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Poprawka 20
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 194,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 
(Euratom) oraz Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 194,

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa decyzja ustanawia mechanizm wymiany informacji na temat umów 
międzyrządowych w dziedzinie energii, w związku z czym powinna obejmować handel 
wszystkimi formami energii. Podstawę prawną należy dostosować do tego celu.

Poprawka 21
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej decyzji jest ustanowienie mechanizmu wymiany informacji na temat 
umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi, tak aby Komisja była lepiej informowana o umowach zawieranych przez państwa 
członkowskie. Zgodnie z zakresem przedmiotowej decyzji Komisja powinna udzielać 
państwom członkowskim porad prawnych podczas negocjacji z państwami trzecimi. Kwestie 
prawne powinny być rozpatrywane niezależnie od względów polityczno-gospodarczych, które 
wynikają z doraźnych decyzji instytucji Unii.

Poprawka 22
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Z uwagi na kluczowe znaczenie 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
energii wszystkie umowy międzyrządowe 
muszą opierać się na zasadzie 
wzajemnego szacunku z państwami 
trzecimi, z którymi zawierane są tego 
rodzaju umowy.

Or. en

Poprawka 23
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dla właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego energii konieczne 
jest, aby energia importowana do Unii z 
państw trzecich podlegała w pełni 
zasadom ustanawiającym rynek 
wewnętrzny energii. Nieprawidłowo 

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

funkcjonujący rynek wewnętrzny energii 
powoduje, że UE jest podatna na 
zagrożenia związane z bezpieczeństwem 
dostaw energii. Wysoki stopień 
przejrzystości w odniesieniu do umów 
między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 
energii. Decydujące znaczenie ma jednak 
to, aby państwa członkowskie pozostały 
odpowiedzialne za treść umów 
międzyrządowych.

Or. en

Poprawka 24
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby 
energia importowana do Unii z państw 
trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny energii. 
Nieprawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny energii powoduje, że UE jest 
podatna na zagrożenia związane 
z bezpieczeństwem dostaw energii. Wysoki 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 

(3) Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby 
energia importowana do Unii z państw 
trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny energii. 
Nieprawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny energii powoduje, że UE jest 
podatna na zagrożenia związane 
z bezpieczeństwem dostaw energii. Wysoki 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i długoterminowymi celami UE w 
zakresie energii i klimatu oraz skutecznie 
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energii. zabezpieczają dostawy energii, 
jednocześnie zapobiegając powstawaniu 
nadwyżki zdolności produkcyjnej, a tym 
samym zapewniając efektywność 
ekonomiczną, trwałość i uczciwe ceny dla 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby 
energia importowana do Unii z państw 
trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny energii. 
Nieprawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny energii powoduje, że UE jest 
podatna na zagrożenia związane 
z bezpieczeństwem dostaw energii. Wysoki 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 
energii.

(3) Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby 
energia importowana do Unii z państw 
trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny energii. 
Nieprawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny energii powoduje, że UE jest 
podatna na zagrożenia związane 
z bezpieczeństwem dostaw energii, a także 
uniemożliwiłby przemysłowi 
europejskiemu i konsumentom 
europejskim czerpanie wynikających z 
niego potencjalnych korzyści. Wysoki 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 
energii.

Or. en

Poprawka 26
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby 
energia importowana do Unii z państw
trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny energii. 
Nieprawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny energii powoduje, że UE jest 
podatna na zagrożenia związane 
z bezpieczeństwem dostaw energii. Wysoki
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 
energii.

(3) Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby 
energia importowana do Unii z państw 
trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny energii. 
Nieprawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny energii powoduje, że UE jest 
podatna na zagrożenia związane 
z bezpieczeństwem dostaw energii. 
Odpowiedni stopień przejrzystości w 
odniesieniu do umów między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi w 
zakresie energii umożliwi Unii 
podejmowanie skoordynowanych działań, 
w duchu solidarności, w celu 
zagwarantowania, że umowy takie są 
zgodne z prawodawstwem UE i skutecznie 
zabezpieczają dostawy energii.

Or. en

Poprawka 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Nowy mechanizm wymiany informacji 
powinien obejmować wszystkie umowy 
międzyrządowe, które mają wpływ na 
dostawy gazu, ropy i energii elektrycznej 
za pośrednictwem stałej infrastruktury lub 
które mają wpływ na ilość energii 
importowanej do Unii z państw trzecich.
Do celów niniejszej decyzji umowy między 
państwami członkowskimi a publicznymi 
podmiotami komercyjnymi w państwach 
trzecich również powinny być uznawane 
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na ilość energii importowanej do Unii z 
państw trzecich.

za „umowy międzyrządowe”.

Or. en

Poprawka 28
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 29
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Nowy mechanizm wymiany informacji 
powinien obejmować jedynie umowy 
międzyrządowe, które mogą mieć wpływ 
na rynek wewnętrzny energii lub na 

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

bezpieczeństwo dostaw energii, gdyż te 
dwie sprawy są ze sobą istotnie powiązane. 
Powinien obejmować w szczególności 
wszystkie umowy międzyrządowe, które 
mają wpływ na dostawy gazu, ropy i 
energii elektrycznej za pośrednictwem 
stałej infrastruktury lub które mają wpływ 
na ilość energii importowanej do Unii z 
państw trzecich.

Or. en

Poprawka 30
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 31
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 32
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Komisja powinna zapewnić 
respektowanie interesów europejskich 
konsumentów, nalegając na zgodność 
umów międzyrządowych w dziedzinie 
energii z prawem UE, a zwłaszcza 
z przepisami dotyczącymi rynku 
wewnętrznego energii i dostępu stron 
trzecich.

Or. en
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Poprawka 33
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Art. 207 TFUE ma zastosowanie do 
zawieranych z państwami trzecimi umów 
dotyczących handlu energią, których 
głównym celem jest usunięcie barier 
handlowych takich jak taryfy i kwoty.

Or. en

Poprawka 34
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Umowy międzyrządowe, które muszą 
być zgłaszane Komisji w całości na 
podstawie innych aktów UE, na przykład
[rozporządzenia (UE) nr …/… Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia … 
ustanawiającego przepisy przejściowe 
w zakresie dwustronnych umów 
inwestycyjnych między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi] 
powinny być wyłączone z mechanizmu 
wymiany informacji ustanowionego na 
mocy niniejszej decyzji.

(5) Umowy międzyrządowe, które muszą 
być zgłaszane Komisji w całości na 
podstawie [rozporządzenia (UE) nr …/… 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … 
ustanawiającego przepisy przejściowe 
w zakresie dwustronnych umów 
inwestycyjnych między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi] 
powinny być wyłączone z mechanizmu 
wymiany informacji ustanowionego na 
mocy niniejszej decyzji. Komisja powinna 
jednak prowadzić kontrolę takich 
dwustronnych umów inwestycyjnych 
między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi pod kątem 
zawartych w nich szczegółowych 
postanowień związanych z energią, które 
należą do zakresu stosowania niniejszej 
decyzji, oraz przedłożyć Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie sprawozdanie.

Or. en

Poprawka 35
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W celu szerzenia zasady wzajemności 
w zewnętrznej polityce energetycznej UE 
powinno się zachęcać państwa 
członkowskie do podpisywania umów 
wyłącznie z tymi państwami trzecimi, w 
których wdrożone zostało ustawodawstwo 
w zakresie energetyki, zgodne z unijnymi 
zasadami rynkowymi, a w szczególności z 
zasadami dotyczącymi rozdziału własności
w ramach trzeciego pakietu 
energetycznego1.
____________
1 Dz.U. L 211 z 14.8.2009.

Or. da

Uzasadnienie

Dzięki integracji rynków energii rynki staną się bardziej wydajne. Dlatego też inwestorzy 
oraz podmioty rynkowe powinni mieć  takie same możliwości prowadzenia działalności 
w państwach trzecich jak państwa trzecie w zakresie prowadzenia działalności w UE.

Poprawka 36
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza decyzja nie powinna 
dotyczyć umów między podmiotami 
komercyjnymi, chyba że umowy 

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

międzyrządowe w sposób wyraźny 
odnoszą się do takich umów handlowych, 
lub gdy w odniesieniu do projektu 
energetycznego, który ma wpływ na rynek 
wewnętrzny energii lub na bezpieczeństwo
dostaw energii, wyjątkowo nie zawarto 
umowy międzyrządowej. Operatorzy 
komercyjni negocjujący umowy handlowe 
z operatorami z państw trzecich mogą 
mimo wszystko zwrócić się o wskazówki 
do Komisji w celu uniknięcia 
potencjalnych niezgodności z prawem UE.

