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Ändringsförslag 20
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 194,

med beaktande av fördraget om 
upprättande av Europeiska 
atomenergigemenskapen (Euratom) och 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, särskilt artikel 194,

Or. en

Motivering

Detta beslut ska omfatta en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal på 
energiområdet och inkluderar handel med all slags energi. Den rättsliga grunden måste 
anpassas i enlighet därmed.

Ändringsförslag 21
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt unionens lagstiftning ska 
medlemsstaterna vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att de 
skyldigheter fullgörs som följer av 
fördragen eller av unionens institutioners 
akter. Medlemsstaterna bör därför undvika 
eller undanröja inslag som innebär 
motsättningar mellan unionens lagstiftning 
och internationella avtal som ingåtts mellan 
medlemsstaterna och tredjeländer.

(2) Enligt unionens lagstiftning ska 
medlemsstaterna vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att de 
skyldigheter fullgörs som följer av 
fördragen och det tredje energipaketet. 
Medlemsstaterna bör därför undvika eller 
undanröja inslag som innebär 
motsättningar mellan unionens lagstiftning 
och internationella avtal som ingåtts mellan 
medlemsstaterna och tredjeländer.

Or. en
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Motivering

Syftet med detta beslut är att tillhandahålla en mekanism för informationsutbyte om 
mellanstatliga avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer, så att kommissionen kan bli 
mer välinformerad om avtal som ingåtts av medlemsstaterna. Enligt detta beslut bör 
kommissionen förse medlemsstaterna med juridisk rådgivning när de förhandlar med 
tredjeländer. Rättsliga frågor bör vara fristående från de politiska och ekonomiska 
överväganden som uppkommer på grund av EU-institutionernas ad hoc-beslut.

Ändringsförslag 22
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Eftersom internationellt samarbete 
på energiområdet spelar en avgörande 
roll måste alla mellanstatliga avtal bygga 
på principen om ömsesidig respekt 
gentemot inblandade tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 23
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att den inre energimarknaden ska 
vara välfungerande krävs att den energi 
som importeras till unionen från 
tredjeländer omfattas fullt ut av 
bestämmelserna om inrättandet av en inre 
energimarknad. En inre energimarknad 
som inte fungerar som den ska försätter EU 
i ett sårbart läge när det gäller en trygg 
energiförsörjning. En hög grad av insyn när 
det gäller avtal mellan medlemsstater och 
tredjeländer på energiområdet skulle göra 

(3) För att säkra konsumentskyddet krävs 
att förfarandena för den energi som 
importeras till unionen från tredjeländer 
medger insyn och beaktar 
konsumenternas ekonomiska intressen. 
En inre energimarknad som inte fungerar 
som den ska försätter EU i ett sårbart läge 
när det gäller en trygg energiförsörjning. 
En hög grad av insyn när det gäller avtal 
mellan medlemsstater och tredjeländer på 
energiområdet skulle göra det möjligt för 
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det möjligt för unionen att vidta 
samordnade åtgärder, i solidarisk anda, för 
att se till att sådana avtal överensstämmer 
med unionens lagstiftning och effektivt 
tryggar energiförsörjningen.

unionen att vidta samordnade åtgärder, i 
solidarisk anda, för att se till att sådana 
avtal överensstämmer med unionens 
lagstiftning och effektivt tryggar 
energiförsörjningen. Det är dock av 
yttersta vikt att medlemsstaterna är 
fortsatt ansvariga för innehållet i de 
mellanstatliga avtalen.

Or. en

Ändringsförslag 24
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att den inre energimarknaden ska 
vara välfungerande krävs att den energi 
som importeras till unionen från 
tredjeländer omfattas fullt ut av 
bestämmelserna om inrättandet av en inre 
energimarknad. En inre energimarknad 
som inte fungerar som den ska försätter EU 
i ett sårbart läge när det gäller en trygg 
energiförsörjning. En hög grad av insyn när 
det gäller avtal mellan medlemsstater och 
tredjeländer på energiområdet skulle göra 
det möjligt för unionen att vidta 
samordnade åtgärder, i solidarisk anda, för 
att se till att sådana avtal överensstämmer 
med unionens lagstiftning och effektivt 
tryggar energiförsörjningen.

(3) För att den inre energimarknaden ska 
vara välfungerande krävs att den energi 
som importeras till unionen från 
tredjeländer omfattas fullt ut av 
bestämmelserna om inrättandet av en inre 
energimarknad. En inre energimarknad 
som inte fungerar som den ska försätter EU 
i ett sårbart läge när det gäller en trygg 
energiförsörjning. En hög grad av insyn när 
det gäller avtal mellan medlemsstater och 
tredjeländer på energiområdet skulle göra 
det möjligt för unionen att vidta 
samordnade åtgärder, i solidarisk anda, för 
att se till att sådana avtal överensstämmer 
med unionens lagstiftning och med 
unionens långsiktiga energi- och 
klimatmål, och effektivt tryggar 
energiförsörjningen, samtidigt som man 
bör undvika att bygga upp en 
överkapacitet, och på detta sätt skapa 
ekonomisk effektivitet, hållbarhet och 
rättvisa konsumentpriser.

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

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att den inre energimarknaden ska 
vara välfungerande krävs att den energi 
som importeras till unionen från 
tredjeländer omfattas fullt ut av 
bestämmelserna om inrättandet av en inre 
energimarknad. En inre energimarknad 
som inte fungerar som den ska försätter EU 
i ett sårbart läge när det gäller en trygg 
energiförsörjning. En hög grad av insyn när 
det gäller avtal mellan medlemsstater och 
tredjeländer på energiområdet skulle göra 
det möjligt för unionen att vidta 
samordnade åtgärder, i solidarisk anda, för 
att se till att sådana avtal överensstämmer 
med unionens lagstiftning och effektivt 
tryggar energiförsörjningen.

