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Amendement 20
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
194,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom) en het Verdrag
betreffende de werking van de Europese 
Unie, en met name artikel 194 daarvan,

Or. en

Motivering

Dit besluit betreft een mechanisme voor de uitwisseling van informatie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten op energiegebied, en dus de handel in alle vormen van 
energie. De rechtsgrond moet hieraan worden aangepast.

Amendement 21
Niki Tzavela

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



PE480.533v01-00 4/81 AM\889089NL.doc

NL

Motivering

Dit besluit betreft een mechanisme voor de uitwisseling van informatie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten die de lidstaten en derde landen sluiten, dat de 
Commissie beter op de hoogte doet zijn van de overeenkomsten die de lidstaten aangaan. Tot 
de werkingssfeer van het besluit behoort het geven van juridisch advies (door de Commissie) 
aan de lidstaten wanneer deze onderhandelingen met derde landen voeren. Juridische 
kwesties moeten los worden gezien van politieke en economische overwegingen die 
voortvloeien uit ad-hocbeslissingen van de instellingen van de Unie.

Amendement 22
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 23
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor de goede werking van de interne 
energiemarkt is het nodig dat de energie 
die uit derde landen in de Unie wordt 
ingevoerd volledig onderworpen is aan de 
regels voor de interne energiemarkt. Een 
interne energiemarkt die niet correct 
functioneert, plaatst de EU in een 
kwetsbare positie wat betreft de 
energievoorzieningszekerheid. Een hoge 

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

energievoorzieningszekerheid. Een hoge 
mate van transparantie met betrekking tot 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen op energiegebied zou de Unie in 
staat stellen om gecoördineerde actie te 
ondernemen, in een geest van solidariteit, 
teneinde te waarborgen dat dergelijke 
overeenkomsten in overeenstemming zijn 
met communautaire wetgeving en de 
energievoorziening op doeltreffende wijze 
zeker te stellen. Het is evenwel van het 
allergrootste belang dat de lidstaten de 
verantwoordelijkheid behouden voor de 
inhoud van de intergouvernementele 
overeenkomsten.

Or. en

Amendement 24
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor de goede werking van de interne 
energiemarkt is het nodig dat de energie 
die uit derde landen in de Unie wordt 
ingevoerd volledig onderworpen is aan de 
regels voor de interne energiemarkt. Een 
interne energiemarkt die niet correct 
functioneert, plaatst de EU in een 
kwetsbare positie wat betreft de 
energievoorzieningszekerheid. Een hoge 
mate van transparantie met betrekking tot 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen op energiegebied zou de Unie in 
staat stellen om gecoördineerde actie te 
ondernemen, in een geest van solidariteit, 
teneinde te waarborgen dat dergelijke 
overeenkomsten in overeenstemming zijn 
met communautaire wetgeving en de 
energievoorziening op doeltreffende wijze 

(3) Voor de goede werking van de interne 
energiemarkt is het nodig dat de energie 
die uit derde landen in de Unie wordt 
ingevoerd volledig onderworpen is aan de 
regels voor de interne energiemarkt. Een 
interne energiemarkt die niet correct 
functioneert, plaatst de EU in een 
kwetsbare positie wat betreft de 
energievoorzieningszekerheid. Een hoge 
mate van transparantie met betrekking tot 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen op energiegebied zou de Unie in 
staat stellen om gecoördineerde actie te 
ondernemen, in een geest van solidariteit, 
teneinde te waarborgen dat dergelijke 
overeenkomsten in overeenstemming zijn 
met communautaire wetgeving en de 
energie- en klimaatdoelstellingen van de 
EU op de lange termijn, en de 
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zeker te stellen. energievoorziening op doeltreffende wijze 
zeker te stellen, en tegelijkertijd te 
voorkomen dat er een overcapaciteit wordt 
opgebouwd, en zo de economische 
efficiëntie, duurzaamheid en billijke 
prijzen voor de consument te verzekeren.

Or. en

Amendement 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Voor de goede werking van de interne 
energiemarkt is het nodig dat de energie 
die uit derde landen in de Unie wordt 
ingevoerd volledig onderworpen is aan de 
regels voor de interne energiemarkt. Een 
interne energiemarkt die niet correct 
functioneert, plaatst de EU in een 
kwetsbare positie wat betreft de 
energievoorzieningszekerheid, en doet 
afbreuk aan de potentiële voordelen van 
zo'n markt voor het bedrijfsleven en de 
consumenten in Europa. Een hoge mate 
van transparantie met betrekking tot 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen op energiegebied zou de Unie in 
staat stellen om gecoördineerde actie te 
ondernemen, in een geest van solidariteit, 
teneinde te waarborgen dat dergelijke 
overeenkomsten in overeenstemming zijn 
met communautaire wetgeving en de 
energievoorziening op doeltreffende wijze 
zeker te stellen.

Or. en

Amendement 26
Giles Chichester
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Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) Voor de goede werking van de interne 
energiemarkt is het nodig dat de energie 
die uit derde landen in de Unie wordt 
ingevoerd volledig onderworpen is aan de 
regels voor de interne energiemarkt. Een 
interne energiemarkt die niet correct 
functioneert, plaatst de EU in een 
kwetsbare positie wat betreft de 
energievoorzieningszekerheid. Een 
passende mate van transparantie met 
betrekking tot overeenkomsten tussen 
lidstaten en derde landen op energiegebied 
zou de Unie in staat stellen om 
gecoördineerde actie te ondernemen, in een 
geest van solidariteit, teneinde te 
waarborgen dat dergelijke overeenkomsten 
in overeenstemming zijn met 
communautaire wetgeving en de 
energievoorziening op doeltreffende wijze 
zeker te stellen.

Or. en

Amendement 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het nieuwe mechanisme voor 
informatie-uitwisseling mag alleen 
betrekking hebben op 
intergouvernementele overeenkomsten die 
een effect kunnen hebben op de interne 
markt voor energie of op de 
energievoorzieningszekerheid, aangezien 
deze kwesties onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Het mechanisme moet in 

(4) Het nieuwe mechanisme voor 
informatie-uitwisseling moet alle 
intergouvernementele overeenkomsten 
omvatten die een effect hebben op de 
levering van gas, olie of elektriciteit via 
vaste infrastructuur of die een effect 
hebben op de hoeveelheid energie die 
vanuit derde landen in de Unie wordt 
ingevoerd. In het kader van dit besluit 
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het bijzonder alle intergouvernementele 
overeenkomsten omvatten die een effect 
hebben op de levering van gas, olie of 
elektriciteit via vaste infrastructuur of die 
een effect hebben op de hoeveelheid 
energie die vanuit derde landen in de Unie 
wordt ingevoerd.

worden overeenkomsten tussen lidstaten 
en publiekrechtelijke commerciële 
entiteiten in derde landen ook als 
"intergouvernementele overeenkomsten" 
beschouwd.

Or. en

Amendement 28
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29
Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

energie die vanuit derde landen in de Unie 
wordt ingevoerd.

Or. en

Amendement 31
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie). Het mechanisme moet in het 
bijzonder alle intergouvernementele 
overeenkomsten omvatten die een effect 
hebben op de levering van gas, olie of 
elektriciteit via vaste infrastructuur of die 
een effect hebben op de hoeveelheid 
energie die vanuit derde landen in de Unie 
wordt ingevoerd.

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 32
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)



AM\889089NL.doc 11/81 PE480.533v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Commissie moet ervoor zorgen 
dat de belangen van de Europese 
consumenten worden beschermd door toe 
te zien op de verenigbaarheid van de 
intergouvernementele overeenkomsten op 
energiegebied met de Uniewetgeving, in 
het bijzonder met de bepalingen met 
betrekking tot de interne energiemarkt en 
het beginsel van toegang voor derden. 

Or. en

Amendement 33
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Op met derde landen gesloten 
overeenkomsten betreffende de handel in 
energie, die voornamelijk tot doel hebben 
handelsbelemmeringen zoals tarieven en 
quota's te elimineren, is artikel 207 
VWEU van toepassing.

Or. en

Amendement 34
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Intergouvernementele overeenkomsten 
die in hun geheel moeten worden gemeld 

(5) Intergouvernementele overeenkomsten 
die in hun geheel moeten worden gemeld 
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bij de Commissie op grond van andere 
wetgeving van de Unie zoals [Verordening 
(EU) nr. …/… van het Europees Parlement 
en de Raad van … tot vaststelling van 
overgangsregelingen voor bilaterale 
investeringsovereenkomsten tussen 
lidstaten en derde landen] moeten worden 
uitgesloten van het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling dat bij dit besluit 
wordt vastgesteld.

bij de Commissie op grond van 
[Verordening (EU) nr. …/… van het 
Europees Parlement en de Raad van … tot 
vaststelling van overgangsregelingen voor 
bilaterale investeringsovereenkomsten 
tussen lidstaten en derde landen] moeten 
worden uitgesloten van het mechanisme 
voor informatie-uitwisseling dat bij dit 
besluit wordt vastgesteld. De Commissie 
moet dergelijke bilaterale 
investeringsovereenkomsten tussen 
lidstaten en derde landen evenwel toetsen 
betreffende specifieke energiebepalingen 
daarin die relevant zijn in de context van 
dit besluit, en hierover een rapport 
presenteren aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 35
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Ter bevordering van het beginsel 
van wederkerigheid in de externe-
energiedimensie van de Unie moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd 
uitsluitend overeenkomsten met derde 
landen aan te gaan die op energiegebied 
wetgeving hebben ingevoerd die voldoet 
aan de marktbepalingen van de Unie, met 
name de voorschriften met betrekking tot 
de scheiding van eigenaren in het derde 
pakket energiemaatregelen1. 
____________
1PB L 211 van 14.8.2009

Or. da
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Motivering

Door eenmaking van energiemarkten worden deze markten doelmatiger. Daarom moeten 
investeerders en marktpartijen dezelfde mogelijkheden hebben om in derde landen actief te 
zijn als derde landen deze hebben in de EU.

