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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 

ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) För att den inre energimarknaden 

ska fungera väl krävs att den energi som 

importeras till unionen omfattas fullt ut av 

de bestämmelser som ligger till grund för 

inrättandet av den inre energimarknaden. 

En inre energimarknad som inte fungerar 

väl försätter unionen i ett sårbart och 

ofördelaktigt läge när det gäller trygg 

energiförsörjning och undergräver dess 

potentiella fördelar för europeiska 

konsumenter och europeisk industri. 

(1) För att den inre energimarknaden 

ska fungera väl krävs att den energi som 

importeras till unionen omfattas fullt ut av 

de bestämmelser som ligger till grund för 

inrättandet av den inre energimarknaden. 

Med tanke på säkerställandet av 

energistabilitet för EU är det viktigt att det 

råder insyn och att unionslagstiftningen 

följs. En inre energimarknad som inte 

fungerar väl försätter unionen i ett sårbart 

och ofördelaktigt läge när det gäller trygg 

energiförsörjning och undergräver dess 

potentiella fördelar för europeiska 

konsumenter och europeisk industri. 

Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Vaktslåendet om unionens 

energiförsörjning förutsätter att 

energikällorna diversifieras och att nya 

energisammanlänkningar byggs mellan 

medlemsstaterna. Samtidigt är det viktigt 

att öka samarbetet kring energitrygghet 

med unionens grannländer, med 

strategiska partner och även bland 

unionens institutioner. 

Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Skäl 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Målet för strategin för 

energiunionen, som antogs av 

kommissionen den 25 februari 2015, är att 

ge konsumenterna säker, hållbar och 

konkurrenskraftig energi till ett 

överkomligt pris. I strategin för 

energiunionen betonas närmare bestämt 

vikten av att avtalen om köp av energi från 

tredjeländer till fullo följer 

unionslagstiftningen för att energitrygghet 

ska kunna säkerställas, vilket bygger på 

den analys som redan har gjorts i den 

europeiska strategin för energitrygghet från 

maj 2014. I samma anda efterlyste 

Europeiska rådet i sina slutsatser av den 19 

mars 2015 fullständig efterlevnad av 

unionsrätten för alla avtal som avser inköp 

av gas från externa leverantörer, framför 

allt genom att öka dessa avtals transparens 

samt förenligheten med unionens 

energitrygghetsbestämmelser.  

(2) Målet för strategin för 

energiunionen, som antogs av 

kommissionen den 25 februari 2015, är att 

ge konsumenterna säker, hållbar och 

konkurrenskraftig energi till ett 

överkomligt pris. Detta kan uppnås när 

energi-, handels- och utrikespolitiken 

bedrivs på ett konsekvent och 

sammanhängande sätt. I strategin för 

energiunionen betonas närmare bestämt 

vikten av att avtalen om köp av energi från 

tredjeländer till fullo följer 

unionslagstiftningen för att energitrygghet 

ska kunna säkerställas, vilket bygger på 

den analys som redan har gjorts i den 

europeiska strategin för energitrygghet från 

maj 2014. I samma anda efterlyste 

Europeiska rådet i sina slutsatser av den 19 

mars 2015 fullständig efterlevnad av 

unionsrätten för alla avtal som avser inköp 

av gas från externa leverantörer, framför 

allt genom att öka dessa avtals transparens 

samt förenligheten med unionens 

energitrygghetsbestämmelser. Mot 

bakgrund av det ovansagda bör 

kommissionen försöka att, inom ramen 

för sina befogenheter och med aktning för 

bestämmelserna om subsidiaritet och 

proportionalitet, säkerställa att 

dominerande gasleverantörer i en region 

inte missbrukar sin ställning i strid med 

EU:s antitrustregler, varmed framför allt 

avses att medlemsstaterna avkrävs 

oskäliga priser och att avbrott i 

leveranserna används för ekonomiska och 

politiska utpressningsändamål. 

____________________ ____________________ 

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

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

Förslag till beslut 

Skäl 2a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Erinras bör i detta sammanhang 

att Europaparlamentet  i sin resolution av 

den 15 december 2015 om På väg mot en 

europeisk energiunion1a betonat att EU 

behövde en mer enhetlig extern 

energitrygghetspolitik och större insyn i 

energirelaterade avtal. 