Or. en

Poprawka 37
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 38
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza decyzja nie powinna 
dotyczyć umów między podmiotami 

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

komercyjnymi. Operatorzy komercyjni 
negocjujący umowy handlowe z 
operatorami z państw trzecich mogą mimo 
wszystko zwrócić się o wskazówki do 
Komisji w celu uniknięcia potencjalnych 
niezgodności z prawem UE.

Or. en

Uzasadnienie

Z zakresu przedmiotowej decyzji należy wykluczyć umowy między operatorami komercyjnymi, 
ponieważ są one podstawowymi narzędziami sprzyjającymi konkurencji i muszą pozostać 
poufne. Ponadto ostatnio przyjęte przepisy UE nakładają już na przedsiębiorstwa prywatne 
obowiązek powiadamiania Komisji Europejskiej o umowach handlowych (rozporządzenia 
(UE) nr 994/2010 i nr 1227/2011). Na tym etapie dla instytucji UE priorytetem powinno być 
wdrożenie tych przepisów, a nie przyjęcie nowych przepisów.

Poprawka 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 40
Niki Tzavela
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny 
zgłaszać Komisji sam zamiar rozpoczęcia 
negocjacji dotyczących nowych umów 
międzyrządowych lub zmian w 
istniejących umowach międzyrządowych. 
Komisja powinna być regularnie 

(9) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość poinformowania Komisji o 
negocjacjach dotyczących nowych umów 
międzyrządowych lub zmian w 
istniejących umowach międzyrządowych. 
W przypadku gdy państwo członkowskie 
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informowana o toczących się negocjacjach. 
Powinna mieć prawo udziału w 
negocjacjach jako obserwator. Państwa 
członkowskie mogą również wystąpić do 
Komisji z wnioskiem o wsparcie podczas 
negocjacji z państwami trzecimi.

zdecyduje się poinformować o tym 
Komisję, Komisja powinna być regularnie 
informowana o toczących się negocjacjach. 
Państwa członkowskie mogą zwrócić się 
do Komisji, aby wzięła udział w 
negocjacjach jako obserwator. Państwa 
członkowskie mogą również wystąpić do 
Komisji z wnioskiem o wsparcie podczas 
negocjacji z państwami trzecimi.

Or. en

Poprawka 42
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Państwa członkowskie powinny 
zgłaszać Komisji sam zamiar rozpoczęcia 
negocjacji dotyczących nowych umów 
międzyrządowych lub zmian w 
istniejących umowach międzyrządowych w 
stosownym terminie. Komisja powinna być 
regularnie informowana o toczących się 
negocjacjach. Państwa członkowskie mogą 
również wystąpić do Komisji z wnioskiem 
o wsparcie podczas negocjacji z państwami 
trzecimi. Nie może to jednak zagrażać 
zdolności państw członkowskich do 
negocjowania treści umów.

Or. en

Poprawka 43
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość poinformowania Komisji o 
negocjacjach dotyczących nowych umów 
międzyrządowych lub zmian w 
istniejących umowach międzyrządowych. 
W przypadku gdy państwo członkowskie 
zdecyduje się poinformować o tym 
Komisję, Komisja powinna być regularnie 
informowana o toczących się negocjacjach.
Państwa członkowskie mogą zwrócić się 
do Komisji, aby wzięła udział w 
negocjacjach jako obserwator. Państwa 
członkowskie mogą również wystąpić do 
Komisji z wnioskiem o wsparcie podczas 
negocjacji z państwami trzecimi.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 44
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Państwa członkowskie powinny 
zgłaszać Komisji sam zamiar rozpoczęcia 
negocjacji dotyczących nowych umów 
międzyrządowych lub zmian w 
istniejących umowach międzyrządowych. 
Komisja powinna być regularnie 

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

informowana o toczących się negocjacjach. 
Państwa członkowskie mogą zwrócić się 
do Komisji, aby wzięła udział w 
negocjacjach jako obserwator, lub 
wystąpić do niej z wnioskiem o wsparcie w
negocjacjach z państwami trzecimi.

Or. en

Poprawka 45
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Komisja powinna dokonać oceny 
zgodności wynegocjowanej umowy 
z prawem UE i z długoterminowymi 
celami UE w zakresie energii i klimatu, 
zanim umowa zostanie podpisana, oraz 
wydać opinię na temat potrzeby 
przeprowadzenia ponownych negocjacji 
na podstawie wymogów prawa UE, którą 
to opinię dane państwo członkowskie 
powinno należycie uwzględnić. W 
przypadku gdy dane państwo 
członkowskie nie uwzględni należycie 
opinii Komisja powinna wszcząć 
postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 46
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Komisja powinna, na wniosek 
państwa członkowskiego, które 
negocjowało umowę międzyrządową, 
dokonać oceny zgodności wynegocjowanej 
umowy z prawem UE, zanim umowa 
zostanie podpisana.

Or. en

Poprawka 47
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wszystkie ostateczne, ratyfikowane 
umowy objęte niniejszą decyzją powinny 
być przekazywane Komisji celem 
udostępnienia pełnej informacji wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim.

(11) Wszystkie ostateczne, ratyfikowane 
umowy międzyrządowe objęte niniejszą 
decyzją powinny być przekazywane 
Komisji celem udostępnienia pełnej 
informacji wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim.
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Or. fr

Poprawka 49
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna udostępniać 
wszystkie uzyskane informacje wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim w 
formie elektronicznej. Komisja powinna 
uwzględniać wnioski państw 
członkowskich o traktowanie przekazanych 
informacji, w szczególności informacji 
handlowych, jako poufne. Wnioski o 
zachowanie poufności nie powinny jednak 
ograniczać dostępu samej Komisji do 
informacji poufnych, gdyż Komisja musi 
dysponować pełnymi informacjami na 
potrzeby własnej oceny. Wnioski o
zachowanie poufności nie stanowią 
uszczerbku dla prawa dostępu do 
dokumentów przewidzianego w 
rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 
maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.16

(12) Komisja powinna udostępniać 
wszystkie odpowiednie informacje 
wszystkim pozostałym państwom 
członkowskim w formie elektronicznej. 
Komisja powinna uwzględniać wnioski 
państw członkowskich o traktowanie 
przekazanych informacji, w szczególności 
informacji handlowych, jako poufne. 
Wnioski o zachowanie poufności nie 
powinny jednak ograniczać dostępu samej 
Komisji do informacji poufnych, gdyż 
Komisja musi dysponować pełnymi 
informacjami na potrzeby własnej oceny. 
Wnioski o zachowanie poufności nie 
stanowią uszczerbku dla prawa dostępu do 
dokumentów przewidzianego w 
rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 
maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.16

Or. en

Poprawka 50
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna udostępniać 
wszystkie uzyskane informacje wszystkim 

(12) Komisja powinna udostępniać 
wszystkie uzyskane informacje wszystkim 
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pozostałym państwom członkowskim w 
formie elektronicznej. Komisja powinna 
uwzględniać wnioski państw 
członkowskich o traktowanie przekazanych 
informacji, w szczególności informacji 
handlowych, jako poufne. Wnioski o 
zachowanie poufności nie powinny jednak 
ograniczać dostępu samej Komisji do 
informacji poufnych, gdyż Komisja musi 
dysponować pełnymi informacjami na 
potrzeby własnej oceny. Wnioski o 
zachowanie poufności nie stanowią 
uszczerbku dla prawa dostępu do 
dokumentów przewidzianego w 
rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 
maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.16

pozostałym państwom członkowskim w 
bezpiecznej formie elektronicznej. Komisja 
powinna uwzględniać wnioski państw 
członkowskich o traktowanie przekazanych 
informacji, w szczególności informacji 
handlowych, jako poufne. Wnioski o 
zachowanie poufności nie powinny jednak 
ograniczać dostępu samej Komisji do 
informacji poufnych, gdyż Komisja musi 
dysponować pełnymi informacjami na 
potrzeby własnej oceny. Wnioski o 
zachowanie poufności nie stanowią
uszczerbku dla prawa dostępu do 
dokumentów przewidzianego w 
rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 
maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji.16

Or. en

Poprawka 51
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Stała wymiana informacji na temat 
umów międzyrządowych na poziomie UE 
powinna umożliwić opracowanie 
najlepszych praktyk. Na podstawie tych 
najlepszych praktyk Komisja powinna 
zalecać stosowanie niewiążących 
standardowych klauzul w umowach 
międzyrządowych między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi. 
Standardowe klauzule w szczególności 
powinny uwzględniać zgodność umowy 
międzyrządowej z prawem konkurencji 
UE oraz przepisami dotyczącymi rynku 
wewnętrznego energii. Stosowanie tych 
niewiążących standardowych klauzul 
powinno zapobiec niezgodności umów 
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międzyrządowych z prawem UE.

