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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Unia Europejska jest w dużym stopniu uzależniona od importu energii. Ponad 50% ogólnego 
zapotrzebowania energetycznego UE pokrywane jest z importu, a udział ten w odniesieniu do 
gazu czy ropy jest jeszcze większy. Tym samym bezpieczeństwo energetyczne UE zależy 
w dużej mierze od regularnych dostaw spoza Unii. 

Bezpieczeństwo energetyczne ma również duże znaczenie dla strategicznych interesów UE.  
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego UE wzmocniłaby również jej strategiczną rolę 
i potencjał w zakresie polityki zagranicznej. Umowy międzyrządowe mogą wspierać cel UE, 
jakim jest dywersyfikacja dróg i źródeł dostaw, a w szczególności rozszerzenie źródeł dostaw 
z regionu Morza Czarnego, wschodniego regionu Morza Śródziemnego i Azji Środkowej.

Ponadto import energii stanowi 6% całego importu UE, co implikuje ogromne koszty 
gospodarcze i zagrożenia dla gospodarki UE. W interesie UE i państw członkowskich leży 
uregulowanie zewnętrznych stosunków w zakresie energii za pomocą umów międzyrządowych 
i wzmocnienie potencjału negocjacyjnego państw członkowskich i ogromnego rynku 
wewnętrznego poprzez wymianę informacji i najlepszych praktyk pomiędzy państwami 
członkowskimi i Komisją. W ten sposób umowy międzyrządowe, zwłaszcza gdy są 
odpowiednio skoordynowane pomiędzy państwami członkowskimi, mogą zwiększyć 
konkurencyjność UE. 

Dzielenie się informacjami z Komisją na temat umów międzyrządowych powinno również 
zagwarantować, że indywidualne umowy podpisywane przez państwa członkowskie wspierają 
prawo wspólnotowe i są z nim zgodne. Obejmuje to m.in. prawodawstwo dotyczące rynku 
wewnętrznego oraz wiele innych istniejących umów i inicjatyw międzynarodowych, takich jak 
traktat o wspólnocie energetycznej, europejska polityka sąsiedztwa, umowa o partnerstwie i 
współpracy UE-Rosja oraz cztery „wspólne obszary” w stosunkach UE-Rosja, umowy 
wielostronne z Azją Środkową i regionem Morza Czarnego oraz przyszłe umowy, jak np. 
planowana nowa umowa UE-Rosja, a w szczególności zawarte w niej przepisy dotyczące 
energii. 

Indywidualne umowy międzyrządowe stwarzają również możliwość wspierania polityk UE 
w zakresie przestrzegania praw człowieka, demokracji, dobrych rządów, państwa prawa i 
dialogu społecznego, zmian klimatycznych, ochrony środowiska naturalnego, efektywności 
energetycznej i energii odnawialnych.  Wraz z rosnącą stabilnością i przewidywalnością umowy 
te powinny przyczyniać się do wspierania pokoju w sąsiednich regionach.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rada Europejska wezwała państwa 
członkowskie do przekazywania Komisji 
informacji, począwszy od dnia 1 stycznia 
2012 r., na temat ich wszystkich nowych i 
istniejących dwustronnych umów 
energetycznych z państwami trzecimi. 
Komisja powinna udostępniać te 
informacje wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim w odpowiedniej 
formie, uwzględniając konieczność 
ochrony szczególnie chronionych 
informacji handlowych.

(1) Rada Europejska wezwała państwa 
członkowskie do przekazywania Komisji 
informacji, począwszy od dnia 1 stycznia 
2012 r., na temat ich wszystkich nowych i 
istniejących dwustronnych umów 
energetycznych z państwami trzecimi. 
Komisja powinna udostępniać te 
informacje wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim w odpowiedniej 
formie, uwzględniając konieczność 
ochrony szczególnie chronionych 
informacji handlowych oraz strategicznych 
interesów Unii.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W prawie UE przewidziano wymóg, 
zgodnie z którym państwa członkowskie 
zobowiązane są do podejmowania 
wszelkich właściwych środków w celu 
zapewnienia wypełnienia zobowiązań 
wynikających z Traktatów lub z aktów 
instytucji UE. Państwa członkowskie 
powinny zatem unikać wszelkich 
niezgodności między prawem UE a 
umowami międzyrządowymi zawartymi 
między państwami członkowskimi a 
państwami trzecimi, lub powinny takie 
niezgodności eliminować.