Amendement 36
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Dit besluit is niet van toepassing op 
overeenkomsten tussen commerciële 
entiteiten, behalve indien en uitsluitend 
voor zover de intergouvernementele 
overeenkomsten uitdrukkelijk naar 
dergelijke commerciële overeenkomsten 
verwijzen en wanneer, in uitzonderlijke 
gevallen, een energieproject met gevolgen 
voor de interne energiemarkt of de 
energiebevoorradingszekerheid geen 
onderdeel van een intergouvernementele 
overeenkomst uitmaakt. Commerciële 
exploitanten die over commerciële 
overeenkomsten onderhandelen met 
exploitanten van derde landen mogen 
niettemin om bijstand van de Commissie 
verzoeken teneinde potentiële conflicten 
met het recht van de Unie te voorkomen.

Or. en

Amendement 37
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Dit besluit is niet van toepassing op (7) Dit besluit moet niet van toepassing 



PE480.533v01-00 14/81 AM\889089NL.doc

NL

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

zijn op overeenkomsten tussen 
commerciële bedrijven. Commerciële 
exploitanten die over commerciële 
overeenkomsten onderhandelen met 
exploitanten van derde landen mogen 
niettemin om bijstand van de Commissie 
verzoeken teneinde potentiële conflicten 
met het recht van de Unie te voorkomen.

Or. fr

Amendement 38
Fiorello Provera

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Overeenkomsten tussen commerciële exploitanten moeten van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn worden uitgesloten aangezien zij essentiële concurrentie-instrumenten zijn en 
derhalve vertrouwelijk moeten blijven. Bovendien zijn particuliere ondernemingen op rond 
van andere, onlangs vastgestelde EU-regels (Verordening (EU) nr. 994/2010 en Verordening 
(EU) nr. 1227/2011) reeds verplicht informatie betreffende commerciële contracten aan de 
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Commissie te melden. De EU-instellingen moeten zich voor het moment prioritair richten op 
het implementeren van deze regels, en niet op het vaststellen van nieuwe identieke 
regelgeving.

Amendement 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 40
Niki Tzavela

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Dit besluit is niet van toepassing op 
overeenkomsten tussen commerciële 
entiteiten, behalve indien en uitsluitend 
voor zover de intergouvernementele 
overeenkomsten uitdrukkelijk naar 
dergelijke commerciële overeenkomsten 
verwijzen. Commerciële exploitanten die 
over commerciële overeenkomsten 

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

Unie te voorkomen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) De lidstaten moeten over de optie 
beschikken de Commissie op de hoogte te 
stellen van onderhandelingen over nieuwe 
intergouvernementele overeenkomsten of 
wijzigingen van bestaande 
intergouvernementele overeenkomsten. 
Wanneer een lidstaat ervoor kiest de 
Commissie te informeren, moet de 
Commissie geregeld geïnformeerd worden 
over de lopende onderhandelingen. De 
lidstaten kunnen de Commissie 
uitnodigen om als waarnemer aan de 
onderhandelingen deel te nemen. De 
lidstaten mogen de Commissie ook 
verzoeken om hen bij te staan tijdens hun 
onderhandelingen met derde landen.
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Or. en

Amendement 42
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 43
Niki Tzavela

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten moeten de Commissie 
reeds op de hoogte stellen van hun 
voornemen om onderhandelingen te 
openen wanneer het gaat om nieuwe 
intergouvernementele overeenkomsten of 
wijzigingen van bestaande 

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

Wanneer een lidstaat ervoor kiest de 
Commissie te informeren, moet de 
Commissie geregeld geïnformeerd worden 
over de lopende onderhandelingen. De 
lidstaten kunnen de Commissie 
uitnodigen om als waarnemer aan de 
onderhandelingen deel te nemen. De 
lidstaten mogen de Commissie ook 
verzoeken om hen bij te staan tijdens hun 
onderhandelingen met derde landen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 44
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 45
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) De Commissie moet de 
verenigbaarheid van de overeenkomst in 
kwestie met het recht van de Unie en de 
energie- en klimaatdoelstellingen van de 
EU op de lange termijn beoordelen, 
voordat de overeenkomst wordt 
ondertekend, en over punten waarover 
heronderhandeld moet worden vanwege 
bepalingen in de EU-wetgeving een advies 
uitbrengen, dat de betreffende lidstaat 
terdege in aanmerking moet nemen. 
Wanneer de lidstaat het advies niet in 
aanmerking neemt, moet de Commissie 
inbreukprocedures starten.

Or. en

Amendement 46
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

overeenkomst wordt ondertekend.

Or. en

Amendement 47
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Alle definitieve geratificeerde 
overeenkomsten waarop dit besluit van 
toepassing is, moeten aan de Commissie 
worden gestuurd, opdat alle andere 
lidstaten volledig geïnformeerd kunnen 
worden.

(11) Alle definitieve geratificeerde 
intergouvernementele overeenkomsten 
waarop dit besluit van toepassing is, 
moeten aan de Commissie worden 
gestuurd, opdat alle andere lidstaten 
volledig geïnformeerd kunnen worden.

Or. fr
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Amendement 49
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie moet alle ontvangen
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle andere lidstaten 
stellen. De Commissie moet verzoeken van 
lidstaten eerbiedigen om ingediende 
informatie, in het bijzonder commerciële 
informatie, vertrouwelijk te behandelen. 
Verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
mogen echter niet de toegang van de 
Commissie zelf tot vertrouwelijke 
informatie beperken, aangezien de 
Commissie voor haar eigen beoordeling 
volledige informatie nodig heeft. De 
verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
laten het recht op toegang tot documenten 
onverlet dat is vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie.16

(12) De Commissie moet alle passende
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle andere lidstaten 
stellen. De Commissie moet verzoeken van 
lidstaten eerbiedigen om ingediende 
informatie, in het bijzonder commerciële 
informatie, vertrouwelijk te behandelen. 
Verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
mogen echter niet de toegang van de 
Commissie zelf tot vertrouwelijke 
informatie beperken, aangezien de 
Commissie voor haar eigen beoordeling 
volledige informatie nodig heeft. De 
verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
laten het recht op toegang tot documenten 
onverlet dat is vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 50
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie moet alle ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter
beschikking van alle andere lidstaten 
stellen. De Commissie moet verzoeken van 
lidstaten eerbiedigen om ingediende 
informatie, in het bijzonder commerciële 

(12) De Commissie moet alle ontvangen 
informatie in veilige elektronische vorm ter 
beschikking van alle andere lidstaten 
stellen. De Commissie moet verzoeken van 
lidstaten eerbiedigen om ingediende 
informatie, in het bijzonder commerciële 
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informatie, vertrouwelijk te behandelen. 
Verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
mogen echter niet de toegang van de 
Commissie zelf tot vertrouwelijke 
informatie beperken, aangezien de 
Commissie voor haar eigen beoordeling 
volledige informatie nodig heeft. De 
verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
laten het recht op toegang tot documenten 
onverlet dat is vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie.16

informatie, vertrouwelijk te behandelen. 
Verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
mogen echter niet de toegang van de 
Commissie zelf tot vertrouwelijke 
informatie beperken, aangezien de 
Commissie voor haar eigen beoordeling 
volledige informatie nodig heeft. De 
verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
laten het recht op toegang tot documenten 
onverlet dat is vastgelegd in Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 51
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een permanente uitwisseling van 
informatie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten op 
communautair niveau moet de 
ontwikkeling van beste praktijken mogelijk 
maken. Op basis van deze beste praktijken 
moet de Commissie standaardclausules 
aanbevelen voor gebruik in 
intergouvernementele overeenkomsten 
tussen lidstaten en derde landen. Het 
gebruik van deze niet-bindende 
standaardclausules is bedoeld om te 
voorkomen dat intergouvernementele 
overeenkomsten strijdig zijn met het recht 
van de Unie.

(13) Een permanente uitwisseling van 
informatie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten op 
communautair niveau moet de 
ontwikkeling van beste praktijken mogelijk 
maken. Op basis van deze beste praktijken 
moet de Commissie niet-bindende
standaardclausules aanbevelen voor 
gebruik in intergouvernementele 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen. De standaardclausules moeten in 
het bijzonder betrekking hebben op de 
verenigbaarheid van de 
intergouvernementele overeenkomst met 
de mededingingswetgeving van de Unie en 
de regels inzake de interne energiemarkt.
Het gebruik van deze niet-bindende 
standaardclausules is bedoeld om te 
voorkomen dat intergouvernementele 
overeenkomsten strijdig zijn met het recht 
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van de Unie.

Or. en

Amendement 52
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een permanente uitwisseling van 
informatie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten op 
communautair niveau moet de 
ontwikkeling van beste praktijken mogelijk 
maken. Op basis van deze beste praktijken 
moet de Commissie standaardclausules 
aanbevelen voor gebruik in 
intergouvernementele overeenkomsten 
tussen lidstaten en derde landen. Het 
gebruik van deze niet-bindende 
standaardclausules is bedoeld om te 
voorkomen dat intergouvernementele 
overeenkomsten strijdig zijn met het recht 
van de Unie.

(13) Een permanente uitwisseling van 
informatie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten op 
communautair niveau moet de 
ontwikkeling van beste praktijken mogelijk 
maken. Op basis van deze beste praktijken 
moet de Commissie niet-bindende
standaardclausules aanbevelen voor 
gebruik in intergouvernementele 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen. Het gebruik van deze niet-bindende 
standaardclausules is bedoeld om te 
voorkomen dat intergouvernementele 
overeenkomsten strijdig zijn met het recht 
van de Unie.