Or. en

Poprawka 52
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 53
Bernd Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Z uwagi na to, że w Unii istnieje 
wewnętrzny rynek energii oraz wspólna 
strategia energetyczna, umowy 
międzyrządowe mają wpływ na wspólną
politykę. Z tego powodu należy 
dopilnować, aby porozumienia 
międzypaństwowe pasowały do wspólnej 
koncepcji polityki.
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Or. de

Poprawka 54
Bernd Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Wiele umów energetycznych 
zawiera fragmenty dotyczące inwestycji. 
Na przykład karta energetyczna zawiera 
przepisy dotyczące inwestycji. Z tego 
powodu należy dopilnować, aby spójność 
pomiędzy umowami energetycznymi i 
inwestycyjnymi została zachowana. W 
związku z tym należy uwzględnić prawa i 
zalecenia Parlamentu Europejskiego 
dotyczące przyszłej polityki inwestycyjnej.

Or. de

Poprawka 55
Bernd Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Podczas koordynacji umów 
międzyrządowych Komisja powinna 
przejąć aktywną i wspierającą rolę, aby 
zagwarantować osiągnięcie wszystkich 
planowanych celów.

Or. de

Poprawka 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
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w imieniu grupy Verts/ALE
Konrad Szymański
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na mocy niniejszej decyzji ustanawia się 
mechanizm wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją w 
odniesieniu do umów międzyrządowych w 
celu zapewnienia spójności działań 
zewnętrznych w dziedzinie energii i 
zgodności z prawem UE oraz osiągnięcia 
takiego poziomu bezpieczeństwa dostaw, 
jaki przewidują długoterminowe cele Unii 
w zakresie energii i klimatu, w tym cele 
opisane w planach działania do roku 
2050.

Or. en

Poprawka 57
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 58
Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 59
Michael Theurer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza decyzja swoim zakresem nie 
obejmuje umów międzyrządowych, które 
już podlegają w całości innym 
szczegółowym procedurom zgłaszania, z 
wyłączeniem umów międzyrządowych, 
które muszą być przedkładane Komisji 
zgodnie z art. 13 ust. 6 rozporządzenia 
(UE) nr 994/2010.

2. Niniejsza decyzja swoim zakresem nie 
obejmuje umów międzyrządowych, które 
już podlegają w całości innym 
szczegółowym procedurom zgłaszania, z 
wyłączeniem umów międzyrządowych, 
które muszą być przedkładane Komisji 
zgodnie z art. 13 ust. 6 rozporządzenia 
(UE) nr 994/2010.

Komisja powinna jednak ocenić 
dwustronne umowy inwestycyjne między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi pod kątem ich szczegółowych 
postanowień związanych z energią, które 
należą do zakresu stosowania niniejszej 
decyzji, oraz przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie.

Or. en

Poprawka 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „umowy międzyrządowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi, które mogą mieć wpływ na 
działanie lub funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego energii bądź na 
bezpieczeństwo dostaw energii w UE;

(1) „umowy międzyrządowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi w dziedzinie energii. Do celów 
niniejszej decyzji umowy między 
państwami członkowskimi a publicznymi 
podmiotami komercyjnymi w państwach 
trzecich również powinny być uznawane 
za „umowy międzyrządowe”;

Or. en

Poprawka 61
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „umowy międzyrządowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi, które mogą mieć wpływ na 
działanie lub funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego energii bądź na 
bezpieczeństwo dostaw energii w UE;

(1) „umowy międzyrządowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi, które mają wpływ na działanie 
lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
energii bądź na bezpieczeństwo dostaw 
energii w UE;

Or. en

Poprawka 62
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „umowy międzyrządowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi, które mogą mieć wpływ na 
działanie lub funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego energii bądź na 
bezpieczeństwo dostaw energii w UE;

(1) „umowy międzyrządowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi, które mają wpływ na działanie 
lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
energii bądź na bezpieczeństwo dostaw 
energii w UE;

Or. en

Poprawka 63
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „umowy międzyrządowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi, które mogą mieć wpływ na 
działanie lub funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego energii bądź na 
bezpieczeństwo dostaw energii w UE;

(1) „umowy międzyrządowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy lub protokoły 
ustaleń między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi, które mogą mieć 
wpływ na działanie lub funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego energii bądź na 
bezpieczeństwo dostaw energii w UE;

Or. en

Poprawka 64
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „umowy międzyrządowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi, które mogą mieć wpływ na 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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działanie lub funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego energii bądź na 
bezpieczeństwo dostaw energii w UE;

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 65
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „umowy handlowe” oznaczają 
prawnie wiążące umowy między 
podmiotami komercyjnymi dotyczące 
rozwoju, działania lub funkcjonowania 
infrastruktury energetycznej, dostaw 
energii lub usług energetycznych 
świadczonych przez państwa trzecie, które 
to umowy mogą mieć wpływ na działanie 
lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
energii bądź na bezpieczeństwo dostaw 
energii w UE.

Or. en

Poprawka 66
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące i 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
teksty, do których się bezpośrednio 

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

odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu w 
życie niniejszej decyzji. W ciągu 6 
miesięcy od przekazania w całości umów 
międzyrządowych Komisja ocenia ich 
zgodność z prawem UE, zwłaszcza z 
unijnym prawem konkurencji i przepisami 
dotyczącymi rynku wewnętrznego energii. 
W przypadku, gdy przekazana umowa 
międzyrządowa okaże się niezgodna z 
prawem UE, dane państwo członkowskie 
zobowiązane jest do przedsięwzięcia 
wszelkich niezbędnych środków w celu 
usunięcia stwierdzonej niezgodności. 
Wszystkim pozostałym państwom 
członkowskim Komisja udostępnia w 
formie elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty, lecz nie ujawnia informacji 
oznaczonych przez dane państwo 
członkowskie jako poufne.

Or. da

Poprawka 67
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące i 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
teksty, do których się bezpośrednio 
odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu w 
życie niniejszej decyzji. Wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty. Istniejące lub tymczasowo 
stosowane umowy międzyrządowe, które 
już zgłoszono Komisji zgodnie 

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące i 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
teksty, do których się bezpośrednio 
odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu w 
życie niniejszej decyzji. Wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty. Umowy między podmiotami 
komercyjnymi nie podlegają temu 
obowiązkowi. W ciągu 6 miesięcy od 
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z rozporządzeniem (UE) nr 994/2010 na 
dzień wejścia w życie niniejszej decyzji 
i które spełniają wymogi niniejszego 
ustępu, uznaje się za zgłoszone na 
potrzeby niniejszej decyzji.

przekazania w całości umów 
międzyrządowych, w tym załączników do 
nich, innych tekstów, do których się 
bezpośrednio odnoszą, oraz wszystkich 
poprawek do nich, Komisja ocenia ich 
zgodność z prawem UE, a w szczególności 
z prawem konkurencji UE i przepisami
dotyczącymi rynku wewnętrznego energii. 
W przypadku gdy przekazana umowa 
międzyrządowa jest sprzeczna z prawem 
UE dane państwo członkowskie 
podejmuje wszelkie właściwe działania w 
celu usunięcia stwierdzonej niezgodności. 
Wszystkim pozostałym państwom 
członkowskim Komisja udostępnia w 
formie elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty, lecz nie ujawnia informacji 
oznaczonych przez dane państwo 
członkowskie jako poufne.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby przedkładania innych tekstów, które nie mają wpływu na rynek wewnętrzny. 
Umowy między podmiotami komercyjnymi są podstawowymi narzędziami sprzyjającymi 
konkurencji i muszą pozostać poufne. Ujawnienie tego rodzaju umów zagraża bowiem sile 
handlowej przedsiębiorstw.

Poprawka 68
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące i 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
teksty, do których się bezpośrednio 
odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu w 
życie niniejszej decyzji. Wszystkim 

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące i 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
teksty, do których się bezpośrednio 
odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu w 
życie niniejszej decyzji. W ciągu 6 
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pozostałym państwom członkowskim 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty. Istniejące lub tymczasowo 
stosowane umowy międzyrządowe, które 
już zgłoszono Komisji zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 994/2010 na 
dzień wejścia w życie niniejszej decyzji i 
które spełniają wymogi niniejszego ustępu, 
uznaje się za zgłoszone na potrzeby 
niniejszej decyzji.

miesięcy od przekazania w całości umów 
międzyrządowych, w tym załączników do 
nich, innych tekstów, do których się 
bezpośrednio odnoszą, oraz wszystkich 
poprawek do nich, Komisja przekazuje 
zainteresowanym państwom 
członkowskim swoje uwagi dotyczące 
zgodności tych umów z prawem UE. 
Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
wysiłki w celu jak najszybszego 
uwzględnienia przekazanych uwag, 
najpóźniej w trakcie pierwszego procesu 
zmian lub renegocjacji. Wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty, z wyjątkiem części poufnych 
wskazanych zgodnie z art. 7, oraz 
wykazuje ich ewentualną niezgodność z 
prawem UE. Istniejące lub tymczasowo 
stosowane umowy międzyrządowe, które 
już zgłoszono Komisji zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 994/2010 na 
dzień wejścia w życie niniejszej decyzji i 
które spełniają wymogi niniejszego ustępu, 
uznaje się za zgłoszone na potrzeby 
niniejszej decyzji.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące i 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
teksty, do których się bezpośrednio 
odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu w 

