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PA_Legam 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som 

er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Proposal for a decision 

Betragtning 2 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Europa-Parlamentet betonede i sin 

beslutning af 15. december 2015 om 

"Mod en europæisk energiunion" 

behovet for at forbedre sammenhængen i 

EU's eksterne energisikkerhed og skabe 

større gennemsigtighed i energirelaterede 

overenskomster1a. 

 ______________ 

 1a Vedtagne tekster, 

P8_TA(2015)0444. 

Ændringsforslag  2 

Proposal for a decision 

Betragtning 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) For at sikre forenelighed med EU-

retten bør medlemsstaterne fremlægge 

udkastet til mellemstatslig aftale for 

Kommissionen, før aftalen bliver retligt 

bindende for parterne (forudgående 

vurdering). Kommissionen bør i en ånd af 

samarbejde støtte medlemsstaten i dens 

bestræbelser på at indkredse de problemer 

med foreneligheden, der måtte være i 

udkastet til mellemstatslig aftale. 

Medlemsstaten vil således være bedre 

forberedt til at indgå en aftale, der er 

(7) For at sikre forenelighed med EU-

retten og målene med strategien for 

energiunionen bør medlemsstaterne 

fremlægge udkastet til mellemstatslig 

aftale for Kommissionen, før aftalen bliver 

retligt bindende for parterne (forudgående 

vurdering). Kommissionen bør i en ånd af 

samarbejde støtte medlemsstaten i dens 

bestræbelser på at indkredse de problemer 

med foreneligheden, der måtte være i 

udkastet til mellemstatslig aftale. 

Medlemsstaten vil således være bedre 



 

AD\1104835DA.doc 3/12 PE583.920v02-00 

 DA 

forenelig med EU-retten. Kommissionen 

bør have tid nok til at foretage en sådan 

vurdering for uden unødige forsinkelser at 

sørge for så stor juridisk klarhed som 

muligt. For at høste det fulde udbytte af 

Kommissionens støtte bør medlemsstaterne 

afstå fra at indgå mellemstatslige aftaler, 

indtil Kommissionen har underrettet 

medlemsstaten om sin vurdering. 

Medlemsstaterne bør tage alle nødvendige 

skridt med henblik på at finde en passende 

løsning for at fjerne den påviste 

uforenelighed. 

forberedt til at indgå en aftale, der er 

forenelig med EU-retten. Kommissionen 

bør have tid nok til at foretage en sådan 

vurdering med henblik på at sørge for så 

stor juridisk klarhed som muligt, uden 

unødige forsinkelser, der kan bringe 

indgåelsen af aftalen i fare. For at høste 

det fulde udbytte af Kommissionens støtte 

bør medlemsstaterne afstå fra at indgå 

mellemstatslige aftaler, indtil 

Kommissionen – inden for de fastsatte 

tidsfrister – har underrettet medlemsstaten 

om sin vurdering. Medlemsstaterne bør 

tage alle nødvendige skridt med henblik på 

at finde en passende løsning til at fjerne 

den påviste uforenelighed. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 13 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Denne afgørelse bør ikke skabe 

forpligtelser i forbindelse med aftaler 

mellem virksomheder. Den er dog ikke til 

hinder for, at medlemsstaterne frivilligt 

underretter Kommissionen om sådanne 

aftaler, som der udtrykkeligt henvises til i 

mellemstatslige aftaler eller ikke-bindende 

instrumenter. 

(13) Denne afgørelse bør ikke skabe 

forpligtelser i forbindelse med aftaler 

indgået udelukkende mellem 

virksomheder. Den er dog ikke til hinder 

for, at medlemsstaterne frivilligt 

underretter Kommissionen om alle sådanne 

aftaler, som der udtrykkeligt henvises til i 

mellemstatslige aftaler eller ikke-bindende 

instrumenter. Medlemsstaterne bør 

endvidere underrette Kommissionen om 

aftaler med virksomheder i tredjelande, 

hvor et tredjeland er en vigtig interessent, 

som der udtrykkeligt henvises til i 

mellemstatslige aftaler eller ikke-bindende 

instrumenter. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Kommissionen bør stille de 

oplysninger, som den modtager, til 

rådighed for alle de øvrige medlemsstater i 

sikker elektronisk form. Kommissionen bør 

respektere anmodninger fra 

medlemsstaterne om at behandle de 

fremsendte oplysninger som fortrolige. 

Anmodninger om fortrolighed bør dog ikke 

begrænse Kommissionens egen adgang til 

fortrolige oplysninger, da Kommissionen 

har brug for omfattende oplysninger til sin 

egen vurdering. Kommissionen bør have 

ansvaret for at sikre, at 

fortrolighedsklausulen respekteres. 

Anmodninger om fortrolig behandling bør 

ikke berøre retten til aktindsigt som 

omhandlet i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1049/200111. 

