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AMENDEMENTEN 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Het Europees Parlement heeft in 

zijn resolutie van 15 december 2015 

getiteld "Naar een Europese energie-

unie" benadrukt dat er behoefte is aan 

een grotere coherentie in de externe 

energiezekerheid van de Unie en aan een 

grotere transparantie in overeenkomsten 

op energiegebied1bis. 

 ______________ 

 1bis Aangenomen teksten, 

P8_TA(2015)0444. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Om te garanderen dat aan het recht 

van de Unie wordt voldaan, moeten de 

lidstaten het ontwerp van 

intergouvernementele overeenkomst 

(vooraf) aan de Commissie meedelen, 

voordat het voor de partijen juridisch 

bindend wordt. In een geest van 

samenwerking moet de Commissie de 

lidstaat helpen bij het identificeren van 

problemen ten aanzien van de vraag of het 

ontwerp van intergouvernementele 

overeenkomst dan wel de 

ontwerpwijziging aan het recht van de 

(7) Om te garanderen dat aan het recht 

van de Unie en de doelstellingen van de 

strategie voor de energie-unie wordt 

voldaan, moeten de lidstaten het ontwerp 

van intergouvernementele overeenkomst 

(vooraf) aan de Commissie meedelen, 

voordat het voor de partijen juridisch 

bindend wordt. In een geest van 

samenwerking moet de Commissie de 

lidstaat helpen bij het identificeren van 

problemen ten aanzien van de vraag of het 

ontwerp van intergouvernementele 

overeenkomst dan wel de 
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Unie voldoet. De betrokken lidstaat zou 

dan beter zijn voorbereid om een 

overeenkomst te sluiten die voldoet aan het 

recht van de Unie. De Commissie dient 

over voldoende tijd te beschikken voor een 

dergelijke beoordeling om te zorgen voor 

een zo groot mogelijke rechtszekerheid 

zonder onnodige vertragingen. Om ten 

volle te kunnen profiteren van de steun van 

de Commissie moeten de lidstaten afzien 

van het sluiten van een 

intergouvernementele overeenkomst totdat 

de Commissie de lidstaat op de hoogte 

heeft gebracht van haar beoordeling. De 

lidstaten moeten het nodige doen om een 

passende oplossing te vinden om de 

vastgestelde onverenigbaarheid op te 

heffen. 

ontwerpwijziging aan het recht van de 

Unie voldoet. De betrokken lidstaat zou 

dan beter zijn voorbereid om een 

overeenkomst te sluiten die voldoet aan het 

recht van de Unie. De Commissie dient 

over voldoende tijd te beschikken voor een 

dergelijke beoordeling om te zorgen voor 

een zo groot mogelijke rechtszekerheid 

zonder onnodige vertragingen, die de 

sluiting van de overeenkomst op het spel 

zouden kunnen zetten. Om ten volle te 

kunnen profiteren van de steun van de 

Commissie moeten de lidstaten afzien van 

het sluiten van een intergouvernementele 

overeenkomst totdat de Commissie de 

lidstaat binnen de gestelde termijn op de 

hoogte heeft gebracht van haar 

beoordeling. De lidstaten moeten het 

nodige doen om een passende oplossing te 

vinden om de vastgestelde 

onverenigbaarheid op te heffen. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Dit besluit mag geen verplichtingen 

scheppen ten aanzien van overeenkomsten 

tussen ondernemingen. De lidstaten mogen 

de Commissie evenwel op vrijwillige basis 

in kennis stellen van dergelijke 

overeenkomsten die uitdrukkelijk worden 

genoemd in intergouvernementele 

overeenkomsten of niet-bindende 

instrumenten. 