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

życie niniejszej decyzji. Wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty, z wyjątkiem części poufnych 
wskazanych zgodnie z art. 7. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności przekazanych 
umów międzyrządowych z prawem UE 
Komisja wszczyna postępowanie w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego. Istniejące lub 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe, które już zgłoszono 
Komisji zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 994/2010 na dzień wejścia w życie 
niniejszej decyzji i które spełniają wymogi 
niniejszego ustępu, uznaje się za zgłoszone 
na potrzeby niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawka 70
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące i 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
teksty, do których się bezpośrednio 
odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu w 
życie niniejszej decyzji. Państwa 
członkowskie przekazują wersje tych 
umów we wszystkich językach urzędowych 
oraz dodatkowo przekazują 
podsumowanie poszczególnych umów w 
trzech językach roboczych Komisji. 
Wszystkim pozostałym państwom 
członkowskim Komisja udostępnia w 
bezpiecznej formie elektronicznej 
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które spełniają wymogi niniejszego ustępu, 
uznaje się za zgłoszone na potrzeby 
niniejszej decyzji.

wszystkie otrzymane dokumenty. 
Istniejące lub tymczasowo stosowane 
umowy międzyrządowe, które już 
zgłoszono Komisji zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 994/2010 na 
dzień wejścia w życie niniejszej decyzji i 
które spełniają wymogi niniejszego ustępu, 
uznaje się za zgłoszone na potrzeby 
niniejszej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Przedłożenie Komisji i innym państwom członkowskim wszystkich wersji językowych ma na 
celu zapewnienie pełnego zrozumienia umowy oraz wskazanie ewentualnych różnic lub 
błędów występujących między różnymi wersjami językowymi. Podsumowanie poszczególnych 
umów w trzech językach roboczych Komisji umożliwi urzędnikom danego państwa 
członkowskiego lepsze zrozumienie umowy, która została sporządzona w nieznanym im języku 
(np. hiszpańskiemu urzędnikowi byłoby trudno skontrolować oficjalny dokument, który jest 
dostępny jedynie w języku rosyjskim i greckim).

Poprawka 71
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące i 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
teksty o charakterze niehandlowym, do 
których się bezpośrednio odnoszą, oraz 
wszystkie poprawki do nich, najpóźniej 
trzy miesiące po wejściu w życie niniejszej 
decyzji. Wszystkim pozostałym państwom 
członkowskim Komisja udostępnia 
wszystkie otrzymane dokumenty w 
odpowiedniej formie, tak aby zapewnić 
ochronę danych szczególnie chronionych. 
Istniejące lub tymczasowo stosowane 
umowy międzyrządowe, które już 
zgłoszono Komisji zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 994/2010 na 
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uznaje się za zgłoszone na potrzeby 
niniejszej decyzji.

dzień wejścia w życie niniejszej decyzji i 
które spełniają wymogi niniejszego ustępu, 
uznaje się za zgłoszone na potrzeby 
niniejszej decyzji.

Or. fr

Poprawka 72
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 74
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące i 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
teksty, do których się bezpośrednio 
odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu w 
życie niniejszej decyzji. Wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim 

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

Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkie otrzymane 
dokumenty, z wyjątkiem części poufnych 
wskazanych zgodnie z art. 7. Istniejące lub 
tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe, które już zgłoszono 
Komisji zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 994/2010 na dzień wejścia w życie 
niniejszej decyzji i które spełniają wymogi 
niniejszego ustępu, uznaje się za zgłoszone 
na potrzeby niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawka 75
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Z zakresu przedmiotowej decyzji należy wyraźnie wykluczyć umowy między operatorami 
komercyjnymi. Ujawnienie informacji o tego rodzaju umowach mogłoby poważnie zaszkodzić 
sile handlowej dowolnego przedsiębiorstwa europejskiego w stosunku do dostawców spoza 
UE i mogłoby mieć ujemny wpływ na konkurencję na rynku wewnętrznym i na bezpieczeństwo 
dostaw w UE.

Poprawka 76
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr
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Poprawka 77
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji. 
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o 
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje, z 
wyjątkiem części poufnych wskazanych 
zgodnie z art. 7, Komisja udostępnia w 
formie elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim oraz wykazuje ich 
ewentualną niezgodność z prawem UE. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
regularnie informuje Komisję o 
prowadzonych negocjacjach. Komisja 
przekazuje zainteresowanym państwom 
członkowskim swoje uwagi dotyczące 
zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE w terminie dwóch tygodni od 
dnia otrzymania informacji od państwa 
członkowskiego. Na wniosek Komisji lub 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
Komisja może uczestniczyć w 
negocjacjach jako obserwator.

Or. en
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Poprawka 78
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji. 
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o 
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisję o prowadzonych negocjacjach. Na 
wniosek Komisji lub zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja 
uczestniczy w negocjacjach jako 
obserwator. Komisja udostępnia 
negocjującemu państwu członkowskiemu 
niewiążące standardowe klauzule, które 
zostały opracowane zgodnie z art. 6 ust. 1, 
i udziela mu dalszych porad prawnych 
dotyczących tego, w jaki sposób może 
uniknąć niezgodności negocjowanej 
umowy międzyrządowej z prawem UE. 
Jeżeli państwo członkowskie zwróci się do 
Komisji z wnioskiem o wsparcie w 
negocjacjach z państwem trzecim, 
Komisja jest zobowiązana udzielić takiego 
wsparcia.

Or. en
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Uzasadnienie

Udostępnienie standardowych klauzul na początku negocjacji pomogłoby zapobiec 
niezgodności umów międzyrządowych z prawem UE na najwcześniejszym etapie. Ponieważ 
cała umowa musi być zgodna z prawem UE, a standardowe klauzule mogą nie obejmować 
całej umowy, Komisja zobowiązana jest udzielić dalszej pomocy prawnej w celu uniknięcia 
ewentualnej niezgodności. Jeżeli państwo członkowskie zwróci się do Komisji z wnioskiem o 
aktywną pomoc w procesie negocjacyjnym, Komisja nie powinna mieć prawa do 
decydowania, czy udzielić takiej pomocy czy też nie.

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji. 
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o 
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisję o prowadzonych negocjacjach.

Or. en
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Poprawka 80
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, jednak 
nie później niż 3 miesiące przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji. 
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o 
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisję o prowadzonych negocjacjach. 
Komisja ma prawo do udziału w 
negocjacjach jako obserwator oraz do 
udzielania pomocy prawnej na wniosek 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasności prawnej instrument ten powinien przewidywać konkretny termin, 
w którym państwa członkowskie powinny poinformować Komisję o swoim zamiarze 
przystąpienia do negocjacji. Komisja powinna mieć prawo do udziału w tych negocjacjach, 
tak aby mogła odpowiednio wspierać państwa członkowskie zgodnie z art. 4 przedmiotowej 
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decyzji oraz aby na ich wniosek mogła udzielić im porad prawnych w trakcie trwania
procedury.

Poprawka 81
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji. 
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o 
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Wydaje ona wytyczne dla 
państw członkowskich dotyczące 
prowadzenia negocjacji w celu 
zagwarantowania zgodności z prawem 
UE, zapewnienia solidarności między 
państwami członkowskimi oraz 
zabezpieczenia dostaw energii.
Zainteresowane państwo członkowskie 
regularnie informuje Komisję o 
prowadzonych negocjacjach. Na wniosek 
Komisji lub zainteresowanego państwa 
członkowskiego Komisja może 
uczestniczyć w negocjacjach jako 
obserwator.

Or. ro



AM\889089PL.doc 43/76 PE480.533v01-00

PL

Poprawka 82
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Z zakresu przedmiotowej decyzji należy wykluczyć umowy między operatorami komercyjnymi, 
ponieważ są one podstawowymi narzędziami sprzyjającymi konkurencji na rynku 
wewnętrznym. Zwłaszcza ujawnienie informacji o tego rodzaju umowach ex ante mogłoby 
poważnie zaszkodzić sile negocjacyjnej dowolnego przedsiębiorstwa europejskiego w 
stosunku do dostawców spoza UE i mogłoby mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo dostaw w 
UE.
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Poprawka 83
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji. 
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o 
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje, z 
wyjątkiem części poufnych wskazanych 
zgodnie z art. 7, Komisja udostępnia w 
formie elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisję o prowadzonych negocjacjach. Na 
wniosek zainteresowanego państwa 
członkowskiego Komisja może 
uczestniczyć w negocjacjach jako 
obserwator.

