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Amendement 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het recht van de Unie vereist dat 
lidstaten alle passende maatregelen treffen 
om te waarborgen dat de verplichtingen uit 
hoofde van de Verdragen of besluiten van 
de instellingen van de Unie worden 
nagekomen. De lidstaten moeten derhalve 
eventuele onverenigbaarheden voorkomen 
of corrigeren tussen het recht van de Unie 
en internationale overeenkomsten die met 
derde landen worden gesloten.

(2) Het recht van de Unie vereist dat 
lidstaten alle passende maatregelen treffen 
om te waarborgen dat de verplichtingen uit 
hoofde van de Verdragen, in het bijzonder 
artikel 194 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en op 
grond van besluiten van de instellingen 
van de Unie worden nagekomen. De 
lidstaten moeten derhalve eventuele 
onverenigbaarheden voorkomen of 
corrigeren tussen het recht van de Unie en 
internationale overeenkomsten die met 
derde landen worden gesloten.

Or. en

Amendement 19
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor de goede werking van de interne 
energiemarkt is het nodig dat de energie 
die uit derde landen in de Unie wordt 
ingevoerd volledig onderworpen is aan de 
regels voor de interne energiemarkt. Een 
interne energiemarkt die niet correct 
functioneert, plaatst de EU in een 
kwetsbare positie wat betreft de 
energievoorzieningszekerheid. Een hoge 
mate van transparantie met betrekking tot 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen op energiegebied zou de Unie in 

(3) Voor de consumentenbescherming is 
het nodig dat de procedures voor de
energie die uit derde landen in de Unie 
wordt ingevoerd transparant zijn en dat 
rekening wordt gehouden met de 
economische belangen van consumenten. 
Een interne energiemarkt die niet correct 
functioneert, plaatst de EU in een 
kwetsbare positie wat betreft de 
energievoorzieningszekerheid. Een hoge 
mate van transparantie met betrekking tot 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
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staat stellen om gecoördineerde actie te 
ondernemen, in een geest van solidariteit, 
teneinde te waarborgen dat dergelijke 
overeenkomsten in overeenstemming zijn 
met communautaire wetgeving en de 
energievoorziening op doeltreffende wijze 
zeker te stellen. 

landen op energiegebied zou de Unie in 
staat stellen om gecoördineerde actie te 
ondernemen, in een geest van solidariteit, 
teneinde te waarborgen dat dergelijke 
overeenkomsten in overeenstemming zijn 
met communautaire wetgeving en de 
energievoorziening op doeltreffende wijze 
zeker te stellen. Het is evenwel van 
cruciaal belang dat de lidstaten de 
verantwoordelijkheid behouden voor de 
inhoud van de intergouvernementele 
overeenkomsten.

Or. en

Amendement 20
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Onderkennend dat internationale 
samenwerking op energiegebied een 
cruciale rol speelt, moeten alle met derde 
landen gesloten intergouvernementele 
overeenkomsten stoelen op het beginsel 
van wederzijds respect.

Or. en

Amendement 21
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het nieuwe mechanisme voor 
informatie-uitwisseling mag alleen 
betrekking hebben op 
intergouvernementele overeenkomsten die 

(4) Het nieuwe mechanisme voor 
informatie-uitwisseling mag alleen 
betrekking hebben op 
intergouvernementele overeenkomsten 
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een effect kunnen hebben op de interne 
markt voor energie of op de 
energievoorzieningszekerheid, aangezien 
deze kwesties onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Het mechanisme moet in 
het bijzonder alle intergouvernementele 
overeenkomsten omvatten die een effect 
hebben op de levering van gas, olie of 
elektriciteit via vaste infrastructuur of die 
een effect hebben op de hoeveelheid 
energie die vanuit derde landen in de Unie 
wordt ingevoerd. 

voor de invoer van energie die een effect 
kunnen hebben op de interne markt voor 
energie of op de 
energievoorzieningszekerheid, aangezien 
deze kwesties onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Het mechanisme moet in 
het bijzonder alle intergouvernementele 
overeenkomsten omvatten die een effect 
hebben op de levering van gas, olie of 
elektriciteit via vaste infrastructuur of die 
een effect hebben op de hoeveelheid 
energie die vanuit derde landen in de Unie 
wordt ingevoerd. De uitvoer van gas, olie 
of elektriciteit valt buiten het 
mechanisme.

