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Ændringsforslag 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ifølge EU-retten pålægges 
medlemsstaterne at træffe alle 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at 
sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der 
følger af traktaterne eller af retsakter 
vedtaget af EU-institutionerne. 
Medlemsstaterne bør derfor undgå eller 
fjerne enhver uoverensstemmelse mellem 
EU-retten og internationale aftaler indgået 
mellem medlemsstater og tredjelande.

(2) Ifølge EU-retten pålægges 
medlemsstaterne at træffe alle 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at 
sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der 
følger af traktaterne, og navnlig artikel 194 
heri, samt af retsakter vedtaget af EU-
institutionerne. Medlemsstaterne bør derfor 
undgå eller fjerne enhver 
uoverensstemmelse mellem EU-retten og 
internationale aftaler indgået mellem 
medlemsstater og tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 20
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3а) Det internationale samarbejde er af 
central betydning for energiområdet, og 
alle mellemstatslige aftaler skal baseres 
på princippet om gensidig respekt i 
forhold til de berørte tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 19
Takis Hadjigeorgiou
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Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et velfungerende indre energimarked
kræver, at energi, der importeres til EU fra 
tredjelande, er fuldt omfattet af reglerne 
for etablering af et indre energimarked. Et 
indre energimarked, der ikke fungerer 
tilfredsstillende, bringer EU i en sårbar 
situation med hensyn til 
energiforsyningssikkerhed. En høj grad af 
gennemsigtighed med hensyn til aftaler 
mellem medlemsstater og tredjelande på 
energiområdet vil gøre det muligt for EU at 
træffe koordinerede foranstaltninger i en 
ånd af solidaritet for at sikre, at sådanne 
aftaler er i overensstemmelse med EU's 
lovgivning og effektivt garanterer 
energiforsyningssikkerheden. 

(3) Sikringen af forbrugerbeskyttelse
kræver, at procedurerne for energi, der 
importeres til EU fra tredjelande, er 
gennemsigtige og tager hensyn til 
forbrugernes økonomiske interesser. Et 
indre energimarked, der ikke fungerer 
tilfredsstillende, bringer EU i en sårbar 
situation med hensyn til 
energiforsyningssikkerhed. En høj grad af 
gennemsigtighed med hensyn til aftaler 
mellem medlemsstater og tredjelande på 
energiområdet vil gøre det muligt for EU at 
træffe koordinerede foranstaltninger i en 
ånd af solidaritet for at sikre, at sådanne 
aftaler er i overensstemmelse med EU's 
lovgivning og effektivt garanterer 
energiforsyningssikkerheden. Det er 
imidlertid af helt afgørende betydning, at 
medlemsstaterne bevarer ansvaret for de 
mellemstatlige aftalers indhold.

Or. en

Ændringsforslag 21
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den nye ordning for udveksling af 
oplysninger bør kun omfatte 
mellemstatslige aftaler, som sandsynligvis 
vil få indvirkning på det indre 
energimarked eller på 
forsyningssikkerheden på energiområdet, 
da disse to områder er uløseligt forbundet. 
Den bør navnlig omfatte alle 

(4) Den nye ordning for udveksling af 
oplysninger bør kun omfatte 
mellemstatslige aftaler vedrørende import 
af energi, som sandsynligvis vil få 
indvirkning på det indre energimarked eller 
på forsyningssikkerheden på 
energiområdet, da disse to områder er 
uløseligt forbundet. Den bør navnlig 
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mellemstatslige aftaler, som har 
indvirkning på levering af gas, olie eller 
elektricitet gennem fast infrastruktur, eller 
som har betydning for den mængde energi, 
der importeres til EU fra tredjelande. 

omfatte alle mellemstatslige aftaler, som 
har indvirkning på levering af gas, olie 
eller elektricitet gennem fast infrastruktur, 
eller som har betydning for den mængde 
energi, der importeres til EU fra 
tredjelande. Ordningen omfatter ikke 
eksport af gas, olie eller elektricitet.