(3) För att den inre energimarknaden ska 
vara välfungerande krävs att den energi 
som importeras till unionen från 
tredjeländer omfattas fullt ut av 
bestämmelserna om inrättandet av en inre 
energimarknad. En inre energimarknad 
som inte fungerar som den ska försätter EU 
i ett sårbart läge när det gäller en trygg 
energiförsörjning och skulle undergräva 
alla potentiella fördelar för industrin och 
konsumenterna i EU. En hög grad av 
insyn när det gäller avtal mellan 
medlemsstater och tredjeländer på 
energiområdet skulle göra det möjligt för 
unionen att vidta samordnade åtgärder, i 
solidarisk anda, för att se till att sådana 
avtal överensstämmer med unionens 
lagstiftning och effektivt tryggar 
energiförsörjningen.

Or. en

Ändringsförslag 26
Giles Chichester

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att den inre energimarknaden ska 
vara välfungerande krävs att den energi 
som importeras till unionen från 
tredjeländer omfattas fullt ut av 
bestämmelserna om inrättandet av en inre 
energimarknad. En inre energimarknad 
som inte fungerar som den ska försätter EU 
i ett sårbart läge när det gäller en trygg 

(3) För att den inre energimarknaden ska 
vara välfungerande krävs att den energi 
som importeras till unionen från 
tredjeländer omfattas fullt ut av 
bestämmelserna om inrättandet av en inre 
energimarknad. En inre energimarknad 
som inte fungerar som den ska försätter EU 
i ett sårbart läge när det gäller en trygg 
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energiförsörjning. En hög grad av insyn 
när det gäller avtal mellan medlemsstater 
och tredjeländer på energiområdet skulle 
göra det möjligt för unionen att vidta 
samordnade åtgärder, i solidarisk anda, för 
att se till att sådana avtal överensstämmer 
med unionens lagstiftning och effektivt 
tryggar energiförsörjningen.

energiförsörjning. En lämplig grad av 
insyn när det gäller avtal mellan 
medlemsstater och tredjeländer på 
energiområdet skulle göra det möjligt för 
unionen att vidta samordnade åtgärder, i 
solidarisk anda, för att se till att sådana 
avtal överensstämmer med unionens 
lagstiftning och effektivt tryggar 
energiförsörjningen.

Or. en

Ändringsförslag 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den nya mekanismen för 
informationsutbyte bör endast omfatta 
mellanstatliga avtal som kan påverka den 
inre marknaden för energi eller en trygg 
energiförsörjning eftersom de här två 
frågorna är nära förbundna med 
varandra. Den bör särskilt omfatta alla 
mellanstatliga avtal som påverkar 
leveranserna av gas, olja och elektricitet 
genom fast infrastruktur eller som påverkar 
den totala mängd energi som importeras till 
unionen från tredjeländer.

(4) Den nya mekanismen för 
informationsutbyte bör omfatta alla 
mellanstatliga avtal som påverkar 
leveranserna av gas, olja och elektricitet 
genom fast infrastruktur eller som påverkar 
den totala mängd energi som importeras till 
unionen från tredjeländer. Vid 
tillämpningen av detta beslut bör avtal 
mellan medlemsstater och offentligägda 
kommersiella organ i tredjeländer också 
betraktas som ”mellanstatliga avtal”.

Or. en

Ändringsförslag 28
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den nya mekanismen för (4) Den nya mekanismen för 
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informationsutbyte bör endast omfatta 
mellanstatliga avtal som kan påverka den 
inre marknaden för energi eller en trygg 
energiförsörjning eftersom de här två 
frågorna är nära förbundna med varandra. 
Den bör särskilt omfatta alla mellanstatliga 
avtal som påverkar leveranserna av gas, 
olja och elektricitet genom fast 
infrastruktur eller som påverkar den totala 
mängd energi som importeras till unionen 
från tredjeländer.

informationsutbyte bör endast omfatta 
mellanstatliga avtal om energiimport som 
kan påverka den inre marknaden för energi 
eller en trygg energiförsörjning eftersom de 
här två frågorna är nära förbundna med 
varandra. Den bör särskilt omfatta alla 
mellanstatliga avtal som påverkar 
leveranserna av gas, olja och elektricitet 
genom fast infrastruktur eller som påverkar 
den totala mängd energi som importeras till 
unionen från tredjeländer. Exporten av 
gas, olja eller el omfattas inte av 
mekanismen.

Or. en

Ändringsförslag 29
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den nya mekanismen för 
informationsutbyte bör endast omfatta 
mellanstatliga avtal som kan påverka den 
inre marknaden för energi eller en trygg 
energiförsörjning eftersom de här två 
frågorna är nära förbundna med varandra. 
Den bör särskilt omfatta alla mellanstatliga 
avtal som påverkar leveranserna av gas, 
olja och elektricitet genom fast 
infrastruktur eller som påverkar den totala 
mängd energi som importeras till unionen 
från tredjeländer.

(4) Den nya mekanismen för 
informationsutbyte bör endast omfatta 
mellanstatliga avtal som påverkar den inre 
marknaden för energi eller en trygg 
energiförsörjning eftersom de här två 
frågorna är nära förbundna med varandra. 
Den bör särskilt omfatta alla mellanstatliga 
avtal som påverkar leveranserna av gas, 
olja och elektricitet genom fast 
infrastruktur eller som påverkar den totala 
mängd energi som importeras till unionen 
från tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 30
Krišjānis Kariņš

Förslag till beslut
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den nya mekanismen för 
informationsutbyte bör endast omfatta 
mellanstatliga avtal som kan påverka den 
inre marknaden för energi eller en trygg 
energiförsörjning eftersom de här två 
frågorna är nära förbundna med varandra. 
Den bör särskilt omfatta alla mellanstatliga 
avtal som påverkar leveranserna av gas, 
olja och elektricitet genom fast 
infrastruktur eller som påverkar den totala 
mängd energi som importeras till unionen 
från tredjeländer.

(4) Den nya mekanismen för 
informationsutbyte bör endast omfatta 
mellanstatliga avtal som påverkar den inre 
marknaden för energi eller en trygg 
energiförsörjning eftersom de här två 
frågorna är nära förbundna med varandra. 
Den bör särskilt omfatta alla mellanstatliga 
avtal som påverkar leveranserna av gas, 
olja och elektricitet genom fast 
infrastruktur eller som påverkar den totala 
mängd energi som importeras till unionen 
från tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 31
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den nya mekanismen för 
informationsutbyte bör endast omfatta 
mellanstatliga avtal som kan påverka den 
inre marknaden för energi eller en trygg 
energiförsörjning eftersom de här två 
frågorna är nära förbundna med varandra. 
Den bör särskilt omfatta alla mellanstatliga 
avtal som påverkar leveranserna av gas, 
olja och elektricitet genom fast 
infrastruktur eller som påverkar den totala 
mängd energi som importeras till unionen 
från tredjeländer.