Or. en

Amendement 22
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het nieuwe mechanisme voor 
informatie-uitwisseling mag alleen 
betrekking hebben op 
intergouvernementele overeenkomsten die 
een effect kunnen hebben op de interne 
markt voor energie of op de 
energievoorzieningszekerheid, aangezien 
deze kwesties onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Het mechanisme moet in 
het bijzonder alle intergouvernementele 
overeenkomsten omvatten die een effect 
hebben op de levering van gas, olie of 
elektriciteit via vaste infrastructuur of die 
een effect hebben op de hoeveelheid 
energie die vanuit derde landen in de 
Unie wordt ingevoerd.

(4) Het nieuwe mechanisme voor 
informatie-uitwisseling mag alleen 
betrekking hebben op 
intergouvernementele overeenkomsten die 
een effect kunnen hebben op de interne 
markt voor energie of op de 
energievoorzieningszekerheid, aangezien 
deze kwesties onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Het mechanisme moet in 
het bijzonder alle intergouvernementele 
overeenkomsten omvatten die een effect 
hebben op de levering van gas, olie of 
elektriciteit via vaste infrastructuur.

Or. en
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Amendement 23
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Dit besluit is niet van toepassing op 
overeenkomsten tussen commerciële 
entiteiten, behalve indien en uitsluitend 
voor zover de intergouvernementele 
overeenkomsten uitdrukkelijk naar 
dergelijke commerciële overeenkomsten 
verwijzen. Commerciële exploitanten die 
over commerciële overeenkomsten 
onderhandelen met exploitanten van derde 
landen mogen niettemin om bijstand van 
de Commissie verzoeken teneinde 
potentiële conflicten met het recht van de 
Unie te voorkomen.

(7) Dit besluit is niet van toepassing op 
overeenkomsten tussen commerciële 
entiteiten. Commerciële exploitanten die 
over commerciële overeenkomsten 
onderhandelen met exploitanten van derde 
landen mogen niettemin om bijstand van 
de Commissie verzoeken teneinde 
potentiële conflicten met het recht van de 
Unie te voorkomen.

Or. en

Amendement 24
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten de Commissie 
reeds op de hoogte stellen van hun 
voornemen om onderhandelingen te 
openen wanneer het gaat om nieuwe 
intergouvernementele overeenkomsten of 
wijzigingen van bestaande 
intergouvernementele overeenkomsten. De 
Commissie moet geregeld geïnformeerd 
worden over de lopende onderhandelingen. 
De Commissie heeft het recht om als 
waarnemer aan de onderhandelingen deel 
te nemen. De lidstaten mogen de 
Commissie ook verzoeken om hen bij te 
staan tijdens hun onderhandelingen met 

(9) De lidstaten moeten de Commissie 
binnen een redelijke termijn op de hoogte 
stellen van hun voornemen om 
onderhandelingen te openen wanneer het 
gaat om nieuwe intergouvernementele 
overeenkomsten of wijzigingen van 
bestaande intergouvernementele 
overeenkomsten. De Commissie moet 
geregeld geïnformeerd worden over de 
lopende onderhandelingen. De lidstaten 
mogen de Commissie ook verzoeken om 
hen bij te staan tijdens hun 
onderhandelingen met derde landen. Het is 
echter belangrijk dat de mogelijkheid van 
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derde landen. de lidstaten om te onderhandelen over de 
inhoud van de overeenkomsten niet in het 
gedrang komt.

Or. en

Amendement 25
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten de Commissie 
reeds op de hoogte stellen van hun 
voornemen om onderhandelingen te 
openen wanneer het gaat om nieuwe 
intergouvernementele overeenkomsten of 
wijzigingen van bestaande 
intergouvernementele overeenkomsten. De 
Commissie moet geregeld geïnformeerd 
worden over de lopende onderhandelingen. 
De Commissie heeft het recht om als 
waarnemer aan de onderhandelingen deel 
te nemen. De lidstaten mogen de 
Commissie ook verzoeken om hen bij te 
staan tijdens hun onderhandelingen met 
derde landen.