Or. en

Amendement 53
Bernd Lange

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Aangezien er een interne 
energiemarkt en een gemeenschappelijke 
energiestrategie bestaan, zijn 
internationale overeenkomsten van 
invloed op het gemeenschappelijke beleid. 
Daarom dient te worden gewaarborgd dat 
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internationale overeenkomsten aansluiten 
bij het gemeenschappelijke 
beleidsconcept.

Or. de

Amendement 54
Bernd Lange

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Veel energieovereenkomsten 
kennen bepalingen inzake investeringen. 
Zo bevat het energiehandvest bijvoorbeeld 
regelingen over investeringen. Er dient 
dan ook te worden gewaarborgd dat de 
coherentie tussen energieovereenkomsten 
en investeringsakkoorden gehandhaafd 
blijft. Met name dient rekening te worden 
gehouden met de rechten en 
aanbevelingen van het Europees 
Parlement met betrekking tot het 
toekomstige investeringsbeleid.

Or. de

Amendement 55
Bernd Lange

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Bij de coördinatie van 
internationale overeenkomsten dient de 
Commissie een actieve en stimulerende 
rol te vervullen om ervoor te zorgen dat 
alle doelstellingen kunnen worden 
bereikt.
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Or. de

Amendement 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
Konrad Szymański
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij dit besluit wordt een mechanisme 
vastgesteld voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
Commissie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten.

1. Bij dit besluit wordt een mechanisme 
vastgesteld voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
Commissie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten, 
teneinde te komen tot consistentie bij het 
extern optreden op energiegebied, te 
zorgen voor samenhang met de 
Uniewetgeving en het niveau van 
energiebevoorradingszekerheid te 
bereiken zoals voorzien in de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie voor de 
lange termijn, waaronder die welke 
worden beschreven in de routekaarten 
voor 2050.

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij dit besluit wordt een mechanisme 
vastgesteld voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
Commissie met betrekking tot 

(1) Bij dit besluit wordt een mechanisme 
vastgesteld voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
Commissie met betrekking tot 
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intergouvernementele overeenkomsten. intergouvernementele overeenkomsten 
tussen lidstaten en derde landen op 
energiegebied. 

Or. ro

Amendement 58
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij dit besluit wordt een mechanisme 
vastgesteld voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
Commissie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten.

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

Or. en

Amendement 59
Michael Theurer

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit besluit is niet van toepassing op 
intergouvernementele overeenkomsten die 
reeds volledig onderworpen zijn aan andere 
kennisgevingsprocedures krachtens 
communautaire wetgeving, met 
uitzondering van intergouvernementele 
overeenkomsten die bij de Commissie 
gemeld moeten worden op grond van 
artikel 13, lid 6, van Verordening (EU) nr. 
994/2010.

2. Dit besluit is niet van toepassing op 
intergouvernementele overeenkomsten die 
reeds volledig onderworpen zijn aan andere 
kennisgevingsprocedures krachtens 
communautaire wetgeving, met 
uitzondering van intergouvernementele 
overeenkomsten die bij de Commissie 
gemeld moeten worden op grond van 
artikel 13, lid 6, van Verordening (EU) nr. 
994/2010.

De Commissie moet dergelijke bilaterale 
investeringsovereenkomsten tussen 
lidstaten en derde landen evenwel toetsen 
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betreffende specifieke energiebepalingen 
daarin die relevant zijn in de context van 
dit besluit, en hierover een rapport 
presenteren aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "intergouvernementele 
overeenkomsten": alle juridisch bindende 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen die een effect kunnen hebben op de 
werking of het functioneren van de 
interne energiemarkt of op de 
energievoorzieningszekerheid in de Unie;

(1) "intergouvernementele 
overeenkomsten": alle juridisch bindende 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen op energiegebied. In het kader van 
dit besluit worden overeenkomsten tussen 
lidstaten en publiekrechtelijke 
commerciële entiteiten in derde landen 
ook als "intergouvernementele 
overeenkomsten" beschouwd;

Or. en

Amendement 61
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "intergouvernementele 
overeenkomsten": alle juridisch bindende 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen die een effect kunnen hebben op de 
werking of het functioneren van de interne 
energiemarkt of op de 
energievoorzieningszekerheid in de Unie;

(1) "intergouvernementele 
overeenkomsten": alle juridisch bindende 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen die een effect hebben op de werking 
of het functioneren van de interne 
energiemarkt of op de 
energievoorzieningszekerheid in de Unie;
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Or. en

Amendement 62
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "intergouvernementele 
overeenkomsten": alle juridisch bindende 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen die een effect kunnen hebben op de 
werking of het functioneren van de interne 
energiemarkt of op de 
energievoorzieningszekerheid in de Unie;

(1) "intergouvernementele 
overeenkomsten": alle juridisch bindende 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen die een effect hebben op de werking 
of het functioneren van de interne 
energiemarkt of op de 
energievoorzieningszekerheid in de Unie;

Or. en

Amendement 63
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "intergouvernementele 
overeenkomsten": alle juridisch bindende 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen die een effect kunnen hebben op de 
werking of het functioneren van de interne 
energiemarkt of op de 
energievoorzieningszekerheid in de Unie;

(1) "intergouvernementele 
overeenkomsten": alle juridisch bindende 
overeenkomsten of memoranda of 
understanding tussen lidstaten en derde 
landen die een effect kunnen hebben op de 
werking of het functioneren van de interne 
energiemarkt of op de 
energievoorzieningszekerheid in de Unie;

Or. en

Amendement 64
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "intergouvernementele 
overeenkomsten": alle juridisch bindende 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen die een effect kunnen hebben op de 
werking of het functioneren van de interne 
energiemarkt of op de 
energievoorzieningszekerheid in de Unie;

(1) (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie).

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 65
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "commerciële overeenkomsten": 
alle juridisch bindende overeenkomsten 
tussen commerciële entiteiten betreffende 
de ontwikkeling, exploitatie of de werking 
van energie-infrastructuur, leveringen of 
diensten door een derde land die een 
effect kunnen hebben op de werking van 
de interne markt of op de 
energievoorzieningszekerheid in de Unie.

Or. en

Amendement 66
Bendt Bendtsen
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten doen alle bestaande en 
voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen volledig, met inbegrip van hun 
bijlagen en andere teksten waarnaar ze 
uitdrukkelijk verwijzen en alle 
amendementen op deze teksten, toekomen 
aan de Commissie binnen uiterlijk drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit. Uiterlijk zes maanden na 
indiening van de internationale 
overeenkomsten in hun geheel beoordeelt 
de Commissie in hoeverre zij verenigbaar 
zijn met de Uniewetgeving, inzonderheid 
met de mededingingswetgeving van de EU 
en de wetgeving inzake de interne 
energiemarkt. Indien de Commissie van 
oordeel is dat de ingediende 
internationale overeenkomst niet 
verenigbaar is met de Uniewetgeving, dan 
neemt de lidstaat in kwestie alle 
maatregelen die nodig zijn om de 
vastgestelde onverenigbaarheid ongedaan 
te maken. De Commissie stelt de 
ontvangen documenten in elektronische 
vorm ter beschikking van alle andere 
lidstaten, maar maakt geen gegevens 
bekend die door de desbetreffende lidstaat 
als vertrouwelijk worden bestempeld.

Or. da

Amendement 67
Niki Tzavela

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen volledig, met inbegrip van hun 
bijlagen en andere teksten waarnaar ze 
uitdrukkelijk verwijzen en alle 
amendementen op deze teksten, toekomen 
aan de Commissie binnen uiterlijk drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit. De Commissie stelt de ontvangen 
documenten in elektronische vorm ter 
beschikking van alle andere lidstaten. Voor 
overeenkomsten tussen commerciële 
entiteiten geldt deze verplichting niet. 
Binnen zes maanden na indiening van de 
internationale overeenkomsten in hun 
geheel, met inbegrip van hun bijlagen en 
andere teksten waarnaar zij uitdrukkelijk 
verwijzen alsook alle amendementen 
daarop, beoordeelt de Commissie in 
hoeverre zij verenigbaar zijn met de 
mededingingswetgeving van de EU, in het 
bijzonder met de wetgeving inzake de 
interne energiemarkt. Indien de 
ingediende internationale overeenkomst 
niet verenigbaar is met de Uniewetgeving, 
nemen de lidstaten alle maatregelen die 
nodig zijn om de vastgestelde 
onverenigbaarheid ongedaan te maken. 
De Commissie stelt de ontvangen 
documenten in elektronische vorm ter 
beschikking van alle andere lidstaten, 
maar maakt geen gegevens bekend die 
door de desbetreffende lidstaat als 
vertrouwelijk worden bestempeld.

Or. en

Motivering

Het is niet nodig andere teksten in te dienen die geen effect hebben op de interne markt.
Overeenkomsten tussen commerciële entiteiten zijn uitermate belangrijke instrumenten voor 
concurrentie, die vertrouwelijk moeten blijven. Als hun vertrouwelijkheid wordt aangetast, 
doet dat afbreuk aan de commerciële kracht van de desbetreffende ondernemingen.

