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Ændringsforslag 20
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 194,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab 
(Euratom) og til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 194,

Or. en

Begrundelse

Denne afgørelse skal dække en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende 
mellemstatslige aftaler på energiområdet, og omfatter derfor handel med alle former for 
energi. Retsgrundlaget bør derfor tilpasses dette formål.

Ændringsforslag 21
Niki Tzavela

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 den tredje 
energipakke. Medlemsstaterne bør derfor 
undgå eller fjerne enhver 
uoverensstemmelse mellem EU-retten og 
internationale aftaler indgået mellem 
medlemsstater og tredjelande.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med denne afgørelse er at skabe en mekanisme for udveksling af oplysninger om 
mellemstatslige aftaler og tredjelande, således at Kommissionen informeres bedre om aftaler, 
der indgås af medlemsstater. I overensstemmelse med direktivets anvendelsesområde, bør 
Kommissionen yde juridisk rådgivning til medlemsstater, når disse forhandler med 
tredjelande. Juridiske spørgsmål bør behandles separat i forhold til politisk-økonomiske 
spørgsmål, der opstår ved EU-institutionernes ad hoc-beslutninger. 

Ændringsforslag 22
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I erkendelse af den centrale rolle det 
internationale samarbejde spiller på 
energiområdet, bør alle medlemsstatslige 
aftaler baseres på princippet om gensidig 
respekt i forhold til de involverede 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 23
Takis Hadjigeorgiou

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 

(3) Opretholdelse af forbrugerbeskyttelsen
kræver, at procedurerne for energi, der 
importeres til EU fra tredjelande, er
gennemsigtige og tager hensyn til 
forbrugernes økonomiske interesse. 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 
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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.

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 dog af 
afgørende betydning, at medlemsstaterne 
bevarer ansvaret for indholdet af de 
mellemstatslige aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 24
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

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) 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 med EU's langsigtede 
energi- og klimamål og effektivt 
garanterer energiforsyningssikkerheden, 
samtidig med at det undgås, at der 
opbygges overskydende kapacitet, således 
at økonomisk effektivitet, bæredygtighed 
og fair priser for forbrugerne sikres.

Or. en
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Ændringsforslag 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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) 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 og vil 
underminere enhver af dettes potentielle 
fordele for den europæiske industri og de 
europæiske forbrugere. 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.

Or. en

Ændringsforslag 26
Giles Chichester

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 

(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 
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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.

situation med hensyn til 
energiforsyningssikkerhed. En passende
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.

Or. en

Ændringsforslag 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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 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. I 
denne afgørelse betragtes aftaler mellem 
medlemsstater og offentligt ejede 
kommercielle enheder i tredjelande 
ligeledes som "mellemstatslige aftaler".

Or. en

Ændringsforslag 28
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til afgørelse
Betragtning 4
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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 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 
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. Eksport af gas, olie eller 
elektricitet er ikke omfattet af ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 29
Maria Da Graça Carvalho

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 har 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 30
Krišjānis Kariņš

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 har 
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.

Or. en

Ændringsforslag 31
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

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 kan 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.
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Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ordlyden i artikel 101 og 107, stk. 1 (TEUF) synes termen "kan få 
indvirkning" mere passende for at beskrive de forskellige nuværende og fremtidige 
indvirkninger på det indre energimarked eller forsyningssikkerheden på energiområdet.

Ændringsforslag 32
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Kommissionen bør sikre, at de 
europæiske forbrugeres interesser 
respekteres, ved at insistere på, at 
mellemstatslige aftaler på energiområdet 
er forenelige med EU-retten, og navnlig 
bestemmelserne vedrørende det indre 
energimarked og adgangskrav for 
tredjeparter.

Or. en

Ændringsforslag 33
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Artikel 207 i TEUF finder 
anvendelse på aftaler om energihandel, 
der indgås med tredjelande, der 
hovedsagelig sigter mod at fjerne 
handelshindringer, såsom tariffer og 
kvoter;
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Or. en

Ændringsforslag 34
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Mellemstatslige aftaler, som skal 
anmeldes i deres helhed til Kommissionen 
på grundlag af andre EU-retsakter såsom
[Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. …/... om indførelse af 
overgangsordninger for bilaterale 
investeringsaftaler mellem 
medlemsstaterne og tredjelande], bør 
udelukkes fra den 
informationsudvekslingsmekanisme, der 
indføres ved denne afgørelse.

(5) Mellemstatslige aftaler, som skal 
anmeldes i deres helhed til Kommissionen 
på grundlag af [Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/... om 
indførelse af overgangsordninger for 
bilaterale investeringsaftaler mellem 
medlemsstaterne og tredjelande], bør 
udelukkes fra den 
informationsudvekslingsmekanisme, der 
indføres ved denne afgørelse.
Kommissionen bør dog foretage en 
screening af sådanne bilaterale 
investeringsaftaler mellem medlemsstater 
og tredjelande vedrørende konkrete 
energileverancer, som er omfattet heraf, 
og som har relevans for denne afgørelses 
anvendelsesområde, og bør forelægge en 
rapport for Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 35
Bendt Bendtsen

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Med henblik på at fremme princippet 
om gensidighed i Unionens eksterne 
energidimension bør medlemsstaterne 
tilskyndes til kun at underskrive 
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kontrakter med tredjelande, der har 
indført lovgivning på energiområdet, der 
svarer til Unionens markedsbestemmelser, 
særligt bestemmelserne om ejermæssig 
adskillelse i den tredje energipakke1.
____________
1 EUT L 211 af 14.8.2009.

Or. da

Begrundelse

Ved en integrering af energimarkeder bliver markederne mere effektive. Derfor bør investorer 
og markedsaktører have samme mulighed for at agere i tredjelande som tredjelande har for at 
agere i EU.

Ændringsforslag 36
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
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, 
undtagen når og kun i den udstrækning der 
i de mellemstatslige aftaler udtrykkeligt 
henvises til sådanne kommercielle aftaler, 
eller undtagelsesvis når et energiprojekt, 
der har indvirkning på det indre 
energimarked eller på 
energiforsyningssikkerheden, mangler en 
mellemstatslig aftale. 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 37
Gaston Franco
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Forslag til afgørelse
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. fr

Ændringsforslag 38
Fiorello Provera

Forslag til afgørelse
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

Begrundelse

Aftaler mellem kommercielle operatører må udelukkes fra denne afgørelse, idet de er 
væsentlige redskaber for konkurrence og bør forblive fortrolige. Endvidere kræves det i de 
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nyligt vedtagne EU-bestemmelser, at private virksomheder skal oplyse Kommissionen om 
kommercielle kontrakter (forordning (EU) nr. 994/2010 og (EU) nr. 1227/2011). EU-
institutionerne bør i denne fase snarere prioritere at gennemføre disse bestemmelser end at 
vedtage nye.

Ændringsforslag 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til afgørelse
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 40
Niki Tzavela

Forslag til afgørelse
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 

(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.
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at undgå en potentiel konflikt med EU-
retten.