(9) De lidstaten moeten de Commissie op 
de hoogte stellen van het tijdstip waarop 
onderhandelingen over een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst of
over wijzigingen van bestaande 
intergouvernementele overeenkomsten zijn 
geopend. De Commissie moet geregeld 
geïnformeerd worden over de lopende 
onderhandelingen. De lidstaten kunnen de 
Commissie uitnodigen om als waarnemer 
aan de onderhandelingen deel te nemen. De 
lidstaten mogen de Commissie ook 
verzoeken om hen bij te staan tijdens hun 
onderhandelingen met derde landen.

Or. en

Amendement 26
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Commissie heeft het recht om, op 
haar eigen initiatief of op verzoek van de 
lidstaat die over de intergouvernementele 
overeenkomst heeft onderhandeld, de 

(10) De Commissie kan op verzoek van de 
lidstaat die over de overeenkomst heeft 
onderhandeld, de verenigbaarheid van de 
overeenkomst in kwestie met het recht van 
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verenigbaarheid van de overeenkomst in 
kwestie met het recht van de Unie te
beoordelen, voordat de overeenkomst 
wordt ondertekend.

de Unie beoordelen en de lidstaat op de 
hoogte brengen van haar standpunt, 
voordat de overeenkomst wordt 
ondertekend.

Or. en

Amendement 27
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Commissie heeft het recht om, op 
haar eigen initiatief of op verzoek van de 
lidstaat die over de intergouvernementele 
overeenkomst heeft onderhandeld, de 
verenigbaarheid van de overeenkomst in 
kwestie met het recht van de Unie te 
beoordelen, voordat de overeenkomst 
wordt ondertekend.

(10) De Commissie kan, uitsluitend op 
verzoek van de lidstaat die over de 
intergouvernementele overeenkomst heeft 
onderhandeld, de verenigbaarheid van de 
overeenkomst in kwestie met het recht van 
de Unie beoordelen, voordat de 
overeenkomst wordt ondertekend.

Or. en

Amendement 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie moet alle ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle andere lidstaten 
stellen. De Commissie moet verzoeken van 
lidstaten eerbiedigen om ingediende 
informatie, in het bijzonder commerciële 
informatie, vertrouwelijk te behandelen. 
Verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
mogen echter niet de toegang van de 
Commissie zelf tot vertrouwelijke 

(12) De Commissie moet alle ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle andere lidstaten 
stellen. De Commissie moet verzoeken van 
lidstaten eerbiedigen om ingediende 
informatie, in het bijzonder commerciële 
informatie, vertrouwelijk te behandelen. 
Verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
mogen echter niet de toegang van de 
Commissie zelf tot vertrouwelijke 
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informatie beperken, aangezien de 
Commissie voor haar eigen beoordeling 
volledige informatie nodig heeft. De 
verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
laten het recht op toegang tot documenten 
onverlet dat is vastgelegd in 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.

informatie beperken, aangezien de 
Commissie voor haar eigen beoordeling 
volledige informatie nodig heeft. De 
verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
laten het recht op toegang tot documenten 
onverlet dat is vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 en 
in artikel 15 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie inzake 
de toegang van het publiek tot documenten 
van de instellingen, organen en instanties 
van de Unie.

Or. en

Amendement 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) 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 standaardclausules 
aanbevelen voor gebruik in 
intergouvernementele overeenkomsten 
tussen lidstaten en derde landen. Het 
gebruik van deze niet-bindende 
standaardclausules is bedoeld om te 
voorkomen dat intergouvernementele 
overeenkomsten strijdig zijn met het recht 
van de Unie.

(13) 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 – in samenwerking 
met de EDEO voor zover het externe 
beleid van de EU aan de orde is –
standaardclausules aanbevelen voor 
gebruik in intergouvernementele 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen. Het gebruik van deze niet-bindende 
standaardclausules is bedoeld om te 
voorkomen dat intergouvernementele 
overeenkomsten strijdig zijn met het 
Unierecht of met internationale 
overeenkomsten van de Unie. Tevens doet 
de Commissie een voorstel voor niet-
bindende standaardclausules die 
verwijzen naar EU-beleid, zoals 
eerbiediging van de mensenrechten, 
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democratie, goed bestuur, de rechtsstaat 
en sociale dialogen, met inbegrip van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, klimaatverandering, 
milieubescherming, efficiënt gebruik van 
energie, het gebruik van duurzame 
energiebronnen, en de EU-doelstellingen 
op het gebied van biobrandstof.