Or. en

Ændringsforslag 22
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den nye ordning for udveksling af 
oplysninger bør kun omfatte 
mellemstatslige aftaler, som sandsynligvis 
vil få indvirkning på det indre 
energimarked eller på 
forsyningssikkerheden på energiområdet, 
da disse to områder er uløseligt forbundet. 
Den bør navnlig omfatte alle 
mellemstatslige aftaler, som har 
indvirkning på levering af gas, olie eller 
elektricitet gennem fast infrastruktur, eller 
som har betydning for den mængde 
energi, der importeres til EU fra 
tredjelande.

(4) Den nye ordning for udveksling af
oplysninger bør kun omfatte 
mellemstatslige aftaler, som sandsynligvis 
vil få indvirkning på det indre 
energimarked eller på 
forsyningssikkerheden på energiområdet, 
da disse to områder er uløseligt forbundet. 
Den bør navnlig omfatte alle 
mellemstatslige aftaler, som har 
indvirkning på levering af gas, olie eller 
elektricitet gennem fast infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 23
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Denne afgørelse bør ikke vedrøre 
aftaler mellem kommercielle enheder, 
undtagen når og kun i den udstrækning 
der i de mellemstatslige aftaler 
udtrykkeligt henvises til sådanne 
kommercielle aftaler. Kommercielle 
operatører, der forhandler kommercielle 
aftaler med operatører fra tredjelande, kan 
dog søge vejledning fra Kommissionen for 
at undgå en potentiel konflikt med EU-
retten.

(7) Denne afgørelse bør ikke vedrøre 
aftaler mellem kommercielle enheder. 
Kommercielle operatører, der forhandler 
kommercielle aftaler med operatører fra 
tredjelande, kan dog søge vejledning fra 
Kommissionen for at undgå en potentiel 
konflikt med EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 24
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør allerede nu
meddele Kommissionen, om de har til 
hensigt at indlede forhandlinger om nye 
mellemstatslige aftaler eller ændring af 
eksisterende mellemstatslige aftaler. 
Kommissionen bør regelmæssigt holdes 
orienteret om igangværende forhandlinger. 
Den bør have ret til at deltage som 
observatør i forhandlingerne.
Medlemsstaterne kan ligeledes anmode 
Kommissionen om at bistå dem under 
forhandlingerne med tredjelande.

(9) Medlemsstaterne bør meddele
Kommissionen, om de har til hensigt at 
indlede forhandlinger om nye 
mellemstatslige aftaler eller ændring af 
eksisterende mellemstatslige aftaler inden 
for et rimeligt tidsrum. Kommissionen bør 
regelmæssigt holdes orienteret om 
igangværende forhandlinger.  
Medlemsstaterne kan ligeledes anmode 
Kommissionen om at bistå dem under 
forhandlingerne med tredjelande. Det er 
imidlertid væsentligt at bibeholde 
medlemsstaternes ret til at forhandle om 
aftalernes indhold. 

Or. en
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Ændringsforslag 25
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør allerede nu
meddele Kommissionen, om de har til 
hensigt at indlede forhandlinger om nye 
mellemstatslige aftaler eller ændring af 
eksisterende mellemstatslige aftaler. 
Kommissionen bør regelmæssigt holdes 
orienteret om igangværende forhandlinger. 
Den bør have ret til at deltage som 
observatør i forhandlingerne. 
Medlemsstaterne kan ligeledes anmode 
Kommissionen om at bistå dem under 
forhandlingerne med tredjelande.

(9) Medlemsstaterne bør meddele 
Kommissionen, når forhandlingerne om 
en ny mellemstatslig aftale eller ændring 
af eksisterende mellemstatslige aftaler er 
blevet påbegyndt. Kommissionen bør 
regelmæssigt holdes orienteret om 
igangværende forhandlinger. 
Medlemsstaterne kan indbyde 
Kommissionen til at deltage som 
observatør i forhandlingerne. 
Medlemsstaterne kan ligeledes anmode 
Kommissionen om at bistå dem under 
forhandlingerne med tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 26
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen bør på eget initiativ 
eller på anmodning fra den medlemsstat, 
der har forhandlet den mellemstatslige 
aftale, have ret til at vurdere den 
forhandlede aftales forenelighed med EU-
retten, inden aftalen underskrives.

(10) Kommissionen kan på anmodning fra 
den medlemsstat, der har forhandlet den 
mellemstatslige aftale, give en vurdering 
af den forhandlede aftales forenelighed 
med EU-retten og oplyse medlemsstaten 
om sin holdning, inden aftalen 
underskrives.

