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KORTFATTAD MOTIVERING

EU är starkt beroende av importerad energi. Mer än 50 procent av all energi i EU måste 
importeras och siffran är ännu högre för gas och olja. För EU är en trygg energiförsörjning 
därför känslig för oregelbundenheter i leveranserna från länder utanför unionen.

En trygg energiförsörjning är också mycket viktig för EU:s strategiska intressen. Förbättringar 
i energiförsörjningen skulle stärka EU:s strategiska roll och utrikespolitiska kapacitet. 
Mellanstatliga avtal kan stödja EU:s mål om att diversifiera vägarna för och källorna till sin 
energiförsörjning och framför allt utvidga försörjningskällorna till att också omfatta 
Svarta havet, östra Medelhavsområdet och Centralasien.

Energiimporten svarar dessutom för 6 procent av all import till EU och innebär oerhörda 
ekonomiska kostnader och risker för EU:s ekonomi. Det ligger i EU:s och medlemsstaternas 
intresse att hantera sina yttre förbindelser inom området energi med hjälp av mellanstatliga 
avtal och att öka medlemsstaternas och den väldiga inre marknadens förhandlingskraft genom 
utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna och kommissionen. Följden 
blir att mellanstatliga avtal, särskilt om de samordnats bra mellan medlemsstaterna, kan öka 
EU:s konkurrenskraft. 

Informationsutbyte med kommissionen om mellanstatliga avtal bör också garantera att de 
enskilda avtal som undertecknats av medlemsstaterna stöder och överensstämmer med 
unionslagstiftningen, till exempel om den inre marknaden, och med alla internationella avtal 
och initiativ, såsom fördraget om Europeiska energigemenskapen, den europeiska 
grannskapspolitiken, partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland, de 
fyra avtalen om gemensamma områden mellan EU och Ryssland, de multilaterala avtalen 
med Centralasien och Svartahavsområdet och kommande avtal, såsom det planerade avtalet 
mellan EU och Ryssland, och framför allt energibestämmelserna.

Till sist ger enskilda mellanstatliga avtal en möjlighet att främja en EU-politik som grundar 
sig på respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati, goda styrelseformer, rättsstaten och 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter, klimatförändringar, skydd av miljön, 
energieffektivitet och förnybar energi. Tack vare att dessa avtal skapar ökad stabilitet och 
förutsägbarhet bör de också kunna främja freden i de angränsande områdena.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska rådet har uppmanat 
medlemsstaterna att från och med den 
1 januari 2012 informera kommissionen 
om alla nya och befintliga bilaterala 
energiavtal med tredjeländer. 
Kommissionen bör göra denna information 
tillgänglig för alla andra medlemsstater i 
lämplig form, med hänsyn till behovet av 
att skydda kommersiellt känsliga uppgifter.

(1) Europeiska rådet har uppmanat 
medlemsstaterna att från och med den 
1 januari 2012 informera kommissionen 
om alla nya och befintliga bilaterala 
energiavtal med tredjeländer. 
Kommissionen bör göra denna information 
tillgänglig för alla andra medlemsstater i 
lämplig form, med hänsyn till behovet av 
att skydda kommersiellt känsliga uppgifter 
samt att slå vakt om unionens strategiska 
intressen.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt unionens lagstiftning ska 
medlemsstaterna vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att de 
skyldigheter fullgörs som följer av 
fördragen eller av unionens institutioners 
akter. Medlemsstaterna bör därför undvika 
eller undanröja inslag som innebär 
motsättningar mellan unionens lagstiftning 
och internationella avtal som ingåtts mellan 
medlemsstaterna och tredjeländer.

(2) Enligt unionens lagstiftning ska 
medlemsstaterna vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att de 
skyldigheter fullgörs som följer av 
fördragen, och särskilt artikel 194 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, och av unionens 
institutioners akter. Medlemsstaterna bör 
därför undvika eller undanröja inslag som 
innebär motsättningar mellan unionens 
lagstiftning och internationella avtal som
ingåtts mellan medlemsstaterna och 
tredjeländer.
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Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att den inre energimarknaden ska 
vara välfungerande krävs att den energi 
som importeras till unionen från 
tredjeländer omfattas fullt ut av 
bestämmelserna om inrättandet av en inre 
energimarknad. En inre energimarknad 
som inte fungerar som den ska försätter EU 
i ett sårbart läge när det gäller en trygg 
energiförsörjning. En hög grad av insyn när 
det gäller avtal mellan medlemsstater och 
tredjeländer på energiområdet skulle göra 
det möjligt för unionen att vidta 
samordnade åtgärder, i solidarisk anda, för 
att se till att sådana avtal överensstämmer 
med unionens lagstiftning och effektivt 
tryggar energiförsörjningen.