Or. en

Begrundelse

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision.
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals.
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Ændringsforslag 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 have mulighed 
for at oplyse Kommissionen, om 
forhandlinger om nye mellemstatslige 
aftaler eller ændring af eksisterende 
mellemstatslige aftaler. Når en 
medlemsstat vælger at informere
Kommissionen, bør Kommissionen
regelmæssigt holdes orienteret om 
igangværende forhandlinger.
Medlemsstaterne kan opfordre 
Kommissionen til at deltage som 
observatør i forhandlingerne.
Medlemsstaterne kan ligeledes anmode 
Kommissionen om at bistå dem under 
forhandlingerne med tredjelande.

Or. en
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Ændringsforslag 42
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 en rimelig frist. Kommissionen bør 
regelmæssigt holdes orienteret om 
igangværende forhandlinger. 
Medlemsstaterne kan ligeledes anmode 
Kommissionen om at bistå dem under 
forhandlingerne med tredjelande. Det er 
imidlertid vigtigt ikke at bringe 
medlemsstaternes mulighed for at 
forhandle om aftalernes indhold i fare. 

Or. en

Ændringsforslag 43
Niki Tzavela

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 have mulighed 
for at orientere Kommissionen, om 
forhandlinger om nye mellemstatslige 
aftaler eller ændring af eksisterende 
mellemstatslige aftaler. Når en 
medlemsstat vælger at informere
Kommissionen, bør Kommissionen
regelmæssigt holdes orienteret om 
igangværende forhandlinger.
Medlemsstaterne kan opfordre 
Kommissionen til at deltage som 
observatør i forhandlingerne.
Medlemsstaterne kan ligeledes anmode 
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Kommissionen om at bistå dem under 
forhandlingerne med tredjelande.

Or. en

Begrundelse

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage.
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Ændringsforslag 44
Giles Chichester

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 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.
Medlemsstaterne kan anmode 
Kommissionen om at deltage som 
observatør eller at bistå dem i
forhandlingerne med tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 45
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen
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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 bør vurdere den 
forhandlede aftales forenelighed med EU-
retten og med EU’s langsigtede energi- og 
klimamål, inden aftalen underskrives, og 
afgive en udtalelse om behovet for 
genforhandling som følge af EU-rettens 
krav, som den pågældende medlemsstat 
bør tage behørigt hensyn til. I tilfælde 
hvor en medlemsstat ikke tager behørigt 
hensyn til udtalelsen, bør Kommissionen 
indlede overtrædelsesprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 46
Giles Chichester

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

Or. en

Ændringsforslag 47
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til afgørelse
Betragtning 10
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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 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Alle endelige, ratificerede aftaler, der 
er omfattet af denne afgørelse, bør 
fremsendes til Kommissionen for at 
muliggøre en fuldstændig oplysning af alle 
de øvrige medlemsstater.

(11) Alle endelige, ratificerede 
mellemstatslige aftaler, der er omfattet af 
denne afgørelse, bør fremsendes til 
Kommissionen for at muliggøre en 
fuldstændig oplysning af alle de øvrige 
medlemsstater.

Or. fr

Ændringsforslag 49
Giles Chichester

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 

(12) Kommissionen bør stille alle relevante
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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 50
Lena Kolarska-Bobińska

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 sikker 
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.

Or. en



AM\889089DA.doc 21/75 PE480.533v01-00

DA

Ændringsforslag 51
Krišjānis Kariņš

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 anbefale 
ikke-bindende standardbestemmelser til 
anvendelse i mellemstatslige aftaler 
mellem medlemsstaterne og tredjelande. 
Standardbestemmelserne bør især 
behandle mellemstatslige aftalers 
overholdelse af EU's 
konkurrencelovgivning og reglerne for 
det indre energimarked. Anvendelsen af 
disse ikke-bindende standardbestemmelser 
skulle udelukke konflikter mellem 
mellemstatslige aftaler og EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 52
Maria Da Graça Carvalho

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 

(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 
ikke-bindende standardbestemmelser til 
anvendelse i mellemstatslige aftaler 
mellem medlemsstaterne og tredjelande. 
Anvendelsen af disse ikke-bindende 
standardbestemmelser skulle udelukke 
konflikter mellem mellemstatslige aftaler 
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og EU-retten. og EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 53
Bernd Lange

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I betragtning af at der findes et 
indre energimarked og en fælles 
energistrategi i EU, har de 
mellemstatslige aftaler en indvirkning på 
den fælles politik. Det må derfor sikres, at 
mellemstatslige aftaler er i 
overensstemmelse med det fælles politiske 
koncept.

Or. de

Ændringsforslag 54
Bernd Lange

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Mange energiaftaler vedrører til 
dels investeringer. Energicharteret 
omfatter f.eks. investeringsregler. Der må 
af denne grund sikres sammenhæng 
mellem energiaftaler og 
investeringsaftaler. Der må i den 
forbindelse navnlig tages hensyn til 
Parlamentets rettigheder og henstillinger 
for så vidt angår den fremtidige 
investeringspolitik.

Or. de
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Ændringsforslag 55
Bernd Lange

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Kommissionen bør påtage sig en 
aktiv og tilskyndende rolle i 
koordineringen af mellemstatslige aftaler 
med henblik på at sikre, at alle de fastsatte 
mål kan nås.  

Or. de

Ændringsforslag 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen
Konrad Szymański
for ECR-Gruppen

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 
med henblik på at tilstræbe en 
sammenhængende ekstern indsats på 
energiområdet, sikre overensstemmelse 
med EU-retten og opnå den grad af 
forsyningssikkerhed, der er forudsat med 
EU's langsigtede energi- og klimamål, 
herunder de, der er beskrevet i Køreplan 
2050.

Or. en
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Ændringsforslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 
mellem medlemsstater og tredjelande på 
energiområdet. 

Or. ro

Ændringsforslag 58
Maria Da Graça Carvalho

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.

Or. en

Ændringsforslag 59
Michael Theurer

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mellemstatslige aftaler, som allerede i 
deres helhed er omfattet af andre særlige 
anmeldelsesprocedurer i henhold til EU-

2. Mellemstatslige aftaler, som allerede i 
deres helhed er omfattet af andre særlige 
anmeldelsesprocedurer i henhold til EU-
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retten, med undtagelse af mellemstatslige 
aftaler, der skal fremsendes til 
Kommissionen i henhold til artikel 13, stk. 
6, i forordning (EF) nr. 994/2010, er ikke 
omfattet af denne afgørelse.

retten, med undtagelse af mellemstatslige 
aftaler, der skal fremsendes til 
Kommissionen i henhold til artikel 13, stk. 
6, i forordning (EF) nr. 994/2010, er ikke 
omfattet af denne afgørelse.