Amendement 68
Marian-Jean Marinescu
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten doen alle bestaande en 
voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen volledig, met inbegrip van hun 
bijlagen en andere teksten waarnaar ze 
uitdrukkelijk verwijzen en alle 
amendementen op deze teksten, toekomen 
aan de Commissie binnen uiterlijk drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit. Uiterlijk zes maanden na de 
volledige indiening van de 
intergouvernementele overeenkomsten, 
met inbegrip van hun bijlagen en andere 
teksten waarnaar ze uitdrukkelijk 
verwijzen en alle amendementen op deze 
teksten, doet de Commissie de betrokken 
lidstaten haar opmerkingen toekomen met 
betrekking tot de verenigbaarheid met de 
Uniewetgeving. De lidstaten doen al het 
nodige om op zo kort mogelijke termijn, 
en in ieder geval niet later dan in de loop 
van het eerste proces van wijziging of 
heronderhandeling, aan deze 
opmerkingen gevolg te geven. De 
Commissie stelt de ontvangen documenten, 
met uitzondering van de overeenkomstig 
artikel 7 geïdentificeerde vertrouwelijke 
delen, maar met inbegrip van haar 
opmerkingen betreffende de 
onverenigbaarheid met de Uniewetgeving, 
indien van toepassing, in elektronische 
vorm ter beschikking van alle andere 
lidstaten. Voor de toepassing van dit 
besluit worden bestaande of voorlopig 
toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten die op de datum waarop 
dit besluit in werking trad reeds aan de 
Commissie zijn gemeld op grond van 
Verordening (EU) nr. 994/2010, geacht 
gemeld te zijn voor zover zij aan de 
vereisten van dit lid voldoen.
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Or. en

Amendement 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten doen alle bestaande en 
voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen volledig, met inbegrip van hun 
bijlagen en andere teksten waarnaar ze 
uitdrukkelijk verwijzen en alle 
amendementen op deze teksten, toekomen 
aan de Commissie binnen uiterlijk drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit. De Commissie stelt de ontvangen 
documenten, met uitzondering van de 
overeenkomstig artikel 7 geïdentificeerde 
vertrouwelijke delen, in elektronische 
vorm ter beschikking van alle andere 
lidstaten. In het geval van 
onverenigbaarheid van de ingediende 
intergouvernementele overeenkomsten 
met de Uniewetgeving start de Commissie 
inbreukprocedures. Voor de toepassing 
van dit besluit worden bestaande of 
voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten die op de datum waarop 
dit besluit in werking trad reeds aan de 
Commissie zijn gemeld op grond van 
Verordening (EU) nr. 994/2010, geacht 
gemeld te zijn voor zover zij aan de 
vereisten van dit lid voldoen.

Or. en

Amendement 70
Lena Kolarska-Bobińska
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Alle taalversies zijn een 'must' om de Commissie en de lidstaten in staat te stellen een 
overeenkomst goed te begrijpen en eventuele inconsistenties tussen en fouten in de 
verschillende taalversies vast te stellen. Een samenvatting van elke overeenkomst in de drie 
werktalen van de Commissie zal de ambtenaren van de lidstaten in staat stellen een 
overeenkomst in een hun onbekende taal toch te begrijpen (een officieel document in het 
Russisch of Grieks is voor een Spaanse ambtenaar waarschijnlijk moeilijk te controleren).

Amendement 71
Gaston Franco
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 72
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen alle bestaande en 
voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen volledig, met inbegrip van hun 
bijlagen en andere teksten waarnaar ze 
uitdrukkelijk verwijzen en alle 
amendementen op deze teksten, toekomen 

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

een redelijke termijn doen toekomen aan 
de Commissie. De Commissie stelt de 
ontvangen documenten in elektronische 
vorm ter beschikking van alle andere 
lidstaten. Voor de toepassing van dit 
besluit worden bestaande of voorlopig 
toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten die op de datum waarop 
dit besluit in werking trad reeds aan de 
Commissie zijn gemeld op grond van 
Verordening (EU) nr. 994/2010, geacht 
gemeld te zijn voor zover zij aan de 
vereisten van dit lid voldoen.

Or. en

Amendement 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 74
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten doen alle bestaande en 
voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen volledig, met inbegrip van hun 
bijlagen en andere teksten waarnaar ze 
uitdrukkelijk verwijzen en alle 
amendementen op deze teksten, toekomen 
aan de Commissie binnen uiterlijk drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit. De Commissie stelt de ontvangen 
documenten, met uitzondering van de 
overeenkomstig artikel 7 geïdentificeerde 
vertrouwelijke delen, in elektronische 
vorm ter beschikking van alle andere 
lidstaten. Voor de toepassing van dit 
besluit worden bestaande of voorlopig 
toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten die op de datum waarop 
dit besluit in werking trad reeds aan de 
Commissie zijn gemeld op grond van 
Verordening (EU) nr. 994/2010, geacht 
gemeld te zijn voor zover zij aan de 
vereisten van dit lid voldoen.

Or. en

Amendement 75
Fiorello Provera

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Overeenkomsten tussen commerciële exploitanten moeten van dit besluit worden uitgesloten.
Het openbaar maken van informatie over dit soort overeenkomsten kan ernstige schade 
toebrengen aan het concurrentievermogen van Europese bedrijven ten opzichte van niet-
Europese leveranciers, en nadelig zijn voor de mededinging op de interne markt en de 
bevoorradingszekerheid in de EU.

Amendement 76
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 77
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat voornemens is 
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 

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

intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele onderhandelingen. 
De aan de Commissie verstrekte informatie 
moet de desbetreffende documentatie, een 
indicatie van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
documenten, met uitzondering van de 
overeenkomstig artikel 7 geïdentificeerde 
vertrouwelijke delen, maar met inbegrip 
van haar opmerkingen betreffende de 
onverenigbaarheid met de Uniewetgeving, 
indien van toepassing, in elektronische 
vorm ter beschikking van alle andere 
lidstaten. De lidstaat in kwestie stelt de 
Commissie geregeld op de hoogte van de 
lopende onderhandelingen. Uiterlijk twee 
weken na de kennisgeving door de lidstaat 
aan de Commissie deelt de Commissie de 
betrokken lidstaten haar opmerkingen 
mee met betrekking tot de 
verenigbaarheid van de bereikte 
overeenkomst met de Uniewetgeving. Op 
verzoek van de Commissie of de lidstaat 
kan de Commissie als waarnemer aan de 
onderhandelingen deelnemen.

Or. en

Amendement 78
András Gyürk
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Indien een lidstaat voornemens is 
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele onderhandelingen. 
De aan de Commissie verstrekte informatie 
moet de desbetreffende documentatie, een 
indicatie van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle lidstaten. De lidstaat 
in kwestie stelt de Commissie geregeld op 
de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
Commissie of de lidstaat neemt de 
Commissie als waarnemer aan de 
onderhandelingen deel. De Commissie 
verstrekt de onderhandelende lidstaat 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
ontwikkelde niet-bindende 
standaardclausules en aanvullend 
juridisch advies over de wijze waarop 
onverenigbaarheid van de bereikte 
intergouvernementele overeenkomst met 
de Uniewetgeving kan worden vermeden. 
Op verzoek van de lidstaat verstrekt de 
Commissie advies in de onderhandelingen 
met het derde land.
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Or. en

Motivering

Indien partijen aan het begin van de onderhandelingen over standaardclausules beschikken, 
voorkomt dat in een vroeg stadium het ontstaan van onverenigbaarheid van 
intergouvernementele overeenkomsten met de Uniewetgeving. Aangezien de volledige 
overeenkomst aan de Uniewetgeving moet voldoen en de standaardclausules mogelijkerwijs 
niet de hele overeenkomst 'afdekken', geeft de Commissie aanvullend juridisch advies 
teneinde potentiële onverenigbaarheden te vermijden. Op verzoek van lidstaten verstrekt de 
Commissie actief advies in het proces van onderhandelingen met het betrokken derde land.

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 80
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. De Commissie heeft het 
recht als waarnemer aan de 
onderhandelingen deel te nemen en op 
verzoek van de betrokken lidstaat 
juridisch advies te geven.

Or. en

Motivering

Ter vergroting van de juridische helderheid moet in de tekst een exacte deadline worden 
opgenomen waar de lidstaten zich aan moeten houden wat betreft het informeren van de 
Commissie van hun intentie om onderhandelingen te starten. De Commissie moet het recht 
hebben aan deze onderhandelingen deel te nemen, teneinde de lidstaten overeenkomstig 
artikel 4 van dit besluit goed bij te staan en om hen, indien zij daarom vragen, tijdens de 
procedure juridisch advies te geven.

Amendement 81
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Indien een lidstaat voornemens is 
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele onderhandelingen. 
De aan de Commissie verstrekte informatie 
moet de desbetreffende documentatie, een 
indicatie van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 

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

waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle lidstaten. Zij verstrekt 
de lidstaat een richtsnoer over het voeren 
van onderhandelingen om ervoor te 
zorgen dat de EU-wetgeving wordt 
nageleefd, dat er solidariteit bestaat 
tussen lidstaten en om de energieaanvoer 
te waarborgen. De lidstaat in kwestie stelt 
de Commissie geregeld op de hoogte van 
de lopende onderhandelingen. Op verzoek 
van de Commissie of de lidstaat kan de 
Commissie als waarnemer aan de 
onderhandelingen deelnemen.

Or. ro

Amendement 82
Fiorello Provera

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat voornemens is 
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele onderhandelingen. 
De aan de Commissie verstrekte informatie 
moet de desbetreffende documentatie, een 
indicatie van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 

2. Indien een lidstaat voornemens is 
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, kan de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte stellen van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele onderhandelingen. 
De aan de Commissie verstrekte informatie 
moet de desbetreffende documentatie, een 
indicatie van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 



PE480.533v01-00 46/81 AM\889089NL.doc

NL

amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle lidstaten. De lidstaat 
in kwestie stelt de Commissie geregeld op 
de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
Commissie of de lidstaat kan de 
Commissie als waarnemer aan de 
onderhandelingen deelnemen.

amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
Voor overeenkomsten tussen commerciële 
entiteiten geldt deze verplichting niet. De 
lidstaat in kwestie stelt de Commissie 
geregeld op de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
Commissie of de lidstaat kan de 
Commissie als waarnemer aan de 
onderhandelingen deelnemen.

Or. en

Motivering

Overeenkomsten tussen commerciële exploitanten moeten van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn worden uitgesloten aangezien zij essentiële instrumenten zijn voor concurrentie op de 
interne markt. In het bijzonder het van tevoren openbaar maken van informatie over dit soort 
overeenkomsten kan ernstige schade toebrengen aan de onderhandelingspositie van Europese 
bedrijven ten opzichte van niet-Europese leveranciers, en nadelig zijn voor de 
bevoorradingszekerheid in de EU.