(3) För att den inre energimarknaden ska 
vara välfungerande och konsumentskyddet 
garanteras krävs att den energi som 
importeras till unionen från tredjeländer 
omfattas fullt ut av bestämmelserna om 
inrättandet av en inre energimarknad. En 
inre energimarknad som inte fungerar som 
den ska försätter EU i ett sårbart läge när 
det gäller en trygg energiförsörjning och 
minskar samtidigt dess politiska 
handlingskraft på det internationella 
planet. En hög grad av insyn när det gäller 
avtal mellan medlemsstater och 
tredjeländer på energiområdet skulle göra 
det möjligt för unionen att vidta 
samordnade åtgärder, i solidarisk anda, för 
att se till att sådana avtal överensstämmer 
med unionens lagstiftning och effektivt 
tryggar energiförsörjningen. 

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den nya mekanismen för 
informationsutbyte bör endast omfatta 
mellanstatliga avtal som kan påverka den 
inre marknaden för energi eller en trygg 
energiförsörjning eftersom de här 
två frågorna är nära förbundna med 
varandra. Den bör särskilt omfatta alla 
mellanstatliga avtal som påverkar 
leveranserna av gas, olja och elektricitet 
genom fast infrastruktur eller som påverkar 
den totala mängd energi som importeras till 
unionen från tredjeländer.

(4) Den nya mekanismen för 
informationsutbyte bör endast omfatta 
mellanstatliga avtal som påverkar den inre 
marknaden för energi eller en trygg 
energiförsörjning eftersom de här 
två frågorna är nära förbundna med 
varandra. Den bör särskilt omfatta alla 
mellanstatliga avtal som påverkar 
leveranserna av gas, olja och elektricitet 
genom fast infrastruktur eller som påverkar 
den totala mängd energi som importeras till 
unionen från tredjeländer.
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör på förhand
underrätta kommissionen om sin avsikt att 
inleda förhandlingar om nya 
mellanstatliga avtal eller ändringar av 
befintliga mellanstatliga avtal. 
Kommissionen bör regelbundet hållas 
underrättad om de pågående 
förhandlingarna. Den bör även ha rätt att
delta som observatör vid förhandlingarna. 
Medlemsstater får även begära att 
kommissionen biträder dem under deras 
förhandlingar med tredjeländer.

(9) Medlemsstaterna bör underrätta 
kommissionen när förhandlingar om ett 
nytt mellanstatligt avtal eller ändringar av 
befintliga mellanstatliga avtal påbörjats. 
Kommissionen bör regelbundet hållas 
underrättad om de pågående 
förhandlingarna. Kommissionen får på 
egen begäran eller på begäran av den 
berörda medlemsstaten delta som 
observatör vid förhandlingarna. 
Medlemsstater får även begära att 
kommissionen biträder dem under deras 
förhandlingar med tredjeländer, utan att 
äventyra medlemsstaternas möjlighet att 
förhandla innehållet i avtalen.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör göra all 
information som tas emot tillgänglig för 
alla andra medlemsstater i elektronisk 
form. Den bör ta hänsyn till begäran från 
medlemsstaterna om att den information 
som lämnas in, särskilt kommersiella 
uppgifter, ska behandlas konfidentiellt. En 
begäran om konfidentialitet bör dock inte 
begränsa kommissionens egen tillgång till 
konfidentiella uppgifter, eftersom den 
behöver uttömmande information för sin 
egen bedömning. En begäran om 
konfidentialitet påverkar inte rätten till 
tillgång till handlingar enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 

(12) Kommissionen bör göra all 
icke-konfidentiell information som tas 
emot tillgänglig för alla andra 
medlemsstater i elektronisk form. Den bör 
ta hänsyn till begäran från medlemsstaterna 
om att den information som lämnas in, 
särskilt kommersiella uppgifter, ska 
behandlas konfidentiellt. En begäran om 
konfidentialitet bör dock inte begränsa 
kommissionens egen tillgång till 
konfidentiella uppgifter, eftersom den 
behöver uttömmande information för sin 
egen bedömning. Kommissionen har 
ansvaret för att klausulen om 
konfidentialitet tillämpas samt för 
rättsverkningarna av detta. En begäran om 
konfidentialitet påverkar inte rätten till 
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Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar.16

tillgång till handlingar enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar.16

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett ständigt informationsutbyte om 
mellanstatliga avtal på unionsnivå skulle 
göra det möjligt att utveckla bästa praxis. 
Kommissionen bör på grundval av dessa 
exempel på bästa praxis rekommendera 
standardklausuler för mellanstatliga avtal 
mellan medlemsstater och tredjeländer. 
Användningen av dessa icke-bindande 
standardklausuler bör undanröja risken för 
mellanstatliga avtal som strider mot 
unionens lagstiftning.