Or. en

Ændringsforslag 27
Takis Hadjigeorgiou
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Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen bør på eget initiativ 
eller på anmodning fra den medlemsstat, 
der har forhandlet den mellemstatslige 
aftale, have ret til at vurdere den 
forhandlede aftales forenelighed med EU-
retten, inden aftalen underskrives.

(10) Kommissionen kan, udelukkende på 
anmodning fra den medlemsstat, der har 
forhandlet den mellemstatslige aftale, have 
ret til at vurdere den forhandlede aftales 
forenelighed med EU-retten, inden aftalen 
underskrives.

Or. en

Ændringsforslag 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kommissionen bør stille alle 
modtagne oplysninger til rådighed for alle 
de øvrige medlemsstater i elektronisk form. 
Kommissionen bør respektere 
anmodninger fra medlemsstaterne om at 
behandle de fremsendte oplysninger, 
navnlig kommercielle 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. 
Anmodninger om fortrolig behandling 
berører ikke retten til aktindsigt som 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 
30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter.

(12) Kommissionen bør stille alle 
modtagne oplysninger til rådighed for alle 
de øvrige medlemsstater i elektronisk form. 
Kommissionen bør respektere 
anmodninger fra medlemsstaterne om at 
behandle de fremsendte oplysninger, 
navnlig kommercielle 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. 
Anmodninger om fortrolig behandling 
berører ikke retten til aktindsigt som 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 
30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter og i Lissabontraktatens 
artikel 15 om aktindsigt i dokumenter fra 
Unionens institutioner, organer, kontorer 
og agenturer.
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Or. en

Ændringsforslag 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En permanent udveksling af 
oplysninger om mellemstatslige aftaler på 
EU-niveau skulle gøre det muligt at 
udvikle bedste praksis. Kommissionen bør 
på grundlag af bedste praksis anbefale 
standardbestemmelser til anvendelse i 
mellemstatslige aftaler mellem 
medlemsstaterne og tredjelande. 
Anvendelsen af disse ikke-bindende 
standardbestemmelser skulle udelukke 
konflikter mellem mellemstatslige aftaler 
og EU-retten.

(13) En permanent udveksling af 
oplysninger om mellemstatslige aftaler på 
EU-niveau skulle gøre det muligt at 
udvikle bedste praksis. Kommissionen bør 
på grundlag af bedste praksis og i 
samarbejde med EU-Udenrigstjenesten 
vedrørende EU's eksterne politikker 
anbefale standardbestemmelser til 
anvendelse i mellemstatslige aftaler 
mellem medlemsstaterne og tredjelande. 
Anvendelsen af disse ikke-bindende 
standardbestemmelser skulle udelukke 
konflikter mellem mellemstatslige aftaler 
og EU-retten eller EU's internationale 
aftaler. Kommissionen bør ligeledes 
foreslå ikke-bindende 
standardbestemmelser for så vidt angår 
EU-politikker såsom respekt for 
menneskerettigheder, demokrati, god 
regeringsførelse, retsstatsprincippet og 
social dialog, herunder virksomhedernes 
sociale ansvar, klimaændringer, 
miljøbeskyttelse, energiudnyttelse, 
vedvarende energi og EU's 
biobrændstofmål.

Or. en

Ændringsforslag 30
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En permanent udveksling af 
oplysninger om mellemstatslige aftaler på 
EU-niveau skulle gøre det muligt at 
udvikle bedste praksis. Kommissionen bør 
på grundlag af bedste praksis anbefale 
standardbestemmelser til anvendelse i 
mellemstatslige aftaler mellem 
medlemsstaterne og tredjelande. 
Anvendelsen af disse ikke-bindende 
standardbestemmelser skulle udelukke 
konflikter mellem mellemstatslige aftaler 
og EU-retten.

(13) En permanent udveksling af 
oplysninger om mellemstatslige aftaler på 
EU-niveau skulle gøre det muligt at 
udvikle bedste praksis. Kommissionen bør 
på grundlag af bedste praksis udvikle 
modeller til anvendelse i mellemstatslige 
aftaler mellem medlemsstaterne og 
tredjelande. Anvendelsen af disse ikke-
bindende modeller skulle udelukke 
konflikter mellem mellemstatslige aftaler 
og EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) En bedre gensidig viden om 
eksisterende og nye mellemstatslige aftaler 
skulle muliggøre en bedre koordinering i 
energispørgsmål mellem medlemsstaterne 
indbyrdes og mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen. En sådan forbedret 
koordinering skulle sætte medlemsstaterne 
i stand til fuldt ud at drage fordel af EU's 
politiske og økonomiske vægt.