Kommissionen vurderer dog bilaterale 
investeringsaftaler mellem medlemsstater 
og tredjelande vedrørende deres konkrete 
energileverancer, som har relevans for 
denne afgørelses anvendelsesområde, og 
forelægger en rapport for Parlamentet og 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "mellemstatslige aftaler": alle retligt 
bindende aftaler mellem medlemsstater og 
tredjelande, der sandsynligvis vil have 
indvirkning på det indre energimarkeds 
virkemåde og funktion eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU

1) "mellemstatslige aftaler": alle retligt 
bindende aftaler mellem medlemsstater og 
tredjelande på energiområdet. I denne 
afgørelse betragtes aftaler mellem 
medlemsstater og offentligt ejede 
kommercielle enheder i tredjelande 
ligeledes som "mellemstatslige aftaler"

Or. en

Ændringsforslag 61
Krišjānis Kariņš

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "mellemstatslige aftaler": alle retligt 
bindende aftaler mellem medlemsstater og 
tredjelande, der sandsynligvis vil have

1) "mellemstatslige aftaler": alle retligt 
bindende aftaler mellem medlemsstater og 
tredjelande, der har indvirkning på det 
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indvirkning på det indre energimarkeds 
virkemåde og funktion eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU

indre energimarkeds virkemåde og 
funktion eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU

Or. en

Ændringsforslag 62
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "mellemstatslige aftaler": alle retligt 
bindende aftaler mellem medlemsstater og 
tredjelande, der sandsynligvis vil have
indvirkning på det indre energimarkeds 
virkemåde og funktion eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU

1) "mellemstatslige aftaler": alle retligt 
bindende aftaler mellem medlemsstater og 
tredjelande, der har indvirkning på det 
indre energimarkeds virkemåde og 
funktion eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU

Or. en

Ændringsforslag 63
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "mellemstatslige aftaler": alle retligt 
bindende aftaler mellem medlemsstater og 
tredjelande, der sandsynligvis vil have 
indvirkning på det indre energimarkeds 
virkemåde og funktion eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU

1) "mellemstatslige aftaler": alle retligt 
bindende aftaler eller aftalememoranda
mellem medlemsstater og tredjelande, der 
sandsynligvis vil have indvirkning på det 
indre energimarkeds virkemåde og 
funktion eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU

Or. en
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Ændringsforslag 64
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "mellemstatslige aftaler": alle retligt 
bindende aftaler mellem medlemsstater og 
tredjelande, der sandsynligvis vil have 
indvirkning på det indre energimarkeds 
virkemåde og funktion eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU

1) "mellemstatslige aftaler": alle retligt 
bindende aftaler mellem medlemsstater og 
tredjelande, der kan have indvirkning på 
det indre energimarkeds virkemåde og 
funktion eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ordlyden i artikel 101 og 107, stk. 1 (TEUF) synes termen "kan have 
indvirkning" mere passende for at beskrive de forskellige nuværende og fremtidige 
indvirkninger på det indre energimarked eller forsyningssikkerheden på energiområdet.

Ændringsforslag 65
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "kommercielle aftaler": enhver lovligt 
bindende aftale mellem kommercielle 
enheder om udvikling, virkemåde eller
funktion af engergiinfrastruktur, 
forsyninger eller tjenesteydelser fra et 
tredjeland, der sandsynligvis kan få 
indvirkning på virkemåde eller funktion 
af det indre marked for energi eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU. 

Or. en
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Ændringsforslag 66
Bendt Bendtsen

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 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. Senest seks måneder efter 
forelæggelsen af de mellemstatslige 
aftaler i deres helhed vurderer 
Kommissionen aftalernes forenelighed 
med EU-retten, især med Unionens 
konkurrencelovgivning og lovgivningen 
vedrørende det indre energimarked. 
Vurderer Kommissionen, at en forelagt 
mellemstatslig aftale ikke er forenelig med 
EU-retten, skal den berørte medlemsstat 
træffe alle nødvendige foranstaltninger 
med henblik på at fjerne den fastslåede 
uforenelighed. Kommissionen gør de 
modtagne dokumenter tilgængelige i 
elektronisk form for alle de øvrige 
medlemsstater, men må ikke videregive 
oplysninger, der er angivet som fortrolige 
af den berørte medlemsstat.

Or. da

Ændringsforslag 67
Niki Tzavela

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremsender alle 1. Medlemsstaterne fremsender alle 
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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.

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. Aftaler mellem 
kommercielle enheder er ikke omfattet af 
denne forpligtelse. Kommissionen 
vurderer inden 6 måneder efter 
forelæggelsen af de mellemstatslige aftaler
i deres helhed, herunder deres bilag og 
andre tekster, de udtrykkeligt henviser til,
og alle ændringer heraf, aftalernes 
forenelighed med EU-retten, især med 
EU's konkurrencelovgivning og 
lovgivningen vedrørende det indre 
energimarked. Hvis den forelagte 
mellemstatslige aftale ikke er forenelig 
med EU-retten, skal medlemsstaten træffe 
alle nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at fjerne den fastslåede 
uforenelighed. Kommissionen gør de 
modtagne dokumenter tilgængelige i 
elektronisk form for alle de øvrige 
medlemsstater men må ikke videregive 
oplysninger, der er angivet som fortrolige 
af den pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Det er unødvendigt at forelægge andre tekster, der ikke har nogen indvirkning på det indre 
marked. Aftaler mellem kommercielle enheder er væsentlige redskaber for konkurrence, der 
bør forblive fortrolige. I modsat fald skades virksomhedernes kommercielle styrke.

Ændringsforslag 68
Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1
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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 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 meddeler 
inden 6 måneder efter forelæggelsen af de 
mellemstatslige aftaler i deres helhed, 
herunder deres bilag og andre tekster, de 
udtrykkeligt henviser til, og alle 
ændringer heraf, de berørte 
medlemsstater sine bemærkninger om 
aftalernes forenelighed med EU-retten. 
Medlemsstaterne skal gøre deres yderste 
for at overholde disse bemærkninger så 
hurtigt som muligt og senest i løbet af den 
første ændringsproces eller 
genforhandling. Kommissionen stiller de 
modtagne dokumenter, med undtagelse af 
fortrolige dele identificeret i henhold til 
artikel 7, sammen med deres eventuelle 
notat om uforenelighed med EU-retten, til 
rådighed for alle de øvrige medlemsstater i 
elektronisk form. 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 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1
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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 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, med undtagelse af 
fortrolige dele identificeret i henhold til 
artikel 7, tilgængelige i elektronisk form 
for alle de øvrige medlemsstater Hvis de 
forelagte mellemstatslige aftaler er i 
uoverensstemmelse med EU's lovgivning, 
indleder Kommissionen 
overtrædelsesprocedurer. 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 70
Lena Kolarska-Bobińska

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 

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 
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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.

tre måneder efter denne afgørelses 
ikrafttræden. Medlemsstaterne fremsender 
alle officielle sprogversioner af disse 
aftaler og endvidere et sammenfattende 
referat af hver aftale på Kommissionens 
tre arbejdssprog. Kommissionen gør de 
modtagne dokumenter tilgængelige i sikker 
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

Begrundelse

Kommissionen og andre medlemsstater har brug for alle sprogversioner for at sikre 
fuldstændig forståelse af en aftale og lægge mærke til mulige uenigheder eller fejl mellem de 
forskellige sprogversioner. Et kortfattet referat af hver aftale på Kommissionens tre 
arbejdssprog vil gøre det muligt for medlemsstaternes embedsmænd bedre at forstå en aftale 
på et for dem ukendt sprog (f.eks. kan et officielt dokument, der kun findes på russisk og 
græsk, være svært at kontrollere for en spansk embedsmand.) 