(13) Dit besluit mag geen verplichtingen 

scheppen ten aanzien van overeenkomsten 

waarbij uitsluitend ondernemingen partij 

zijn. De lidstaten mogen de Commissie 

evenwel op vrijwillige basis in kennis 

stellen van alle dergelijke overeenkomsten 

die uitdrukkelijk worden genoemd in 

intergouvernementele overeenkomsten of 

niet-bindende instrumenten. De lidstaten 

moeten de Commissie voorts in kennis 

stellen van overeenkomsten met 

ondernemingen uit derde landen waarvan 

een derde land een belangrijke 

belanghebbende is, wanneer deze 

uitdrukkelijk worden genoemd in 

intergouvernementele overeenkomsten of 

niet-bindende instrumenten. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De Commissie moet informatie die 

zij heeft ontvangen in beveiligde 

elektronische vorm ter beschikking van alle 

andere lidstaten stellen. De Commissie 

moet verzoeken van lidstaten eerbiedigen 

om bij haar ingediende informatie 

vertrouwelijk te behandelen. Verzoeken 

om vertrouwelijke behandeling mogen 

echter niet de toegang van de Commissie 

zelf tot vertrouwelijke informatie beperken, 

aangezien de Commissie voor haar eigen 

beoordelingen volledige informatie nodig 

heeft. De Commissie dient ervoor 

verantwoordelijk te zijn dat de 

inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsclausule wordt 

gewaarborgd. Verzoeken om 

vertrouwelijke behandeling dienen het 

recht op toegang tot documenten dat is 

vastgelegd in Verordening (EG) nr. 

1049/2001 van het Europees Parlement en 

de Raad11, onverlet te laten. 

(14) De Commissie moet informatie die 

zij heeft ontvangen in beveiligde 

elektronische vorm ter beschikking van alle 

andere lidstaten stellen. De Commissie 

moet verzoeken van lidstaten eerbiedigen 

om bij haar ingediende informatie 

vertrouwelijk te behandelen om het niveau 

van vertrouwelijkheid te behouden dat 

noodzakelijk is om de belangen van de 

lidstaten tijdens de onderhandelingen met 

de andere partij te beschermen. 

Verzoeken om vertrouwelijke behandeling 

mogen echter niet de toegang van de 

Commissie zelf tot vertrouwelijke 

informatie beperken, aangezien de 

Commissie voor haar eigen beoordelingen 

volledige informatie nodig heeft. De 

Commissie dient ervoor verantwoordelijk 

te zijn dat de inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsclausule wordt 

gewaarborgd. Verzoeken om 

vertrouwelijke behandeling dienen het 

recht op toegang tot documenten dat is 

vastgelegd in Verordening (EG) nr. 

1049/2001 van het Europees Parlement en 

de Raad11, onverlet te laten. 

_________________ _________________ 

11 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 30 mei 

2001 inzake de toegang van het publiek tot 

documenten van het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie (PB L 299 van 

27.10.2012, blz. 13). 

11 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 30 mei 

2001 inzake de toegang van het publiek tot 

documenten van het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie (PB L 299 van 

27.10.2012, blz. 13). 
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Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Indien een lidstaat een 

intergouvernementele overeenkomst als 

vertrouwelijk beschouwt, verstrekt hij de 

Commissie een samenvatting die aan de 

overige lidstaten kan worden toegezonden. 

(15) Indien een lidstaat een 

intergouvernementele overeenkomst als 

vertrouwelijk beschouwt, verstrekt hij de 

Commissie een samenvatting met de 

voornaamste elementen en clausules 

ervan, inclusief de beperkingen, die aan 

de overige lidstaten kan worden 

toegezonden. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Een permanente uitwisseling van 

informatie met betrekking tot 

intergouvernementele overeenkomsten op 

communautair niveau moet de 

ontwikkeling van beste praktijken mogelijk 

maken. Op basis van deze beste praktijken 

moet de Commissie, zo nodig in 

samenwerking met de Europese Dienst 

voor extern optreden, wat het externe 

beleid van de Unie betreft, facultatieve 

standaardclausules opstellen voor gebruik 

in intergouvernementele overeenkomsten 

tussen lidstaten en derde landen. Het 

gebruik van deze standaardclausules is 

bedoeld om te voorkomen dat 

intergouvernementele overeenkomsten 

strijdig zijn met het recht van de Unie, in 

het bijzonder de wetgeving inzake de 

interne energiemarkt en de 

mededingingswetgeving, of strijdig zijn 

met door de Unie gesloten internationale 

overeenkomsten. Het gebruik ervan moet 

facultatief zijn, en de inhoud moet aan elke 

bijzondere situatie aangepast kunnen 

worden. 