Amendement 83
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat voornemens is 
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele onderhandelingen. 
De aan de Commissie verstrekte informatie 

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

moet de desbetreffende documentatie, een 
indicatie van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie, met uitzondering van de 
overeenkomstig artikel 7 geïdentificeerde 
vertrouwelijke delen, in elektronische 
vorm ter beschikking van alle andere 
lidstaten. De lidstaat in kwestie stelt de 
Commissie geregeld op de hoogte van de 
lopende onderhandelingen. Op verzoek van 
de lidstaat kan de Commissie als 
waarnemer aan de onderhandelingen 
deelnemen.

Or. en

Amendement 84
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat voornemens is
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele 
onderhandelingen. De aan de Commissie 
verstrekte informatie moet de 

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

informatie omvatten. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle lidstaten. De lidstaat 
in kwestie stelt de Commissie geregeld op 
de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
lidstaat kan de Commissie als waarnemer 
aan de onderhandelingen deelnemen.

Or. en

Amendement 85
Niki Tzavela

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat voornemens is 
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele onderhandelingen. 
De aan de Commissie verstrekte informatie 
moet de desbetreffende documentatie, een 
indicatie van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 

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

worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle lidstaten. De lidstaat 
in kwestie stelt de Commissie geregeld op 
de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. De lidstaten kunnen de
Commissie uitnodigen om als waarnemer 
aan de onderhandelingen deel te nemen.

Or. en

Amendement 86
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat voornemens is 
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele onderhandelingen. 
De aan de Commissie verstrekte informatie 
moet de desbetreffende documentatie, een 
indicatie van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 

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

amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie in veilige elektronische vorm ter 
beschikking van alle lidstaten. De lidstaat 
in kwestie stelt de Commissie geregeld op 
de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
Commissie of de lidstaat kan de 
Commissie als waarnemer aan de 
onderhandelingen deelnemen.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten leggen in 
onderhandelingen bereikte maar nog niet 
getekende intergouvernementele 
overeenkomsten, met inbegrip van de 
daaraan gehechte bijlagen en andere 
teksten waarnaar uitdrukkelijk wordt 
verwezen, na afronding van de 
onderhandelingen aan de Commissie 
voor.

Or. en

Amendement 88
Michael Theurer

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zijn niet verplicht de 
Commissie de informatie te verstrekken 
die zij als vertrouwelijk beschouwen.

Or. en

Amendement 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Zodra een intergouvernementele 
overeenkomst of een amendement op een 
intergouvernementele overeenkomst wordt 
geratificeerd, doet de lidstaat in kwestie de 
overeenkomst of het amendement op de 
overeenkomst, met inbegrip van de 
bijbehorende bijlagen, toekomen aan de 
Commissie. Wanneer deze 
overeenkomsten uitdrukkelijk naar andere 
teksten verwijzen, doen de lidstaten deze 
andere teksten, wanneer ze onderdelen 
bevatten die een effect hebben op de 
werking van de interne markt of op de 
energiebevoorradingszekerheid in de 
Unie, ook toekomen aan de Commissie. 
Voor overeenkomsten tussen commerciële 
entiteiten geldt deze verplichting evenwel 
niet.

Or. en

Amendement 90
Niki Tzavela

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Zodra een intergouvernementele 
overeenkomst of een amendement op een 
intergouvernementele overeenkomst wordt 
geratificeerd, doet de lidstaat in kwestie de 
overeenkomst of het amendement op de 
overeenkomst, met inbegrip van de 
bijbehorende bijlagen, toekomen aan de 
Commissie. Wanneer deze 
overeenkomsten uitdrukkelijk naar andere 
teksten verwijzen, doen de lidstaten deze 
andere teksten, wanneer ze onderdelen 
bevatten die een effect hebben op de 
werking van de interne markt of op de 
energiebevoorradingszekerheid in de 
Unie, ook toekomen aan de Commissie. 
Voor overeenkomsten tussen commerciële 
entiteiten geldt deze verplichting evenwel 
niet.

Or. en

Motivering

Alleen de 'andere teksten' die een effect hebben op de interne markt moeten aan de Commissie 
worden voorgelegd. Overeenkomsten tussen commerciële entiteiten zijn uitermate belangrijke 
instrumenten voor concurrentie en moeten vertrouwelijk blijven. Als hun vertrouwelijkheid 
wordt aangetast, doet dat afbreuk aan de commerciële kracht van de desbetreffende 
ondernemingen. Het mandaat van de Raad van ministers van 4 februari met betrekking tot 
deze kwestie bevat niet het recht voor de Commissie om de bedoelde teksten door te geven 
aan alle andere lidstaten.

Amendement 91
Fiorello Provera

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zodra een intergouvernementele 
overeenkomst of een amendement op een 
intergouvernementele overeenkomst wordt
geratificeerd, doet de lidstaat in kwestie de 

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

overeenkomst of het amendement op de 
overeenkomst, met inbegrip van 
bijbehorende bijlagen en andere teksten 
waarnaar deze overeenkomsten of 
amendementen uitdrukkelijk verwijzen, 
met uitzondering van overeenkomsten 
tussen commerciële entiteiten, doen 
toekomen aan de Commissie, die de 
ontvangen documenten in elektronische 
vorm ter beschikking stelt van alle andere 
lidstaten, met uitzondering van 
vertrouwelijke delen in de zin van artikel 7.

Or. en

Motivering

Overeenkomsten tussen commerciële exploitanten moeten van het toepassingsgebied van deze 
richtlijn worden uitgesloten aangezien zij essentiële instrumenten zijn voor concurrentie op de 
interne markt. In het bijzonder het van tevoren of achteraf openbaar maken van informatie 
over dit soort overeenkomsten kan ernstige schade toebrengen aan de onderhandelingspositie 
van Europese bedrijven ten opzichte van niet-Europese leveranciers, en nadelig zijn voor de 
concurrentie op de interne markt en de bevoorradingszekerheid in de EU.

Amendement 92
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 93
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 94
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Commerciële overeenkomsten en 

memoranda of understanding
De Commissie heeft het recht toegang te 
vragen tot de commerciële 
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overeenkomst(en) van een energieproject 
en de bijlagen en andere documenten, en 
alle memoranda of understanding van de 
daarbij betrokken commerciële entiteiten 
en lidstaten wanneer een energieproject 
dat in een derde land begint of eindigt, en 
dat een effect kan hebben op de interne 
markt voor energie of op de 
energiebevoorradingszekerheid, niet het 
onderwerp is van een 
intergouvernementele overeenkomst. 
Indien om toegang wordt gevraagd, 
hebben de betrokken commerciële 
entiteiten of lidstaten drie maanden om de 
gevraagde documenten te verstrekken of 
in detail uit te leggen waarom het project 
geen effect zal hebben op de interne markt 
voor energie of de 
energiebevoorradingszekerheid. De 
Commissie kan deze uitleg accepteren of 
hernieuwd een verzoek tot toegang doen.
De Commissie beoordeelt binnen zes 
maanden na de indiening van de 
gevraagde documenten hun 
verenigbaarheid met de Uniewetgeving, in 
het bijzonder met de EU-
mededingingswetgeving en de EU-
wetgeving betreffende de interne markt 
voor energie. Indien een ingediende 
commerciële overeenkomst of ingediend 
memorandum of understanding niet 
verenigbaar is met de Uniewetgeving, 
nemen de commerciële entiteiten alle 
maatregelen die nodig zijn om de 
vastgestelde onverenigbaarheid ongedaan 
te maken.
Indien de aanbevelingen niet in 
aanmerking worden genomen en ernstige 
twijfels blijven bestaan over de 
verenigbaarheid van een ondertekende 
commerciële overeenkomst of getekend 
memorandum of understanding kan de 
Commissie een lidstaat/lidstaten 
verzoeken te overwegen juridische 
stappen te ondernemen tegen de partijen 
die de overeenkomst hebben ondertekend, 
of zelf de juridische stappen ondernemen 



PE480.533v01-00 56/81 AM\889089NL.doc

NL

waarin wordt voorzien in de Verdragen of 
in een passend internationaal forum waar 
de Unie lid van is.
De Commissie maakt de ontvangen 
documenten niet toegankelijk voor alle 
andere lidstaten of andere organen, en 
behandelt alle in het kader van dit artikel 
ontvangen documenten vertrouwelijk. 
Ontvangen documenten worden alleen in 
het geval van juridische procedures aan 
de desbetreffende geëigende autoriteiten 
ter beschikking gesteld. De lidstaten 
worden op de hoogte gesteld van 
verzoeken om toegang tot documenten in 
het kader van dit artikel, en wordt 
meegedeeld wat de status van verzoeken is 
(nog in behandeling, afgesloten, 
ingetrokken).

Or. en

Motivering

Dit artikel beoogt te voorkomen dat lidstaten en commerciële entiteiten proberen de 
toepassing van dit besluit te omzeilen door met betrekking tot internationale energieprojecten 
uitsluitend commerciële overeenkomsten te sluiten en af te zien van intergouvernementele 
overeenkomsten. Dit artikel biedt de Commissie de mogelijkheid alle projecten te controleren, 
met gelijktijdige handhaving van de vertrouwelijkheid.

Amendement 95
András Gyürk

Voorstel voor een besluit
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijstand door de Commissie Schrappen
Indien een lidstaat de Commissie op 
grond van artikel 3, lid 2, op de hoogte 
stelt van zijn voornemen om 
onderhandelingen te openen teneinde een 
bestaande intergouvernementele 
overeenkomst te wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
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sluiten, kan de lidstaat in kwestie 
verzoeken om bijstand van de Commissie 
tijdens de onderhandelingen met het 
derde land.