Ændringsforslag 71
Gaston Franco

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 

1. Medlemsstaterne fremsender alle 
eksisterende og foreløbigt anvendte 
mellemstatslige aftaler mellem dem og 
tredjelande i deres helhed, herunder 
bilagene hertil og andre ikke-kommercielle 
tekster, som de udtrykkeligt henviser til, 
samt alle ændringer hertil til 
Kommissionen senest tre måneder efter 
denne afgørelses ikrafttræden.
Kommissionen gør de modtagne 
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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.

dokumenter tilgængelige for alle de øvrige 
medlemsstater i en passende form, der 
sikrer, at følsomme oplysninger beskyttes.
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. fr

Ændringsforslag 72
Takis Hadjigeorgiou

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 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 en rimelig frist. 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
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Ændringsforslag 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 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 men videregiver ikke 
oplysninger, der er angivet som fortrolige 
af den pågældende medlemsstat.
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 74
Giles Chichester

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 

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 
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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.

udtrykkeligt henviser til, samt alle 
ændringer hertil til Kommissionen senest 
tre måneder efter denne afgørelses 
ikrafttræden. Kommissionen gør, med 
undtagelse af fortrolige dele identificeret i 
henhold til artikel 7, 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 75
Fiorello Provera

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 

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 senest 
tre måneder efter denne afgørelses 
ikrafttræden. Aftaler mellem kommercielle 
enheder er ikke omfattet af denne 
forpligtelse. 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 
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meddelt i henhold til denne afgørelse. kravene i dette stykke, anses for at være 
meddelt i henhold til denne afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Aftaler mellem kommercielle operatører skal være klart udelukket fra denne afgørelse. 
Frigivelse af oplysninger om sådanne aftaler kan være til stor skade for europæiske 
selskabers kommercielle position over for ikke-EU-leverandører og skade konkurrencen på 
det indre marked og forsyningssikkerheden i EU.

Ændringsforslag 76
Gaston Franco

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

udgår
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forhandlingerne.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Marian-Jean Marinescu

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

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, med undtagelse af fortrolige 
dele identificeret i henhold til artikel 7, 
sammen med deres eventuelle notat om 
uforenelighed med EU-retten, til rådighed 
for alle de øvrige medlemsstater i 
elektronisk form.  Den pågældende 
medlemsstat holder regelmæssigt 
Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger. Senest to 
uger efter medlemsstatens underretning 
af Kommissionen meddeler 
Kommissionen de berørte medlemsstater 
sine bemærkninger vedrørende den 
forhandlede aftales forenelighed med EU-
retten. Kommissionen kan efter anmodning 
fra Kommissionen eller den pågældende 
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medlemsstat deltage som observatør i 
forhandlingerne.

Or. en

Ændringsforslag 78
András Gyürk

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

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 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger. Hvis der 
foreligger en anmodning fra 
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat, deltager Kommissionen som 
observatør i forhandlingerne.
Kommissionen giver den forhandlende 
medlemsstat ikke-bindende 
standardformuleringer udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, og 
bidrager med yderligere juridisk 
rådgivning til den forhandlende 
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medlemsstat om, hvordan uforeneligheder 
med EU-retten i forbindelse med den 
forhandlede mellemstatslige aftale kan 
undgås. Hvis medlemsstaten anmoder om 
bistand fra Kommissionen ved 
forhandlingerne med tredjelandet, skal 
Kommissionen yde den ønskede bistand.

Or. en

Begrundelse

Standardformuleringer, der er tilgængelige ved påbegyndelsen af forhandlinger, vil bidrage 
til at forebygge konflikter mellem mellemstatslige aftaler og EU-retten i den tidligste fase. Da 
den fulde aftale skal være i overensstemmelse med EU-retten, og standardformuleringer 
måske ikke dækker hele aftalen, skal Kommissionen give yderligere juridisk bistand for at 
undgå potentielle uforeneligheder. Hvis der foreligger en anmodning fra en medlemsstat til 
Kommissionen om aktivt at medvirke i forhandlingsprocessen, bør det ikke overlades til 
Kommissionen at beslutte, om den skal yde bistand eller ej.

Ændringsforslag 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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.
Den pågældende medlemsstat holder 
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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.

regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 80
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

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 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger.
Kommissionen kan efter anmodning fra 
Kommissionen eller den pågældende 

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 og under alle omstændigheder 
senest tre måneder 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 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger.
Kommissionen har ret til at deltage i 
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medlemsstat deltage som observatør i 
forhandlingerne.

forhandlingerne som observatør og yde 
juridisk rådgivning på anmodning af den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Instrumentet bør med henblik på at øge den juridiske klarhed fastsætte en præcis tidsfrist, 
som medlemsstaterne bør overholde med hensyn til at informere Kommissionen om sin 
hensigt om at indlede forhandlinger.  Kommissionen bør have ret til at deltage i disse 
forhandlinger for at kunne bistå medlemsstaterne i henhold til artikel 4 i denne afgørelse og, 
hvis der anmodes herom, yde dem juridisk rådgivning under proceduren.

Ændringsforslag 81
Silvia-Adriana Ţicău

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 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger. 
Kommissionen kan efter anmodning fra 

(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. 
Kommissionen stiller en vejledning til 
rådighed for medlemsstaten om 
gennemførelsen af forhandlinger med 
henblik på at sikre overholdelse af EU-
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Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat deltage som observatør i 
forhandlingerne.

retten, solidaritet mellem medlemsstaterne 
og energiforsyningen. 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.

Or. ro

Ændringsforslag 82
Fiorello Provera

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

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, kan den meddele
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.
Aftaler mellem kommercielle enheder er 
ikke omfattet af denne forpligtelse. Den 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger.
Kommissionen kan efter anmodning fra 
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat deltage som observatør i 
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forhandlingerne. forhandlingerne.

Or. en

Begrundelse

Aftaler mellem kommercielle operatører bør ikke omfattes af denne afgørelse, idet de er et 
væsentligt redskab for konkurrence på det indre marked. Især kan forudgående frigivelse af 
oplysninger om sådanne aftaler være til stor skade for europæiske selskabers 
forhandlingsposition over for ikke-EU-leverandører og skade forsyningssikkerheden i EU.

Ændringsforslag 83
Giles Chichester

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

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.
Med undtagelse af fortrolige dele 
identificeret i henhold til artikel 7 stiller
Kommissionen de modtagne oplysninger 
til rådighed for alle medlemsstater i 
elektronisk form. Den pågældende 
medlemsstat holder regelmæssigt 
Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger.
Kommissionen kan efter anmodning fra 
den pågældende medlemsstat deltage som 
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observatør i forhandlingerne.

Or. en

Ændringsforslag 84
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 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger.
Kommissionen kan efter anmodning fra
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat deltage som observatør i 
forhandlingerne.

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 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 
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 85
Niki Tzavela
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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 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger.
Kommissionen kan efter anmodning fra 
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat deltage som observatør i 
forhandlingerne.

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 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger.
Medlemsstaterne kan opfordre
Kommissionen til at deltage som 
observatør i forhandlingerne.

Or. en

Ændringsforslag 86
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
indlede forhandlinger med et tredjeland for 

2. Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
indlede forhandlinger med et tredjeland for 
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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 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger. 
Kommissionen kan efter anmodning fra 
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat deltage som observatør i 
forhandlingerne.