(14) Kommissionen bør stille de 

oplysninger, som den modtager, til 

rådighed for alle de øvrige medlemsstater i 

sikker elektronisk form. Kommissionen bør 

respektere anmodninger fra 

medlemsstaterne om at behandle de 

fremsendte oplysninger som fortrolige med 

henblik på at tilsikre den fornødne grad af 

fortrolighed til at kunne værne om 

medlemsstaternes interesser, mens 

forhandlingerne med den anden part 

pågår. Anmodninger om fortrolighed bør 

dog ikke begrænse Kommissionens egen 

adgang til fortrolige oplysninger, da 

Kommissionen har brug for omfattende 

oplysninger til sin egen vurdering. 

Kommissionen bør have ansvaret for at 

sikre, at fortrolighedsklausulen respekteres. 

Anmodninger om fortrolig behandling bør 

ikke berøre retten til aktindsigt som 

omhandlet i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1049/200111. 

_________________ _________________ 

11 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 

2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 

Rådets og Kommissionens dokumenter 

(EUT L 299 af 27.10.2012, s. 13). 

11 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 

2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 

Rådets og Kommissionens dokumenter 

(EUT L 299 af 27.10.2012, s. 13). 

 

Ændringsforslag  5 

Proposal for a decision 

Betragtning 15 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Anser en medlemsstat en 

mellemstatslig aftale for at være fortrolig, 

bør den give Kommissionen en 

sammenfatning heraf med henblik på 

videregivelse af denne sammenfatning til 

de øvrige medlemsstater. 

(15) Anser en medlemsstat en 

mellemstatslig aftale for at være fortrolig, 

bør den give Kommissionen en 

sammenfatning indeholdende de primære 

elementer og relevante klausuler, 

herunder restriktioner, med henblik på 

videregivelse af denne sammenfatning til 
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de øvrige medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  6 

Proposal for a decision 

Betragtning 16 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) En permanent udveksling af 

oplysninger om mellemstatslige aftaler på 

EU-niveau bør gøre det muligt at udvikle 

bedste praksis. Kommissionen bør på 

grundlag af denne bedste praksis og, for så 

vidt angår Unionens eksterne politikker, i 

samarbejde med Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil, hvis det er relevant, 

udarbejde fakultative 

standardbestemmelser til anvendelse i 

mellemstatslige aftaler mellem 

medlemsstaterne og tredjelande. 

Anvendelsen af sådanne 

standardbestemmelser bør tage sigte på at 

undgå konflikter mellem mellemstatslige 

aftaler og EU-retten, især lovgivningen 

vedrørende det indre energimarked og 

konkurrenceretten, og konflikter med 

internationale aftaler, der indgås af 

Unionen. Det bør være fakultativt at 

anvende dem, og det bør være muligt at 

tilpasse deres indhold til enhver specifik 

situation. 

(16) En permanent udveksling af 

oplysninger om mellemstatslige aftaler på 

EU-niveau bør gøre det muligt at udvikle 

bedste praksis. Kommissionen bør på 

grundlag af denne bedste praksis og, for så 

vidt angår Unionens eksterne politikker, i 

samarbejde med Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil, hvis det er relevant, 

udarbejde fakultative positive og negative 

standardbestemmelser til anvendelse i 

mellemstatslige aftaler mellem 

medlemsstaterne og tredjelande med 

henblik på at bidrage til den juridiske 

udformning af disse aftaler. Anvendelsen 

af sådanne standardbestemmelser bør tage 

sigte på at undgå konflikter mellem 

mellemstatslige aftaler og EU-retten, især 

lovgivningen vedrørende det indre 

energimarked og konkurrenceretten, og 

konflikter med internationale aftaler, der 

indgås af Unionen. Det bør være fakultativt 

at anvende dem, og det bør være muligt at 

tilpasse deres indhold til enhver specifik 

situation. 

 

Ændringsforslag  7 

Proposal for a decision 

Betragtning 18 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Kommissionen bør lette og fremme 

koordinering mellem medlemsstaterne for 

at styrke Unionens samlede strategiske 

rolle gennem en stærk og effektiv 

(18) Kommissionen bør lette og fremme 

koordinering mellem medlemsstaterne for 

at styrke Unionens samlede strategiske 

rolle gennem en stærk og effektiv 
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koordineret tilgang over for producent-, 

transit- og forbrugerlandene. 

koordineret tilgang over for producent-, 

transit- og forbrugerlandene, herunder 

med henblik på at tilsikre 

overensstemmelse mellem principperne 

for Unionens energipolitik og den fælles 

handelspolitik. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse  

Artikel 1 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ved denne afgørelse indføres en 

mekanisme for udveksling af oplysninger 

mellem medlemsstaterne og 

Kommissionen om mellemstatslige aftaler 

og ikke-bindende instrumenter på 

energiområdet, som defineret i artikel 2, 

med henblik på at få det indre 

energimarked til at fungere så 

tilfredsstillende som muligt. 