Or. en

Motivering

Amendement nr. 1 omvat reeds de inhoud van dit artikel.

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een lidstaat de Commissie op grond 
van artikel 3, lid 2, op de hoogte stelt van 
zijn voornemen om onderhandelingen te 
openen teneinde een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, kan de lidstaat in kwestie 
verzoeken om bijstand van de Commissie 
tijdens de onderhandelingen met het derde 
land.

Indien een lidstaat de Commissie op grond 
van artikel 3, lid 2, op de hoogte stelt van 
zijn voornemen om onderhandelingen te 
openen teneinde een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, kan de Commissie, op eigen 
initiatief of op verzoek van de lidstaat in 
kwestie, als waarnemer bij de 
onderhandelingen met het derde land 
aanwezig zijn en juridisch advies geven 
over het bereiken van verenigbaarheid 
van de intergouvernementele 
overeenkomst met de Uniewetgeving.

Or. en

Amendement 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Zo vroeg mogelijk en uiterlijk twee weken 
na afronding van de onderhandelingen stelt
de lidstaat in kwestie de Commissie op de 
hoogte van de afronding van de 
onderhandelingen en legt zij het in 
onderhandelingen vastgestelde maar nog 
niet getekende ontwerp van de
intergouvernementele overeenkomst, met 
inbegrip van de daaraan gehechte 
bijlagen en andere teksten waarnaar 
uitdrukkelijk wordt verwezen, aan de 
Commissie voor ter bestudering. Binnen 
twee maanden nadat ze op de hoogte is 
gesteld van de afronding van de 
onderhandelingen, deelt de Commissie 
hem eventueel mede dat er twijfel bestaat 
of de via onderhandelingen bereikte 
overeenkomst en de bijlagen en andere 
teksten waarnaar uitdrukkelijk wordt 
verwezen, verenigbaar is met de 
Uniewetgeving, met name de handels- en 
investeringsregelgeving, de wetgeving 
inzake de interne-energiemarkt, en de 
energie- en klimaatdoelstellingen van de 
Unie op de lange termijn. De lidstaat in 
kwestie ziet af van ondertekening van de 
overeenkomst gedurende een periode van
twee maanden volgend op het indienen van 
de intergouvernementele overeenkomst. De
Commissie wordt geacht geen bezwaren te 
hebben ingediend indien zij binnen die 
periode niet reageert. De lidstaat houdt de 
ondertekening van een 
intergouvernementele overeenkomst nog 
twee maanden aan indien zij van de 
Commissie de reactie heeft ontvangen dat 
de overeenkomst waarover is 
onderhandeld maar die nog niet is 
ondertekend niet verenigbaar is met de 
Uniewetgeving. In deze periode van twee 
maanden brengt de Commissie een 
juridisch advies uit.
Indien in het juridische advies wordt 
vastgesteld dat er sprake is van 
onverenigbaarheid van de via 
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onderhandelingen tot stand gekomen 
overeenkomst en de Uniewetgeving, deelt 
de Commissie mede waaruit deze 
onverenigbaarheid voortkomt en doet zij 
aanbevelingen over het ongedaan maken 
ervan.
De lidstaten moeten met dergelijke 
aanbevelingen terdege rekening houden 
en zo nodig opnieuw over de 
overeenkomst onderhandelen. Indien met 
de aanbevelingen geen rekening wordt 
gehouden en er ernstige twijfel blijft 
bestaan over de verenigbaarheid van de 
ondertekende internationale 
overeenkomst en de Uniewetgeving, 
overweegt de Commissie het op gang 
brengen van een inbreukprocedure.

Or. en

Amendement 98
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op eigen initiatief tot 
uiterlijk vier weken nadat zij op de hoogte 
is gesteld van de afronding van de 
onderhandelingen of op verzoek van de 
lidstaat die over de intergouvernementele 
overeenkomst heeft onderhandeld, de 
overeenkomst beoordelen op 
verenigbaarheid met het recht van de
Unie, voordat de overeenkomst wordt 
ondertekend. Indien de Commissie of de 
lidstaat in kwestie verzoeken om een 
dergelijke voorafgaande beoordeling van 
de verenigbaarheid van de overeenkomst
waarover onderhandeld is met het recht 
van de Unie, wordt de overeenkomst in 
kwestie voorafgaand aan de 
ondertekening aan de Commissie 

1. Zo vroeg mogelijk en uiterlijk twee 
weken na afronding van de 
onderhandelingen stelt de lidstaat met 
welke over de internationale 
overeenkomst is onderhandeld de 
Commissie op de hoogte van de afronding 
van de onderhandelingen en zij legt het in 
onderhandelingen vastgestelde maar nog 
niet getekende ontwerp van een 
internationale overeenkomst met inbegrip 
van de daaraan gehechte bijlagen en 
andere teksten waarnaar uitdrukkelijk 
wordt verwezen aan de Commissie ter 
bestudering voor. Op eigen initiatief of op 
verzoek van de lidstaat die over de 
internationale overeenkomst heeft 
onderhandeld deelt de Commissie aan deze 
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voorgelegd voor onderzoek. De lidstaat in 
kwestie ziet af van ondertekening van de 
overeenkomst gedurende een periode van 
vier maanden volgend op het indienen van 
de ontwerpversie van de 
intergouvernementele overeenkomst. In 
overleg met de lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode worden verlengd. 
Wanneer een verenigbaarheidscontrole is 
aangevraagd, wordt de Commissie geacht
geen bezwaren te hebben ingediend indien 
zij binnen de onderzoeksperiode geen
advies uitbrengt.

lidstaat binnen twee maanden nadat zij op 
de hoogte is gesteld van de afronding van 
de onderhandelingen eventueel mede dat 
er twijfel bestaat over de verenigbaarheid
van de via onderhandelingen bereikte 
overeenkomst en de bijlagen en nadere 
teksten waarnaar uitdrukkelijk wordt 
verwezen, en de Uniewetgeving, met name 
de mededingingswetgeving van de EU en 
de wetgeving inzake de interne-
energiemarkt van de EU. De lidstaat in 
kwestie ziet af van ondertekening van de 
overeenkomst gedurende een periode van 
twee maanden volgend op het indienen van 
de ontwerpversie van de 
intergouvernementele overeenkomst. De 
Commissie wordt geacht geen bezwaren te 
hebben ingediend indien zij binnen die 
periode niet reageert. De lidstaat houdt de 
ondertekening van een internationale 
overeenkomst nog twee maanden aan
indien zij van de Commissie de reactie
heeft ontvangen dat de overeenkomst 
waarover is onderhandeld niet 
verenigbaar is met de Uniewetgeving. In 
deze periode van twee maanden brengt de 
Commissie een juridisch advies uit.
2. De Commissie zet in het juridisch 
advies nauwkeurig uiteen wat de 
geconstateerde onverenigbaarheid is en 
zij doet aanbevelingen om deze ongedaan 
te maken.
3. De lidstaten moeten met de 
aanbevelingen van de Commissie terdege 
rekening houden en zo nodig opnieuw 
over de overeenkomst onderhandelen. 
Indien met de aanbevelingen geen 
rekening wordt gehouden en er twijfel 
blijft bestaan over de verenigbaarheid van 
de internationale overeenkomst en de 
Uniewetgeving, overweegt de Commissie 
het op gang brengen van een 
inbreukprocedure.

Or. da
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Amendement 99
Bernd Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten doen de via 
onderhandelingen bereikte internationale 
overeenkomsten vóór ondertekening ter 
bestudering toekomen aan de Commissie.
De Commissie beoordeelt de 
overeenkomst uiterlijk vier weken na 
voorlegging op verenigbaarheid met het 
recht van de Unie, met name wat betreft de 
handels- en investeringsregelingen en de 
interne energiemarkt, alsook de energie-
en klimaatdoelstellingen van de EU op de 
lange termijn. De lidstaat in kwestie ziet af 
van ondertekening van de overeenkomst 
gedurende een periode van vier maanden 
volgend op het indienen van de 
ontwerpversie van de 
intergouvernementele overeenkomst. In 
overleg met de lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode worden verlengd. De 
Commissie wordt geacht geen bezwaren te 
hebben ingediend als zij binnen de 
onderzoeksperiode geen advies uitbrengt.

Or. de

Amendement 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een besluit
Artikel 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Zo vroeg mogelijk en uiterlijk twee weken 
na afronding van de onderhandelingen stelt
de lidstaat in kwestie de Commissie op de 
hoogte van de afronding van de 
onderhandelingen en legt zij het in 
onderhandelingen vastgestelde maar nog 
niet getekende ontwerp van de 
intergouvernementele overeenkomst, met 
inbegrip van de daaraan gehechte 
bijlagen en andere teksten waarnaar 
uitdrukkelijk wordt verwezen, aan de 
Commissie voor ter bestudering. Voor 
overeenkomsten tussen commerciële 
entiteiten geldt deze verplichting evenwel 
niet.

Or. en

Amendement 101
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op eigen initiatief tot 
uiterlijk vier weken nadat zij op de hoogte 

De lidstaten informeren de Commissie 
vóór de ondertekening van de 



AM\889089NL.doc 63/81 PE480.533v01-00

NL

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

overeenkomst van de afronding van de 
onderhandelingen, en leggen de 
Commissie de ontwerpversie van de 
overeenkomst voor. Uiterlijk vier weken 
nadat zij op de hoogte is gesteld van de 
afronding van de onderhandelingen deelt 
de Commissie de lidstaat in kwestie haar 
opmerkingen mee betreffende de 
onverenigbaarheid, indien van toepassing, 
met het recht van de Unie. Voorafgaand 
aan de ondertekening houdt de lidstaat in 
kwestie in de ontwerpversie terdege 
rekening met de definitieve aanbevelingen 
van de Commissie, en heropent hij, indien 
nodig, de onderhandelingen. De 
Commissie wordt geacht geen bezwaren te 
hebben ingediend indien zij binnen de 
onderzoeksperiode geen advies uitbrengt.