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 sikker 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.

Or. en

Ændringsforslag 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne forelægger allerede 
forhandlede, men endnu ikke 
underskrevne, mellemstatslige aftaler, 
herunder bilagene hertil og andre tekster, 
som de udtrykkeligt henviser til, for 
Kommissionen efter afslutningen af 
forhandlingerne.

Or. en
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Ændringsforslag 88
Michael Theurer

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne er ikke forpligtet til 
at give Kommissionen oplysninger, de 
betragter som fortrolige.

Or. en

Ændringsforslag 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, herunder bilagene
hertil, for Kommissionen. Når disse 
aftaler udtrykkeligt henviser til andre 
tekster, forelægger medlemsstaterne 
endvidere disse andre tekster, for så vidt 
som de indeholder elementer, der har 
indvirkning på det indre energimarkeds 
funktion eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU.
Aftaler mellem kommercielle enheder er 
imidlertid ikke omfattet af denne 
forpligtelse.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Niki Tzavela

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, herunder bilagene 
hertil, for Kommissionen. Når disse 
aftaler udtrykkeligt henviser til andre 
tekster, forelægger medlemsstaterne 
endvidere disse andre tekster, for så vidt 
som de indeholder elementer, der har 
indvirkning på det indre energimarkeds 
funktion eller på 
energiforsyningssikkerheden i EU.
Aftaler mellem kommercielle enheder er 
imidlertid ikke omfattet af denne 
forpligtelse.

Or. en

Begrundelse

Kun de 'andre tekster', som har en indvirkning på det indre marked bør forelægges 
Kommissionen. Aftaler mellem kommercielle enheder er væsentlige redskaber for 
konkurrencen og bør forblive fortrolige. I modsat fald skades enhver virksomheds 
kommercielle styrke. Videresendelse fra Kommissionen til alle de øvrige medlemsstater går 
ud over mandatet vedrørende dette spørgsmål i henhold til Ministerrådets notat af 4. februar.

Ændringsforslag 91
Fiorello Provera

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 

3. Efter ratifikation af en mellemstatslig 
aftale eller af en ændring af en 
mellemstatslig aftale kan den pågældende 



AM\889089DA.doc 49/75 PE480.533v01-00

DA

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.

medlemsstat forelægge aftalen eller 
ændringen af aftalen, herunder bilagene 
hertil og andre tekster, som disse aftaler 
eller ændringer udtrykkeligt henviser til,
dog ikke aftaler mellem kommercielle 
enheder, 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.

Or. en

Begrundelse

Aftaler mellem kommercielle operatører bør tydeligt udelukkes fra denne afgørelse, idet de er 
et væsentligt redskab for konkurrence på det indre marked. Især kan forudgående eller 
efterfølgende frigivelse af oplysninger om sådanne aftaler være til stor skade for europæiske 
selskabers kommercielle og forhandlingsmæssige position over for ikke-EU-leverandører og 
skade konkurrencen på det indre marked og forsyningssikkerheden i EU.

Ændringsforslag 92
Gaston Franco

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, herunder bilagene 
hertil og andre ikke-kommercielle 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.

Or. fr
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Ændringsforslag 93
Lena Kolarska-Bobińska

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, 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 sikker elektronisk form.

Or. en

Ændringsforslag 94
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Kommercielle aftaler og aftalememoranda
Kommissionen har ret til at anmode om 
adgang til et energiprojekts kommercielle 
aftale(r) og bilag eller andre dokumenter 
samt eventuelle aftalememoranda fra de 
berørte kommercielle enheder og 
medlemsstater, når et energiprojekt, der 
påbegyndes eller afsluttes i et tredjeland, 
og som forventes at kunne få indvirkning 
på det indre marked for energi eller på 
energiforsyningssikkerheden, ikke er 
omfattet af en mellemstatslig aftale. Efter 
en sådan anmodning har de berørte 
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kommercielle enheder og medlemsstater 
tre måneder til at forelægge de ønskede 
dokumenter eller en detaljeret forklaring 
på, hvorfor et projekt ikke vil få 
indvirkning på det indre marked for 
energi eller på 
energiforsyningssikkerheden. 
Kommissionen kan acceptere denne 
forklaring eller genfremsætte sin 
anmodning.
Kommissionen vurderer inden seks 
måneder efter forelæggelsen af de 
dokumenter, der anmodes om, deres 
forenelighed med EU-retten, især med 
EU's konkurrencelovgivning og 
lovgivningen vedrørende det indre 
energimarked. Hvis forelagte 
kommercielle aftaler eller 
aftalememoranda ikke er forenelige med 
EU-retten, skal de kommercielle enheder 
træffe alle nødvendige foranstaltninger 
med henblik på at fjerne den fastslåede 
uforenelighed.
Tages der ikke hensyn til henstillingerne, 
og er der fortsat tvivl om en underskrevet
kommerciel aftales eller et 
aftalememorandums forenelighed, kan 
Kommissionen anmode en eller flere 
medlemsstater om at overveje at anlægge 
sag mod underskriverne af aftalen eller 
enten foretage retsforfølgning selv, når 
traktaterne giver mulighed herfor, eller i 
et passende internationalt forum, som 
Unionen er medlem af.
Kommissionen må ikke gøre de modtagne 
dokumenter tilgængelige for andre 
medlemsstater eller andre organer og 
behandler alle dokumenter, som modtages 
i medfør af denne artikel, som fortrolige. 
Modtagne dokumenter videregives kun til 
de kompetente myndigheder i tilfælde af 
retsforfølgning. Medlemsstaterne 
underrettes om, at en anmodning om 
dokumenter i henhold til denne artikel er 
blevet foretaget, og om hvorvidt en 
anmodning er åben, lukket eller er blevet 
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tilbagekaldt.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel er nødvendig for at forhindre medlemsstater og kommercielle enheder i at 
prøve på at undgå anvendelsen af denne beslutning ved udelukkende at indgå kommercielle 
aftaler uden mellemstatslige aftaler om internationale energiprojekter. Denne artikel vil give 
Kommissionen mulighed for at kontrollere alle projekter og samtidig bevare fortroligheden.

Ændringsforslag 95
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bistand fra Kommissionen udgår
Når en medlemsstat i henhold til artikel 3,
stk. 2, underretter Kommissionen om, at 
den har til hensigt at indlede 
forhandlinger for at ændre en 
eksisterende mellemstatslig aftale eller for 
at indgå en ny mellemstatslig aftale, kan 
medlemsstaten anmode om bistand fra 
Kommissionen ved forhandlingerne med 
tredjelandet.

Or. en

Begrundelse

Indholdet af denne artikel er allerede dækket af ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en medlemsstat i henhold til artikel 3, 
stk. 2, underretter Kommissionen om, at 
den har til hensigt at indlede forhandlinger 
for at ændre en eksisterende mellemstatslig 
aftale eller for at indgå en ny 
mellemstatslig aftale, kan medlemsstaten 
anmode om bistand fra Kommissionen 
ved forhandlingerne med tredjelandet.