Or. en

Poprawka 84
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 85
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

o swoim zamiarze jak najwcześniej, przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji. 
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o 
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 
przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje 
Komisja udostępnia w formie 
elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisję o prowadzonych negocjacjach. 
Państwa członkowskie mogą zwrócić się 
do Komisji, aby wzięła udział w 
negocjacjach jako obserwator.

Or. en

Poprawka 86
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gdy państwo członkowskie zamierza 
przystąpić do negocjacji z państwem 
trzecim w celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie informuje Komisję pisemnie 
o swoim zamiarze jak najwcześniej, przed 
przewidzianym rozpoczęciem negocjacji. 
Informacje przekazane Komisji obejmują 
odpowiednią dokumentację, informację o 
przepisach będących przedmiotem 
negocjacji, cele negocjacji i inne istotne 
informacje. W przypadku zmiany 
istniejącej umowy w informacjach 
przekazanych Komisji wskazane są 

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

przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Otrzymane informacje 
Komisja udostępnia w bezpiecznej formie 
elektronicznej wszystkim państwom 
członkowskim. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisję o prowadzonych negocjacjach. Na 
wniosek Komisji lub zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja może 
uczestniczyć w negocjacjach jako 
obserwator.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Po zakończeniu negocjacji państwa 
członkowskie przedkładają Komisji już 
wynegocjowane, lecz jeszcze niepodpisane 
umowy międzyrządowe, w tym załączniki 
do nich i inne teksty, do których umowy te 
bezpośrednio się odnoszą.

Or. en

Poprawka 88
Michael Theurer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie nie są 
zobowiązane do dostarczania Komisji 
informacji, które uznają za poufne.

Or. en
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Poprawka 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Z chwilą ratyfikacji umowy 
międzyrządowej lub zmiany umowy 
międzyrządowej zainteresowane państwo 
członkowskie przekazuje Komisji umowę 
lub zmianę umowy, w tym załączniki do 
niej. Ponadto w przypadku gdy umowy te 
bezpośrednio odnoszą się do innych 
tekstów państwa członkowskie przekazują 
również te inne teksty, o ile zawierają one 
elementy, które mają wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
energii bądź na bezpieczeństwo dostaw 
energii w UE. Umowy między podmiotami 
komercyjnymi nie podlegają jednak temu 
obowiązkowi.

Or. en

Poprawka 90
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Z chwilą ratyfikacji umowy 
międzyrządowej lub zmiany umowy 
międzyrządowej zainteresowane państwo 
członkowskie przekazuje Komisji umowę 
lub zmianę umowy, w tym załączniki do 
niej. Ponadto w przypadku gdy umowy te 
bezpośrednio odnoszą się do innych 
tekstów państwa członkowskie przekazują 
również te inne teksty, o ile zawierają one 
elementy, które mają wpływ na 
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wskazanych zgodnie z art. 7, w formie 
elektronicznej.

funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
energii bądź na bezpieczeństwo dostaw 
energii w UE. Umowy między podmiotami 
komercyjnymi nie podlegają jednak temu 
obowiązkowi.

Or. en

Uzasadnienie

Komisji powinno się przekazywać tylko te „inne teksty”, które mają wpływ na rynek 
wewnętrzny. Umowy między podmiotami komercyjnymi są podstawowymi narzędziami 
sprzyjającymi konkurencji i muszą pozostać poufne. Ujawnienie tego rodzaju umów zagraża 
bowiem sile handlowej przedsiębiorstw. Dalsze udostępnianie tego rodzaju umów przez 
Komisję wszystkim pozostałym państwom członkowskim wykracza poza zakres upoważnienia 
udzielonego jej w tym zakresie na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 4 lutego.

Poprawka 91
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Z zakresu przedmiotowej decyzji należy wyraźnie wykluczyć umowy między operatorami 
komercyjnymi, ponieważ są one podstawowymi narzędziami sprzyjającymi konkurencji na 
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rynku wewnętrznym. Zwłaszcza ujawnienie informacji o tego rodzaju umowach ex ante lub ex 
post mogłoby poważnie zaszkodzić sile handlowej i negocjacyjnej przedsiębiorstw
europejskich w stosunku do dostawców spoza UE oraz mogłoby mieć ujemny wpływ na 
konkurencję na rynku wewnętrznym i na bezpieczeństwo dostaw w UE.

Poprawka 92
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 93
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z chwilą ratyfikacji umowy 
międzyrządowej lub zmiany umowy 
międzyrządowej zainteresowane państwo 
członkowskie przekazuje Komisji umowę 
lub zmianę umowy, w tym załączniki do 
nich i inne teksty, do których bezpośrednio 
się odnoszą te umowy lub zmiany, a 
Komisja udostępnia wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim otrzymane 

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

dokumenty, z wyjątkiem części poufnych 
wskazanych zgodnie z art. 7, w bezpiecznej 
formie elektronicznej.

Or. en

Poprawka 94
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Umowy handlowe i protokoły ustaleń

Komisja ma prawo zwrócić się do 
zainteresowanych podmiotów 
komercyjnych i państw członkowskich z 
wnioskiem o udzielenie jej dostępu do 
umów handlowych odnoszących się do 
projektu energetycznego i załączników do 
nich lub innych dokumentów i wszelkich 
protokołów ustaleń, jeżeli projekt 
energetyczny, który rozpoczyna się lub 
kończy w państwie trzecim i który może 
mieć wpływ na rynek wewnętrzny energii 
lub na bezpieczeństwo dostaw energii, nie 
podlega umowie międzyrządowej. Po 
otrzymaniu takiego wniosku 
zainteresowane podmioty komercyjne lub 
państwa członkowskie mają trzy miesiące 
na przedłożenie wymaganych 
dokumentów lub przedstawienie 
szczegółowego wyjaśnienia, dlaczego 
projekt nie będzie miał wpływu na rynek 
wewnętrzny energii lub na bezpieczeństwo 
dostaw energii. Komisja może zatwierdzić 
to wyjaśnienie lub ponownie przedłożyć 
swój wniosek.
W ciągu 6 miesięcy od przedłożenia
wymaganych dokumentów Komisja 
ocenia ich zgodność z prawem UE, a w 
szczególności z prawem konkurencji UE i 
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przepisami dotyczącymi rynku 
wewnętrznego energii. W przypadku gdy 
przekazana umowa handlowa lub 
przekazany protokół ustaleń są sprzeczne 
z prawem UE podmioty komercyjne 
podejmują wszelkie właściwe działania w 
celu usunięcia stwierdzonej niezgodności.
Jeżeli zalecenia nie zostaną uwzględnione 
i jeżeli nadal będą istniały poważne 
wątpliwości co do zgodności podpisanej 
umowy handlowej lub podpisanego 
protokołu ustaleń, Komisja może zwrócić 
się do państwa członkowskiego lub państw 
członkowskich o rozważenie wszczęcia 
postępowania sądowego przeciwko 
sygnatariuszom umowy lub może wszcząć 
własne postępowanie sądowe przewidziane 
w traktatach lub na odpowiednim forum 
międzynarodowym, którego Unia jest 
członkiem.
Komisja nie udostępnia otrzymanych 
dokumentów wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim lub innym 
organom oraz traktuje wszystkie 
otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem
dokumenty jako poufne. Otrzymane 
dokumenty są ujawniane właściwym 
władzom wyłącznie w przypadku 
postępowania prawnego. Państwa 
członkowskie są informowane o tym, czy 
wniosek o przedłożenie dokumentów 
zgodnie z niniejszym artykułem został 
złożony oraz czy jest on otwarty, 
zamknięty, czy został wycofany.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tego artykułu jest uniemożliwienie państwom członkowskim i podmiotom komercyjnym 
unikania stosowania przedmiotowej decyzji poprzez przyjęcie tylko umów handlowych, z 
wyłączeniem umów międzyrządowych odnoszących się do międzynarodowych projektów 
energetycznych. Dodanie tego artykułu umożliwiłoby Komisji weryfikowanie wszystkich 
projektów przy jednoczesnym zachowaniu poufności.
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Poprawka 95
András Gyürk

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie Komisji skreślony
Gdy państwo członkowskie informuje 
Komisję, zgodnie z art. 3. ust. 2, o swoim 
zamiarze przystąpienia do negocjacji w 
celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie może wystąpić do Komisji z 
wnioskiem o wsparcie w negocjacjach z 
państwem trzecim.

Or. en

Uzasadnienie

Treść tego artykułu jest już zawarta w poprawce nr 1.

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy państwo członkowskie informuje 
Komisję, zgodnie z art. 3. ust. 2, o swoim 
zamiarze przystąpienia do negocjacji w 
celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, państwo 
członkowskie może wystąpić do Komisji z 
wnioskiem o wsparcie w negocjacjach z 
państwem trzecim.