Or. en

Amendement 30
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) 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 standaardclausules 
aanbevelen voor gebruik in 
intergouvernementele overeenkomsten 
tussen lidstaten en derde landen. Het 
gebruik van deze niet-bindende 
standaardclausules is bedoeld om te 
voorkomen dat intergouvernementele 
overeenkomsten strijdig zijn met het recht 
van de Unie.

(13) 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 modellen ontwikkelen
voor gebruik in intergouvernementele 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen. Het gebruik van deze niet-bindende 
modellen is bedoeld om te voorkomen dat 
intergouvernementele overeenkomsten 
strijdig zijn met het recht van de Unie.

Or. en

Amendement 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson

Voorstel voor een besluit
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Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De verbetering van de wederzijdse 
kennis van bestaande en nieuwe 
intergouvernementele overeenkomsten 
moet leiden tot een betere coördinatie op 
het gebied van energieaangelegenheden 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de Commissie. Door een 
dergelijke verbeterde coördinatie kunnen 
de lidstaten ten volle profiteren van het 
politieke en economische gewicht van de 
Unie.

(14) De verbetering van de wederzijdse 
kennis van bestaande en nieuwe 
intergouvernementele overeenkomsten 
moet leiden tot een betere coördinatie op 
het gebied van energieaangelegenheden 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de Commissie. Door een 
dergelijke verbeterde coördinatie kunnen 
de lidstaten ten volle profiteren van het 
politieke en economische gewicht van de 
Unie, kunnen de Commissie en de 
lidstaten hun inspanningen gericht op de 
invoer van meer duurzame elektriciteit in 
de EU ten volle afstemmen, en kan de 
Unie haar eigen strategische rol vergroten 
alsook, haar mogelijkheden op het gebied 
van buitenlands beleid uitbreiden.

Or. en

Motivering

De invoer van elektriciteit uit duurzame bronnen moet een belangrijk onderdeel worden van 
het toekomstige externe energiebeleid van de Unie en deel uit gaan maken van de EU-
doelstellingen op het gebied van de klimaatverandering. 

Amendement 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De commissaris voor energie en 
de hoge vertegenwoordiger van de Unie 
voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid treden in samenwerking 
met de EDEO op grond van dit besluit 
actief op, bevorderen de toepassing van 
het besluit in derde landen en brengen 
jaarlijks verslag uit aan het Parlement, de 
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Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité over de toepassing van dit 
besluit.

Or. en

Amendement 33
Ivo Belet

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.

1. Bij dit besluit wordt een mechanisme 
vastgesteld voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
Commissie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten op 
energiegebied, zoals bepaald in artikel 2.

Or. en

Amendement 34
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen alle bestaande en 
voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen volledig, met inbegrip van hun 
bijlagen en andere teksten waarnaar ze 
uitdrukkelijk verwijzen en alle 
amendementen op deze teksten, toekomen 
aan de Commissie binnen uiterlijk drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit. De Commissie stelt de ontvangen 
documenten in elektronische vorm ter 
beschikking van alle andere lidstaten. Voor 
de toepassing van dit besluit worden 

1. De lidstaten doen binnen uiterlijk drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit alle na 13 juli 2009 in werking 
getreden intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen toekomen aan de Commissie, met 
inbegrip van hun bijlagen en alle 
amendementen op deze teksten, alsook
andere teksten waarnaar ze uitdrukkelijk 
verwijzen, voor zover deze andere teksten 
onderdelen bevatten die operationele 
effecten hebben op de werking van de 
interne energiemarkt of op de 
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bestaande of voorlopig toegepaste 
intergouvernementele overeenkomsten die 
op de datum waarop dit besluit in werking 
trad reeds aan de Commissie zijn gemeld 
op grond van Verordening (EU) nr. 
994/2010, geacht gemeld te zijn voor zover 
zij aan de vereisten van dit lid voldoen.

energievoorzieningszekerheid. De 
lidstaten kunnen samenvattingen van de 
ingediende informatie beschikbaar 
stellen. Overeenkomstig de instructies van 
de betreffende lidstaat stelt de Commissie 
de ontvangen documenten in elektronische 
vorm ter beschikking van alle andere 
lidstaten. Voor de toepassing van dit 
besluit worden bestaande of voorlopig 
toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten die op de datum waarop 
dit besluit in werking trad reeds aan de 
Commissie zijn gemeld op grond van 
Verordening (EU) nr. 994/2010, geacht 
gemeld te zijn voor zover zij aan de 
vereisten van dit lid voldoen.