(14) En bedre gensidig viden om 
eksisterende og nye mellemstatslige aftaler 
skulle muliggøre en bedre koordinering i 
energispørgsmål mellem medlemsstaterne 
indbyrdes og mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen. En sådan forbedret 
koordinering skulle sætte medlemsstaterne 
i stand til fuldt ud at drage fordel af EU's 
politiske og økonomiske vægt, gøre det 
muligt for Europa-Kommissionen og 
medlemsstaterne fuldt ud at koordinere 
deres indsatser med hensyn til at 
importere mere vedvarende elektricitet til 
EU og styrke Unionens egen strategiske 
rolle og udenrigspolitiske kapacitet.

Or. en
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Begrundelse

Som led i EU's klimaændringsmålsætninger bør import af elektricitet fra vedvarende kilder 
blive en væsentlig del af Den Europæiske Unions fremtidige eksterne energipolitik. 

Ændringsforslag 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Et medlem af Europa-
Kommissionen med ansvar for energi og 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 
skal i samarbejde med EU-
Udenrigstjenesten arbejde aktivt i henhold 
til denne afgørelse, fremme den i 
tredjelande og årligt forelægge en rapport 
om anvendelsen af denne afgørelse for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 33
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne afgørelse indføres en 
informationsudvekslingsmekanisme 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen om mellemstatslige aftaler.

1. Ved denne afgørelse indføres en 
informationsudvekslingsmekanisme 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen om mellemstatslige aftaler 
på energiområdet som defineret i artikel 
2.
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Or. en

Ændringsforslag 34
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremsender alle 
eksisterende og foreløbigt anvendte
mellemstatslige aftaler mellem dem og 
tredjelande i deres helhed, herunder 
bilagene hertil og andre tekster, som de 
udtrykkeligt henviser til, samt alle 
ændringer hertil til Kommissionen senest 
tre måneder efter denne afgørelses 
ikrafttræden. Kommissionen gør de 
modtagne dokumenter tilgængelige i 
elektronisk form for alle de øvrige 
medlemsstater. Eksisterende eller 
foreløbigt anvendte mellemstatslige aftaler, 
som allerede er meddelt Kommissionen i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
994/2010 på tidspunktet for denne 
afgørelses ikrafttræden, og som opfylder 
kravene i dette stykke, anses for at være 
meddelt i henhold til denne afgørelse.

1. Medlemsstaterne fremsender til 
Kommissionen senest tre måneder efter 
denne afgørelses ikrafttræden alle de 
mellemstatslige aftaler mellem dem og 
tredjelande, som trådte i kraft efter den 13. 
juli 2009, herunder bilagene hertil og alle 
ændringer heraf samt andre tekster, som 
de udtrykkeligt henviser til, for så vidt som 
disse andre tekster indeholder elementer, 
som har en operationel indvirkning på det 
indre energimarkeds funktion eller 
energiforsyningssikkerheden.
Medlemsstaterne kan stille sammendrag 
af de fremsendte oplysninger til rådighed. 
Ifølge den pågældende medlemsstats 
instrukser gør Kommissionen de modtagne 
dokumenter tilgængelige i elektronisk form 
for alle de øvrige medlemsstater. 
Eksisterende eller foreløbigt anvendte 
mellemstatslige aftaler, som allerede er 
meddelt Kommissionen i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
994/2010 på tidspunktet for denne 
afgørelses ikrafttræden, og som opfylder 
kravene i dette stykke, anses for at være 
meddelt i henhold til denne afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 35
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til afgørelse
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Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremsender alle 
eksisterende og foreløbigt anvendte 
mellemstatslige aftaler mellem dem og 
tredjelande i deres helhed, herunder 
bilagene hertil og andre tekster, som de 
udtrykkeligt henviser til, samt alle
ændringer hertil til Kommissionen senest 
tre måneder efter denne afgørelses 
ikrafttræden. Kommissionen gør de 
modtagne dokumenter tilgængelige i 
elektronisk form for alle de øvrige 
medlemsstater. Eksisterende eller 
foreløbigt anvendte mellemstatslige aftaler, 
som allerede er meddelt Kommissionen i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
994/2010 på tidspunktet for denne 
afgørelses ikrafttræden, og som opfylder 
kravene i dette stykke, anses for at være 
meddelt i henhold til denne afgørelse.