(16) Een permanente uitwisseling van 

informatie met betrekking tot 

intergouvernementele overeenkomsten op 

communautair niveau moet de 

ontwikkeling van beste praktijken mogelijk 

maken. Op basis van deze beste praktijken 

moet de Commissie, zo nodig in 

samenwerking met de Europese Dienst 

voor extern optreden, wat het externe 

beleid van de Unie betreft, facultatieve 

positieve en negatieve standaardclausules 

opstellen voor gebruik in 

intergouvernementele overeenkomsten 

tussen lidstaten en derde landen om te 

helpen bij de wettelijke definitie van 

dergelijke overeenkomsten. Het gebruik 

van deze standaardclausules is bedoeld om 

te voorkomen dat intergouvernementele 

overeenkomsten strijdig zijn met het recht 

van de Unie, in het bijzonder de wetgeving 

inzake de interne energiemarkt en de 

mededingingswetgeving, of strijdig zijn 

met door de Unie gesloten internationale 

overeenkomsten. Het gebruik ervan moet 

facultatief zijn, en de inhoud moet aan elke 
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bijzondere situatie aangepast kunnen 

worden. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) De Commissie dient de coördinatie 

tussen de lidstaten te vergemakkelijken en 

te stimuleren om de algehele strategische 

rol van de Unie te versterken door een 

sterke en effectief gecoördineerde 

benadering ten aanzien van producerende, 

doorvoer- en afnemerlanden. 

(18) De Commissie dient de coördinatie 

tussen de lidstaten te vergemakkelijken en 

te stimuleren om de algehele strategische 

rol van de Unie te versterken door een 

sterke en effectief gecoördineerde 

benadering ten aanzien van producerende, 

doorvoer- en afnemerlanden, en ook om te 

zorgen voor samenhang tussen de 

beginselen van het energiebeleid van de 

Unie en het gemeenschappelijk 

handelsbeleid. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij dit besluit wordt een 

mechanisme vastgesteld voor de 

uitwisseling van informatie tussen de 

lidstaten en de Commissie met betrekking 

tot intergouvernementele overeenkomsten 

en niet-bindende instrumenten op het 

gebied van energie, zoals bepaald in artikel 

2, teneinde de werking van de interne 

energiemarkt te optimaliseren. 

1. Bij dit besluit wordt een 

mechanisme vastgesteld voor de 

uitwisseling van informatie tussen de 

lidstaten en de Commissie met betrekking 

tot intergouvernementele overeenkomsten 

en niet-bindende instrumenten op het 

gebied van energie, zoals bepaald in artikel 

2, teneinde de werking van de interne 

energiemarkt, de energie-unie en de 

samenhang van de externe 

beleidsmaatregelen van de Unie op het 

vlak van energiezekerheid te 

optimaliseren. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. "intergouvernementele 

overeenkomst": een juridisch bindende 

overeenkomst tussen één of meer lidstaten 

en één of meer derde landen die een effect 

heeft op de werking of het functioneren 

van de interne energiemarkt of op de 

energievoorzieningszekerheid in de Unie; 

indien een dergelijke juridisch bindende 

overeenkomst echter ook betrekking heeft 

op andere aangelegenheden, worden 

uitsluitend de bepalingen die energie 

betreffen, inclusief de algemene bepalingen 

die op die energiegerelateerde bepalingen 

betrekking hebben, geacht een 

"intergouvernementele overeenkomst" te 

vormen; 

1. "intergouvernementele 

overeenkomst": een juridisch bindende 

overeenkomst tussen één of meer lidstaten 

en één of meer derde landen of tussen één 

of meer lidstaten en één of meer 

ondernemingen uit derde landen waarvan 

een derde land een belangrijke 

belanghebbende is, die een effect heeft op 

de werking of het functioneren van de 

interne energiemarkt of op de 

energievoorzieningszekerheid in de Unie; 

indien een dergelijke juridisch bindende 

overeenkomst echter ook betrekking heeft 

op andere aangelegenheden, worden 

uitsluitend de bepalingen die energie 

betreffen, inclusief de algemene bepalingen 

die op die energiegerelateerde bepalingen 

betrekking hebben, geacht een 

"intergouvernementele overeenkomst" te 

vormen; 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. "niet-bindend instrument": een 