 ____________________ 

 1a Antagna texter P8_TA(2015)0444. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Skäl 4a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) En hög grad av insyn i avtal 

mellan medlemsstater och tredjeländer på 

energiområdet gör det möjligt för unionen 

att vidta samordnade åtgärder, i solidarisk 

anda, för att få sådana avtal att 

överensstämma med unionsrätten och 

effektivt trygga energiförsörjningen. 

Sådan insyn bör också bli till nytta för ett 

närmare samarbete inom unionen kring 

yttre förbindelser på energiområdet, 

liksom för unionens långsiktiga politiska 

mål i fråga om energi, klimat och tryggad 

energiförsörjning. 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Skäl 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att undvika brist på 

överensstämmelse med 

unionslagstiftningen och för ökad insyn bör 

medlemsstaterna snarast möjligt underrätta 

kommissionen om sin avsikt att inleda 

förhandlingar om nya mellanstatliga avtal 

eller ändring av befintliga sådana. 

Kommissionen bör regelbundet hållas 

underrättad om hur förhandlingarna 

fortskrider. Medlemsstaterna bör ha 

möjlighet att inbjuda kommissionen att 

delta i förhandlingarna som observatör. 

(5) För att undvika brist på 

överensstämmelse med 

unionslagstiftningen och EU:s 

bestämmelser om energitrygghet, och för 

ökad insyn bör medlemsstaterna snarast 

möjligt underrätta kommissionen om sin 

avsikt att inleda förhandlingar om nya 

mellanstatliga avtal eller ändring av 

befintliga sådana. Kommissionen bör 

regelbundet och på lämpligt sätt hållas 

underrättad om hur förhandlingarna 

fortskrider. Medlemsstaterna bör ha 

möjlighet att inbjuda kommissionen att 

delta i förhandlingarna som observatör. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Skäl 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Under förhandlingarna bör 

kommissionen ha möjlighet att ge råd om 

hur oförenlighet med unionsrätten kan 

undvikas. Kommissionen skulle 

tillsammans med medlemsstaterna i 

synnerhet kunna utarbeta frivilliga 

standardklausuler eller riktlinjer. 

Kommissionen bör ha möjlighet att rikta 

uppmärksamheten på målen för unionens 

energipolitik och på principen om 

solidaritet mellan medlemsstaterna och 

unionens politiska ståndpunkter som 

antagits i rådets eller Europeiska rådets 

slutsatser. 

(6) Under förhandlingarna bör 

kommissionen ha möjlighet att ge 

medlemsstaten eller medlemsstaterna råd 

om hur oförenlighet med unionsrätten kan 

undvikas. Kommissionen bör tillsammans 

med medlemsstaterna i synnerhet utarbeta 

frivilliga standardklausuler eller riktlinjer. 

Kommissionen bör ha möjlighet att rikta 

uppmärksamheten på målen för unionens 

energipolitik, även målet om en tryggad 

energiförsörjning, och på principen om 

solidaritet mellan medlemsstaterna och 

unionens politiska ståndpunkter som 

antagits i rådets eller Europeiska rådets 

slutsatser. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Skäl 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) För att säkerställa 

överensstämmelse med unionsrätten bör 

medlemsstaterna anmäla utkast till 

mellanstatliga avtal till kommissionen 

innan de blir rättsligt bindande för parterna 

(i förhand). För att visa samarbetsvilja bör 

kommissionen stödja medlemsstaterna i 

kartläggningen av problem med 

överensstämmelse hos utkastet till 

mellanstatligt avtal eller ändring. 

Respektive medlemsstat skulle då vara 

bättre förberedd för att ingå ett avtal som är 

förenligt med unionsrätten. För största 

möjliga rättssäkerhet och för att undvika 

onödiga förseningar bör kommissionen få 

tillräckligt med tid för en sådan 

bedömning. För att dra nytta av 

kommissionens stöd fullt ut bör 

medlemsstaterna avstå från att ingå 

mellanstatliga avtal tills kommissionen har 

informerat respektive medlemsstat om sin 

bedömning. Medlemsstaterna bör vidta 

alla nödvändiga åtgärder för att finna en 

passande lösning för att undanröja 

oförenliga inslag. 