1. Medlemsstaterne kan fremsende alle 
eksisterende og foreløbigt anvendte 
mellemstatslige aftaler mellem dem og 
tredjelande i deres helhed, herunder 
bilagene hertil og andre tekster, som de 
udtrykkeligt henviser til, samt alle 
ændringer hertil til Kommissionen inden 
for et rimeligt tidsrum. Kommissionen gør 
de modtagne dokumenter tilgængelige i 
elektronisk form for alle de øvrige 
medlemsstater. Eksisterende eller 
foreløbigt anvendte mellemstatslige aftaler, 
som allerede er meddelt Kommissionen i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
994/2010 på tidspunktet for denne 
afgørelses ikrafttræden, og som opfylder 
kravene i dette stykke, anses for at være 
meddelt i henhold til denne afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 36
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
indlede forhandlinger med et tredjeland 
for at ændre en eksisterende mellemstatslig 
aftale eller for at indgå en ny 
mellemstatslig aftale, meddeler den
Kommissionen dette skriftligt så tidligt 
som muligt inden den påtænkte 
indledning af forhandlinger. De 
oplysninger, der sendes til Kommissionen, 
skal omfatte relevant dokumentation, en 
angivelse af de bestemmelser, der vil blive 
behandlet under forhandlingerne, målene 

2. Hvis forhandlingerne med et tredjeland 
for at ændre en eksisterende mellemstatslig 
aftale eller for at indgå en ny 
mellemstatslig aftale er blevet indledt, 
meddeler medlemsstaten Kommissionen 
skriftligt målene med forhandlingerne, de 
bestemmelser, der vil blive behandlet 
under forhandlingerne, og andre relevante 
oplysninger. Såfremt der foretages 
ændringer af en eksisterende aftale, skal de 
bestemmelser, der skal genforhandles, 
angives i oplysningerne til Kommissionen. 
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med forhandlingerne og andre relevante 
oplysninger. Såfremt der foretages 
ændringer af en eksisterende aftale, skal de 
bestemmelser, der skal genforhandles, 
angives i oplysningerne til Kommissionen. 
Kommissionen stiller de modtagne 
oplysninger til rådighed for alle de øvrige 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger. 
Kommissionen kan efter anmodning fra 
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat deltage som observatør i 
forhandlingerne.

Den pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger. 
Kommissionen kan efter anmodning fra 
den pågældende medlemsstat deltage som 
observatør i forhandlingerne.

Or. en

Ændringsforslag 37
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
indlede forhandlinger med et tredjeland for 
at ændre en eksisterende mellemstatslig 
aftale eller for at indgå en ny 
mellemstatslig aftale, meddeler den 
Kommissionen dette skriftligt så tidligt 
som muligt inden den påtænkte 
indledning af forhandlinger. De 
oplysninger, der sendes til Kommissionen, 
skal omfatte relevant dokumentation, en 
angivelse af de bestemmelser, der vil blive 
behandlet under forhandlingerne, målene 
med forhandlingerne og andre relevante 
oplysninger. Såfremt der foretages 
ændringer af en eksisterende aftale, skal de 
bestemmelser, der skal genforhandles, 
angives i oplysningerne til Kommissionen. 
Kommissionen stiller de modtagne 
oplysninger til rådighed for alle de øvrige 
medlemsstater i elektronisk form. Den 

2. Hvis en medlemsstat indleder 
forhandlinger med et tredjeland for at 
ændre en eksisterende mellemstatslig aftale 
eller for at indgå en ny mellemstatslig 
aftale, meddeler den Kommissionen dette 
skriftligt. De oplysninger, der sendes til 
Kommissionen, skal omfatte relevant 
dokumentation, en angivelse af de 
bestemmelser, der vil blive behandlet 
under forhandlingerne, målene med 
forhandlingerne og andre relevante 
oplysninger. Såfremt der foretages 
ændringer af en eksisterende aftale, skal de 
bestemmelser, der skal genforhandles, 
angives i oplysningerne til Kommissionen. 
Kommissionen stiller de modtagne 
oplysninger til rådighed for alle de øvrige 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
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pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger. 
Kommissionen kan efter anmodning fra 
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat deltage som observatør i 
forhandlingerne.

igangværende forhandlinger. 
Kommissionen kan efter anmodning fra 
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat deltage som observatør i 
forhandlingerne.