(Berör ej den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör ej den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 32
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kommissionen bör se till att de 
europeiska konsumenternas intressen 
iakttas genom att vidhålla att 
mellanstatliga avtal på energiområdet ska 
vara förenliga med unionslagstiftningen, i 
synnerhet med bestämmelserna om den 
inre marknaden för energi och tillgången 
för tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 33
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) För handelsavtal på energiområdet 
som ingås med tredjeländer och som 
huvudsakligen syftar till att undanröja 
handelshinder såsom tullar och kvoter bör 
artikel 207 i FEUF gälla.

Or. en

Ändringsförslag 34
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Mellanstatliga avtal som i sin helhet 
behöver anmälas till kommissionen på 
grundval av andra unionsrättsakter såsom
[Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr …/… av den … om införande av 
övergångsordningar för bilaterala 
investeringsavtal mellan medlemsstater och 
tredjeländer]13 bör undantas från den 
mekanism för informationsutbyte som 
inrättas genom detta beslut.

(5) Mellanstatliga avtal som i sin helhet 
behöver anmälas till kommissionen på 
grundval av [Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr …/… av den … 
om införande av övergångsordningar för 
bilaterala investeringsavtal mellan 
medlemsstater och tredjeländer]13 bör 
undantas från den mekanism för 
informationsutbyte som inrättas genom 
detta beslut. Kommissionen bör dock 
granska sådana bilaterala 
investeringsavtal mellan medlemsstater 
och tredjeländer med avseende på de 
speciella bestämmelser om 
energiförsörjning i dem som berör detta 
besluts tillämpningsområde, och lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 35
Bendt Bendtsen

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att främja principen om 
reciprocitet i unionens externa 
energidimension bör medlemsstaterna 
uppmanas att endast skriva under avtal 
med tredjeländer som har infört 
lagstiftning på energiområdet som 
uppfyller unionens marknadsregler i det 
tredje energipaketet1, särskilt 
bestämmelserna om åtskillnad av ägande.
________________
1 EUT L 211, 14.8.2009.
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Or. da

Motivering

När energimarknaderna integreras blir marknaderna effektivare. Därför bör investerare och 
marknadsaktörer ges samma möjligheter att agera i tredjeländer som tredjeländerna har i 
EU.

Ändringsförslag 36
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta beslut bör inte gälla avtal mellan 
kommersiella organ, med undantag för om 
det mellanstatliga avtalet innehåller 
uttryckliga hänvisningar till sådana 
kommersiella avtal. Kommersiella 
operatörer som förhandlar om 
kommersiella avtal med operatörer från 
tredjeländer får dock be kommissionen om 
vägledning för att undvika potentiella 
konflikter med unionens lagstiftning.

(7) Detta beslut bör inte gälla avtal mellan 
kommersiella organ, med undantag för om 
det mellanstatliga avtalet innehåller 
uttryckliga hänvisningar till sådana 
kommersiella avtal eller undantagsvis då 
det inte finns något mellanstatligt avtal 
för ett energiprojekt som påverkar den 
inre marknaden för energi eller en trygg 
energiförsörjning. Kommersiella 
operatörer som förhandlar om 
kommersiella avtal med operatörer från 
tredjeländer får dock be kommissionen om 
vägledning för att undvika potentiella 
konflikter med unionens lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 37
Gaston Franco

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta beslut bör inte gälla avtal mellan 
kommersiella organ, med undantag för om 
det mellanstatliga avtalet innehåller 
uttryckliga hänvisningar till sådana 

(7) Detta beslut bör inte gälla avtal mellan 
kommersiella organ. Kommersiella 
operatörer som förhandlar om 
kommersiella avtal med operatörer från 
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kommersiella avtal. Kommersiella 
operatörer som förhandlar om 
kommersiella avtal med operatörer från 
tredjeländer får dock be kommissionen om 
vägledning för att undvika potentiella 
konflikter med unionens lagstiftning.

tredjeländer får dock be kommissionen om 
vägledning för att undvika potentiella 
konflikter med unionens lagstiftning.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Fiorello Provera

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta beslut bör inte gälla avtal mellan 
kommersiella organ, med undantag för om 
det mellanstatliga avtalet innehåller 
uttryckliga hänvisningar till sådana 
kommersiella avtal. Kommersiella 
operatörer som förhandlar om 
kommersiella avtal med operatörer från 
tredjeländer får dock be kommissionen om 
vägledning för att undvika potentiella 
konflikter med unionens lagstiftning.

(7) Detta beslut bör inte gälla avtal mellan 
kommersiella organ. Kommersiella 
operatörer som förhandlar om 
kommersiella avtal med operatörer från 
tredjeländer får dock be kommissionen om 
vägledning för att undvika potentiella 
konflikter med unionens lagstiftning.

Or. en

Motivering

Avtal mellan kommersiella aktörer måste undantas från detta beslut eftersom de är avgörande 
för en fungerande konkurrens och måste förbli konfidentiella. Enligt nyligen antagna 
EU-bestämmelser ska dessutom privata företag redan anmäla uppgifter om kommersiella 
avtal till kommissionen (förordningarna (EU) nr 994/2010 och (EU) nr 1227/2011).
EU-institutionerna bör i detta skede prioritera att tillämpa dessa bestämmelser snarare än att 
anta nya.

Ändringsförslag 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till beslut
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta beslut bör inte gälla avtal mellan 
kommersiella organ, med undantag för om 
det mellanstatliga avtalet innehåller 
uttryckliga hänvisningar till sådana 
kommersiella avtal. Kommersiella 
operatörer som förhandlar om 
kommersiella avtal med operatörer från 
tredjeländer får dock be kommissionen om 
vägledning för att undvika potentiella 
konflikter med unionens lagstiftning.