1. Ved denne afgørelse indføres en 

mekanisme for udveksling af oplysninger 

mellem medlemsstaterne og 

Kommissionen om mellemstatslige aftaler 

og ikke-bindende instrumenter på 

energiområdet, som defineret i artikel 2, 

med henblik på at få det indre 

energimarked og energiunionen til at 

fungere så tilfredsstillende som muligt og 

fremme sammenhængen i EU's eksterne 

energisikkerhedspolitikker. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse  

Artikel 2 – nr. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) "mellemstatslig aftale": enhver 

retligt bindende aftale mellem en eller flere 

medlemsstater og et eller flere tredjelande, 

der har indvirkning på det indre 

energimarkeds virkemåde og funktion eller 

på energiforsyningssikkerheden i EU; 

omfatter en sådan retligt bindende aftale 

også andre spørgsmål, er det dog kun de 

energirelaterede bestemmelser, herunder 

generelle bestemmelser, der gælder for 

disse energirelaterede bestemmelser, der 

(1) "mellemstatslig aftale": enhver 

retligt bindende aftale mellem en eller flere 

medlemsstater og et eller flere tredjelande 

eller mellem en eller flere medlemsstater 

og en eller flere virksomheder i 

tredjelande, hvori et tredjeland er en 

væsentlig interessent, der har indvirkning 

på det indre energimarkeds virkemåde og 

funktion eller på 

energiforsyningssikkerheden i EU; 

omfatter en sådan retligt bindende aftale 

også andre spørgsmål, er det dog kun de 
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udgør en "mellemstatslig aftale" energirelaterede bestemmelser, herunder 

generelle bestemmelser, der gælder for 

disse energirelaterede bestemmelser, der 

udgør en "mellemstatslig aftale" 

 

Ændringsforslag  10 

Proposal for a decision 

Artikel 2 – nr. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) "ikke-bindende instrument": en 

ikke retligt bindende ordning mellem en 

eller flere medlemsstater og en eller flere 

tredjelande, såsom et aftalememorandum, 

en fælles erklæring, en fælles 

ministererklæring, en fælles aktion eller en 

fælles adfærdskodeks, som indeholder en 

fortolkning af EU-retten, opstiller 

betingelser for energiforsyningen (som 

f.eks. mængde og pris) eller udviklingen af 

energiinfrastrukturer 

(3) "ikke-bindende instrument": en 

ikke retligt bindende ordning mellem en 

eller flere medlemsstater og en eller flere 

tredjelande eller regionale organisationer, 

og mellem en eller flere medlemsstater og 

en eller flere virksomheder, hvori et 

deltagende tredjeland er en væsentlig 

interessent eller indtager en 

beslutningsdygtig position, såsom et 

aftalememorandum, en fælles erklæring, en 

fælles ministererklæring, en fælles aktion 

eller en fælles adfærdskodeks, som 

indeholder en fortolkning af EU-retten, 

opstiller betingelser for energiforsyningen 

(som f.eks. mængde og pris) eller 

udviklingen af energiinfrastrukturer 

 

Ændringsforslag  11 

Proposal for a decision 

Artikel 3 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Forpligtelsen til at underrette 

Kommissionen i henhold til stk. 2 og 3, 

finder ikke anvendelse på aftaler mellem 

virksomheder. 

4. Forpligtelsen til at underrette 

Kommissionen i henhold til stk. 2 og 3, 

finder ikke anvendelse på aftaler indgået 

udelukkende mellem virksomheder. 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til afgørelse  

Artikel 5 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Med den berørte medlemsstats 

samtykke kan perioderne i stk. 1 og 2 

forlænges. De i stk. 1 og 2 nævnte perioder 

afkortes efter aftale med Kommissionen, 

hvis omstændighederne tilsiger det. 

3. Med den berørte medlemsstats 

samtykke kan perioderne i stk. 1 og 2 

forlænges. De i stk. 1 og 2 nævnte perioder 

afkortes efter aftale med Kommissionen, 

hvis omstændighederne tilsiger det, med 

henblik på at sikre at forhandlingerne 

afsluttes til tiden. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til afgørelse  

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved undertegnelse, ratifikation eller 

indgåelse af en mellemstatslig aftale eller 

en ændring heraf tager den berørte 

medlemsstat størst muligt hensyn til den i 

stk. 2 nævnte udtalelse fra Kommissionen. 