Gdy państwo członkowskie informuje 
Komisję, zgodnie z art. 3. ust. 2, o swoim 
zamiarze przystąpienia do negocjacji w 
celu zmiany istniejącej umowy 
międzyrządowej lub zawarcia nowej 
umowy międzyrządowej, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
państwa członkowskiego, może wziąć 
udział w negocjacjach z państwem trzecim 
jako obserwator i udzielić porad prawnych 
dotyczących sposobu zawarcia umowy 
międzyrządowej, która będzie w pełni 
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zgodna z prawem UE.

Or. en

Poprawka 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jak najwcześniej, jednak nie później niż 
dwa tygodnie po zakończeniu negocjacji,
zainteresowane państwo członkowskie 
informuje Komisję o zakończeniu
negocjacji i przedkłada Komisji do analizy 
wynegocjowany, ale jeszcze niepodpisany
projekt umowy międzyrządowej, w tym 
załączniki do niej lub inne teksty, do 
których bezpośrednio odnosi się umowa. 
W terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania informacji o zakończniu 
negocjacji Komisja powiadamia dane
państwo członkowskie o wszelkich 
wątpliwościach co do zgodności 
wynegocjowanej umowy, a także 
załączników do niej i innych tekstów, do 
których bezpośrednio odnosi się umowa, z 
prawem UE, a w szczególności z 
przepisami handlowymi i inwestycyjnymi, 
prawodawstwem dotyczącym 
wewnętrznego rynku energii oraz 
długoterminowymi celami UE 
określonymi w ramach polityki 
energetycznej i polityki przeciwdziałania 
zmianie klimatu. Zainteresowane państwo 
członkowskie nie podpisuje umowy przez 
okres dwóch miesięcy od momentu 
złożenia umowy międzyrządowej. W
przypadku gdy Komisja nie udzieli 
odpowiedzi w ciągu tego okresu, uznaje 
się, że Komisja nie wniosła zastrzeżeń.
Państwo członkowskie odkłada podpisanie 
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umowy międzyrządowej o kolejne dwa 
miesiące, jeżeli otrzymało od Komisji 
odpowiedź, że wynegocjowana, lecz 
jeszcze niepodpisana umowa nie jest 
zgodna z prawem UE. W ciągu 
wspomnianych dwóch miesięcy Komisja 
wydaje opinię prawną.
Jeżeli w opinii prawnej stwierdzona 
zostanie niezgodność wynegocjowanej 
umowy z prawem UE, Komisja określa 
taką niezgodność i formułuje zalecenia 
dotyczące sposobu jej usunięcia.
Państwa członkowskie należycie 
uwzględniają zalecenia Komisji i w 
stosownych przypadkach renegocjują 
umowę. W przypadku nieuwzględnienia
zaleceń i istnienia poważnych wątpliwości 
co do zgodności podpisanej umowy 
międzyrządowej z prawem UE, Komisja 
rozważa wszczęcie postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 98
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, z własnej inicjatywy 
najpóźniej w terminie czterech tygodni od 
momentu, gdy została poinformowana o 
zakończeniu negocjacji, lub na wniosek 
państwa członkowskiego, które
negocjowało umowę międzyrządową, 
dokonać oceny zgodności wynegocjowanej
umowy z prawem UE, zanim umowa 
zostanie podpisana. W przypadku gdy 
Komisja lub zainteresowane państwo 
członkowskie występuje o taką ocenę ex-
ante zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE, wynegocjowany, ale jeszcze 
nie podpisany projekt umowy 

1. Najwcześniej jak to możliwe, lecz nie 
później niż po upływie dwóch tygodni od 
zakończenia negocjacji, państwo 
członkowskie, które wynegocjowało daną 
umowę międzyrządową, informuje 
Komisję o zakończeniu negocjacji i 
przekazuje jej do analizy wynegocjowany, 
ale jeszcze niepodpisany projekt umowy, 
w tym załączniki do niej i inne teksty, do 
których bezpośrednio odnosi się umowa.
Komisja, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek państwa członkowskiego, które 
wynegocjowało umowę międzyrządową, 
informuje zainteresowane państwo 
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międzyrządowej zostaje przedłożony 
Komisji do analizy. Zainteresowane 
państwo członkowskie nie podpisuje
umowy przez okres czterech miesięcy od 
momentu złożenia projektu umowy 
międzyrządowej. Okres analizowania 
może zostać przedłużony w porozumieniu 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. W przypadku gdy 
wystąpiono o kontrolę zgodności, wobec 
braku opinii Komisji w ciągu okresu 
analizowania, uznaje się, że Komisja nie 
wniosła zastrzeżeń.

członkowskie w terminie dwóch miesięcy 
od momentu, gdy została poinformowana 
o zakończeniu negocjacji, o wszelkich 
wątpliwościach co do zgodności 
wynegocjowanej umowy oraz załączników 
do niej i innych tekstów, do których 
bezpośrednio odnosi się umowa, z prawem 
UE, zwłaszcza z unijnym prawem 
konkurencji i przepisami UE dotyczącymi 
wewnętrznego rynku energii. 
Zainteresowane państwo członkowskie nie 
podpisuje umowy przez okres dwóch
miesięcy od momentu złożenia projektu 
umowy międzyrządowej. Wobec braku 
odpowiedzi ze strony Komisji w ciągu tego 
okresu uznaje się, że Komisja nie wniosła 
zastrzeżeń. Państwo członkowskie 
przesuwa termin podpisania umowy 
międzyrządowej o kolejne dwa miesiące, 
jeśli otrzymało od Komisji odpowiedź, że 
wynegocjowana umowa jest niezgodna z 
prawem UE. W ciągu wspomnianych 
dwóch miesięcy Komisja wydaje opinię 
prawną.
2. W opinii prawnej Komisja określa 
niezgodność wynegocjowanej umowy z 
prawem UE i wydaje zalecenia w kwestii 
sposobu jej wyeliminowania.
3. Państwa członkowskie w należyty 
sposób uwzględniają zalecenia Komisji i w 
stosownych przypadkach renegocjują 
umowę. W przypadku nieuwzględnienia
zaleceń i istnienia poważnych wątpliwości 
co do zgodności podpisanej umowy 
międzyrządowej z prawem UE, Komisja 
rozważa wszczęcie postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego.

Or. da

Poprawka 99
Bernd Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przed podpisaniem wynegocjowanej 
umowy międzyrządowej państwa 
członkowskie przekazują ją Komisji do 
analizy. W terminie czterech tygodni od 
momentu otrzymania umowy Komisja 
sprawdza czy wynegocjowana umowa jest 
zgodna z prawem UE, zwłaszcza pod 
kątem przepisów handlowych i 
inwestycyjnych, wewnętrznego rynku 
energii oraz długoterminowych celów UE 
w zakresie energii i przeciwdziałania 
zmianie klimatu. Zainteresowane państwo 
członkowskie nie podpisuje umowy przez 
okres czterech miesięcy od momentu 
złożenia projektu umowy międzyrządowej. 
Okres analizowania może zostać 
przedłużony w porozumieniu z 
zainteresowanym państwem 
członkowskim. W przypadku braku opinii 
Komisji w ciągu okresu analizowania 
uznaje się, że Komisja nie wniosła 
zastrzeżeń.

Or. de

Poprawka 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, z własnej inicjatywy 
najpóźniej w terminie czterech tygodni od 
momentu, gdy została poinformowana 
o zakończeniu negocjacji, lub na wniosek 
państwa członkowskiego, które 

Jak najwcześniej, jednak nie później niż 
dwa tygodnie po zakończeniu negocjacji, 
zainteresowane państwo członkowskie 
informuje Komisję o zakończeniu 
negocjacji i przedkłada Komisji do analizy 
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negocjowało umowę międzyrządową, 
dokonać oceny zgodności wynegocjowanej 
umowy z prawem UE, zanim umowa 
zostanie podpisana. W przypadku gdy 
Komisja lub zainteresowane państwo 
członkowskie występuje o taką ocenę ex-
ante zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE, wynegocjowany, ale jeszcze 
nie podpisany projekt umowy 
międzyrządowej zostaje przedłożony 
Komisji do analizy. Zainteresowane 
państwo członkowskie nie podpisuje 
umowy przez okres czterech miesięcy od 
momentu złożenia projektu umowy 
międzyrządowej. Okres analizowania 
może zostać przedłużony w porozumieniu 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. W przypadku gdy 
wystąpiono o kontrolę zgodności, wobec 
braku opinii Komisji w ciągu okresu 
analizowania, uznaje się, że Komisja nie 
wniosła zastrzeżeń.

wynegocjowany, ale jeszcze niepodpisany
projekt umowy międzyrządowej, w tym 
załączniki do niej lub inne teksty, do 
których bezpośrednio odnosi się umowa. 
Obowiązkowi temu nie podlegają jednak
umowy zawierane między podmiotami 
komercyjnymi.