(7) Detta beslut bör inte gälla avtal mellan 
kommersiella organ. Kommersiella 
operatörer som förhandlar om 
kommersiella avtal med operatörer från 
tredjeländer får dock be kommissionen om 
vägledning för att undvika potentiella 
konflikter med unionens lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 40
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta beslut bör inte gälla avtal mellan 
kommersiella organ, med undantag för om 
det mellanstatliga avtalet innehåller 
uttryckliga hänvisningar till sådana 
kommersiella avtal. Kommersiella 
operatörer som förhandlar om 
kommersiella avtal med operatörer från 
tredjeländer får dock be kommissionen om 
vägledning för att undvika potentiella 
konflikter med unionens lagstiftning.

(7) Detta beslut bör inte gälla avtal mellan 
kommersiella organ. Kommersiella 
operatörer som förhandlar om 
kommersiella avtal med operatörer från 
tredjeländer får dock be kommissionen om 
vägledning för att undvika potentiella 
konflikter med unionens lagstiftning.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör på förhand 
underrätta kommissionen om sin avsikt att 
inleda förhandlingar om nya mellanstatliga 
avtal eller ändringar av befintliga 
mellanstatliga avtal. Kommissionen bör
regelbundet hållas underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Den bör även 
ha rätt att delta som observatör vid 
förhandlingarna. Medlemsstater får även 
begära att kommissionen biträder dem 
under deras förhandlingar med 
tredjeländer.

(9) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
underrätta kommissionen om förhandlingar 
om nya mellanstatliga avtal eller ändringar 
av befintliga mellanstatliga avtal. Om en 
medlemsstat väljer att underrätta 
kommissionen bör kommissionen 
regelbundet hållas underrättad om de 
pågående förhandlingarna.
Medlemsstaterna kan uppmana 
kommissionen att delta som observatör vid 
förhandlingarna. Medlemsstater får även 
begära att kommissionen biträder dem 
under deras förhandlingar med 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 42
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör på förhand
underrätta kommissionen om sin avsikt att 
inleda förhandlingar om nya mellanstatliga 
avtal eller ändringar av befintliga 
mellanstatliga avtal. Kommissionen bör 
regelbundet hållas underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Den bör även 

(9) Medlemsstaterna bör underrätta 
kommissionen om sin avsikt att inleda 
förhandlingar om nya mellanstatliga avtal 
eller ändringar av befintliga mellanstatliga 
avtal inom rimlig tid. Kommissionen bör 
regelbundet hållas underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Medlemsstater 
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ha rätt att delta som observatör vid 
förhandlingarna. Medlemsstater får även 
begära att kommissionen biträder dem 
under deras förhandlingar med 
tredjeländer.

får även begära att kommissionen biträder 
dem under deras förhandlingar med 
tredjeländer. Det är emellertid viktigt att 
inte äventyra medlemsstaternas möjlighet 
att förhandla innehållet i avtalen.

Or. en

Ändringsförslag 43
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör på förhand
underrätta kommissionen om sin avsikt att 
inleda förhandlingar om nya mellanstatliga 
avtal eller ändringar av befintliga 
mellanstatliga avtal. Kommissionen bör
regelbundet hållas underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Den bör även 
ha rätt att delta som observatör vid 
förhandlingarna. Medlemsstater får även 
begära att kommissionen biträder dem 
under deras förhandlingar med 
tredjeländer.

(9) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
underrätta kommissionen om förhandlingar 
om nya mellanstatliga avtal eller ändringar 
av befintliga mellanstatliga avtal. Om en 
medlemsstat väljer att underrätta 
kommissionen bör kommissionen
regelbundet hållas underrättad om de 
pågående förhandlingarna.
Medlemsstaterna kan uppmana 
kommissionen att delta som observatör vid 
förhandlingarna. Medlemsstater får även 
begära att kommissionen biträder dem 
under deras förhandlingar med 
tredjeländer.

Or. en

Motivering

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.
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Ändringsförslag 44
Giles Chichester

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna bör på förhand 
underrätta kommissionen om sin avsikt att 
inleda förhandlingar om nya mellanstatliga 
avtal eller ändringar av befintliga 
mellanstatliga avtal. Kommissionen bör 
regelbundet hållas underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Den bör även 
ha rätt att delta som observatör vid 
förhandlingarna. Medlemsstater får även 
begära att kommissionen biträder dem 
under deras förhandlingar med 
tredjeländer.

(9) Medlemsstaterna bör på förhand 
underrätta kommissionen om sin avsikt att 
inleda förhandlingar om nya mellanstatliga 
avtal eller ändringar av befintliga 
mellanstatliga avtal. Kommissionen bör 
regelbundet hållas underrättad om de 
pågående förhandlingarna. 
Medlemsstaterna får begära att 
kommissionen deltar som observatör eller 
biträder dem vid deras förhandlingar med 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 45
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kommissionen bör, på eget initiativ 
eller på begäran av den medlemsstat som 
har förhandlat om det mellanstatliga 
avtalet, ha rätt att bedöma det förhandlade 
avtalets förenlighet med unionens 
lagstiftning innan avtalet har 
undertecknats.

(10) Kommissionen bör bedöma det 
förhandlade avtalets förenlighet med 
unionens lagstiftning och med unionens 
långsiktiga energi- och klimatmål innan 
avtalet har undertecknats, och avge ett 
yttrande om behovet av omförhandling 
mot bakgrund av kraven i 
EU:s lagstiftning, vilket den berörda 
medlemsstaten vederbörligen bör beakta.
Om medlemsstaten inte tar vederbörlig 
hänsyn till yttrandet bör kommissionen 
inleda överträdelseförfaranden.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Giles Chichester

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kommissionen bör, på eget initiativ 
eller på begäran av den medlemsstat som 
har förhandlat om det mellanstatliga 
avtalet, ha rätt att bedöma det förhandlade 
avtalets förenlighet med unionens 
lagstiftning innan avtalet har 
undertecknats.

(10) Kommissionen bör, på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det 
mellanstatliga avtalet, bedöma det 
förhandlade avtalets förenlighet med 
unionens lagstiftning innan avtalet har 
undertecknats.

Or. en

Ändringsförslag 47
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Kommissionen bör, på eget initiativ 
eller på begäran av den medlemsstat som 
har förhandlat om det mellanstatliga 
avtalet, ha rätt att bedöma det förhandlade 
avtalets förenlighet med unionens 
lagstiftning innan avtalet har 
undertecknats.