(13) Ett ständigt informationsutbyte om 
mellanstatliga avtal på unionsnivå skulle 
göra det möjligt att utveckla bästa praxis. 
Kommissionen bör på grundval av dessa 
exempel på bästa praxis, i samarbete med 
Europeiska utrikestjänsten beträffande 
unionens politik för yttre förbindelser,
rekommendera standardklausuler för 
mellanstatliga avtal mellan medlemsstater 
och tredjeländer. Användningen av dessa 
icke-bindande standardklausuler bör 
undanröja risken för mellanstatliga avtal 
som strider mot unionens lagstiftning eller 
mot internationella avtal som unionen 
ingått. Kommissionen bör också 
rekommendera icke-bindande 
standardklausuler som rör unionens 
principer och politik, såsom respekten för 
de mänskliga rättigheterna, demokrati, 
goda styrelseformer, rättsstaten och 
dialogen mellan arbetsmarknadens 
parter, inberäknat företagens sociala 
ansvar, samt klimatförändringar, 
miljöskydd, energieffektivitet, förnybar 
energi och EU:s mål för biodrivmedel.



PE478.667v03-00 8/16 AD\891414SV.doc

SV

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ökad ömsesidig kunskap om 
befintliga och nya mellanstatliga avtal bör 
möjliggöra en bättre samordning på 
energiområdet mellan medlemsstaterna 
själva samt mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. En bättre samordning bör 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
fullt ut utnyttja unionens politiska och 
ekonomiska betydelse.

(14) Ökad ömsesidig kunskap om 
befintliga och nya mellanstatliga avtal bör 
möjliggöra en bättre samordning på 
energiområdet mellan medlemsstaterna 
själva samt mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. En bättre samordning bör 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
fullt ut utnyttja unionens politiska och 
ekonomiska betydelse, så att 
kommissionen och medlemsstaterna fullt 
ut kan samordna sina ansträngningar när 
det gäller energiimport till EU, inklusive 
av förnybar energi, och att stärka 
unionens egen strategiska roll och 
utrikespolitiska kapacitet.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) En kommissionsledamot med 
ansvar för energifrågor bör, tillsammans 
med unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik och i 
samarbete med Europeiska 
utrikestjänsten, aktivt arbeta i enlighet 
med detta beslut, lyfta fram det inför 
tredjeländer och årligen, för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, lägga 
fram en rapport om tillämpningen av det.
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Ändringsförslag 10

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.

1. I detta beslut fastställs en mekanism för 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på mellanstatliga avtal på 
energiområdet, i enlighet med artikel 2.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) mellanstatliga avtal: alla rättsligt 
bindande avtal som ingåtts mellan 
medlemsstater och tredjeländer och som 
kan påverka hur den inre marknaden för 
energi fungerar eller en trygg 
energiförsörjning i unionen.

(1) mellanstatliga avtal: alla rättsligt 
bindande avtal som ingåtts mellan 
medlemsstater och tredjeländer och som 
påverkar hur den inre marknaden för 
energi fungerar eller en trygg 
energiförsörjning i unionen.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts 
ikraftträdande. Kommissionen ska göra 
den dokumentation som mottagits 
tillgänglig i elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
inom tre månader från dagen för detta 
besluts ikraftträdande översända alla 
mellanstatliga avtal mellan dem och 
tredjeländer, inklusive bilagor och alla 
ändringar av avtalen samt andra texter 
som de uttryckligen hänvisar till, i den 
mån innehållet i dessa andra texter 
påverkar den inre marknaden för energi 
och dess funktion eller 
energiförsörjningen i unionen. 
Kommissionen ska göra den 
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tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