Or. en

Amendement 35
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen alle bestaande en 
voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen volledig, met inbegrip van hun 
bijlagen en andere teksten waarnaar ze 
uitdrukkelijk verwijzen en alle 
amendementen op deze teksten, toekomen 
aan de Commissie binnen uiterlijk drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit. De Commissie stelt de ontvangen 
documenten in elektronische vorm ter 
beschikking van alle andere lidstaten. Voor 
de toepassing van dit besluit worden 
bestaande of voorlopig toegepaste 
intergouvernementele overeenkomsten die 
op de datum waarop dit besluit in werking 
trad reeds aan de Commissie zijn gemeld 
op grond van Verordening (EU) nr. 
994/2010, geacht gemeld te zijn voor zover 

1. De lidstaten kunnen alle bestaande en 
voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen volledig, met inbegrip van hun 
bijlagen en andere teksten waarnaar ze 
uitdrukkelijk verwijzen en alle 
amendementen op deze teksten, doen
toekomen aan de Commissie binnen een 
redelijke termijn. De Commissie stelt de 
ontvangen documenten in elektronische 
vorm ter beschikking van alle andere 
lidstaten. Voor de toepassing van dit 
besluit worden bestaande of voorlopig 
toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten die op de datum waarop 
dit besluit in werking trad reeds aan de 
Commissie zijn gemeld op grond van 
Verordening (EU) nr. 994/2010, geacht 
gemeld te zijn voor zover zij aan de 
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zij aan de vereisten van dit lid voldoen. vereisten van dit lid voldoen.

Or. en

Amendement 36
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat voornemens is
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele onderhandelingen. 
De aan de Commissie verstrekte 
informatie moet de desbetreffende 
documentatie, een indicatie van de 
bepalingen die tijdens de onderhandelingen 
besproken zullen worden, de doelstellingen 
van de onderhandelingen en andere 
relevante informatie omvatten. In het geval 
van amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle lidstaten. De lidstaat 
in kwestie stelt de Commissie geregeld op 
de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
Commissie of de lidstaat kan de 
Commissie als waarnemer aan de 
onderhandelingen deelnemen.

2. Indien de onderhandelingen met een 
derde land zijn geopend om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van de 
doelstellingen van de onderhandelingen, de 
bepalingen die tijdens de onderhandelingen 
besproken zullen worden en andere 
relevante informatie. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De lidstaat in kwestie stelt de Commissie 
geregeld op de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
lidstaat kan de Commissie als waarnemer 
aan de onderhandelingen deelnemen.

Or. en
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Amendement 37
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat voornemens is
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele 
onderhandelingen. De aan de Commissie 
verstrekte informatie moet de 
desbetreffende documentatie, een indicatie 
van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle lidstaten. De lidstaat 
in kwestie stelt de Commissie geregeld op 
de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
Commissie of de lidstaat kan de 
Commissie als waarnemer aan de 
onderhandelingen deelnemen.

2. Indien een lidstaat onderhandelingen 
opent met een derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
hiervan schriftelijk op de hoogte. De aan 
de Commissie verstrekte informatie moet 
de desbetreffende documentatie, een 
indicatie van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle lidstaten. De lidstaat 
in kwestie stelt de Commissie geregeld op 
de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
Commissie of de lidstaat kan de 
Commissie als waarnemer aan de 
onderhandelingen deelnemen.