(10) Kommissionen bör endast på begäran 
av den medlemsstat som har förhandlat om 
det mellanstatliga avtalet, ha rätt att 
bedöma det förhandlade avtalets 
förenlighet med unionens lagstiftning 
innan avtalet har undertecknats.

Or. en

Ändringsförslag 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att alla andra medlemsstater ska 
ha möjlighet att få fullständig information 
ska alla slutliga, ratificerade avtal som 
omfattas av detta beslut översändas till 
kommissionen.

(11) För att alla andra medlemsstater ska 
ha möjlighet att få fullständig information 
ska alla slutliga, ratificerade mellanstatliga 
avtal som omfattas av detta beslut 
översändas till kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Giles Chichester

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör göra all 
information som tas emot tillgänglig för 
alla andra medlemsstater i elektronisk 
form. Den bör ta hänsyn till begäran från 
medlemsstaterna om att den information 
som lämnas in, särskilt kommersiella 
uppgifter, ska behandlas konfidentiellt. En 
begäran om konfidentialitet bör dock inte 
begränsa kommissionens egen tillgång till
konfidentiella uppgifter, eftersom den 
behöver uttömmande information för sin 
egen bedömning. En begäran om 
konfidentialitet påverkar inte rätten till 
tillgång till handlingar enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar.16

(12) Kommissionen bör göra all 
ändamålsenlig information tillgänglig för 
alla andra medlemsstater i elektronisk 
form. Den bör ta hänsyn till begäran från 
medlemsstaterna om att den information 
som lämnas in, särskilt kommersiella 
uppgifter, ska behandlas konfidentiellt. En 
begäran om konfidentialitet bör dock inte 
begränsa kommissionens egen tillgång till 
konfidentiella uppgifter, eftersom den 
behöver uttömmande information för sin 
egen bedömning. En begäran om 
konfidentialitet påverkar inte rätten till 
tillgång till handlingar enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar.16

Or. en

Ändringsförslag 50
Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kommissionen bör göra all 
information som tas emot tillgänglig för 
alla andra medlemsstater i elektronisk 
form. Den bör ta hänsyn till begäran från 
medlemsstaterna om att den information 
som lämnas in, särskilt kommersiella 
uppgifter, ska behandlas konfidentiellt. En 
begäran om konfidentialitet bör dock inte 
begränsa kommissionens egen tillgång till 
konfidentiella uppgifter, eftersom den 
behöver uttömmande information för sin 
egen bedömning. En begäran om
konfidentialitet påverkar inte rätten till 
tillgång till handlingar enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar.16

(12) Kommissionen bör göra all 
information som tas emot tillgänglig för 
alla andra medlemsstater i en säker 
elektronisk form. Den bör ta hänsyn till 
begäran från medlemsstaterna om att den 
information som lämnas in, särskilt 
kommersiella uppgifter, ska behandlas 
konfidentiellt. En begäran om 
konfidentialitet bör dock inte begränsa 
kommissionens egen tillgång till 
konfidentiella uppgifter, eftersom den 
behöver uttömmande information för sin 
egen bedömning. En begäran om 
konfidentialitet påverkar inte rätten till 
tillgång till handlingar enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar.16

Or. en

Ändringsförslag 51
Krišjānis Kariņš

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett ständigt informationsutbyte om 
mellanstatliga avtal på unionsnivå skulle 
göra det möjligt att utveckla bästa praxis. 
Kommissionen bör på grundval av dessa 
exempel på bästa praxis rekommendera 
standardklausuler för mellanstatliga avtal 
mellan medlemsstater och tredjeländer. 
Användningen av dessa icke-bindande 
standardklausuler bör undanröja risken för 
mellanstatliga avtal som strider mot 

(13) Ett ständigt informationsutbyte om 
mellanstatliga avtal på unionsnivå skulle 
göra det möjligt att utveckla bästa praxis. 
Kommissionen bör på grundval av dessa 
exempel på bästa praxis rekommendera 
icke-bindande standardklausuler för 
mellanstatliga avtal mellan medlemsstater 
och tredjeländer. Standardklausulerna bör 
särskilt ta upp att mellanstatliga avtal ska 
vara förenliga med EU:s 
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unionens lagstiftning. konkurrenslagstiftning och lagstiftningen 
för den inre marknaden för energi.
Användningen av dessa icke-bindande 
standardklausuler bör undanröja risken för 
mellanstatliga avtal som strider mot 
unionens lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 52
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett ständigt informationsutbyte om 
mellanstatliga avtal på unionsnivå skulle 
göra det möjligt att utveckla bästa praxis. 
Kommissionen bör på grundval av dessa 
exempel på bästa praxis rekommendera 
standardklausuler för mellanstatliga avtal 
mellan medlemsstater och tredjeländer. 
Användningen av dessa icke-bindande 
standardklausuler bör undanröja risken för 
mellanstatliga avtal som strider mot 
unionens lagstiftning.

(13) Ett ständigt informationsutbyte om 
mellanstatliga avtal på unionsnivå skulle 
göra det möjligt att utveckla bästa praxis. 
Kommissionen bör på grundval av dessa 
exempel på bästa praxis rekommendera 
icke-bindande standardklausuler för 
mellanstatliga avtal mellan medlemsstater 
och tredjeländer. Användningen av dessa 
icke-bindande standardklausuler bör 
undanröja risken för mellanstatliga avtal 
som strider mot unionens lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 53
Bernd Lange

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Mellanstatliga avtal påverkar den 
gemensamma politiken eftersom det finns 
både en inre energimarknad och en 
gemensam energistrategi i unionen. 
Därför bör man se till att mellanstatliga 
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avtal passar in i det gemensamma 
politiska konceptet.

Or. de

Ändringsförslag 54
Bernd Lange

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Många energiavtal innehåller 
bestämmelser om investeringar. 
Exempelvis innehåller energistadgan 
bestämmelser om investeringar. Därför 
bör man säkra fortsatt överensstämmelse 
mellan energiavtal och investeringsavtal. 
I detta sammanhang bör det framför allt 
tas hänsyn till Europaparlamentets 
rättigheter och rekommendationer 
beträffande framtidens 
investeringspolitik.