Når en medlemsstat i henhold til artikel 3, 
stk. 2, underretter Kommissionen om, at 
den har til hensigt at indlede forhandlinger 
for at ændre en eksisterende mellemstatslig 
aftale eller for at indgå en ny 
mellemstatslig aftale, kan Kommissionen, 
på eget initiativ eller efter medlemsstatens 
anmodning, deltage som observatør ved 
forhandlingerne med tredjelandet og yde 
juridisk rådgivning om, hvordan man kan 
nå frem til en mellemstatslig aftale i fuld 
overensstemmelse med EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

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 

Den pågældende medlemsstat underretter 
så tidligt som muligt og ikke senere end to
uger efter afslutningen af forhandlingerne 
Kommissionen om afslutningen af 
forhandlingerne og forelægger det 
forhandlede men endnu ikke 
underskrevne udkast til mellemstatslig 
aftale, herunder dens bilag og andre 
tekster, der henvises til udtrykkeligt, for 
Kommissionen til gennemgang. 
Kommissionen skal inden for to måneder 
efter at være blevet underrettet om 
afslutningen af forhandlingerne, give den
pågældende medlemsstat meddelelse om 
enhver tvivl om foreneligheden af den 
forhandlede aftale, herunder dens bilag 
og andre tekster, der henvises til 
udtrykkeligt, med EU-retten, især med 
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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.

hensyn til handels- og 
investeringsbestemmelser, lovgivningen 
vedrørende det indre energimarked samt 
Unionens langsigtede energi- og 
klimamål. Den berørte medlemsstat skal 
afstå fra at underskrive aftalen i en periode 
på to måneder efter forelæggelsen af 
udkastet til en mellemstatslig aftale. Hvis
Kommissionen ikke har svaret inden for 
dette tidsrum, anses den for ikke at have 
gjort indsigelse. Medlemsstaten udsætter 
underskrivelsen af en mellemstatslig 
aftale med yderligere to måneder, hvis den
har modtaget et svar fra Kommissionen 
om, at den forhandlede men endnu ikke
underskrevne aftale ikke er forenelig med 
EU-lovgivningen. Kommissionen afgiver 
inden for disse to måneder en juridisk
udtalelse.

Fastslås det i den juridiske udtalelse, at 
den forhandlede aftale er uforenelig med 
EU-retten, angiver Kommissionen den 
fastslåede uforenelighed og fremsætter 
henstillinger med henblik på at fjerne 
den.
Medlemsstaterne bør tage behørigt 
hensyn til Kommissionens henstillinger 
og om nødvendigt genforhandle aftalen. 
Tages der ikke hensyn til henstillingerne 
og er der fortsat tvivl om, hvorvidt den 
mellemstatslige aftale er forenelig med 
EU-retten, bør Kommissionen overveje at 
indlede overtrædelsesprocedurer

Or. en

Ændringsforslag 98
Bendt Bendtsen

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på eget initiativ senest 1. Den medlemsstat, der har forhandlet 
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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.

den mellemstatslige aftale, underretter så 
tidligt som muligt og senest to uger efter 
afslutningen af forhandlingerne
Kommissionen om, at forhandlingerne er 
afsluttet, og forelægger det forhandlede, 
men endnu ikke underskrevne udkast til 
mellemstatslig aftale, herunder dens bilag 
og andre tekster, der udtrykkeligt henvises 
til, for Kommissionen til gennemgang. 
Kommissionen skal på eget initiativ eller 
på anmodning fra den medlemsstat, der har 
forhandlet den mellemstatslige aftale,
inden for to måneder efter at være blevet 
underrettet om afslutningen af 
forhandlingerne, give den pågældende 
medlemsstat meddelelse om enhver tvivl 
om foreneligheden af den forhandlede
aftale, herunder dens bilag og andre 
tekster, der udtrykkeligt henvises til, med 
EU-retten, især med Unionens 
konkurrencelovgivning og lovgivningen 
vedrørende det indre energimarked. Den 
berørte medlemsstat skal afstå fra at 
underskrive aftalen i en periode på to
måneder efter forelæggelsen af udkastet til 
en mellemstatslig aftale. Hvis 
Kommissionen ikke har svaret inden for 
dette tidsrum, anses den for ikke at have 
gjort indsigelse. Medlemsstaten udsætter 
underskrivelsen af en mellemstatslig 
aftale med yderligere to måneder, hvis den
har modtaget et svar fra Kommissionen 
om, at den forhandlede aftale ikke er 
forenelig med EU-retten. Kommissionen 
afgiver inden for disse to måneder en
juridisk udtalelse.

2. Kommissionen præciserer i den 
juridiske udtalelse den fastslåede 
uforenelighed og fremsætter henstillinger 
med henblik på at fjerne denne 
uforenelighed.
3. Medlemsstaterne tager behørigt hensyn 
til Kommissionens henstillinger og 
genforhandler om nødvendigt aftalen. 
Tages der ikke hensyn til henstillingerne 
og er der fortsat tvivl om, hvorvidt den 
mellemstatslige aftale er forenelig med 
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EU-retten, skal Kommissionen overveje at 
indlede overtrædelsesprocedurer.

Or. da

Ændringsforslag 99
Bernd Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

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.

Inden medlemsstaterne underskriver 
forhandlede mellemstatslige aftaler, skal 
de forelægge disse for Kommissionen til 
gennemgang. Kommissionen skal senest 
fire uger efter forelæggelsen vurdere den 
forhandlede aftales forenelighed med EU-
retten, især med hensyn til handels- og 
investeringsbestemmelser, lovgivningen 
vedrørende det indre energimarked samt 
Unionens langsigtede energi- og 
klimamål. 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.
Kommissionen anses for ikke at have gjort 
indsigelse, hvis den ikke har fremsat en 
udtalelse i løbet af undersøgelsesperioden.

Or. de

Ændringsforslag 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

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.

Den pågældende medlemsstat underretter 
så tidligt som muligt og ikke senere end to
uger efter afslutningen af forhandlingerne 
Kommissionen om afslutningen af 
forhandlingerne og forelægger det 
forhandlede men endnu ikke underskrevne 
udkast til mellemstatslig aftale, herunder 
dens bilag og andre tekster, der henvises 
til udtrykkeligt, for Kommissionen til 
gennemgang. Aftaler mellem 
kommercielle enheder er imidlertid ikke 
omfattet af denne forpligtelse.

Or. en

Ændringsforslag 101
Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på eget initiativ senest
fire uger efter, at den er blevet underrettet 

Medlemsstaterne underretter
Kommissionen med hensyn til 
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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.

afslutningen af forhandlingerne, inden 
aftalen underskrives, og forelægger 
Kommissionen udkastet til aftalen. Inden 
for fire uger efter at den er blevet 
underrettet om afslutningen af 
forhandlingerne, meddeler Kommissionen
den pågældende medlemsstat sine 
bemærkninger vedrørende en eventuel 
uforenelighed med EU-retten. Inden
aftalen underskrives, tager den berørte 
medlemsstat behørigt hensyn til 
Kommissionens endelige anbefalinger i
udkastet til aftalen og genforhandler om 
nødvendigt aftalen. Kommissionen anses 
for ikke at have gjort indsigelse, hvis den 
ikke har fremsat en udtalelse i løbet af 
undersøgelsesperioden.