(7) För att säkerställa 

överensstämmelse med unionsrätten och 

med EU:s bestämmelser om 

energitrygghet bör medlemsstaterna 

anmäla utkast till mellanstatliga avtal till 

kommissionen innan de blir rättsligt 

bindande för parterna (i förhand). För att 

visa samarbetsvilja bör kommissionen 

stödja medlemsstaterna i kartläggningen av 

problem med överensstämmelse hos 

utkastet till mellanstatligt avtal eller 

ändring. Respektive medlemsstat skulle då 

vara bättre förberedd för att ingå ett avtal 

som är förenligt med unionsrätten. Av 

omsorg om största rättssäkerhet bör 

kommissionen få tillräckligt med tid för en 

sådan bedömning. Kommissionen bör, 

alltid när så är möjligt, undvika onödiga 

dröjsmål med bedömningen och beakta 

upplysningar som inkommit från 

medlemsstaterna under förhandlingarna. 

Kommissionen bör dessutom undvika 

onödiga förseningar som kan inverka 

negativt på medlemsstatens 

förhandlingsposition. För att dra nytta av 

kommissionens stöd fullt ut bör 

medlemsstaterna avstå från att ingå 

mellanstatliga avtal tills kommissionen har 

informerat respektive medlemsstat om sin 

bedömning. Om kommissionen bedömer 

att ett utkast till internationellt avtal inte 

är förenligt med EU-rätten bör den eller 

de berörda medlemsstaterna finna en 

passande lösning för att undanröja 

oförenliga inslag. 

Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Mot bakgrund av strategin för 

energiunionen fortsätter öppenheten att 

vara av yttersta vikt vad gäller tidigare och 

(8) Mot bakgrund av strategin för 

energiunionen fortsätter öppenheten att 

vara av yttersta vikt vad gäller tidigare och 
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kommande mellanstatliga avtal. 

Medlemsstaterna bör därför fortsätta att 

anmäla alla befintliga och framtida 

mellanstatliga avtal till kommissionen 

oavsett om de har trätt i kraft eller 

tillämpas provisoriskt i den mening som 

avses i artikel 25 i Wienkonventionen om 

traktaträtten, samt nya mellanstatliga avtal. 

kommande mellanstatliga avtal, och för att 

en stabil energiförsörjning till EU ska 

kunna säkerställas. Medlemsstaterna bör 

därför fortsätta att anmäla alla befintliga 

och framtida mellanstatliga avtal till 

kommissionen oavsett om de har trätt i 

kraft eller tillämpas provisoriskt i den 

mening som avses i artikel 25 i 

Wienkonventionen om traktaträtten, samt 

nya mellanstatliga avtal. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till beslut 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Detta beslut bör endast tillämpas på 

mellanstatliga avtal som påverkar den inre 

marknaden för energi eller en trygg 

energiförsörjning i unionen. I tveksamma 

fall bör medlemsstaterna samråda med 

kommissionen. I princip har avtal som inte 

längre är i kraft eller inte längre tillämpas 

ingen inverkan på den inre marknaden för 

energi eller en trygg energiförsörjning i 

unionen och bör därför inte omfattas av 

detta beslut. 

(10) Detta beslut bör endast tillämpas på 

mellanstatliga avtal som påverkar den inre 

marknaden för energi eller en trygg 

energiförsörjning i unionen och i 

transiteringsländerna. I tveksamma fall 

bör medlemsstaterna samråda med 

kommissionen. I princip har avtal som inte 

längre är i kraft eller inte längre tillämpas 

ingen inverkan på den inre marknaden för 

energi eller en trygg energiförsörjning i 

unionen och bör därför inte omfattas av 

detta beslut. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till beslut 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Medlemsstaterna etablerar 

förbindelser med tredjeländer inte bara 

genom att ingå mellanstatliga avtal, utan 

också i form av icke-bindande instrument. 

Även om sådana instrument inte är rättsligt 

bindande kan de användas för att skapa en 

exakt ram för energiinfrastruktur och 

energiförsörjning. I detta avseende kan 

icke-bindande instrument ha liknande 

(11) Medlemsstaterna etablerar 

förbindelser med tredjeländer inte bara 

genom att ingå mellanstatliga avtal, utan 

också i form av icke-bindande instrument. 