Or. de

Ändringsförslag 55
Bernd Lange

Förslag till beslut
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Vid samordning av mellanstatliga 
avtal bör EU-kommissionen inta en aktiv 
och främjande roll för att garantera att 
alla mål som eftersträvas ska kunna 
genomföras.

Or. de
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Ändringsförslag 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer, Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen
Konrad Szymański
för ECR-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta beslut fastställs en mekanism för 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på mellanstatliga avtal.

1. I detta beslut fastställs en mekanism för 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på mellanstatliga avtal, i syfte att 
sträva efter samstämmiga yttre åtgärder 
på energiområdet, säkerställa 
överensstämmelse med 
unionslagstiftningen och uppnå den nivå 
av energiförsörjningstrygghet som 
eftersträvas i unionens långsiktiga energi-
och klimatmål, och de mål som beskrivs i 
färdplanen fram till 2050.

Or. en

Ändringsförslag 57
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta beslut fastställs en mekanism för 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på mellanstatliga avtal.

1 I detta beslut fastställs en mekanism för 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på mellanstatliga avtal mellan 
medlemsstaterna och tredje länder på 
energiområdet.

Or. ro
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Ändringsförslag 58
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta beslut fastställs en mekanism för 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på mellanstatliga avtal.

1. I detta beslut fastställs en mekanism för 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och kommissionen med 
avseende på mellanstatliga avtal på 
energiområdet.

Or. en

Ändringsförslag 59
Michael Theurer

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör dock granska sådana 
bilaterala investeringsavtal mellan 
medlemsstater och tredjeländer med 
avseende på de speciella bestämmelserna 
om energiförsörjning som berör detta 
besluts tillämpningsområde, och lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) mellanstatliga avtal: alla rättsligt 
bindande avtal som ingåtts mellan 

(1) mellanstatliga avtal: alla rättsligt 
bindande avtal på energiområdet som 
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medlemsstater och tredjeländer och som 
kan påverka hur den inre marknaden för 
energi fungerar eller en trygg 
energiförsörjning i unionen.

ingåtts mellan medlemsstater och 
tredjeländer. Vid tillämpningen av detta 
beslut ska avtal mellan medlemsstater och 
offentligägda kommersiella organ i 
tredjeländer också betraktas som 
”mellanstatliga avtal”.

Or. en

Ändringsförslag 61
Krišjānis Kariņš

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) mellanstatliga avtal: alla rättsligt 
bindande avtal som ingåtts mellan 
medlemsstater och tredjeländer och som 
kan påverka hur den inre marknaden för 
energi fungerar eller en trygg 
energiförsörjning i unionen.

(1) mellanstatliga avtal: alla rättsligt 
bindande avtal som ingåtts mellan 
medlemsstater och tredjeländer och som 
påverkar hur den inre marknaden för 
energi fungerar eller en trygg 
energiförsörjning i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 62
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) mellanstatliga avtal: alla rättsligt 
bindande avtal som ingåtts mellan 
medlemsstater och tredjeländer och som 
kan påverka hur den inre marknaden för 
energi fungerar eller en trygg 
energiförsörjning i unionen.

(1) mellanstatliga avtal: alla rättsligt 
bindande avtal som ingåtts mellan 
medlemsstater och tredjeländer och som 
påverkar hur den inre marknaden för 
energi fungerar eller en trygg 
energiförsörjning i unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) mellanstatliga avtal: alla rättsligt 
bindande avtal som ingåtts mellan 
medlemsstater och tredjeländer och som 
kan påverka hur den inre marknaden för 
energi fungerar eller en trygg 
energiförsörjning i unionen.

(1) mellanstatliga avtal: alla rättsligt 
bindande avtal eller samförståndsavtal
som ingåtts mellan medlemsstater och 
tredjeländer och som kan påverka hur den 
inre marknaden för energi fungerar eller en 
trygg energiförsörjning i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 64
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) mellanstatliga avtal: alla rättsligt 
bindande avtal som ingåtts mellan 
medlemsstater och tredjeländer och som 
kan påverka hur den inre marknaden för 
energi fungerar eller en trygg 
energiförsörjning i unionen.

(Berör ej den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör ej den svenska versionen.)

Ändringsförslag 65
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) kommersiella avtal: alla rättsligt 
bindande avtal mellan kommersiella 
organ om utveckling, drift och funktion 
gällande energiinfrastruktur, 
energiförsörjning och energitjänster från 
tredjeländer som kan påverka hur den 
inre marknaden för energi fungerar eller 
en trygg energiförsörjning i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 66
Bendt Bendtsen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande.
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller 
provisoriskt tillämpade mellanstatliga 
avtal som kommissionen redan har 
underrättats om enligt förordning (EU) 
nr 994/2010 vid dagen för detta besluts 
ikraftträdande och som uppfyller kraven i 
denna punkt ska anses vara översända i 
den mening som avses i detta beslut.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande.
Senast sex månader efter det att de 
mellanstatliga avtalen lagts fram i sin 
helhet ska kommissionen bedöma avtalens 
förenlighet med EU-rätten, särskilt med 
unionens konkurrenslagstiftning och 
lagstiftning om den inre marknaden för 
energi. Om kommissionen bedömer att det 
översända mellanstatliga avtalet inte är 
förenligt med EU-rätten ska den berörda 
medlemsstaten vidta alla åtgärder som 
behövs för att undanröja den konstaterade 
oförenligheten. Kommissionen ska göra 
den dokumentation som mottagits 
tillgänglig i elektronisk form för alla andra 
medlemsstater, men får inte 
vidarebefordra uppgifter som den berörda 
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medlemsstaten har angivit är 
konfidentiella.