(2) W prawie unijnym przewidziano 
wymóg, zgodnie z którym państwa 
członkowskie zobowiązane są do 
podejmowania wszelkich właściwych 
środków w celu zapewnienia wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Traktatów, 
w szczególności art. 194 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz z 
aktów instytucji UE. Państwa 
członkowskie powinny zatem unikać 
wszelkich niezgodności między prawem 
unijnym a umowami międzyrządowymi 
zawartymi między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi, lub 
powinny takie niezgodności eliminować.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby 
energia importowana do Unii z państw 
trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny energii. 
Nieprawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny energii powoduje, że UE jest 
podatna na zagrożenia związane z 
bezpieczeństwem dostaw energii. Wysoki 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi a 
państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 
energii. 

(3) Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii oraz 
zagwarantowania ochrony konsumentów 
konieczne jest, aby energia importowana 
do Unii z państw trzecich podlegała w 
pełni zasadom ustanawiającym rynek 
wewnętrzny energii. Nieprawidłowo 
funkcjonujący rynek wewnętrzny energii 
powoduje, że UE jest podatna na 
zagrożenia związane z bezpieczeństwem 
dostaw energii, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu jej wpływów politycznych na 
szczeblu międzynarodowym. Wysoki 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi a 
państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
unijnym i skutecznie zabezpieczają 
dostawy energii. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Nowy mechanizm wymiany informacji 
powinien obejmować jedynie umowy 
międzyrządowe, które mogą mieć wpływ 
na rynek wewnętrzny energii lub na 
bezpieczeństwo dostaw energii, gdyż te 
dwie sprawy są ze sobą istotnie powiązane. 
Powinien obejmować w szczególności 
wszystkie umowy międzyrządowe, które 
mają wpływ na dostawy gazu, ropy i 
energii elektrycznej za pośrednictwem 

(4) Nowy mechanizm wymiany informacji 
powinien obejmować jedynie umowy 
międzyrządowe, które mają wpływ na 
rynek wewnętrzny energii lub na 
bezpieczeństwo dostaw energii, gdyż te 
dwie sprawy są ze sobą istotnie powiązane. 
Powinien obejmować w szczególności 
wszystkie umowy międzyrządowe, które 
mają wpływ na dostawy gazu, ropy i 
energii elektrycznej za pośrednictwem 



PE478.667v03-00 6/16 AD\891414PL.doc

PL

stałej infrastruktury lub które mają wpływ 
na ilość energii importowanej do Unii z 
państw trzecich.

stałej infrastruktury lub które mają wpływ 
na ilość energii importowanej do Unii z 
państw trzecich.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny 
zgłaszać Komisji sam zamiar rozpoczęcia
negocjacji dotyczących nowych umów
międzyrządowych lub zmian w 
istniejących umowach międzyrządowych. 
Komisja powinna być regularnie 
informowana o toczących się negocjacjach. 
Powinna mieć prawo udziału w
negocjacjach jako obserwator. Państwa 
członkowskie mogą również wystąpić do 
Komisji z wnioskiem o wsparcie podczas 
negocjacji z państwami trzecimi. 

(9) Państwa członkowskie powinny 
informować Komisję o rozpoczęciu
negocjacji dotyczących nowej umowy
międzyrządowej lub zmian w istniejących 
umowach międzyrządowych. Komisja 
powinna być regularnie informowana o 
toczących się negocjacjach. Na wniosek 
Komisji lub zainteresowanego państwa 
członkowskiego Komisja może
uczestniczyć w negocjacjach jako 
obserwator. Państwa członkowskie mogą 
również wystąpić do Komisji z wnioskiem 
o wsparcie podczas negocjacji z państwami 
trzecim, bez uszczerbku dla swej zdolności 
negocjowania treści umów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna udostępniać 
wszystkie uzyskane informacje wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim w 
formie elektronicznej. Komisja powinna 
uwzględniać wnioski państw 
członkowskich o traktowanie przekazanych 
informacji, w szczególności informacji 
handlowych, jako poufne. Wnioski o 
zachowanie poufności nie powinny jednak 
ograniczać dostępu samej Komisji do 
informacji poufnych, gdyż Komisja musi 
dysponować pełnymi informacjami na 