Inden undertegnelse, ratifikation eller 

indgåelse af en mellemstatslig aftale eller 

en ændring heraf, skal den berørte 

medlemsstat dokumentere, hvordan der er 

blevet taget hånd om de indsigelser, der er 

fremsat i den i stk. 2 nævnte udtalelse fra 

Kommissionen, med henblik på at sikre 

efterlevelse af EU-retten og 

energiunionens målsætninger. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forpligtelsen til at underrette 

Kommissionen i henhold til dette stykke 

finder ikke anvendelse på aftaler mellem 

virksomheder. 

Forpligtelsen til at underrette 

Kommissionen i henhold til dette stykke 

finder ikke anvendelse på aftaler indgået 

udelukkende mellem virksomheder. 
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Ændringsforslag  15 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen vurderer 

mellemstatslige aftaler meddelt i 

overensstemmelse med stk. 1 eller 2. 

Såfremt Kommissionen efter sin første 

vurdering er i tvivl om, hvorvidt disse 

aftaler er forenelige med EU-retten, især 

lovgivningen vedrørende det indre 

energimarked og EU's konkurrenceret, 

underretter Kommissionen de berørte 

medlemsstater herom inden ni måneder 

efter meddelelsen af disse aftaler. 

3. Kommissionen vurderer 

mellemstatslige aftaler meddelt i 

overensstemmelse med stk. 1 eller 2. 

Såfremt Kommissionen efter sin første 

vurdering er i tvivl om, hvorvidt disse 

aftaler er forenelige med EU-retten, især 

lovgivningen vedrørende det indre 

energimarked, EU's konkurrenceret og 

spørgsmål, der henhører under Unionens 

kompetence inden for den fælles 

handelspolitik, underretter Kommissionen 

de berørte medlemsstater herom inden ni 

måneder efter meddelelsen af disse aftaler. 

Begrundelse 

Ordføreren mener, at der bør lægges særlig vægt på overensstemmelsen med spørgsmål 

henhørende under Unionens kompetence inden for den fælles handelspolitik. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ved vedtagelse af et ikke-bindende 

instrument eller en ændring til et ikke-

bindende instrument fremlægger den 

berørte medlemsstat det ikke-bindende 

instrument eller ændringen heraf, herunder 

eventuelle tilhørende bilag, for 

Kommissionen. 

1. Inden vedtagelse af et ikke-

bindende instrument eller en ændring til et 

ikke-bindende instrument fremlægger den 

berørte medlemsstat det ikke-bindende 

instrument eller ændringen heraf, herunder 

eventuelle tilhørende bilag, for 

Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Forpligtelsen til at underrette 

Kommissionen i henhold til stk. 1 og 2, 

finder ikke anvendelse på aftaler mellem 

virksomheder. 

3. Forpligtelsen til at underrette 

Kommissionen i henhold til stk. 1 og 2, 

finder ikke anvendelse på aftaler indgået 

udelukkende mellem virksomheder. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Såfremt Kommissionen efter sin 

første vurdering mener, at 

foranstaltningerne til gennemførelse af det 

ikke-bindende instrument meddelt i 

henhold til stk. 1 og 2, kan være i konflikt 

med EU-retten, især med lovgivningen 

vedrørende det indre energimarked og EU's 

konkurrenceret, underretter Kommissionen 

den berørte medlemsstat herom. 

4. Såfremt Kommissionen efter sin 

første vurdering mener, at 

foranstaltningerne til gennemførelse af det 

ikke-bindende instrument meddelt i 

henhold til stk. 1 og 2, kan være i konflikt 

med EU-retten, især med lovgivningen 

vedrørende det indre energimarked og EU's 

konkurrenceret, underretter Kommissionen 

inden for seks uger efter en sådan 

meddelelse den berørte medlemsstat 

herom. I denne periode skal 

medlemsstaterne afstå fra at undertegne 

eller på anden vis træffe aftale om det 

ikke-bindende instrument. 

Kommissionens udtalelse er ikke 

bindende, men medlemsstaterne kan 

vælge at tage hånd om de problemer, 

Kommissionen rejser. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til afgørelse 

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2 – litra e a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) oplysninger vedrørende 

bestemmelser, der henhører under 

Unionens kompetence inden for den 
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fælles handelspolitik. 

Begrundelse 

Ordføreren mener, at der bør lægges særlig vægt på overensstemmelsen med spørgsmål 

henhørende under Unionens enekompetence inden for den fælles handelspolitik. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til afgørelse 

Artikel 9 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at påvise fælles problemer i 

forbindelse med mellemstatslige aftaler og 

ikke-bindende instrumenter og overveje 

passende foranstaltninger til at tackle disse 

problemer og om nødvendigt foreslå 

løsninger 

b) at påvise fælles problemer i 

forbindelse med mellemstatslige aftaler og 

ikke-bindende instrumenter og overveje 

passende foranstaltninger til at tackle disse 

problemer og om nødvendigt foreslå 

vejledning og løsninger 
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Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, 

Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin 

Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, 

Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, 

Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 

Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver 

 
 