Or. en
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Amendement 38
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zodra een intergouvernementele 
overeenkomst of een amendement op een 
intergouvernementele overeenkomst wordt 
geratificeerd, doet de lidstaat in kwestie de 
overeenkomst of het amendement op de 
overeenkomst, met inbegrip van 
bijbehorende bijlagen en andere teksten 
waarnaar deze overeenkomsten of 
amendementen uitdrukkelijk verwijzen, 
toekomen aan de Commissie, die de 
ontvangen documenten in elektronische 
vorm ter beschikking stelt van alle andere 
lidstaten, met uitzondering van 
vertrouwelijke delen in de zin van artikel 7.

3. Zodra een intergouvernementele 
overeenkomst of een amendement op een 
intergouvernementele overeenkomst wordt 
geratificeerd, doet de lidstaat in kwestie de 
overeenkomst of het amendement op de 
overeenkomst, met inbegrip van 
bijbehorende bijlagen en andere teksten 
waarnaar deze overeenkomsten of 
amendementen uitdrukkelijk verwijzen, 
toekomen aan de Commissie, voor zover 
deze andere teksten onderdelen bevatten 
die operationele effecten hebben op de 
werking van de interne energiemarkt of 
op de energievoorzieningszekerheid. De 
lidstaten kunnen samenvattingen van de 
ingediende informatie beschikbaar 
stellen. Overeenkomstig de instructies van 
de betrokken lidstaat stelt de Commissie
de ontvangen documenten in elektronische 
vorm ter beschikking van alle andere 
lidstaten, met uitzondering van de 
vertrouwelijke delen in de zin van artikel 7.

Or. en

Amendement 39
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op eigen initiatief tot 
uiterlijk vier weken nadat zij op de hoogte 
is gesteld van de afronding van de 
onderhandelingen of op verzoek van de 
lidstaat die over de intergouvernementele 

De Commissie kan tot uiterlijk vier weken 
nadat zij overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
op de hoogte is gesteld, de betrokken 
lidstaat informeren over haar standpunt 
inzake de verenigbaarheid van de 
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overeenkomst heeft onderhandeld, de 
overeenkomst beoordelen op
verenigbaarheid met het recht van de Unie, 
voordat de overeenkomst wordt 
ondertekend. Indien de Commissie of de 
lidstaat in kwestie verzoeken om een 
dergelijke voorafgaande beoordeling van 
de verenigbaarheid van de overeenkomst 
waarover onderhandeld is met het recht 
van de Unie, wordt de overeenkomst in 
kwestie voorafgaand aan de ondertekening 
aan de Commissie voorgelegd voor 
onderzoek. De lidstaat in kwestie ziet af 
van ondertekening van de overeenkomst 
gedurende een periode van vier maanden 
volgend op het indienen van de 
ontwerpversie van de 
intergouvernementele overeenkomst. In 
overleg met de lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode worden verlengd. 
Wanneer een verenigbaarheidscontrole is 
aangevraagd, wordt de Commissie geacht 
geen bezwaren te hebben ingediend indien 
zij binnen de onderzoeksperiode geen 
advies uitbrengt.

overeenkomst met het recht van de Unie.  
Indien de lidstaat in kwestie verzoekt om 
een dergelijke voorafgaande beoordeling 
van de verenigbaarheid van de 
overeenkomst waarover onderhandeld is 
met het recht van de Unie, wordt de 
overeenkomst in kwestie voorafgaand aan 
de ondertekening aan de Commissie 
voorgelegd voor onderzoek. De lidstaat in 
kwestie ziet af van ondertekening van de 
overeenkomst gedurende een periode van 
twee maanden volgend op het indienen van 
de ontwerpversie van de 
intergouvernementele overeenkomst. In 
overleg met de lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode met twee maanden
worden verlengd. De Commissie wordt 
geacht geen bezwaren te hebben ingediend 
indien zij binnen de onderzoeksperiode 
geen beoordeling uitbrengt.