(12) Komisja powinna udostępniać 
wszystkie uzyskane informacje, które nie 
są poufne, wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim w formie 
elektronicznej. Komisja powinna 
uwzględniać wnioski państw 
członkowskich o traktowanie przekazanych 
informacji, w szczególności informacji 
handlowych, jako poufne. Wnioski o 
zachowanie poufności nie powinny jednak 
ograniczać dostępu samej Komisji do 
informacji poufnych, gdyż Komisja musi 
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potrzeby własnej oceny. Wnioski o 
zachowanie poufności nie stanowią 
uszczerbku dla prawa dostępu do 
dokumentów przewidzianego w 
rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 
maja 2001 r. w sprawie publicznego
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.

dysponować pełnymi informacjami na 
potrzeby własnej oceny. Komisja jest 
odpowiedzialna za zagwarantowanie 
stosowania klauzuli poufności i jej 
następstw prawnych. Wnioski o 
zachowanie poufności nie stanowią 
uszczerbku dla prawa dostępu do 
dokumentów przewidzianego w 
rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 
maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Stała wymiana informacji na temat 
umów międzyrządowych na poziomie UE 
powinna umożliwić opracowanie 
najlepszych praktyk. Na podstawie tych 
najlepszych praktyk Komisja powinna 
zalecać stosowanie standardowych klauzul 
w umowach międzyrządowych między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi. Stosowanie tych niewiążących 
standardowych klauzul powinno zapobiec 
niezgodności umów międzyrządowych z 
prawem UE.

(13) Stała wymiana informacji na temat 
umów międzyrządowych na poziomie UE 
powinna umożliwić opracowanie 
najlepszych praktyk. Na podstawie tych 
najlepszych praktyk Komisja, we 
współpracy z ESDZ w odniesieniu do 
polityki zewnętrznej Unii, powinna zalecać 
stosowanie standardowych klauzul w 
umowach międzyrządowych między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi. Stosowanie tych niewiążących 
standardowych klauzul powinno zapobiec 
niezgodności umów międzyrządowych z 
prawem unijnym lub międzynarodowymi 
umowami zawartymi przez Unię. Komisja 
powinna również proponować niewiążące 
standardowe klauzule w odniesieniu do 
polityki i zasad Unii w zakresie 
przestrzegania praw człowieka, 
demokracji, dobrych rządów, państwa 
prawa i dialogu społecznego, w tym 
również odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw, zmian klimatu, ochrony 
środowiska naturalnego, efektywności 
energetycznej, energii odnawialnych i 
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celów UE w dziedzinie biopaliw.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Lepsza wzajemna wiedza na temat 
istniejących i nowych umów 
międzyrządowych powinna umożliwić 
lepszą koordynację w kwestiach 
energetycznych między samymi państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a Komisją. Taka 
usprawniona koordynacja powinna 
umożliwić państwom członkowskim pełne 
korzystanie z pozycji politycznej i 
gospodarczej UE. 

(14) Lepsza wzajemna wiedza na temat 
istniejących i nowych umów 
międzyrządowych powinna umożliwić 
lepszą koordynację w kwestiach 
energetycznych między samymi państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a Komisją. Taka 
usprawniona koordynacja powinna 
umożliwić państwom członkowskim pełne 
korzystanie z pozycji politycznej i
gospodarczej Unii, pozwolić Komisji i 
państwom członkowskim na pełne 
koordynowanie działań na rzecz importu 
energii do UE, w tym energii odnawialnej,
a także powinna wzmocnić strategiczną 
rolę Unii i potencjał w zakresie polityki 
zagranicznej.  

