
AM\890027PL.doc PE480.541v04-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Zagranicznych

2011/0238(COD)

25.1.2012

POPRAWKI
18 - 44
Projekt opinii
Marietta Giannakou
(PE478.667v02-00)

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów 
międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi

Wniosek dotyczący decyzji
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))



PE480.541v04-00 2/19 AM\890027PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\890027PL.doc 3/19 PE480.541v04-00

PL

Poprawka 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 19
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby
energia importowana do Unii z państw 
trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny 
energii. Nieprawidłowo funkcjonujący 
rynek wewnętrzny energii powoduje, że 
UE jest podatna na zagrożenia związane z 
bezpieczeństwem dostaw energii. Wysoki 

(3) Dla zagwarantowania ochrony 
konsumentów konieczne jest, aby
procedury dotyczące energii importowanej
do Unii z państw trzecich były przejrzyste i 
uwzględniały interesy gospodarcze 
konsumentów. Nieprawidłowo 
funkcjonujący rynek wewnętrzny energii 
powoduje, że UE jest podatna na 
zagrożenia związane z bezpieczeństwem 
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stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi a 
państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 
energii.

dostaw energii. Wysoki stopień 
przejrzystości w odniesieniu do umów 
między państwami członkowskimi a 
państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 
energii. Jednak niezwykle istotne jest, aby 
państwa członkowskie zachowały 
odpowiedzialność za treść umów 
międzyrządowych.

Or. en

Poprawka 20
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ze względu na istotne znaczenie 
międzynarodowej współpracy w dziedzinie 
energii wszystkie umowy międzyrządowe 
muszą opierać się na zasadzie 
wzajemnego poszanowania 
zaangażowanych krajów trzecich. 

Or. en

Poprawka 21
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

powinien obejmować jedynie umowy 
międzyrządowe dotyczące importu energii, 
które mogą mieć wpływ na rynek 
wewnętrzny energii lub na bezpieczeństwo 
dostaw energii, gdyż te dwie sprawy są ze 
sobą istotnie powiązane. Powinien 
obejmować w szczególności wszystkie 
umowy międzyrządowe, które mają wpływ 
na dostawy gazu, ropy i energii 
elektrycznej za pośrednictwem stałej 
infrastruktury lub które mają wpływ na 
ilość energii importowanej do Unii z 
państw trzecich. Mechanizm ten nie 
obejmuje eksportu gazu, ropy i energii 
elektrycznej. 

Or. en

Poprawka 22
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 23
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza decyzja nie powinna 
dotyczyć umów między podmiotami 
komercyjnymi, chyba że umowy 
międzyrządowe w sposób wyraźny odnoszą 
się do takich umów handlowych.
Operatorzy komercyjni negocjujący 
umowy handlowe z operatorami z państw 
trzecich mogą mimo wszystko zwrócić się 
o wskazówki do Komisji w celu uniknięcia 
potencjalnych niezgodności z prawem UE.

(7) Niniejsza decyzja nie powinna 
dotyczyć umów między podmiotami 
komercyjnymi. Operatorzy komercyjni 
negocjujący umowy handlowe z 
operatorami z państw trzecich mogą mimo 
wszystko zwrócić się o wskazówki do 
Komisji w celu uniknięcia potencjalnych 
niezgodności z prawem UE.

Or. en

Poprawka 24
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Państwa członkowskie powinny w 
odpowiednim czasie zgłaszać Komisji sam 
zamiar rozpoczęcia negocjacji dotyczących 
nowych umów międzyrządowych lub 
zmian w istniejących umowach 
międzyrządowych. Komisja powinna być 
regularnie informowana o toczących się 
negocjacjach.  Państwa członkowskie 
mogą również wystąpić do Komisji z 
wnioskiem o wsparcie podczas negocjacji z 
państwami trzecimi. Ważne jest jednak, by 
nie ograniczać możliwości państw 
członkowskich w zakresie negocjowania 
treści umów.
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Or. en

Poprawka 25
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Państwa członkowskie powinny
informować Komisję o rozpoczęciu
negocjacji dotyczących nowej umowy 
międzyrządowej lub zmian w istniejących 
umowach międzyrządowych.  Komisja 
powinna być regularnie informowana o 
toczących się negocjacjach. Państwa 
członkowskie mogą zaprosić Komisję do
udziału w negocjacjach jako obserwator.
Państwa członkowskie mogą również 
wystąpić do Komisji z wnioskiem o 
wsparcie podczas negocjacji z państwami 
trzecimi.

Or. en

Poprawka 26
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Komisja powinna mieć prawo, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego, które negocjowało 
umowę międzyrządową, dokonania oceny 
zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE, zanim umowa zostanie 
podpisana.

(10) Komisja, na wniosek państwa 
członkowskiego, które negocjowało 
umowę międzyrządową, może dokonać
oceny zgodności wynegocjowanej umowy 
z prawem UE i poinformować to państwo 
członkowskie o swoim stanowisku, zanim 
umowa zostanie podpisana.

Or. en
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Poprawka 27
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Komisja powinna mieć prawo, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego, które negocjowało 
umowę międzyrządową, dokonania oceny 
zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE, zanim umowa zostanie 
podpisana.

(10) Komisja, wyłącznie na wniosek 
państwa członkowskiego, które 
negocjowało umowę międzyrządową,
może mieć prawo dokonania oceny 
zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE, zanim umowa zostanie 
podpisana.