Or. da

Ändringsförslag 67
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller 
provisoriskt tillämpade mellanstatliga 
avtal som kommissionen redan har 
underrättats om enligt förordning (EU) 
nr 994/2010 vid dagen för detta besluts 
ikraftträdande och som uppfyller kraven i 
denna punkt ska anses vara översända i 
den mening som avses i detta beslut.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Avtal mellan kommersiella 
organ omfattas inte av denna skyldighet. 
Kommissionen ska, inom sex månader 
efter det att de mellanstatliga avtalen 
översänts i sin helhet, inklusive bilagor 
och andra texter som de uttryckligen 
hänvisar till samt alla ändringar av 
avtalen, bedöma om de är förenliga med 
unionslagstiftningen, i synnerhet med 
EU:s konkurrenslagstiftning och 
lagstiftningen för den inre marknaden för 
energi. Om det översända mellanstatliga 
avtalet inte är förenligt med 
unionslagstiftningen ska medlemsstaten 
vidta alla lämpliga åtgärder för att 
avlägsna den konstaterade 
oförenligheten. Kommissionen ska göra 
den dokumentation som mottagits 
tillgänglig i elektronisk form för alla 
andra medlemsstater, men ska inte 
offentliggöra information som 
medlemsstaten har angivit är 
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konfidentiell.

Or. en

Motivering

Det är onödigt att översända texter som inte påverkar den inre marknaden. Avtal mellan 
kommersiella organ är mycket viktiga konkurrensverktyg och de måste förbli konfidentiella.
Annars kan företagens kommersiella styrka skadas.

Ändringsförslag 68
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska, inom sex månader 
efter det att de mellanstatliga avtalen 
översänts i sin helhet, inklusive bilagor 
och andra texter som de uttryckligen 
hänvisar till samt alla ändringar av 
avtalen, lämna sina synpunkter till 
berörda medlemsstater om avtalen är 
förenliga med unionslagstiftningen. 
Medlemsstaterna ska göra allt för att så 
snart som möjligt beakta synpunkterna 
och senast under den första 
ändringsomgången eller 
omförhandlingen. Kommissionen ska göra 
den dokumentation som mottagits 
tillgänglig i elektronisk form för alla andra 
medlemsstater, och sina kommentarer om 
eventuella oförenligheter med 
unionslagstiftningen, med undantag för 
konfidentiella delar som fastställts enligt 
artikel 7. Befintliga eller provisoriskt 
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tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits, med 
undantag för konfidentiella delar som 
fastställts enligt artikel 7, tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Om de mellanstatliga 
avtalen som översänts inte är förenliga 
med unionslagstiftningen ska 
kommissionen inleda 
överträdelseförfaranden. Befintliga eller 
provisoriskt tillämpade mellanstatliga avtal 
som kommissionen redan har underrättats 
om enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Medlemsstaterna ska översända alla 
offentliga språkversioner av dessa avtal 
och dessutom en sammanfattning av varje 
avtal på kommissionens tre arbetsspråk. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
säker elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

Or. en

Motivering

Kommissionen och övriga medlemsstater behöver alla språkversioner för att avtalen ska bli 
fullt förståeliga och för att notera eventuella skillnader eller felaktigheter mellan olika 
språkversioner. En sammanfattning av varje avtal på kommissionens tre arbetsspråk kommer 
att göra att medlemsstaternas tjänstemän bättre förstår ett avtal på ett språk som är okänt för 
dem (t.ex. ett offentligt dokument som bara är på ryska och grekiska kan vara svårt för en 
spansk tjänsteman att kontrollera).
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Ändringsförslag 71
Gaston Franco

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra icke-kommersiella texter 
som de uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
lämplig form för alla andra medlemsstater 
så att känsliga uppgifter skyddas. 
Befintliga eller provisoriskt tillämpade 
mellanstatliga avtal som kommissionen 
redan har underrättats om enligt förordning 
(EU) nr 994/2010 vid dagen för detta 
besluts ikraftträdande och som uppfyller 
kraven i denna punkt ska anses vara 
översända i den mening som avses i detta 
beslut.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 

1. Medlemsstaterna får till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom rimlig tid. 
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från dagen för detta besluts 
ikraftträdande. Kommissionen ska göra 
den dokumentation som mottagits 
tillgänglig i elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater, men ska inte offentliggöra 
information som medlemsstaten har 
angivit är konfidentiell. Befintliga eller 
provisoriskt tillämpade mellanstatliga avtal 
som kommissionen redan har underrättats 
om enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

Or. en
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Ändringsförslag 74
Giles Chichester

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den information
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form, med 
undantag för konfidentiella delar, vilka 
fastställts enligt artikel 7. Befintliga eller 
provisoriskt tillämpade mellanstatliga avtal 
som kommissionen redan har underrättats 
om enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 75
Fiorello Provera

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 

1. Medlemsstaterna får till kommissionen 
översända alla befintliga och provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal mellan dem 
och tredjeländer i sin helhet, inklusive 
bilagor och andra texter som de 
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uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

uttryckligen hänvisar till samt alla 
ändringar av avtalen, inom tre månader 
från dagen för detta besluts ikraftträdande. 
Avtal mellan kommersiella organ 
omfattas inte av denna skyldighet.
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig i 
elektronisk form för alla andra 
medlemsstater. Befintliga eller provisoriskt 
tillämpade mellanstatliga avtal som 
kommissionen redan har underrättats om 
enligt förordning (EU) nr 994/2010 vid 
dagen för detta besluts ikraftträdande och 
som uppfyller kraven i denna punkt ska 
anses vara översända i den mening som 
avses i detta beslut.

Or. en

Motivering

Avtal mellan kommersiella aktörer måste klart och tydligt undantas från detta beslut. Att 
offentliggöra information om dessa avtal kan allvarligt skada alla europeiska företags 
kommersiella styrka gentemot leverantörer utanför EU och skada konkurrensen på den inre 
marknaden och EU:s försörjningstrygghet.