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Członek Komisji odpowiedzialny za 
energię oraz Wysoka Przedstawiciel Unii 
do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa, we współpracy z ESDZ, 
powinni aktywnie podejmować działania 
zgodnie z niniejszą decyzją, propagować 
ją wśród państw trzecich oraz co roku 
przedstawiać Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Społeczno-Ekonomicznemu 
sprawozdanie w sprawie stosowania 
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niniejszej decyzji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się 
mechanizm wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją w 
odniesieniu do umów międzyrządowych.

1. Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się 
mechanizm wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją 
w odniesieniu do umów międzyrządowych 
w dziedzinie energii określonych w art. 2.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „umowy międzyrządowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi, które mogą mieć wpływ na 
działanie lub funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego energii bądź na 
bezpieczeństwo dostaw energii w UE;

(1) „umowy międzyrządowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi, które mają wpływ na działanie 
lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
energii bądź na bezpieczeństwo dostaw 
energii w UE;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące i 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
teksty, do których się bezpośrednio 
odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu w 

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji, najpóźniej trzy miesiące po 
wejściu w życie niniejszej decyzji,
wszystkie umowy międzyrządowe zawarte
między nimi a państwami trzecimi, w tym 
załączniki do nich, wszystkie poprawki do 
nich oraz inne teksty, do których się 
bezpośrednio odnoszą, o ile teksty te 
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życie niniejszej decyzji. Wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty. Istniejące lub tymczasowo 
stosowane umowy międzyrządowe, które 
już zgłoszono Komisji zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 994/2010 na 
dzień wejścia w życie niniejszej decyzji i 
które spełniają wymogi niniejszego ustępu, 
uznaje się za zgłoszone na potrzeby 
niniejszej decyzji.

zawierają elementy mające operacyjne 
znaczenie dla funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii lub 
bezpieczeństwa dostaw energii. Wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty, z wyjątkiem części poufnych. 
W ciągu 12 miesięcy od otrzymania 
odpowiednich umów międzyrządowych 
Komisja, we współpracy z ESDZ w 
odniesieniu do polityki zewnętrznej Unii, 
ocenia przekazane umowy i informuje 
dane państwa członkowskie o ewentualnej 
niezgodności zawartych przez nie umów 
z prawem unijnym i międzynarodowymi 
umowami zawartymi przez Unię. Istniejące 
lub tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe, które już zgłoszono 
Komisji zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 994/2010 na dzień wejścia w życie 
niniejszej decyzji i które spełniają wymogi 
niniejszego ustępu, uznaje się za zgłoszone 
na potrzeby niniejszej decyzji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji. 
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o 
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 

2. Gdy państwo członkowskie przystępuje
do negocjacji z państwem trzecim w celu 
zmiany istniejącej umowy międzyrządowej 
lub zawarcia nowej umowy 
międzyrządowej, państwo członkowskie 
informuje pisemnie Komisję o celach
negocjacji, przepisach będących 
przedmiotem negocjacji oraz przekazuje
inne istotne informacje. W przypadku 
zmiany istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisje o prowadzonych negocjacjach. Na 
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przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisje o prowadzonych negocjacjach. Na 
wniosek Komisji lub zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja może 
uczestniczyć w negocjacjach jako 
obserwator.

wniosek Komisji lub zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja może 
uczestniczyć w negocjacjach jako 
obserwator.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z chwilą ratyfikacji umowy 
międzyrządowej lub zmiany umowy 
międzyrządowej zainteresowane państwo 
członkowskie przekazuje Komisji umowę 
lub zmianę umowy, w tym załączniki do 
nich i inne teksty, do których bezpośrednio 
się odnoszą te umowy lub zmiany, a 
Komisja udostępnia wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim otrzymane 
dokumenty, z wyjątkiem części poufnych 
wskazanych zgodnie z art. 7, w formie
elektronicznej.