Or. en

Ændringsforslag 38
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter ratifikation af en mellemstatslig 
aftale eller af en ændring af en 
mellemstatslig aftale forelægger den 
pågældende medlemsstat aftalen eller 
ændringen af aftalen, herunder bilagene 
hertil og andre tekster, som disse aftaler 
eller ændringer udtrykkeligt henviser til, 
for Kommissionen, som gør de modtagne 
dokumenter, med undtagelse af fortrolige 
dele identificeret i henhold til artikel 7, 
tilgængelige for alle de øvrige 
medlemsstater i elektronisk form.

3. Efter ratifikation af en mellemstatslig 
aftale eller af en ændring af en 
mellemstatslig aftale forelægger den 
pågældende medlemsstat aftalen eller 
ændringen af aftalen for Kommissionen, 
herunder bilagene hertil og andre tekster, 
som disse aftaler eller ændringer 
udtrykkeligt henviser til, for så vidt som 
disse andre tekster indeholder elementer, 
som har en operationel indvirkning på det 
indre energimarkeds funktion eller 
energiforsyningssikkerheden. 
Medlemsstaterne kan stille sammendrag 
af de fremsendte oplysninger til rådighed. 
Ifølge den pågældende medlemsstats 
instrukser gør Kommissionen de 
modtagne dokumenter, med undtagelse af 
fortrolige dele identificeret i henhold til 
artikel 7, tilgængelige for alle de øvrige 
medlemsstater i elektronisk form

Or. en

Ændringsforslag 39
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
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Artikel 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på eget initiativ senest 
fire uger efter, at den er blevet underrettet 
om afslutningen af forhandlingerne, eller 
på anmodning fra den medlemsstat, der 
har forhandlet den mellemstatslige aftale, 
vurdere den forhandlede aftales 
forenelighed med EU-retten, inden aftalen 
underskrives. Hvis Kommissionen eller
den berørte medlemsstat anmoder om en 
sådan forudgående vurdering af den 
forhandlede mellemstatslige aftales 
forenelighed med EU-retten, skal det 
forhandlede, men endnu ikke underskrevne 
udkast til en mellemstatslig aftale 
forelægges Kommissionen til gennemgang. 
Den berørte medlemsstat skal afstå fra at 
underskrive aftalen i en periode på fire
måneder efter forelæggelsen af udkastet til 
en mellemstatslig aftale. Efter aftale med 
den pågældende medlemsstat kan 
undersøgelsesperioden forlænges. Når der 
anmodes om en kontrol af 
foreneligheden, anses Kommissionen for 
ikke at have gjort indsigelse, hvis den ikke 
har fremsat en udtalelse i løbet af 
undersøgelsesperioden.

Kommissionen kan senest fire uger efter, at 
den har modtaget meddelelse i henhold til 
artikel 3, stk. 2, orientere den pågældende
medlemsstat om sin udtalelse vedrørende 
den forhandlede aftales forenelighed med 
EU-retten. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om en sådan forudgående 
vurdering af den forhandlede 
mellemstatslige aftales forenelighed med
EU-retten, skal det forhandlede, men endnu 
ikke underskrevne udkast til en 
mellemstatslig aftale forelægges 
Kommissionen til gennemgang. Den 
berørte medlemsstat skal afstå fra at 
underskrive aftalen i en periode på to
måneder efter forelæggelsen af udkastet til 
en mellemstatslig aftale. Efter aftale med 
den pågældende medlemsstat kan 
undersøgelsesperioden forlænges med to 
måneder. Kommissionen anses for ikke at 
have gjort indsigelse, hvis den ikke har 
fremsat en vurdering i løbet af 
undersøgelsesperioden.