Or. en

Amendement 40
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op eigen initiatief tot 
uiterlijk vier weken nadat zij op de hoogte 
is gesteld van de afronding van de 
onderhandelingen of op verzoek van de 
lidstaat die over de intergouvernementele 
overeenkomst heeft onderhandeld, de 
overeenkomst beoordelen op 
verenigbaarheid met het recht van de Unie, 
voordat de overeenkomst wordt 
ondertekend. Indien de Commissie of de 

De Commissie kan op verzoek van de 
lidstaat die over de intergouvernementele 
overeenkomst heeft onderhandeld, de 
verenigbaarheid van de overeenkomst in 
kwestie met het recht van de Unie 
beoordelen, voordat de overeenkomst 
wordt ondertekend. Indien de lidstaat in 
kwestie verzoekt om een dergelijke 
voorafgaande beoordeling van de 
verenigbaarheid van de overeenkomst 
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lidstaat in kwestie verzoeken om een 
dergelijke voorafgaande beoordeling van 
de verenigbaarheid van de overeenkomst 
waarover onderhandeld is met het recht 
van de Unie, wordt de overeenkomst in 
kwestie voorafgaand aan de ondertekening 
aan de Commissie voorgelegd voor 
onderzoek. De lidstaat in kwestie ziet af 
van ondertekening van de overeenkomst 
gedurende een periode van vier maanden 
volgend op het indienen van de 
ontwerpversie van de 
intergouvernementele overeenkomst.  In 
overleg met de lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode worden verlengd. 
Wanneer een verenigbaarheidscontrole is 
aangevraagd, wordt de Commissie geacht 
geen bezwaren te hebben ingediend indien 
zij binnen de onderzoeksperiode geen 
advies uitbrengt.

waarover onderhandeld is met het recht 
van de Unie, wordt de overeenkomst in 
kwestie voorafgaand aan de ondertekening 
aan de Commissie voorgelegd voor 
onderzoek.  In overleg met de lidstaat in 
kwestie kan deze onderzoeksperiode 
worden verlengd. Wanneer een 
verenigbaarheidscontrole is aangevraagd, 
wordt de Commissie geacht geen bezwaren 
te hebben ingediend indien zij binnen de 
onderzoeksperiode geen advies uitbrengt.

Or. en

Amendement 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het beoordelen van ontwikkelingen met 
betrekking tot intergouvernementele 
overeenkomsten;

(a) het beoordelen van ontwikkelingen met 
betrekking tot intergouvernementele 
overeenkomsten en het garanderen van 
consistentie en coherentie in de externe 
betrekkingen van de EU op energiegebied 
met de belangrijkste producerende, 
doorvoer- en afnemerlanden;

Or. en

Amendement 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Voorstel voor een besluit
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Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het identificeren van 
gemeenschappelijke problemen in verband 
met intergouvernementele overeenkomsten 
en het overwegen van passende 
maatregelen om deze problemen op te 
lossen;

(b) het identificeren van 
gemeenschappelijke problemen in verband 
met intergouvernementele 
overeenkomsten, het overwegen van 
passende maatregelen om deze problemen 
op te lossen, en het voorstellen van 
mogelijke oplossingen voor de lidstaten;

Or. en

Amendement 43
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – lid c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het ontwikkelen, op basis van beste 
praktijken, van standaardclausules
waarvan het gebruik zou garanderen dat 
toekomstige intergouvernementele 
overeenkomsten de energiewetgeving van 
de Unie volledig naleven.

(c) het ontwikkelen, op basis van beste 
praktijken, van niet-bindende modellen
waarvan het gebruik zou garanderen dat 
toekomstige intergouvernementele 
overeenkomsten de energiewetgeving van 
de Unie volledig naleven.

Or. en

Amendement 44
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat informatie verstrekt 
aan de Commissie op grond van artikel 3, 
mag de lidstaat aangeven of enig deel van 
de informatie, met name commerciële 
informatie, vertrouwelijk behandeld moet 
worden en of de verstrekte informatie 

Wanneer een lidstaat informatie verstrekt 
aan de Commissie op grond van artikel 3, 
mag de lidstaat aangeven of enig deel van 
de informatie, met name commerciële 
informatie, vertrouwelijk behandeld moet 
worden en of de verstrekte informatie 
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gedeeld kan worden met andere lidstaten. 
De Commissies dient deze instructies te 
eerbiedigen. Dergelijke verzoeken om 
vertrouwelijke behandeling houden geen 
beperking in van de toegang van de 
Commissie zelf tot vertrouwelijke 
informatie.

gedeeld kan worden met de Commissie of 
met andere lidstaten. De Commissie dient 
deze instructies te eerbiedigen.

Or. en