juridisch niet-bindende regeling tussen één 

of meer lidstaten en één of meer derde 

landen, zoals een memorandum van 

overeenstemming, een gezamenlijke 

verklaring, een gezamenlijke 

ministersverklaring, een 

gemeenschappelijk optreden of een 

gemeenschappelijke gedragscode, waarin 

interpretaties van het recht van de Unie zijn 

opgenomen en de voorwaarden voor 

energievoorziening (zoals hoeveelheden en 

prijzen) of de ontwikkeling van energie-

3. "niet-bindend instrument": een 

juridisch niet-bindende regeling tussen één 

of meer lidstaten en één of meer derde 

landen of regionale organisaties, en 

tussen één of meer lidstaten en één of 

meer ondernemingen waarvan een 

deelnemend derde land een belangrijke 

belanghebbende is of waarin het een 

beslissingsbevoegdheid heeft, zoals een 

memorandum van overeenstemming, een 

gezamenlijke verklaring, een gezamenlijke 

ministersverklaring, een 

gemeenschappelijk optreden of een 
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infrastructuur zijn vastgesteld; gemeenschappelijke gedragscode, waarin 

interpretaties van het recht van de Unie zijn 

opgenomen en de voorwaarden voor 

energievoorziening (zoals hoeveelheden en 

prijzen) of de ontwikkeling van energie-

infrastructuur zijn vastgesteld; 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De verplichting om de Commissie 

overeenkomstig de leden 2 en 3 in kennis 

te stellen, is niet van toepassing op 

overeenkomsten tussen ondernemingen. 

4. De verplichting om de Commissie 

overeenkomstig de leden 2 en 3 in kennis 

te stellen, is niet van toepassing op 

overeenkomsten waarbij uitsluitend 

ondernemingen partij zijn. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien de betrokken lidstaat 

daarmee instemt, kunnen de in de leden 1 

en 2 bedoelde termijnen worden verlengd. 

De in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen 

worden in overleg met de Commissie 

ingekort als de omstandigheden dat 

vereisen. 

3. Indien de betrokken lidstaat 

daarmee instemt, kunnen de in de leden 1 

en 2 bedoelde termijnen worden verlengd. 

De in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen 

worden in overleg met de Commissie 

ingekort als de omstandigheden dat 

vereisen, om te waarborgen dat de 

onderhandelingen tijdig worden 

afgesloten. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij de ondertekening of ratificering van of 

de instemming met een 

Vóór de ondertekening of ratificering van 

of de instemming met een 
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intergouvernementele overeenkomst of een 

wijziging, houdt de betrokken lidstaat 

zoveel mogelijk rekening met het in lid 2 

bedoelde advies van de Commissie. 

intergouvernementele overeenkomst of een 

wijziging, geeft de betrokken lidstaat aan 

op welke wijze hij aan de in het in lid 2 

bedoelde advies van de Commissie 

vermelde bezwaren is tegemoetgekomen 

om de inachtneming van het recht van de 

Unie en de doelstellingen van de energie-

unie te waarborgen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De verplichting om de Commissie 

overeenkomstig dit lid in kennis te stellen, 

is niet van toepassing op overeenkomsten 

tussen ondernemingen. 

De verplichting om de Commissie 

overeenkomstig dit lid in kennis te stellen, 

is niet van toepassing op overeenkomsten 

waarbij uitsluitend ondernemingen partij 

zijn. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie beoordeelt 

intergouvernementele overeenkomsten 

waarvan overeenkomstig lid 1 of lid 2 

kennis is gegeven. Indien de Commissie na 

haar eerste beoordeling twijfels heeft wat 

betreft de verenigbaarheid van die 

overeenkomsten met het recht van de Unie, 

met name op het gebied van de interne 

energiemarkt en de mededinging, brengt de 

Commissie de betrokken lidstaten hiervan 

binnen negen maanden na kennisgeving 

van die overeenkomsten op de hoogte. 