Or. en

Poprawka 101
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, z własnej inicjatywy 
najpóźniej w terminie czterech tygodni od 
momentu, gdy została poinformowana
o zakończeniu negocjacji, lub na wniosek 
państwa członkowskiego, które 
negocjowało umowę międzyrządową, 
dokonać oceny zgodności wynegocjowanej 
umowy z prawem UE, zanim umowa 
zostanie podpisana. W przypadku gdy
Komisja lub zainteresowane państwo 
członkowskie występuje o taką ocenę ex-
ante zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE, wynegocjowany, ale jeszcze 

Państwa członkowskie informują Komisję
o zakończeniu negocjacji, zanim umowa 
zostanie podpisana, i przedkładają Komisji 
projekt umowy. Komisja, w terminie
czterech tygodni od momentu, gdy została 
poinformowana o zakończeniu negocjacji, 
przekazuje zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu swoje uwagi dotyczące 
ewentualnej niezgodności z prawem UE.
Zanim umowa zostanie podpisana, 
zainteresowane państwo członkowskie 
należycie uwzględnia końcowe zalecenia 
Komisji odnoszące się do projektu umowy 
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nie podpisany projekt umowy 
międzyrządowej zostaje przedłożony 
Komisji do analizy. Zainteresowane
państwo członkowskie nie podpisuje 
umowy przez okres czterech miesięcy od 
momentu złożenia projektu umowy 
międzyrządowej. Okres analizowania 
może zostać przedłużony w porozumieniu 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. W przypadku gdy 
wystąpiono o kontrolę zgodności, wobec 
braku opinii Komisji w ciągu okresu 
analizowania, uznaje się, że Komisja nie 
wniosła zastrzeżeń.

i w stosownych przypadkach renegocjuje 
umowę. W razie braku opinii Komisji w 
ciągu okresu analizowania uznaje się, że 
Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

Or. en

Poprawka 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W odniesieniu do umów międzyrządowych 
przekazanych zgodnie z art. 3 ust. 3
Komisja, nie później niż trzy miesiące po 
przekazaniu umowy międzyrządowej, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego, które przekazało daną
umowę, dokonuje oceny jej zgodności z 
prawem UE i informuje państwo 
członkowskie o wszelkich 
niezgodnościach, jakie udało jej się 
stwierdzić w trakcie dokonywania oceny, 
oraz wyjaśnia przyczyny prawne tego 
rodzaju niezgodności i proponuje 
rozwiązanie mające na celu ich usunięcie. 
Zainteresowane państwo członkowskie nie 
podpisuje umowy przez okres trzech
miesięcy. Okres analizowania może zostać 
przedłużony w porozumieniu 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. W przypadku gdy 
wystąpiono o kontrolę zgodności, wobec 
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z zainteresowanym państwem 
członkowskim. W przypadku gdy 
wystąpiono o kontrolę zgodności, wobec 
braku opinii Komisji w ciągu okresu 
analizowania, uznaje się, że Komisja nie 
wniosła zastrzeżeń.

braku opinii Komisji w ciągu okresu 
analizowania, uznaje się, że Komisja nie 
wniosła zastrzeżeń.

Or. en

Poprawka 103
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jak najwcześniej, jednak nie później niż 
dwa tygodnie po zakończeniu negocjacji, 
zainteresowane państwo członkowskie 
informuje Komisję o zakończeniu 
negocjacji i przedkłada Komisji do analizy 
wynegocjowany, ale jeszcze niepodpisany
projekt umowy międzyrządowej, w tym 
załączniki do niej lub inne teksty, do 
których bezpośrednio odnosi się umowa. 
Obowiązkowi temu nie podlegają jednak
umowy zawierane między podmiotami 
komercyjnymi.
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Or. en

Poprawka 104
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie przedkładają 
Komisji do analizy wynegocjowane, ale 
jeszcze niepodpisane projekty umów 
międzyrządowych. Komisja najpóźniej 
w terminie czterech miesięcy od 
przedłożenia ocenia zgodność
wynegocjowanej umowy z prawem UE –
zwłaszcza w odniesieniu do prawa 
konkurencji i do przepisów dotyczących 
wewnętrznego rynku energii – a także 
z długoterminowymi celami Unii 
w zakresie energii i przeciwdziałania 
zmianie klimatu. Zainteresowane państwo 
członkowskie nie podpisuje umowy we 
wspomnianym okresie analizowania. 
Okres analizowania może zostać 
przedłużony w porozumieniu 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. W razie braku opinii 
Komisji w ciągu okresu analizowania 
uznaje się, że Komisja nie wniosła 
zastrzeżeń.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowa kontrola zgodności ex ante, kładąca nacisk na cele długoterminowe i przepisy 
dotyczące rynku wewnętrznego, może służyć państwom członkowskim za system wczesnego 
ostrzegania, który pomoże uniknąć skomplikowanego renegocjowania umowy 
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międzyrządowej.

Poprawka 105
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na wniosek państwa członkowskiego, 
które negocjowało umowę międzyrządową, 
Komisja dokonuje oceny zgodności 
wynegocjowanej umowy z prawem UE, 
zanim umowa zostanie podpisana. W 
przypadku gdy zainteresowane państwo 
członkowskie występuje o taką ocenę ex 
ante zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE, wynegocjowany, ale jeszcze 
niepodpisany projekt umowy 
międzyrządowej zostaje przedłożony 
Komisji do analizy. Zainteresowane 
państwo członkowskie nie podpisuje 
umowy przez okres dwóch miesięcy od 
momentu złożenia projektu umowy 
międzyrządowej. Okres analizowania może 
zostać przedłużony w porozumieniu 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. W przypadku gdy 
wystąpiono o kontrolę zgodności oraz w 
celu uniknięcia niepotrzebnego 
opóźnienia podpisania umowy Komisja 
jak najszybciej, jeszcze przed 
zakończeniem okresu analizowania, 
informuje państwo członkowskie o tym, że 
nie zamierza zgłaszać żadnych zastrzeżeń. 
Komisja dokłada starań, aby wyrazić
opinię, pozytywną lub negatywną, w 
sprawie wszystkich wniosków o kontrolę 
zgodności, lecz w razie braku opinii 
Komisji w ciągu okresu analizowania, 
uznaje się, że Komisja nie wniosła 
zastrzeżeń.

Or. en
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Poprawka 106
Takis Hadjigeorgiou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 107
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 108
Michael Theurer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ocena projektu umowy 
międzyrządowej skutkuje opinią 
negatywną, Komisja informuje o tym 
Parlament Europejski i przedstawia 
zainteresowanemu państwu 
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członkowskiemu możliwe rozwiązanie lub 
wskazuje na potrzebę przeprowadzenia 
ponownych negocjacji, co powinno zostać 
należycie uwzględnione przez dane 
państwo członkowskie.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi niezgodność 
wynegocjowanej umowy z prawem UE, 
państwo członkowskie powinno usunąć 
stwierdzoną niezgodność. Jeżeli państwo 
członkowskie podpisze umowę, nie 
usunąwszy uprzednio niezgodności, 
Komisja może wszcząć postępowanie w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 110
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poza wydaniem opinii prawnej Komisja
dokonuje również analizy wykazującej, w 
jakim zakresie w danym państwie trzecim 
wdrożone zostało oraz przestrzegane jest 
ustawodawstwo zgodne z prawodawstwem 
UE w zakresie energii, a w szczególności z 
przepisami określonymi w trzecim 
pakiecie energetycznym.
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Or. da

Poprawka 111
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ocena projektu umowy 
międzyrządowej skutkuje opinią 
negatywną, Komisja przedstawia możliwe 
rozwiązania lub wskazuje na potrzebę 
przeprowadzenia ponownych negocjacji, 
co powinno zostać należycie uwzględnione 
przez dane państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić następstwa poszczególnych etapów mechanizmu kontroli, co 
oznacza, że Komisja powinna zaproponować rozwiązania i zobowiązać dane państwo
członkowskie do uwzględnienia jej zaleceń.

Poprawka 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Spójność między umowami 

energetycznymi i inwestycyjnymi
Komisja Europejska musi dopilnować, 
aby umowy energetyczne zawierające 
postanowienia inwestycyjne były zgodne z 
prawem UE dotyczącym dwustronnych 
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umów inwestycyjnych oraz z polityką 
inwestycyjną Unii, w tym z wynikającymi z 
nich uprawnieniami w zakresie 
sprawowania kontroli i wydawania opinii 
przysługującymi Parlamentowi 
Europejskiemu. Komisja przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie tych 
szczegółowych postanowień dotyczących 
energii, które są istotne dla osiągnięcia 
celów niniejszej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Spójność między umowami energetycznymi i inwestycyjnymi jest niezbędna nie tylko ze 
względu na właściwe kształtowanie polityki, musi także odzwierciedlać kompetencje różnych 
podmiotów instytucjonalnych określone w Traktacie z Lizbony, na przykład przysługujące 
Parlamentowi Europejskiemu uprawnienia kontrolne w zakresie polityki inwestycyjnej.