3. Z chwilą ratyfikacji umowy 
międzyrządowej lub zmiany umowy 
międzyrządowej zainteresowane państwo 
członkowskie przekazuje Komisji umowę 
lub zmianę umowy, w tym załączniki do 
nich i inne teksty, do których bezpośrednio 
się odnoszą te umowy lub zmiany, o ile 
teksty te zawierają elementy mające 
operacyjne znaczenie dla funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii lub 
bezpieczeństwa dostaw energii. Państwa 
członkowskie mogą udostępnić 
streszczenia przekazanych informacji. 
Zgodnie z instrukcjami zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja 
udostępnia wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim otrzymane 
dokumenty, z wyjątkiem części poufnych 
wskazanych zgodnie z art. 7, w formie 
elektronicznej.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, z własnej inicjatywy 
najpóźniej w terminie czterech tygodni od 
momentu, gdy została poinformowana o
zakończeniu negocjacji, lub na wniosek 
państwa członkowskiego, które 
negocjowało umowę międzyrządową, 
dokonać oceny zgodności wynegocjowanej 
umowy z prawem UE, zanim umowa 
zostanie podpisana. W przypadku gdy 
Komisja lub zainteresowane państwo 
członkowskie występuje o taką ocenę ex-
ante zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE, wynegocjowany, ale jeszcze 
nie podpisany projekt umowy 
międzyrządowej zostaje przedłożony
Komisji do analizy. Zainteresowane 
państwo członkowskie nie podpisuje 
umowy przez okres czterech miesięcy od 
momentu złożenia projektu umowy 
międzyrządowej. Okres analizowania 
może zostać przedłużony w porozumieniu 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. W przypadku gdy 
wystąpiono o kontrolę zgodności, wobec 
braku opinii Komisji w ciągu okresu 
analizowania, uznaje się, że Komisja nie 
wniosła zastrzeżeń.

1. Najwcześniej jak to możliwe, lecz nie 
później niż po upływie czterech tygodni od 
zakończenia negocjacji, zainteresowane 
państwo członkowskie informuje Komisję 
o zakończeniu negocjacji i przekazuje jej 
do analizy wynegocjowany, ale jeszcze nie 
podpisany projekt umowy 
międzyrządowej, w tym załączniki do niej i 
inne teksty, do których umowa się 
bezpośrednio odnosi. Komisja informuje 
to państwo członkowskie w ciągu dwóch 
miesięcy od momentu, gdy została 
poinformowana o zakończeniu negocjacji, 
o wszelkich wątpliwościach co do 
zgodności wynegocjowanej umowy oraz 
załączników do niej i innych tekstów, do 
których umowa się bezpośrednio odnosi, z 
prawem Unii, zwłaszcza z unijnym 
prawem konkurencji i przepisami 
dotyczącymi rynku wewnętrznego energii 
lub międzynarodowymi umowami 
zawartymi przez Unię. Zainteresowane 
państwo członkowskie nie podpisuje 
umowy przez okres dwóch miesięcy od 
momentu złożenia umowy 
międzyrządowej. Wobec braku odpowiedzi 
ze strony Komisji w ciągu tego okresu 
uznaje się, że Komisja nie wniosła 
zastrzeżeń. Państwo członkowskie 
przesuwa termin podpisania umowy 
międzyrządowej o kolejne dwa miesiące, 
jeśli otrzymało od Komisji odpowiedź, że 
wynegocjowana, ale jeszcze nie podpisana 
umowa jest niezgodna z prawem unijnym 
lub międzynarodowymi umowami 
zawartymi przez Unię. W ciągu tych 
dwóch miesięcy Komisja wydaje opinię 
prawną.
2. W przypadku, gdy w opinii prawnej 
stwierdzono niezgodność wynegocjowanej 
umowy z prawem unijnym lub 
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międzynarodowymi umowami zawartymi 
przez Unię, Komisja określa tę niezgodność 
i wydaje zalecenia w sprawie sposobu jej 
wyeliminowania.
3. Państwa członkowskie w należyty sposób 
uwzględniają zalecenia Komisji i w razie 
potrzeby ponownie przeprowadzają 
negocjacje w sprawie umowy. W 
przypadku, gdy zaleceń nie uwzględniono i 
gdy nadal pozostają poważne wątpliwości 
co do zgodności podpisanej umowy 
międzyrządowej z prawem unijnym lub 
międzynarodowymi umowami zawartymi 
przez Unię, Komisja rozważa środki 
korygujące w celu uregulowania tej 
sytuacji.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeprowadzania przeglądu zmian w 
zakresie umów międzyrządowych;