dokumentation som mottagits, med 
undantag för konfidentiella delar av den,
tillgänglig i elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Kommissionen ska, i 
samarbete med Europeiska 
utrikestjänsten beträffande unionens 
politik för yttre förbindelser, inom 
12 månader efter det att den mottagit de 
respektive mellanstatliga avtalen 
utvärdera de avtal som inkommit och 
informera de berörda medlemsstaterna 
om huruvida avtalen eventuellt är 
oförenliga med unionslagstiftningen och 
med de internationella avtal som ingåtts 
av unionen. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta 
kommissionen om detta skriftligen innan 
de formella förhandlingarna planeras att 
inledas. Den information som lämnas till 
kommissionen ska innehålla relevant 
dokumentation, uppgifter om vilka 
bestämmelser som kommer att tas upp vid 
förhandlingarna, syftet med 
förhandlingarna samt all annan relevant 
information. Om det rör sig om ändring av 
ett befintligt avtal ska informationen 
innehålla uppgifter om vilka bestämmelser 
som ska omförhandlas. Kommissionen ska 

2. En medlemsstat som inleder
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska 
underrätta kommissionen om syftet med 
förhandlingarna, om vilka bestämmelser 
som kommer att tas upp vid 
förhandlingarna samt all annan relevant 
information. Om det rör sig om ändring av 
ett befintligt avtal ska informationen 
innehålla uppgifter om vilka bestämmelser 
som ska omförhandlas. Den berörda 
medlemsstaten ska regelbundet hålla 
kommissionen underrättad om de pågående 
förhandlingarna. Kommissionen får på 
egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
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göra den information som mottagits 
tillgänglig för alla medlemsstater i 
elektronisk form. Den berörda 
medlemsstaten ska regelbundet hålla 
kommissionen underrättad om de pågående 
förhandlingarna. Kommissionen får på 
egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

förhandlingarna.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats ska den berörda medlemsstaten 
till kommissionen översända avtalet eller 
ändringen av avtalet, inklusive bilagor och 
andra texter som dessa avtal eller ändringar 
uttryckligen hänvisar till. Kommissionen 
ska göra den dokumentation som mottagits 
tillgänglig för alla andra medlemsstater i 
elektronisk form, med förbehåll för de 
konfidentiella delar som identifierats enligt 
artikel 7.

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats ska den berörda medlemsstaten 
till kommissionen översända avtalet eller 
ändringen av avtalet, inklusive bilagor och 
andra texter som dessa avtal eller ändringar 
uttryckligen hänvisar till i den mån 
innehållet i dessa andra texter påverkar 
den inre marknaden för energi och dess 
funktion eller energiförsörjningen i 
unionen. Medlemsstaterna får göra 
sammanfattningar av den information 
som översänts tillgänglig. Kommissionen
ska, i enlighet med den berörda 
medlemsstatens anvisningar, göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater, med förbehåll för de 
konfidentiella delar som identifierats enligt 
artikel 7.

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och 1. Så tidigt som möjligt och senast 
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inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det
mellanstatliga avtalet, bedöma om det
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller 
den berörda medlemsstaten begär en 
sådan förhandsbedömning av huruvida 
det förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska 
det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till avtal lämnas till 
kommissionen för granskning. Den berörda 
medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på
fyra månader från det att utkastet till avtal
lämnas in. Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och
kommissionen inte har yttrat sig inom
granskningsperioden anses den inte ha 
haft några invändningar.

fyra veckor efter det att förhandlingarna 
har avslutats ska den berörda 
medlemsstaten underrätta kommissionen
om att förhandlingarna har avslutats och 
lämna det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till mellanstatligt
avtal, inklusive bilagor och andra texter 
som det uttryckligen hänvisar till, till
kommissionen för granskning.
Kommissionen ska inom två månader 
efter det att den underrättats om att 
förhandlingarna har avslutats informera 
medlemsstaten om det råder tvivel om 
huruvida det förhandlade avtalet, 
inklusive bilagor och andra texter som det 
uttryckligen hänvisar till, är förenligt med 
unionslagstiftningen, i synnerhet med 
unionens konkurrenslagstiftning och 
lagstiftningen för den inre marknaden för 
energi eller med de internationella avtal 
som unionen ingått. Den berörda 
medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på
två månader från det att det mellanstatliga 
avtalet lämnas in. Om kommissionen inte 
har reagerat inom denna tidsperiod anses 
den inte ha haft några invändningar.
Medlemsstaten ska skjuta upp 
undertecknandet av ett mellanstatligt 
avtal med ytterligare två månader om 
kommissionen har svarat att det 
förhandlade men ännu inte 
undertecknade avtalet är oförenligt med 
unionslagstiftningen eller med de 
internationella avtal som ingåtts av 
unionen. Kommissionen ska inom de 
två månaderna avge ett rättsligt yttrande.
2. Om kommissionen i det rättsliga 
yttrandet fastställer att det förhandlade 
avtalet inte är förenligt med 
unionslagstiftningen eller med de 
internationella avtal som ingåtts av 
unionen ska den ange vad motsättningarna 
består i och rekommendera hur dessa ska 
undanröjas.
3. Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till kommissionens 
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rekommendationer och vid behov 
omförhandla avtalet. Om 
rekommendationerna inte beaktas och det 
fortfarande råder allvarliga tvivel om det 
undertecknade mellanstatliga avtalets 
förenlighet med unionslagstiftningen eller 
med de internationella avtal som ingåtts av 
unionen ska kommissionen överväga att 
inleda överträdelseförfaranden för att rätta 
till situationen.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) granska utvecklingen på området för 
mellanstatliga avtal,