Or. en

Poprawka 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji oraz w art.
15 Traktatu z Lizbony dotyczącym dostępu 
do dokumentów instytucji, organów, 
urzędów i agencji Unii.

Or. en

Poprawka 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 30
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Stała wymiana informacji na temat 
umów międzyrządowych na poziomie UE 
powinna umożliwić opracowanie 
najlepszych praktyk. Na podstawie tych 
najlepszych praktyk Komisja powinna
opracowywać wzory, które mają być 
stosowane w umowach międzyrządowych 
między państwami członkowskimi a 
państwami trzecimi. Stosowanie tych 
niewiążących wzorów powinno zapobiec 
niezgodności umów międzyrządowych z 
prawem UE.

Or. en

Poprawka 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Import energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych powinien stać się ważną 
częścią przyszłej zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w ramach celów Unii 
dotyczących zmian klimatu.  

Poprawka 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 33
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
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Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 34
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji, najpóźniej trzy miesiące po 
wejściu w życie niniejszej decyzji, 
wszystkie umowy międzyrządowe zawarte 
między nimi a państwami trzecimi, które 
weszły w życie po dniu 13 lipca 2009 r., w 
tym załączniki do nich, wszystkie 
poprawki do nich oraz inne teksty, do 
których się bezpośrednio odnoszą, o ile 
teksty te zawierają elementy mające 
operacyjne znaczenie dla funkcjonowania 
wewnętrznego rynku energii lub 
bezpieczeństwa dostaw energii.  Państwa 
członkowskie mogą udostępniać 
streszczenia przekazanych informacji. 
Zgodnie z instrukcjami zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja 
udostępnia w formie elektronicznej 
wszystkie otrzymane dokumenty
wszystkim pozostałym państwom 
członkowskim. Istniejące lub tymczasowo 
stosowane umowy międzyrządowe, które 
już zgłoszono Komisji zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 994/2010 na 
dzień wejścia w życie niniejszej decyzji i 
które spełniają wymogi niniejszego ustępu, 
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uznaje się za zgłoszone na potrzeby 
niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawka 35
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 36
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
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Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji. 
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisje o prowadzonych negocjacjach. Na 
wniosek Komisji lub zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja może 
uczestniczyć w negocjacjach jako 
obserwator.

2. Po rozpoczęciu negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję na 
piśmie o celach negocjacji i przepisach 
będących przedmiotem negocjacji oraz 
przekazuje inne istotne informacje. W 
przypadku zmiany istniejącej umowy w 
informacjach przekazanych Komisji 
wskazane są przepisy mające być 
przedmiotem renegocjacji. Zainteresowane 
państwo członkowskie regularnie 
informuje Komisje o prowadzonych 
negocjacjach. Na wniosek 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
Komisja może uczestniczyć w 
negocjacjach jako obserwator.

Or. en

Poprawka 37
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 

2. Gdy państwo członkowskie przystępuje
do negocjacji z państwem trzecim w celu 
zmiany istniejącej umowy międzyrządowej 
lub zawarcia nowej umowy 
międzyrządowej, państwo członkowskie 
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członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji.
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o 
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisje o prowadzonych negocjacjach. Na 
wniosek Komisji lub zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja może 
uczestniczyć w negocjacjach jako 
obserwator.

informuje o tym na piśmie Komisję.
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o 
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisje o prowadzonych negocjacjach. Na 
wniosek Komisji lub zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja może 
uczestniczyć w negocjacjach jako 
obserwator.

Or. en

Poprawka 38
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 39
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja może, najpóźniej w terminie 
czterech tygodni od momentu
powiadomienia zgodnie z art. 3 ust. 2,
poinformować zainteresowane państwo 
członkowskie o swojej opinii na temat
zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE.  W przypadku gdy 
zainteresowane państwo członkowskie 
występuje o taką ocenę ex-ante zgodności 
wynegocjowanej umowy z prawem UE, 
wynegocjowany, ale jeszcze nie podpisany 
projekt umowy międzyrządowej zostaje 
przedłożony Komisji do analizy.
Zainteresowane państwo członkowskie nie 
podpisuje umowy przez okres dwóch
miesięcy od momentu złożenia projektu 
umowy międzyrządowej. Okres 
analizowania może zostać przedłużony o 
dwa miesiące w porozumieniu 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. Jeżeli Komisja nie 
przeprowadzi oceny w ciągu okresu 
analizowania, uznaje się, że Komisja nie 
wniosła zastrzeżeń.

Or. en
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Poprawka 40
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja może, na wniosek państwa 
członkowskiego, które negocjowało 
umowę międzyrządową, dokonać oceny 
zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE, zanim umowa zostanie 
podpisana. W przypadku gdy 
zainteresowane państwo członkowskie 
występuje o taką ocenę ex-ante zgodności 
wynegocjowanej umowy z prawem UE, 
wynegocjowany, ale jeszcze nie podpisany 
projekt umowy międzyrządowej zostaje 
przedłożony Komisji do analizy.  Okres 
analizowania może zostać przedłużony w 
porozumieniu z zainteresowanym 
państwem członkowskim. W przypadku 
gdy wystąpiono o kontrolę zgodności, 
wobec braku opinii Komisji w ciągu 
okresu analizowania, uznaje się, że 
Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

Or. en

Poprawka 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. a) przeprowadzania przeglądu zmian w 
zakresie umów międzyrządowych;

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

Or. en

Poprawka 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 43
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 44
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en