Or. en

Ændringsforslag 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

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 

Med hensyn til mellemstatslige aftaler, 
der forelægges i henhold til artikel 3, stk. 
3, skal Kommissionen senest tre måneder 
efter forelæggelsen af den mellemstatslige 
aftale, på eget initiativ eller efter 
anmodning fra den medlemsstat, der
indgav den, vurdere dens forenelighed 
med EU-retten og underrette 
medlemsstaten om enhver uforenelighed,
der er identificeret i denne vurdering, med 
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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.

forklaring om de retlige grunde for en
sådan uforenelighed samt forslag om en 
løsning til at fjerne den. Den berørte 
medlemsstat skal afstå fra at underskrive 
aftalen inden for denne frist på tre
måneder. 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 103
Niki Tzavela

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

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 

Den pågældende medlemsstat underretter 
så tidligt som muligt og ikke senere end to
uger efter afslutningen af forhandlingerne 
Kommissionen om afslutningen af 
forhandlingerne og forelægger det 
forhandlede men endnu ikke underskrevne 
udkast til mellemstatslig aftale, herunder 
dens bilag og andre tekster, der henvises 
til udtrykkeligt, for Kommissionen til 
gennemgang. Aftaler mellem 
kommercielle enheder er imidlertid ikke 
omfattet af denne forpligtelse.
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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.

Or. en

Ændringsforslag 104
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

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 

Medlemsstaterne forelægger
Kommissionen de færdigforhandlede, 
men endnu ikke underskrevne, 
mellemstatslige aftaler til undersøgelse. 
Kommissionen vurderer inden fire
måneder efter forelæggelsen den 
forhandlede aftales forenelighed med EU-
retten, navnlig i forbindelse med 
konkurrencelovgivningen og lovgivningen 
om det indre energimarked, samt med 
Unionens langsigtede energi- og 
klimamål. Den berørte medlemsstat skal 
afstå fra at underskrive aftalen i denne 
undersøgelsesperiode. Efter aftale med den 
pågældende medlemsstat kan 
undersøgelsesperioden forlænges.
Kommissionen anses for ikke at have gjort 
indsigelse, hvis den ikke har fremsat en 
udtalelse i løbet af undersøgelsesperioden.
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undersøgelsesperioden.

Or. en

Begrundelse

En obligatorisk forudgående kontrol af foreneligheden, med fokus på langsigtede mål og 
lovgivningen om det indre marked, kan tjene som en tidlig advarsel for medlemsstaterne, så 
de kan undgå en kompliceret genforhandling af den mellemstatslige aftale.

Ændringsforslag 105
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

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.

Efter anmodning fra den medlemsstat, der 
har forhandlet den mellemstatslige aftale,
vurderer Kommissionen den forhandlede 
aftales forenelighed med EU-retten, inden 
aftalen underskrives. 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. Når der 
anmodes om en kontrol af foreneligheden,
og for at undgå unødvendige forsinkelser 
i underskrivelsen af aftalen, underretter 
Kommissionen den pågældende 
medlemsstat så hurtigt som muligt inden 
udgangen af undersøgelsesperioden, hvis 
den ikke agter at gøre indsigelse. 
Kommissionen bestræber sig på at 
fremsætte en udtalelse, enten positiv eller 
negativ, om alle anmodninger om kontrol 
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af foreneligheden, men Kommissionen
anses for ikke at have gjort indsigelse, hvis 
den ikke har fremsat en udtalelse i løbet af 
undersøgelsesperioden.

Or. en

Ændringsforslag 106
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

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 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. 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
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Ændringsforslag 107
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

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 på anmodning af en 
medlemsstat, 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.

Or. fr

Ændringsforslag 108
Michael Theurer

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis vurderingen af et udkast til en 
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mellemstatslig aftale fører til en negativ 
udtalelse, underretter Kommissionen 
Europa-Parlamentet og foreslår den 
pågældende medlemsstat en mulig løsning 
eller specificerer behovet for 
genforhandling, og den pågældende 
medlemsstat tager behørigt hensyn hertil.

Or. en

Ændringsforslag 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen fastslår, at den 
forhandlede aftale er uforenelig med EU-
retten, bør medlemsstaten fjerne den 
fastslåede uforenelighed. Hvis 
medlemsstaten underskriver aftalen uden 
at have fjernet denne uforenelighed, kan 
Kommissionen indlede 
overtrædelsesprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 110
Bendt Bendtsen

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med den juridiske udtalelse 
skal Kommissionen også udarbejde en 
analyse, der viser, i hvilket omfang det 
relevante tredjeland selv har indført og 
overholder lovgivning, der svarer til EU-
lovgivningen på energiområdet, særligt 
bestemmelserne i den tredje energipakke.
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Or. da

Ændringsforslag 111
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis vurderingen af et udkast til en 
mellemstatslig aftale fører til en negativ 
udtalelse, foreslår Kommissionen mulige 
løsninger eller specificerer behovet for 
genforhandling, og den pågældende 
medlemsstat tager behørigt hensyn hertil.

Or. en

Begrundelse

Konsekvenserne af de enkelte trin i kontrolmekanismen bør præciseres; her menes behovet 
for, at Kommissionen foreslår løsninger, og medlemsstatens pligt til at tage hensyn til 
Kommissionens henstilling.

Ændringsforslag 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Sammenhæng mellem energiaftaler og 

investeringsaftaler
Kommissionen skal sikre, at energiaftaler, 
der indeholder bestemmelser om 
investeringer, er i overensstemmelse med 
EU-retten om bilaterale 
investeringsaftaler og EU's 
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investeringspolitik, herunder Europa-
Parlamentets deraf følgende ret til kontrol 
og udtalelse. Kommissionen aflægger 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om de specifikke energibestemmelser, som 
er relevante for anvendelsen af denne 
beslutning.

Or. en

Begrundelse

En sammenhæng mellem investerings- og energiaftaler er ikke kun nødvendig, for så vidt 
angår god politisk beslutningstagning, men skal også afspejle de forskellige institutionelle 
aktørers kompetencer som fastsat i Lissabontraktaten, hvilket bl.a. omfatter Europa-
Parlamentets ret til kontrol på området for investeringspolitik.

Ændringsforslag 113
Bernd Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen skal lette koordineringen 
mellem medlemsstaterne med henblik på 
at:

1. Kommissionen skal lette og fremme
koordineringen mellem medlemsstaterne 
med henblik på at:

Or. de

Ændringsforslag 114
Bernd Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sammenhæng mellem energiaftaler og 
investeringsaftaler Kommissionen sikrer, 
at energiaftaler, der indeholder 
bestemmelser om investeringer, er i 
overensstemmelse med lovgivningen om 
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bilaterale investeringsaftaler. Den sikrer 
også Europa-Parlamentets ret til at 
deltage i fremtidige energiaftaler, som 
indeholder bestemmelser om investering. 
Der tages navnlig hensyn til Europa-
Parlamentets henstillinger angående den 
fremtidige investeringspolitik.

Or. de

Ændringsforslag 115
Niki Tzavela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 116
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 og den grad af 
energiforsyningssikkerhed, der er 
forudsat i EU’s langsigtede energi- og 
klimamål.

Or. en
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Begrundelse

Der bør fra begyndelsen tages hensyn til EU's langsigtede energi- og klimamål med henblik 
på at undgå genforhandling af aftaler.