a) granska utvecklingen på området för 
mellanstatliga avtal och i energifrågor se 
till att unionens yttre förbindelser med de 
viktigaste producent-, transit- och 
konsumentländerna är konsekventa och 
enhetliga,

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) identifiera vanliga problem på området 
för mellanstatliga avtal och överväga 
lämpliga åtgärder för att bemöta dessa 
problem, samt

b) identifiera vanliga problem på området 
för mellanstatliga avtal, överväga lämpliga 
åtgärder för att bemöta dessa problem och 
föreslå tänkbara lösningar för 
medlemsstaterna, samt
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Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) stärka unionens strategiska roll 
överlag genom ett kraftfullt och effektivt 
samordnat tillvägagångssätt gentemot de 
energilevererande länderna.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) på grundval av bästa praxis utarbeta 
standardklausuler vars användning skulle 
säkerställa att kommande mellanstatliga 
avtal är helt förenliga med unionens 
energilagstiftning.

c) på grundval av bästa praxis utarbeta 
icke-bindande standardklausuler vars 
användning skulle säkerställa att 
kommande mellanstatliga avtal är helt 
förenliga med unionens energilagstiftning.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat som lämnar information 
till kommissionen enligt artikel 3 får ange 
om någon del av informationen, framförallt 
kommersiell information, ska betraktas 
som konfidentiell och om den information 
som lämnas kan delas med andra 
medlemsstater. Kommissionen ska 
respektera dessa uppgifter. En begäran om 
konfidentialitet begränsar inte 
kommissionens egen tillgång till 
konfidentiella uppgifter.

En medlemsstat som lämnar information 
till kommissionen enligt artikel 3 får ange 
om någon del av informationen, framförallt 
kommersiell information, ska betraktas 
som konfidentiell och om den information 
som lämnas kan delas med andra 
medlemsstater. Kommissionen ska 
respektera dessa uppgifter. En begäran om 
konfidentialitet begränsar inte 
kommissionens egen tillgång till 
konfidentiella uppgifter. Kommissionen 
ska garantera att tillgången till 
konfidentiell information strikt begränsas 
till sådan personal vid kommissionen som, 
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för de ändamål som anges i artiklarna 4, 
5 eller 6, ovillkorligen måste ha tillgång 
till den.

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Översyn Rapportering och översyn

1. Fyra år efter detta besluts 
ikraftträdande ska kommissionen lämna 
en rapport om dess tillämpning till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén.

1. Kommissionen ska årligen lämna en 
rapport om tillämpningen av detta beslut
till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. Rapporten ska innehålla de 
uppgifter som mottagits i enlighet med 
artikel 3.

2. Rapporten ska särskilt innehålla en 
bedömning av om det här beslutet utgör ett 
tillräckligt ramverk för att säkerställa att 
mellanstatliga avtal är helt förenliga med 
unionens lagstiftning och att samordningen 
mellan medlemsstaterna på området för 
mellanstatliga avtal ligger på en hög nivå.

2. Kommissionen bör också tillhandahålla 
Europaparlamentet en heltäckande 
utvärderingsrapport inom fyra år efter 
detta besluts ikraftträdande. 
Utvärderingsrapporten ska särskilt 
innehålla en bedömning av om det här 
beslutet utgör ett tillräckligt ramverk för att 
säkerställa att mellanstatliga avtal är helt 
förenliga med unionens lagstiftning och att 
samordningen mellan medlemsstaterna på 
området för mellanstatliga avtal ligger på 
en hög nivå.
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