék a szükséges lépéseket az energiaellátás területén harmadik országokkal kötött 
kormányközi megállapodásokban feltárt összeférhetetlenségek megszűntetése érdekében. Erre 
szükség van ahhoz, hogy biztosítani lehessen az európai belső energiapiac megfelelő 
működését és biztonságát.