3. De Commissie beoordeelt 

intergouvernementele overeenkomsten 

waarvan overeenkomstig lid 1 of lid 2 

kennis is gegeven. Indien de Commissie na 

haar eerste beoordeling twijfels heeft wat 

betreft de verenigbaarheid van die 

overeenkomsten met het recht van de Unie, 

met name op het gebied van de interne 

energiemarkt, de mededinging en 

aangelegenheden die in het kader van het 

gemeenschappelijk handelsbeleid onder 

de bevoegdheid van de Unie vallen, brengt 

de Commissie de betrokken lidstaten 

hiervan binnen negen maanden na 

kennisgeving van die overeenkomsten op 

de hoogte. 



 

AD\1104835NL.docx 11/14 PE583.920v02-00 

 NL 

Motivering 

De rapporteur vindt dat eveneens bijzondere nadruk moet worden gelegd op de naleving 

wanneer het aangelegenheden betreft die in het kader van het gemeenschappelijk 

handelsbeleid onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Zodra een niet-bindend instrument 

of een wijziging van een niet-bindend 

instrument wordt vastgesteld, stelt de 

betrokken lidstaat de Commissie in kennis 

van dat niet-bindende instrument of van die 

wijziging, met inbegrip van de 

bijbehorende bijlagen. 

1. Voordat een niet-bindend 

instrument of een wijziging van een niet-

bindend instrument wordt vastgesteld, stelt 

de betrokken lidstaat de Commissie in 

kennis van dat niet-bindende instrument of 

van die wijziging, met inbegrip van de 

bijbehorende bijlagen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De verplichting om de Commissie 

overeenkomstig de leden 1 en 2 in kennis 

te stellen, is niet van toepassing op 

overeenkomsten tussen ondernemingen. 

3. De verplichting om de Commissie 

overeenkomstig de leden 1 en 2 in kennis 

te stellen, is niet van toepassing op 

overeenkomsten waarbij uitsluitend 

ondernemingen partij zijn. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien de Commissie na haar eerste 

beoordeling van mening is dat de 

maatregelen ter uitvoering van de niet-

bindende instrumenten waarvan zij op 

grond van de leden 1 en 2 in kennis is 

4. Indien de Commissie na haar eerste 

beoordeling van mening is dat de 

maatregelen ter uitvoering van de niet-

bindende instrumenten waarvan zij op 

grond van de leden 1 en 2 in kennis is 
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gesteld, strijdig zouden kunnen zijn met het 

recht van de Unie, met name op het gebied 

van de interne energiemarkt en het 

mededingingsrecht, kan de Commissie de 

betrokken lidstaat daarvan op de hoogte 

brengen. 

gesteld, strijdig zouden kunnen zijn met het 

recht van de Unie, met name op het gebied 

van de interne energiemarkt en het 

mededingingsrecht, kan de Commissie de 

betrokken lidstaat daar binnen zes weken 

na de inkennisstelling van op de hoogte 

brengen. Binnen die periode gaat de 

lidstaat niet over tot ondertekening of 

anderszins de sluiting van het niet-

bindende instrument. Het advies van de 

Commissie is niet bindend, maar de 

lidstaat kan de zorgen van de Commissie 

in aanmerking nemen. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 8 – lid 3 – alinea 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) informatie met betrekking tot 

bepalingen die in het kader van het 

gemeenschappelijk handelsbeleid onder 

de bevoegdheid van de Unie vallen. 

Motivering 

De rapporteur vindt dat eveneens bijzondere nadruk moet worden gelegd op de naleving 

wanneer het aangelegenheden betreft die in het kader van het gemeenschappelijk 

handelsbeleid onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het identificeren van 

gemeenschappelijke problemen in verband 

met intergouvernementele overeenkomsten 

en niet-bindende instrumenten, en het 

overwegen van passende maatregelen en zo 

nodig het aandragen van oplossingen voor 

deze problemen; 

(b) het identificeren van 

gemeenschappelijke problemen in verband 

met intergouvernementele overeenkomsten 

en niet-bindende instrumenten, en het 

overwegen van passende maatregelen en zo 

nodig het verstrekken van adviezen en het 

aandragen van oplossingen voor deze 

problemen; 
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PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Titel Instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met 

betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende 

instrumenten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied en 
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