Ændringsforslag 117
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

c) på grundlag af bedste praksis udvikle
ikke-bindende standardbestemmelser, hvis 
anvendelse betydeligt vil forbedre
fremtidige mellemstatslige aftalers
overensstemmelse med EU-retten på 
energiområdet.

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af standardbestemmelser forbedrer den forhandlede mellemstatslige aftales 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, den sikrer dog ikke fuldstændig overensstemmelse 
for så vidt angår de dele af aftalen, der ikke er omfattet af standardbestemmelser.

Ændringsforslag 118
Giles Chichester

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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

Or. en
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Ændringsforslag 119
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) koordinere aftaler med henblik på at 
garantere, at fysisk kapacitet og 
rørledningskapacitet tilpasses og er i 
overensstemmelse med energi- og 
klimamålene, samt den grad af 
forsyningssikkerhed, der er forudsat med 
EU's langsigtede energi- og klimamål, 
samtidig med at det undgås, at EU 
forbliver blokeret med overskydende 
kapacitet.

Or. en

Begrundelse

Der bør fra begyndelsen tages hensyn til EU's langsigtede energi- og klimamål med henblik 
på at undgå genforhandling af aftaler, og aftalebestemmelser, der blokerer kapacitet uden 
reel energiforsyning, bør undgås, ikke blot set ud fra et økonomisk perspektiv, men også til 
fordel for den europæiske forbruger. 

Ændringsforslag 120
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremme udviklingen af multilaterale 
mellemstatslige aftaler, der inddrager 
flere medlemsstater eller EU som helhed, i 
modsætning til nationale bilaterale aftaler 
med tredjelande. 

Or. en
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Ændringsforslag 121
Bernd Lange

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) integrere aftalerne i og gøre dem til 
del af den fælles europæiske energipolitik 
som beskrevet i Køreplan 2050. 

Or. de

Ændringsforslag 122
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c b) udarbejde en vejledning om 
gennemførelsen af forhandlinger med 
henblik på at sikre overholdelse af EU-
retten, solidaritet mellem medlemsstaterne 
og energiforsyningen.

Or. ro

Ændringsforslag 123
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten kan, når den fremlægger 
oplysninger for Kommissionen i henhold 
til artikel 3, angive, om nogle af 
oplysningerne, især 

Medlemsstaten vælger, når den fremlægger 
oplysninger for Kommissionen i henhold 
til artikel 3, i hvilken form disse
oplysninger skal videregives med henblik 
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forretningsoplysninger, skal betragtes 
som fortrolige, og om de fremlagte
oplysninger kan videregives til andre 
medlemsstater. Kommissionen respekterer 
disse angivelser. Anmodninger om 
fortrolighed begrænser ikke 
Kommissionens egen adgang til fortrolige 
oplysninger.

på at sikre, at følsomme kommercielle 
oplysninger beskyttes. 

Or. fr

Ændringsforslag 124
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1

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 om fortrolighed 
begrænser ikke Kommissionens egen 
adgang til fortrolige oplysninger.

Medlemsstaten kan, når den fremlægger 
oplysninger for Kommissionen i henhold 
til artikel 3, angive, om 
forretningsoplysninger deri skal betragtes 
som fortrolige, og om de fremlagte 
oplysninger kan videregives til andre 
medlemsstater. Kommissionen respekterer 
disse angivelser. Anmodninger om 
fortrolighed begrænser ikke 
Kommissionens egen adgang til fortrolige 
oplysninger. Alle medlemsstater modtager 
sammendrag af de bestemmelser, der 
omfatter oplysninger, der betragtes som 
delvist fortrolige.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at beskytte fortroligheden af kommercielle 
oplysninger. Grundlæggende oplysninger i aftaler bør dog være tilgængelige for alle 
medlemsstater, således at denne afgørelse tjener sit formål.
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Ændringsforslag 125
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en medlemsstat anmoder om, at dele 
af en aftale betragtes som fortrolige, 
udelader Kommissionen disse oplysninger 
fra dokumenter, der udveksles med 
medlemsstater, idet det på det sted, hvor 
der udelades oplysninger, meddeles, 
hvilke oplysninger der er udeladt.

Or. en

Begrundelse

Det er korrekt, at fortrolige oplysninger bør udelades af fælles tekster, men medlemsstaterne 
bør informeres om, at en sådan udeladelse har fundet sted og hvor i teksten. Uden disse 
oplysninger ville det være uklart for en medlemsstat, om de har adgang til hele aftalen eller 
kun en del af denne, bilag eller andre dokumenter. Der bør derfor indsættes en bemærkning 
med henblik på dette, f.eks. "Prisen fastsættes til [udeladt af teksten]" eller" [Dette bilag er 
udeladt af teksten, da det indeholder fortrolige oplysninger]" eller " [Et dokument er udeladt 
af teksten, da det indeholder fortrolige oplysninger]".

Ændringsforslag 126
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Revision Rapportering og revision

Or. en

Begrundelse

Rapporteringsforpligtelser bør medtages med henblik på at kontrollere, om afgørelsen tjener 
sit formål og for at sikre demokratisk kontrol. 
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Ændringsforslag 127
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne afgørelses 
ikrafttræden forelægger Kommissionen en 
rapport om anvendelsen af den for Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg.

1. Efter denne afgørelses ikrafttræden 
forelægger Kommissionen hvert år en 
rapport om anvendelsen af den for Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg.

Or. ro

Ændringsforslag 128
Rolandas Paksas

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne afgørelses 
ikrafttræden forelægger Kommissionen en 
rapport om anvendelsen af den for Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg.

1. To år efter denne afgørelses ikrafttræden 
forelægger Kommissionen en rapport om 
anvendelsen af den for Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg.

Or. lt

Ændringsforslag 129
Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen rapporterer årligt til 
Europa-Parlamentet om de oplysninger, 
der modtages i henhold til artikel 3, og 
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forelægger Europa-Parlamentet en 
grundig evaluering senest 24 måneder 
efter denne afgørelses ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Rapporteringsforpligtelser bør medtages med henblik på at kontrollere, om afgørelsen tjener 
sit formål og for at sikre demokratisk kontrol. 

Ændringsforslag 130
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rapporten skal især vurdere, hvorvidt 
denne afgørelse skaber en tilstrækkelig 
ramme, der kan sikre mellemstatslige 
aftalers fuldstændige overholdelse af EU-
retten og en høj grad af koordinering 
mellem medlemsstaterne med hensyn til 
mellemstatslige aftaler.

2. Rapporten skal især vurdere, hvorvidt 
denne afgørelse skaber en tilstrækkelig 
ramme, der kan sikre mellemstatslige 
aftalers fuldstændige overholdelse af EU-
retten og en høj grad af koordinering 
mellem medlemsstaterne med hensyn til 
mellemstatslige aftaler. Den skal ligeledes 
vurdere, hvorvidt tidsfristerne i denne 
afgørelse er passende, og hvilken 
indvirkning de har haft på 
medlemsstaternes forhandlinger med 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 131
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne afgørelse er rettet til 
medlemsstaterne.

Denne afgørelse er rettet til 
medlemsstaterne og enhederne under 
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artikel 3a.

Or. en