Poprawka 113
Bernd Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ułatwia koordynację między 
państwami członkowskimi w celu:

1. Komisja ułatwia i wspiera koordynację 
między państwami członkowskimi w celu:

Or. de

Poprawka 114
Bernd Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zachowania spójności między 
umowami energetycznymi a 
inwestycyjnymi; Komisja dba o to, by 
umowy energetyczne, które zawierają 
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postanowienia dotyczące inwestycji, były 
spójne z prawodawstwem w zakresie 
dwustronnych umów inwestycyjnych;
Komisja dba również, aby prawo
Parlamentu Europejskiego do 
uczestnictwa w negocjacjach w sprawie 
przyszłych umów energetycznych 
zawierających postanowienia dotyczące 
inwestycji pozostało nienaruszone;
uwzględnia się przede wszystkim zalecenia 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
przyszłej polityki inwestycyjnej;

Or. de

Poprawka 115
Niki Tzavela

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) rozpoznawania wspólnych problemów 
związanych z umowami międzyrządowymi 
oraz analizowania odpowiednich działań i 
proponowania rozwiązań służących 
rozwiązywaniu tych problemów;

Or. en

Poprawka 116
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opracowywania, na podstawie 
najlepszych praktyk, standardowych 
klauzul, których zastosowanie zapewni 
pełną zgodność przyszłych umów 

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

międzyrządowych z prawodawstwem UE 
w zakresie energii oraz poziom 
bezpieczeństwa dostaw energii 
przewidziany w długoterminowych celach 
UE w zakresie energii i przeciwdziałania 
zmianie klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia renegocjacji umów długoterminowe cele UE w zakresie energii i 
przeciwdziałania zmianie klimatu należy uwzględnić już na samym początku.

Poprawka 117
András Gyürk

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) opracowywania, na podstawie 
najlepszych praktyk, niewiążących
standardowych klauzul, których 
zastosowanie znacznie zwiększy zgodność 
przyszłych umów międzyrządowych z 
prawodawstwem UE w zakresie energii.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie standardowych klauzul co prawda przyczynia się do zwiększenia zgodności 
wynegocjowanej umowy międzyrządowej z prawem UE, jednak nie zapewnia pełnej zgodności 
tych części umowy, które nie są objęte standardowymi klauzulami.

Poprawka 118
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) opracowywania, na podstawie 
najlepszych praktyk, standardowych 
klauzul, których zastosowanie zapewniłoby
pełną zgodność przyszłych umów 
międzyrządowych z prawodawstwem UE 
w zakresie energii.

Or. en

Poprawka 119
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) koordynowania umów w celu 
zapewnienia, że zdolności fizyczne i 
przepustowość rurociągów są do siebie 
dostosowane oraz odpowiadają celom w 
zakresie energii i przeciwdziałania 
zmianie klimatu, a także poziomowi 
bezpieczeństwa dostaw osiągniętemu na 
podstawie długoterminowych celów Unii 
w zakresie energii i przeciwdziałania 
zmianie klimatu, co zapobiega dalszemu 
blokowaniu Unii z powodu nadwyżki 
zdolności produkcyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia renegocjacji umów długoterminowe cele UE w zakresie energii i 
przeciwdziałania zmianie klimatu należy uwzględnić już na samym początku, a ponadto
należy unikać takich postanowień umownych, które blokują zdolność produkcyjną bez 
faktycznej dostawy energii, nie tylko z perspektywy gospodarczej, lecz także z korzyścią dla 
europejskiego konsumenta.
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Poprawka 120
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) sprzyjania sporządzaniu 
wielostronnych umów międzyrządowych, 
które obejmują wiele państw 
członkowskich lub Unię jako całość, w 
odróżnieniu od krajowych umów
dwustronnych z państwami trzecimi.

Or. en

Poprawka 121
Bernd Lange

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) integracji i włączenia umów do 
wspólnej europejskiej polityki 
energetycznej zgodnie z planem działania 
na okres do 2050 r.

Or. de

Poprawka 122
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) opracowania wytycznych dotyczących 
prowadzenia negocjacji, aby 
zagwarantować zgodność z prawem Unii 
Europejskiej, zapewnić solidarność 
między państwami członkowskimi oraz 



PE480.533v01-00 72/76 AM\889089PL.doc

PL

zabezpieczyć dostawy energii.

Or. ro

Poprawka 123
Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przekazując Komisji informacje zgodnie z 
art. 3, państwo członkowskie decyduje o 
formie, w jakiej informacje te zostają 
przekazane, aby zadbać o ochronę 
poufnych informacji handlowych.

Or. fr

Poprawka 124
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

informacji poufnych. Wszystkie państwa 
członkowskie otrzymują podsumowania 
przepisów zawierających informacje 
uznawane za częściowo poufne.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ochrony poufności informacji handlowych. 
Podstawowe informacje na temat umów powinny jednak zostać udostępnione wszystkim 
państwom członkowskim, tak aby służyły osiągnięciu celów przedmiotowej decyzji.

Poprawka 125
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwo członkowskie 
zwróci się o to, aby część umowy była 
traktowana w sposób poufny, Komisja 
usuwa takie informacje z dokumentów 
przekazywanych państwom członkowskim, 
umieszczając w miejscu usunięcia 
informację dotyczącą tego, co zostało 
usunięte.

Or. en

Uzasadnienie

O ile właściwe jest usuwanie informacji poufnych z ujawnianych tekstów, o tyle państwa 
członkowskie powinny zostać poinformowane o usunięciu tego rodzaju informacji, a także o 
tym, w którym miejscu zostały one usunięte. Bez takiej informacji państwa członkowskie nie 
miałyby pewności co do tego, czy mają dostęp do całości czy tylko do części umowy, 
załączników lub innych dokumentów. W związku z tym należy umieścić odpowiednią 
adnotację, np. „Cenę ustala się na poziomie [usunięto]” lub „[Niniejszy załącznik został 
usunięty w celu zachowania poufności”] lub „[Dokument został usunięty w celu zachowania 
poufności]”.
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Poprawka 126
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd Sprawozdawczość i przegląd

Or. en

Uzasadnienie

W omawianej decyzji uwzględnić należy obowiązki w zakresie sprawozdawczości, aby 
zweryfikować, czy decyzja spełnia swój cel, oraz zapewnić demokratyczną kontrolę.

Poprawka 127
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cztery lata po wejściu w życie niniejszej 
decyzji Komisja przedkłada sprawozdanie 
na temat stosowania niniejszej decyzji 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu.

2. Po wejściu w życie niniejszej decyzji 
Komisja co roku przedkłada sprawozdanie 
na temat stosowania niniejszej decyzji 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu.

Or. ro

Poprawka 128
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Cztery lata po wejściu w życie niniejszej 
decyzji Komisja przedkłada sprawozdanie 
na temat stosowania niniejszej decyzji 

1. Dwa lata po wejściu w życie niniejszej 
decyzji Komisja przedkłada sprawozdanie 
na temat stosowania niniejszej decyzji 
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Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu.

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu.

Or. lt

Poprawka 129
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja powinna corocznie 
przedstawiać Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie z informacji 
otrzymanych zgodnie z art. 3 oraz 
przekazać mu kompleksową ocenę 
w terminie 24 miesięcy od daty wejścia w 
życie niniejszej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

W omawianej decyzji uwzględnić należy obowiązki w zakresie sprawozdawczości, aby 
zweryfikować, czy decyzja spełnia swój cel, oraz zapewnić demokratyczną kontrolę.

Poprawka 130
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W sprawozdaniu ocenia się w 
szczególności, czy w decyzji przewidziano 
odpowiednie ramy w celu zapewnienia 
pełnej zgodności umów międzyrządowych 
z prawem UE oraz wysokiego poziomu 
koordynacji między państwami 

2. W sprawozdaniu ocenia się w 
szczególności, czy w decyzji przewidziano 
odpowiednie ramy w celu zapewnienia 
pełnej zgodności umów międzyrządowych 
z prawem UE oraz wysokiego poziomu 
koordynacji między państwami 
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członkowskimi w odniesieniu do umów 
międzyrządowych.

członkowskimi w odniesieniu do umów 
międzyrządowych. Ponadto ocenia się w 
nim, czym ramy czasowe określone w 
niniejszej decyzji są odpowiednie i jaki 
wpływ wywierają one na negocjacje 
państw członkowskich z państwami 
trzecimi.

Or. en

Poprawka 131
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja skierowana jest do 
państw członkowskich.

Niniejsza decyzja skierowana jest do 
państw członkowskich i podmiotów, o 
których mowa w art. 3a.

Or. en