a) przeprowadzania przeglądu zmian w 
zakresie umów międzyrządowych oraz 
zapewnienia zgodności i spójności w 
stosunkach zewnętrznych Unii w zakresie 
energii z głównymi państwami będącymi 
producentami, państwami tranzytowymi i 
państwami będącymi odbiorcami;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozpoznawania wspólnych problemów 
związanych z umowami międzyrządowymi
oraz analizowania odpowiednich działań 
służących rozwiązywaniu tych problemów;

b) rozpoznawania wspólnych problemów 
związanych z umowami 
międzyrządowymi, analizowania 
odpowiednich działań służących 
rozwiązywaniu tych problemów oraz 
proponowania państwom członkowskim 
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możliwych rozwiązań;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wzmocnienia ogólnej strategicznej roli 
Unii poprzez zdecydowane i skutecznie 
koordynowane stanowisko wobec krajów 
będących dostawcami energii.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opracowywania, na podstawie 
najlepszych praktyk, standardowych 
klauzul, których zastosowanie zapewni 
pełną zgodność przyszłych umów 
międzyrządowych z prawodawstwem UE 
w zakresie energii.

c) opracowywania, na podstawie 
najlepszych praktyk, niewiążących
standardowych klauzul, których 
zastosowanie zapewni pełną zgodność 
przyszłych umów międzyrządowych z 
prawodawstwem unijnym w zakresie 
energii.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazując Komisji informacje zgodnie z 
art. 3, państwo członkowskie może 
wskazać, czy którekolwiek z tych 
informacji, zwłaszcza informacje 
handlowe, należy traktować jako poufne, 
oraz czy przekazane informacje mogą być 
udostępnione innych państwom 
członkowskim. Komisja przestrzega takich 
wskazań. Wnioski o zachowanie poufności 

Przekazując Komisji informacje zgodnie z 
art. 3, państwo członkowskie może 
wskazać, czy którekolwiek z tych 
informacji, zwłaszcza informacje 
handlowe, należy traktować jako poufne, 
oraz czy przekazane informacje mogą być 
udostępnione innych państwom 
członkowskim. Komisja przestrzega takich 
wskazań. Wnioski o zachowanie poufności 
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nie ograniczają dostępu samej Komisji do 
informacji poufnych.

nie ograniczają dostępu samej Komisji do 
informacji poufnych. Komisja zapewnia, 
że dostęp do informacji poufnych jest 
ściśle ograniczony do pracowników 
Komisji, którzy absolutnie koniecznie 
muszą posiadać informacje udostępnione 
do celów, o których mowa  w art. 4, 5 i  6.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd Sprawozdawczość i przegląd

1. Cztery lata po wejściu w życie niniejszej 
decyzji Komisja przedkłada sprawozdanie 
na temat stosowania niniejszej decyzji 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu.

1. Komisja corocznie przedkłada 
sprawozdanie na temat stosowania 
niniejszej decyzji Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. 
Sprawozdanie obejmuje otrzymane 
informacje zgodnie z art. 3.

2. W sprawozdaniu ocenia się w 
szczególności, czy w decyzji przewidziano 
odpowiednie ramy w celu zapewnienia 
pełnej zgodności umów międzyrządowych 
z prawem UE oraz wysokiego poziomu 
koordynacji między państwami 
członkowskimi w odniesieniu do umów 
międzyrządowych.

2. W ciągu czterech lat od wejścia w życie 
niniejszej decyzji Komisja powinna 
również przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu obszerne sprawozdanie 
oceniające. W sprawozdaniu oceniającym 
ocenia się w szczególności, czy w decyzji 
przewidziano odpowiednie ramy w celu 
zapewnienia pełnej zgodności umów 
międzyrządowych z prawem unijnym oraz 
wysokiego poziomu koordynacji między 
państwami członkowskimi w odniesieniu 
do umów międzyrządowych.
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