Även om sådana instrument inte är rättsligt 

bindande kan de användas för att skapa en 

exakt ram för energiinfrastruktur och 

energiförsörjning. I detta avseende kan 

icke-bindande instrument ha liknande 
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effekter på den inre energimarknaden som 

mellanstatliga avtal, eftersom 

genomförandet av dem kan innebära att 

unionslagstiftningen överträds. För att 

säkerställa större insyn när det gäller alla 

åtgärder som medlemsstaterna vidtar som 

kan påverka den inre marknaden för energi 

och energitryggheten bör medlemsstaterna 

därför i efterhand tillställa kommissionen 

även respektive icke-bindande instrument. 

Kommissionen bör bedöma de inlämnade 

icke-bindande instrumenten och, när så är 

lämpligt, underrätta medlemsstaten om 

detta. 

effekter på den inre energimarknaden som 

mellanstatliga avtal, eftersom 

genomförandet av dem kan innebära att 

unionslagstiftningen överträds. För att 

säkerställa större insyn när det gäller alla 

åtgärder som medlemsstaterna vidtar som 

kan påverka den inre marknaden för energi 

och energitryggheten bör medlemsstaterna 

därför tillställa kommissionen även 

respektive icke-bindande instrument. 

Kommissionen bör bedöma de inlämnade 

icke-bindande instrumenten och, när så är 

lämpligt, underrätta medlemsstaten om 

detta. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till beslut 

Skäl 16 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Ett ständigt informationsutbyte om 

mellanstatliga avtal på unionsnivå bör göra 

det möjligt att utveckla bästa praxis. 

Kommissionen bör på grundval av denna 

bästa praxis, när så är lämpligt i samarbete 

med Europeiska utrikestjänsten beträffande 

unionens utrikespolitik, utarbeta frivilliga 

standardklausuler som kan användas i 

mellanstatliga avtal mellan medlemsstater 

och tredjeländer. Syftet med att använda 

sådana standardklausuler bör vara att 

undvika att mellanstatliga avtal strider mot 

unionsrätten, särskilt bestämmelser för den 

inre marknaden för energi och 

konkurrensrätten, och mot internationella 

avtal som unionen ingått. Användningen av 

förlagorna bör vara fakultativ och det bör 

vara möjligt att anpassa deras innehåll till 

eventuella särskilda omständigheter. 

(16) Ett ständigt informationsutbyte om 

mellanstatliga avtal på unionsnivå bör göra 

det möjligt att utveckla bästa praxis. 

Kommissionen bör på grundval av denna 

bästa praxis, i samarbete med 

medlemsstaterna och, när så är lämpligt, i 

samarbete med Europeiska utrikestjänsten 

beträffande unionens utrikespolitik, 

utarbeta frivilliga standardklausuler och 

vägledning som kan användas i 

mellanstatliga avtal mellan medlemsstater 

och tredjeländer. Syftet med att använda 

sådana standardklausuler bör vara att 

undvika att mellanstatliga avtal strider mot 

unionsrätten, särskilt bestämmelser för den 

inre marknaden för energi och 

konkurrensrätten, och mot internationella 

avtal som unionen ingått. Kommissionen 

bör också stå till tjänst med vägledning 

för att inte mellanstatliga avtal ska stå i 

strid med unionens mål på 

energitrygghetens område. Användningen 

av förlagorna bör vara fakultativ och det 

bör vara möjligt att anpassa deras innehåll 
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till eventuella särskilda omständigheter. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I detta beslut fastställs en mekanism 

för informationsutbyte mellan 

medlemsstaterna och kommissionen med 

avseende på mellanstatliga avtal och icke-

bindande instrument på energiområdet, 

enligt definitionerna i artikel 2, i syfte att 

optimera funktionen av den inre 

marknaden för energi. 

1. I detta beslut fastställs en mekanism 

för informationsutbyte mellan 

medlemsstaterna och kommissionen med 

avseende på mellanstatliga avtal och icke-

bindande instrument på energiområdet, 

enligt definitionerna i artikel 2, i syfte att 

optimera funktionen av den inre 

marknaden för energi och säkerställa en 

trygg energiförsörjning för unionen. 

Ändringsförslag  14 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – led 1 – led 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) icke-bindande instrument: en 

rättsligt icke-bindande överenskommelse 

mellan en eller flera medlemsstater och ett 

eller flera tredjeländer, t.ex. ett 

samförståndsavtal, gemensam förklaring, 

gemensam ministerförklaring, gemensam 

åtgärd eller gemensam uppförandekod, 

som innehåller en tolkning av unionsrätten, 

fastställer villkoren för energiförsörjning 

(t.ex. volymer och priser) eller 

utvecklingen av energiinfrastrukturer. 