Or. en

Amendement 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wat overeenkomstig artikel 3, lid 3, 
ingediende intergouvernementele 
overeenkomsten betreft, beoordeelt de 
Commissie op eigen initiatief of op 
verzoek van de lidstaat die de 
overeenkomst heeft ingediend de 
verenigbaarheid met het recht van de Unie 
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verenigbaarheid met het recht van de Unie, 
voordat de overeenkomst wordt 
ondertekend. Indien de Commissie of de 
lidstaat in kwestie verzoeken om een 
dergelijke voorafgaande beoordeling van 
de verenigbaarheid van de overeenkomst 
waarover onderhandeld is met het recht 
van de Unie, wordt de overeenkomst in 
kwestie voorafgaand aan de 
ondertekening aan de Commissie 
voorgelegd voor onderzoek. De lidstaat in 
kwestie ziet af van ondertekening van de 
overeenkomst gedurende een periode van 
vier maanden volgend op het indienen van 
de ontwerpversie van de 
intergouvernementele overeenkomst. In 
overleg met de lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode worden verlengd. 
Wanneer een verenigbaarheidscontrole is 
aangevraagd, wordt de Commissie geacht 
geen bezwaren te hebben ingediend indien 
zij binnen de onderzoeksperiode geen 
advies uitbrengt.

en informeert ze de lidstaat over een 
eventuele tijdens de beoordeling 
vastgestelde onverenigbaarheid, en geeft 
ze een toelichting op de 
onverenigbaarheid en doet ze een voorstel 
om de onverenigbaarheid te elimineren. 
De lidstaat in kwestie ziet af van 
ondertekening van de overeenkomst 
gedurende een periode van drie maanden. 
In overleg met de lidstaat in kwestie kan 
deze onderzoeksperiode worden verlengd. 
Wanneer een verenigbaarheidscontrole is 
aangevraagd, wordt de Commissie geacht 
geen bezwaren te hebben ingediend indien 
zij binnen de onderzoeksperiode geen 
advies uitbrengt.

Or. en

Amendement 103
Niki Tzavela

Voorstel voor een besluit
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Zo vroeg mogelijk maar uiterlijk twee
weken na afronding van de 
onderhandelingen stelt de lidstaat in 
kwestie de Commissie op de hoogte van de 
afronding van de onderhandelingen en legt 
zij het in onderhandelingen vastgestelde 
maar nog niet getekende ontwerp van de
intergouvernementele overeenkomst, met 
inbegrip van de daaraan gehechte 
bijlagen en andere teksten waarnaar 
uitdrukkelijk wordt verwezen, aan de 
Commissie voor voor onderzoek. Voor 
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de verenigbaarheid van de overeenkomst 
waarover onderhandeld is met het recht 
van de Unie, wordt de overeenkomst in 
kwestie voorafgaand aan de 
ondertekening aan de Commissie 
voorgelegd voor onderzoek. De lidstaat in 
kwestie ziet af van ondertekening van de 
overeenkomst gedurende een periode van 
vier maanden volgend op het indienen 
van de ontwerpversie van de 
intergouvernementele overeenkomst. In 
overleg met de lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode worden verlengd. 
Wanneer een verenigbaarheidscontrole is 
aangevraagd, wordt de Commissie geacht 
geen bezwaren te hebben ingediend indien 
zij binnen de onderzoeksperiode geen 
advies uitbrengt.

overeenkomsten tussen commerciële 
entiteiten geldt deze verplichting evenwel 
niet.

Or. en

Amendement 104
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op eigen initiatief tot
uiterlijk vier weken nadat zij op de hoogte 
is gesteld van de afronding van de 
onderhandelingen of op verzoek van de 
lidstaat die over de intergouvernementele 
overeenkomst heeft onderhandeld, de 
overeenkomst beoordelen op 
verenigbaarheid met het recht van de Unie, 
voordat de overeenkomst wordt 
ondertekend. Indien de Commissie of de 
lidstaat in kwestie verzoeken om een 
dergelijke voorafgaande beoordeling van 
de verenigbaarheid van de overeenkomst
waarover onderhandeld is met het recht 
van de Unie, wordt de overeenkomst in 
kwestie voorafgaand aan de 

De lidstaten leggen overeengekomen, 
maar nog niet ondertekende 
intergouvernementele 
ontwerpovereenkomsten ter beoordeling 
voor aan de Commissie. De Commissie 
beoordeelt de overeenkomst waarover 
onderhandeld is uiterlijk vier maanden na 
voorlegging op verenigbaarheid met het 
recht van de Unie, met name wat betreft 
het mededingingsrecht en de wetgeving 
inzake de interne energiemarkt, alsook de 
energie- en klimaatdoelstellingen van de 
EU op de lange termijn. De lidstaat in 
kwestie ziet gedurende deze periode van
onderzoek af van ondertekening van de 
overeenkomst. In overleg met de lidstaat in 
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ondertekening aan de Commissie 
voorgelegd voor onderzoek. De lidstaat in 
kwestie ziet af van ondertekening van de 
overeenkomst gedurende een periode van 
vier maanden volgend op het indienen 
van de ontwerpversie van de 
intergouvernementele overeenkomst. In 
overleg met de lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode worden verlengd. 
Wanneer een verenigbaarheidscontrole is 
aangevraagd, wordt de Commissie geacht 
geen bezwaren te hebben ingediend indien 
zij binnen de onderzoeksperiode geen 
advies uitbrengt.

kwestie kan deze onderzoeksperiode 
worden verlengd. De Commissie wordt
geacht geen bezwaren te hebben ingediend 
indien zij binnen de onderzoeksperiode 
geen advies uitbrengt.

Or. en

Motivering

Een verplichte verenigbaarheidscontrole vooraf, met inbegrip van aandacht voor de 
langetermijndoelstellingen van de interne markt, kan voor de lidstaten dienen als vroegtijdige 
waarschuwing, waardoor wordt voorkomen dat er nieuwe ingewikkelde onderhandelingen 
moeten worden gevoerd over een intergouvernementele overeenkomst.

Amendement 105
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

kwestie ziet af van ondertekening van de 
overeenkomst gedurende een periode van 
twee maanden volgend op het indienen van 
de ontwerpversie van de 
intergouvernementele overeenkomst. In 
overleg met de lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode worden verlengd. 
Wanneer een verenigbaarheidscontrole is 
aangevraagd, en om onnodige 
vertragingen bij het ondertekenen van de 
overeenkomst te vermijden, informeert de 
Commissie de lidstaten zo snel mogelijk 
voor afronding van de onderzoeksperiode 
dat zij niet van plan is bezwaren naar 
voren te brengen. De Commissie 
formuleert altijd wanneer een
verenigbaarheidscontrole is aangevraagd
een advies, hetzij positief, hetzij negatief, 
maar indien zij binnen de 
onderzoeksperiode geen advies uitbrengt, 
wordt de Commissie geacht geen bezwaren 
te hebben ingediend.

Or. en

Amendement 106
Takis Hadjigeorgiou

Voorstel voor een besluit
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 107
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op eigen initiatief tot 
uiterlijk vier weken nadat zij op de hoogte 
is gesteld van de afronding van de 
onderhandelingen of op verzoek van de 
lidstaat die over de intergouvernementele 
overeenkomst heeft onderhandeld, de 
overeenkomst beoordelen op 
verenigbaarheid met het recht van de Unie, 
voordat de overeenkomst wordt 
ondertekend. Indien de Commissie of de 
lidstaat in kwestie verzoeken om een 
dergelijke voorafgaande beoordeling van 
de verenigbaarheid van de overeenkomst 
waarover onderhandeld is met het recht 
van de Unie, wordt de overeenkomst in 
kwestie voorafgaand aan de ondertekening 
aan de Commissie voorgelegd voor 
onderzoek. De lidstaat in kwestie ziet af 

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

overeenkomst gedurende een periode van 
vier maanden volgend op het indienen van 
de ontwerpversie. In overleg met de 
lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode worden verlengd. 
Wanneer een verenigbaarheidscontrole is 
aangevraagd, wordt de Commissie geacht 
geen bezwaren te hebben ingediend indien 
zij binnen de onderzoeksperiode geen 
advies uitbrengt.

Or. fr

Amendement 108
Michael Theurer

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de beoordeling van het ontwerp 
van een intergouvernementele 
overeenkomst in een negatief advies 
resulteert, informeert de Commissie het 
Europees Parlement hiervan en draagt zij 
de lidstaat in kwestie een oplossing aan of 
specificeert ze de noodzaak van het 
starten van nieuwe onderhandelingen, en 
de lidstaat in kwestie neemt dit terdege in 
aanmerking.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie 
onverenigbaarheid constateert tussen de 
overeenkomst waarover is onderhandeld 
en het recht van de Unie, elimineert de 
lidstaat de geïdentificeerde 
onverenigbaarheid. Indien de lidstaat de 
overeenkomst ondertekent zonder de 
onverenigbaarheid te hebben 
geëlimineerd, kan de Commissie 
inbreukprocedures starten.

Or. en

Amendement 110
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met het juridisch advies voert 
de Commissie eveneens een analyse uit 
waarin wordt aangegeven in welke mate 
het derde land in kwestie zelf wetgeving 
heeft ingevoerd en handhaaft die 
overeenkomt met de EU-wetgeving op 
energiegebied, met name de bepalingen in 
het derde energiepakket.

Or. da

Amendement 111
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de beoordeling van een 
intergouvernementele 
ontwerpovereenkomst uitmondt in een 
negatief advies stelt de Commissie 
mogelijke oplossingen voor of geeft de 
punten aan waarover heronderhandeld 
moet worden, die door de betreffende 
lidstaat terdege in aanmerking worden 
genomen.