Or. en

Ændringsforslag 40
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til afgørelse
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på eget initiativ senest 
fire uger efter, at den er blevet underrettet 
om afslutningen af forhandlingerne, eller
på anmodning fra den medlemsstat, der har 
forhandlet den mellemstatslige aftale, 

Kommissionen kan på anmodning fra den 
medlemsstat, der har forhandlet den 
mellemstatslige aftale, vurdere den 
forhandlede aftales forenelighed med EU-
retten, inden aftalen underskrives. Hvis den 



AM\890027DA.doc 17/19 PE480.541v04-00

DA

vurdere den forhandlede aftales
forenelighed med EU-retten, inden aftalen 
underskrives. Hvis Kommissionen eller
den berørte medlemsstat anmoder om en 
sådan forudgående vurdering af den 
forhandlede mellemstatslige aftales 
forenelighed med EU-retten, skal det 
forhandlede, men endnu ikke underskrevne 
udkast til en mellemstatslig aftale 
forelægges Kommissionen til gennemgang. 
Den berørte medlemsstat skal afstå fra at 
underskrive aftalen i en periode på fire 
måneder efter forelæggelsen af udkastet 
til en mellemstatslig aftale. Efter aftale 
med den pågældende medlemsstat kan 
undersøgelsesperioden forlænges. Når der 
anmodes om en kontrol af foreneligheden, 
anses Kommissionen for ikke at have gjort 
indsigelse, hvis den ikke har fremsat en 
udtalelse i løbet af undersøgelsesperioden.

berørte medlemsstat anmoder om en sådan 
forudgående vurdering af den forhandlede 
mellemstatslige aftales forenelighed med 
EU-retten, skal det forhandlede, men endnu 
ikke underskrevne udkast til en 
mellemstatslig aftale forelægges 
Kommissionen til gennemgang. Efter aftale 
med den pågældende medlemsstat kan 
undersøgelsesperioden forlænges. Når der 
anmodes om en kontrol af foreneligheden, 
anses Kommissionen for ikke at have gjort 
indsigelse, hvis den ikke har fremsat en 
udtalelse i løbet af undersøgelsesperioden.

Or. en

Ændringsforslag 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. a) gennemgå udviklingen i forbindelse 
med mellemstatslige aftaler

1. a) gennemgå udviklingen i forbindelse 
med mellemstatslige aftaler og sikre 
konsekvens og sammenhæng i EU's 
eksterne energiforbindelser med vigtige 
producent-, transit- og forbrugerlande.

Or. en

Ændringsforslag 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Forslag til afgørelse
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Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. b) påvise fælles problemer i forbindelse 
med mellemstatslige aftaler og overveje 
passende foranstaltninger til at afhjælpe 
disse problemer

1. b) påvise fælles problemer i forbindelse 
med mellemstatslige aftaler og overveje 
passende foranstaltninger til at afhjælpe 
disse problemer samt foreslå mulige 
løsninger for medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 43
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. c) på grundlag af bedste praksis udvikle 
standardbestemmelser, hvis anvendelse vil 
kunne sikre, at fremtidige mellemstatslige 
aftaler er i overensstemmelse med EU-
retten på energiområdet.

1. c) på grundlag af bedste praksis udvikle 
ikke-bindende modeller, hvis anvendelse 
vil kunne sikre, at fremtidige 
mellemstatslige aftaler er i 
overensstemmelse med EU-retten på 
energiområdet.

Or. en

Ændringsforslag 44
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til afgørelse
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten kan, når den fremlægger 
oplysninger for Kommissionen i henhold 
til artikel 3, angive, om nogle af 
oplysningerne, især forretningsoplysninger, 
skal betragtes som fortrolige, og om de 
fremlagte oplysninger kan videregives til 
andre medlemsstater. Kommissionen 
respekterer disse angivelser. Anmodninger 

Medlemsstaten kan, når den fremlægger 
oplysninger for Kommissionen i henhold 
til artikel 3, angive, om nogle af 
oplysningerne, især forretningsoplysninger, 
skal betragtes som fortrolige, og om de 
fremlagte oplysninger kan videregives til 
Kommissionen eller andre medlemsstater. 
Kommissionen respekterer disse 
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om fortrolighed begrænser ikke 
Kommissionens egen adgang til fortrolige 
oplysninger.

angivelser.

Or. en