(3) icke-bindande instrument: en 

rättsligt icke-bindande överenskommelse 

mellan en eller flera medlemsstater och ett 

eller flera tredjeländer, t.ex. ett 

samförståndsavtal, gemensam förklaring, 

gemensam ministerförklaring, gemensam 

åtgärd eller gemensam uppförandekod, 

som innehåller en tolkning av unionsrätten, 

fastställer villkoren för energiförsörjning 

(t.ex. volymer och priser) eller för 

utvecklingen eller driften av 

energiinfrastrukturer. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till beslut 

Artikel 4 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. När en medlemsstat gör en anmälan 

om förhandlingar till kommissionen enligt 

artikel 3.1 får kommissionens avdelningar 

ge den råd om hur den kan undvika 

oförenlighet mellan det mellanstatliga 

avtalet eller mellan ändringen av ett 

befintligt mellanstatligt avtal under 

förhandling och unionsrätten. 

Medlemsstaten får även begära bistånd från 

kommissionen vid dessa förhandlingar. 

1. När en medlemsstat gör en anmälan 

om förhandlingar till kommissionen enligt 

artikel 3.1 får kommissionens avdelningar 

ge den råd och vägledning om hur den kan 

undvika oförenlighet mellan det 

mellanstatliga avtalet eller mellan 

ändringen av ett befintligt mellanstatligt 

avtal under förhandling och unionsrätten. 

Medlemsstaten får även begära bistånd från 

kommissionen vid dessa förhandlingar. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till beslut 

Artikel 4 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om kommissionen deltar i 

förhandlingarna som observatör, får den ge 

den berörda medlemsstaten råd om hur den 

kan undvika oförenlighet mellan det 

mellanstatliga avtalet eller ändringen under 

förhandling och unionsrätten. 

3. Om kommissionen deltar i 

förhandlingarna som observatör, får den ge 

den berörda medlemsstaten råd och 

vägledning om hur den kan undvika 

oförenlighet mellan det mellanstatliga 

avtalet eller ändringen under förhandling 

och unionsrätten, och med unionens mål 

på energitrygghetens område. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till beslut 

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När ett mellanstatligt avtal eller en ändring 

undertecknas, ratificeras eller godkänns ska 

den berörda medlemsstaten ta största 

möjliga hänsyn till kommissionens 

uppfattning som avses i punkt 2. 

Innan ett mellanstatligt avtal eller en 

ändring undertecknas, ratificeras eller 

godkänns ska den berörda medlemsstaten 

ta största möjliga hänsyn till 

kommissionens uppfattning som avses i 

punkt 2. 
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Ändringsförslag  18 

Förslag till beslut 

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När ett icke-bindande instrument eller en 

ändring av ett icke-bindande instrument har 

antagits ska den berörda medlemsstaten 

anmäla det icke-bindande instrumentet 

eller ändringen, inklusive eventuella därtill 

hörande bilagor, till kommissionen. 

Innan ett icke-bindande instrument eller en 

ändring av ett icke-bindande instrument har 

antagits ska den berörda medlemsstaten 

anmäla det icke-bindande instrumentet 

eller ändringen, inklusive eventuella därtill 

hörande bilagor, till kommissionen. 

 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – led 1 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) identifiera vanliga problem med 

mellanstatliga avtal och icke-bindande 

instrument och överväga lämpliga åtgärder 

för att hantera dessa problem samt vid 

behov föreslå lösningar, 

(b) identifiera vanliga problem med 

mellanstatliga avtal och icke-bindande 

instrument och överväga lämpliga åtgärder 

för att hantera dessa problem samt vid 

behov föreslå vägledning och lösningar, 

Ändringsförslag  20 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – led 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) på grundval av bästa praxis och i 

samråd med medlemsstater utarbeta 

frivilliga standardklausuler, vilkas 

tillämpning avsevärt skulle förbättra 

framtida mellanstatliga avtals och icke-

bindande instruments förenlighet med 

unionsrätten, 

(c) på grundval av bästa praxis och i 

samråd med medlemsstater utarbeta 

frivilliga standardklausuler och 

vägledning, vilkas tillämpning avsevärt 

skulle förbättra framtida mellanstatliga 

avtals och icke-bindande instruments 

förenlighet med unionsrätten, 
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