Or. en

Motivering

De gevolgen van iedere fase van het controlemechanisme moeten duidelijk worden gemaakt, 
namelijk het feit dat de Commissie oplossingen moet voorstellen en dat de lidstaat gehouden 
is rekening te houden met de aanbeveling van de Commissie.

Amendement 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Coherentie van energie- en 
investeringsovereenkomsten

De Commissie moet erop toezien dat 
energie-overeenkomsten met 
investeringsbepalingen erin coherent zijn 
met de Uniewetgeving inzake bilaterale 
investeringsovereenkomsten en het 
investeringsbeleid van de Unie, met 
inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
rechten van toezicht en advies van het 
Europees Parlement. De Commissie 
rapporteert aan het Europees Parlement 
en de Raad over de specifieke 
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energiebepalingen die relevant zijn voor 
het doel van dit besluit.

Or. en

Motivering

Coherentie tussen investerings- en energie-overeenkomsten is nodig met het oog op goede 
beleidsvorming, maar is ook van belang als weerspiegeling van de bevoegdheden van de 
verschillende institutionele actoren zoals vastgesteld in het Verdrag van Lissabon, 
bijvoorbeeld het recht van toezicht van het Europees Parlement op het vlak van het 
investeringsbeleid.

Amendement 113
Bernd Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zorgt ervoor dat de 
coördinatie tussen de lidstaten wordt 
vergemakkelijkt met het oog op:

1. De Commissie zorgt ervoor dat de
coördinatie tussen de lidstaten wordt 
vergemakkelijkt en stimuleert deze met het 
oog op:

Or. de

Amendement 114
Bernd Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Coherentie van energie- en 
investeringsovereenkomsten: De 
Commissie waarborgt dat 
energieovereenkomsten die bepalingen 
inzake investeringen omvatten, aansluiten 
bij de wetgeving inzake bilaterale 
investeringsovereenkomsten. De 
Commissie ziet er eveneens op toe dat het 
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recht van het Europees Parlement deel te 
nemen aan toekomstige 
energieovereenkomsten met 
investeringsonderdelen wordt verdedigd. 
Met name wordt rekening gehouden met 
de aanbevelingen van het Europees 
Parlement met betrekking tot het 
toekomstige investeringsbeleid.

Or. de

Amendement 115
Niki Tzavela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 116
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het ontwikkelen, op basis van beste 
praktijken, van standaardclausules waarvan 
het gebruik zou garanderen dat 
toekomstige intergouvernementele 
overeenkomsten de energiewetgeving van 
de Unie en de zekerheid van 
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energievoorziening als bepaald in de 
energie- en klimaatdoelstellingen van de 
EU op de lange termijn volledig naleven

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat opnieuw over overeenkomsten moet worden onderhandeld, moet vanaf 
het begin met de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU op de lange termijn rekening 
worden gehouden.

Amendement 117
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het ontwikkelen, op basis van beste 
praktijken, van niet-bindende 
standaardclausules waarvan het gebruik de 
naleving door toekomstige 
intergouvernementele overeenkomsten van 
de energiewetgeving van de Unie 
aanzienlijk zou verbeteren.

Or. en

Motivering

De toepassing van standaardclausules komt de verenigbaarheid van via onderhandelingen tot 
stand gebrachte intergouvernementele overeenkomsten met het recht van de Unie ten goede, 
maar is geen waarborg betreffende de verenigbaarheid van die delen van de overeenkomst 
die niet onder de standaardclausules vallen.

Amendement 118
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het ontwikkelen, op basis van beste 
praktijken, van standaardclausules die, 
indien gebruikt, zouden garanderen dat 
toekomstige intergouvernementele 
overeenkomsten de energiewetgeving van 
de Unie volledig naleven.

Or. en

Amendement 119
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het coördineren van 
overeenkomsten om te waarborgen dat 
fysieke capaciteit en pijpleidingcapaciteit 
op elkaar worden afgestemd en aansluiten 
op de energie- en klimaatdoelstellingen, 
alsook op het niveau van 
energiebevoorradingszekerheid, zoals 
ontwikkeld in het kader van de energie-
en klimaatdoelstellingen van de Unie op 
de lange termijn, teneinde te voorkomen 
dat de Unie met overschotcapaciteit blijft 
zitten.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat opnieuw over overeenkomsten moet worden onderhandeld, moet vanaf 
het begin rekening worden gehouden met de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU en 
moeten bepalingen die capaciteit in beslag nemen zonder dat daadwerkelijk energie wordt 
geleverd worden voorkomen, zowel vanuit een economisch perspectief, alsook omdat dit de 
Europese consument ten goede komt.



PE480.533v01-00 76/81 AM\889089NL.doc

NL

Amendement 120
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het aanmoedigen van de 
ontwikkeling van multilaterale 
intergouvernementele overeenkomsten 
met meerdere lidstaten of de Unie als 
geheel, in plaats van nationale bilaterale 
overeenkomsten met derde landen.

Or. en

Amendement 121
Bernd Lange

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de integratie en koppeling van de 
overeenkomsten met het 
gemeenschappelijk Europees 
energiebeleid zoals dit in de routekaart 
2050 wordt beschreven.

Or. de

Amendement 122
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) een richtsnoer over het voeren van 
onderhandelingen om ervoor te zorgen 
dat de EU-wetgeving wordt nageleefd, dat 
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er solidariteit bestaat tussen lidstaten en 
om de energieaanvoer te waarborgen.

Or. ro

Amendement 123
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer een lidstaat op grond van artikel 
3 informatie verstrekt aan de Commissie, 
bepaalt hij de vorm waarin deze gegevens 
worden doorgestuurd, zodanig dat de 
bescherming van commercieel gevoelige 
informatie gewaarborgd is.

Or. fr

Amendement 124
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gedeeld kan worden met andere lidstaten. 
De Commissies dient deze instructies te 
eerbiedigen. Dergelijke verzoeken om 
vertrouwelijke behandeling houden geen 
beperking in van de toegang van de 
Commissie zelf tot vertrouwelijke 
informatie. Alle lidstaten ontvangen 
samenvattingen van de bepalingen die 
informatie bevatten die als gedeeltelijk 
vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de vertrouwelijkheid van commerciële informatie kunnen beschermen.
Elementaire informatie met betrekking tot overeenkomsten moet evenwel voor alle lidstaten 
beschikbaar zijn, anders verliest dit besluit zijn doel.

Amendement 125
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lidstaat verzoekt een deel 
van een overeenkomst als vertrouwelijk te 
beschouwen, verwijdert de Commissie die 
informatie uit de documenten die zij deelt 
met de lidstaten, en biedt ze op de plaats 
van de schrapping informatie over 
hetgeen is verwijderd.

Or. en

Motivering

Hoewel het correct is dat vertrouwelijke informatie uit aan iedereen ter beschikking gestelde 
teksten wordt verwijderd, moeten de lidstaten wel weten dat er een schrapping heeft 
plaatsgevonden en waar. Zonder deze informatie is het niet duidelijk voor lidstaten of zij over 
de hele overeenkomst of slechts over een deel ervan, of van de bijlagen en/of andere 
documenten beschikken. Daarom moet er een vermelding worden opgenomen die 
bijvoorbeeld luidt "De prijs wordt vastgesteld op [verwijderd]" of "[Deze bijlage is 
verwijderd omdat hij vertrouwelijk is]" of "[Document verwijderd in verband met 
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vertrouwelijkheid]".

Amendement 126
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie Verslaggeving en evaluatie

Or. en

Motivering

Verslagleggingsverplichtingen moeten worden opgenomen, teneinde na te gaan of het besluit 
zijn doel bereikt en om te voorzien in democratische controle.

Amendement 127
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Vier jaar na de inwerkingtreding van 
dit besluit dient de Commissie bij het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Economisch en Sociaal Comité een verslag 
over de toepassing van het besluit in.

(1) Na de inwerkingtreding van dit besluit 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Economisch en 
Sociaal Comité ieder jaar een verslag in
over de toepassing van het besluit .

Or. ro

Amendement 128
Rolandas Paksas

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vier jaar na de inwerkingtreding van dit 
besluit dient de Commissie bij het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Economisch en Sociaal Comité een verslag 
over de toepassing van het besluit in.

1. Twee jaar na de inwerkingtreding van dit 
besluit dient de Commissie bij het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Economisch en Sociaal Comité een verslag 
in over de toepassing van het besluit .

Or. lt

Amendement 129
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie brengt jaarlijks 
verslag uit aan het Europees Parlement 
over de informatie die zij overeenkomstig 
artikel 3 heeft ontvangen en verstrekt het 
Europees Parlement een omvattende 
evaluatie binnen 24 maanden na de 
inwerkingtreding van dit besluit.

Or. en

Motivering

Verslagleggingsverplichtingen moeten worden opgenomen, teneinde na te gaan of het besluit 
zijn doel bereikt en om te voorzien in democratische controle.

Amendement 130
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verslag beoordeelt in het bijzonder 
of dit besluit voorziet in een toereikend 

2. Het verslag beoordeelt in het bijzonder 
of dit besluit voorziet in een toereikend 
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kader om volledige naleving door 
intergouvernementele overeenkomsten van 
de EU-wetgeving te waarborgen, alsmede 
een hoog niveau van coördinatie tussen de 
lidstaten met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten.

kader om volledige naleving door 
intergouvernementele overeenkomsten van 
de EU-wetgeving te waarborgen, alsmede 
een hoog niveau van coördinatie tussen de 
lidstaten met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten.
Het beoordeelt verder of de in dit besluit 
vastgestelde termijnen geëigend zijn en de 
invloed die zij hebben op de 
onderhandelingen van de lidstaten met 
derde landen.

Or. en

Amendement 131
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit besluit is gericht tot de lidstaten. Dit besluit is gericht tot de lidstaten en de 
in artikel 3 bis bedoelde entiteiten.

Or. en