Ändringsförslag 76
Gaston Franco

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal 
eller ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska 
så snart som möjligt underrätta 
kommissionen om detta skriftligen innan 
de formella förhandlingarna planeras att 
inledas. Den information som lämnas till 
kommissionen ska innehålla relevant 
dokumentation, uppgifter om vilka 
bestämmelser som kommer att tas upp vid 
förhandlingarna, syftet med 

utgår
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förhandlingarna samt all annan relevant 
information. Om det rör sig om ändring 
av ett befintligt avtal ska informationen 
innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. 
Kommissionen får på egen begäran eller 
av den berörda medlemsstaten delta som 
observatör vid förhandlingarna.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig i elektronisk 
form för alla medlemsstater, och sina 
kommentarer om eventuella 
oförenligheter med unionslagstiftningen, 
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pågående förhandlingarna. Kommissionen 
får på egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

med undantag för konfidentiella delar 
som fastställts enligt artikel 7. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Inom 
två veckor efter det att medlemsstaterna 
underrättat kommissionen ska 
kommissionen lämna sina synpunkter till 
berörda medlemsstater om det 
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionslagstiftningen. Kommissionen får 
på egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 78
András Gyürk

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
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pågående förhandlingarna. Kommissionen 
får på egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

pågående förhandlingarna. Om
kommissionen eller den berörda 
medlemsstaten begär det ska
kommissionen delta som observatör vid 
förhandlingarna. Kommissionen ska förse 
den medlemsstat som förhandlar med 
icke-bindande standardklausuler som 
utarbetats i enlighet med artikel 6.1 och 
ge ytterligare juridisk rådgivning till den 
medlemsstat som förhandlar om hur 
oförenlighet mellan det förhandlade 
mellanstatliga avtalet och unionens 
lagstiftning ska undvikas. Om 
medlemsstaten begär bistånd från 
kommissionen i förhandlingarna med 
tredjelandet ska kommissionen 
tillhandahålla det begärda biståndet.

Or. en

Motivering

Om standardklausuler fanns tillgängliga i inledningsskedet av förhandlingarna skulle det 
bidra till att förebygga konflikter mellan de mellanstatliga avtalen och unionslagstiftningen 
från allra första början. Eftersom det fullständiga avtalet ska överensstämma med 
unionslagstiftningen och standardklausulerna kanske inte omfattar hela avtalet ska 
kommissionen ge ytterligare juridisk rådgivning för att potentiell oförenlighet ska kunna 
undvikas. Om en medlemsstat begär att kommissionen aktivt bistår den under 
förhandlingsprocessen bör det inte lämnas åt kommissionen att avgöra huruvida den ska 
tillhandahålla bistånd eller inte.

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

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
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information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Kommissionen 
får på egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 80
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta 
kommissionen om detta skriftligen innan 
de formella förhandlingarna planeras att 
inledas. Den information som lämnas till 
kommissionen ska innehålla relevant 
dokumentation, uppgifter om vilka 
bestämmelser som kommer att tas upp vid 
förhandlingarna, syftet med 
förhandlingarna samt all annan relevant 
information. Om det rör sig om ändring av 
ett befintligt avtal ska informationen 
innehålla uppgifter om vilka bestämmelser 

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt, men under inga 
omständigheter senare än tre månader
innan de formella förhandlingarna planeras 
att inledas, skriftligen underrätta 
kommissionen om detta. Den information 
som lämnas till kommissionen ska 
innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
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som ska omförhandlas. Kommissionen ska 
göra den information som mottagits 
tillgänglig för alla medlemsstater i 
elektronisk form. Den berörda 
medlemsstaten ska regelbundet hålla 
kommissionen underrättad om de pågående 
förhandlingarna. Kommissionen får på 
egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Kommissionen
ska ha rätt att delta som observatör vid 
förhandlingarna och ge juridisk 
rådgivning på begäran av den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

För att öka den rättsliga klarheten bör det i instrumentet stadgas om en exakt tidsfrist som 
medlemsstaterna bör iaktta avseende information till kommissionen om deras avsikt att inleda 
förhandlingar. Kommissionen bör ha rätt att delta i dessa förhandlingar för att kunna bistå 
medlemsstaterna på rätt sätt i enlighet med artikel 4 i detta beslut, och, på begäran, kunna ge 
dem juridisk rådgivning under förfarandet.

Ändringsförslag 81
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
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Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Kommissionen 
får på egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form.
Kommissionen ska ge medlemsstaterna 
vägledning om genomförande av 
förhandlingar för att säkerställa 
förenlighet med EU-lagstiftningen, 
solidaritet mellan medlemsstaterna och 
energiförsörjningen. Den berörda 
medlemsstaten ska regelbundet hålla 
kommissionen underrättad om de pågående 
förhandlingarna. Kommissionen får på 
egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

Or. ro

Ändringsförslag 82
Fiorello Provera

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal får så snart 
som möjligt underrätta kommissionen om 
detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. Avtal 
mellan kommersiella organ omfattas inte 
av denna skyldighet. Den berörda 
medlemsstaten ska regelbundet hålla 
kommissionen underrättad om de pågående
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hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Kommissionen 
får på egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

förhandlingarna. Kommissionen får på 
egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

Or. en

Motivering

Avtal mellan kommersiella aktörer måste undantas från detta beslut eftersom de är avgörande 
för en fungerande konkurrens på den inre marknaden. I synnerhet kan offentliggörande av 
information på förhand om dessa avtal allvarligt skada de europeiska företagens 
förhandlingsposition gentemot leverantörer utanför EU och vara till skada för 
EU:s försörjningstrygghet.

Ändringsförslag 83
Giles Chichester

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Kommissionen 

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form, med 
förbehåll för de konfidentiella delar som 
identifierats enligt artikel 7. Den berörda 
medlemsstaten ska regelbundet hålla 
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får på egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

kommissionen underrättad om de pågående 
förhandlingarna. Kommissionen får på 
egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 84
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Kommissionen 
får på egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

2. En medlemsstat som inleder
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
skriftligen. Den information som lämnas 
till kommissionen ska innehålla relevant 
dokumentation, uppgifter om vilka 
bestämmelser som kommer att tas upp vid 
förhandlingarna, syftet med 
förhandlingarna samt all annan relevant 
information. Om det rör sig om ändring av 
ett befintligt avtal ska informationen 
innehålla uppgifter om vilka bestämmelser 
som ska omförhandlas. Kommissionen ska 
göra den information som mottagits 
tillgänglig för alla medlemsstater i 
elektronisk form. Den berörda 
medlemsstaten ska regelbundet hålla 
kommissionen underrättad om de pågående 
förhandlingarna. Kommissionen får på 
begäran av den berörda medlemsstaten 
delta som observatör vid förhandlingarna.

Or. en
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Ändringsförslag 85
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Kommissionen
får på egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. 
Medlemsstaterna kan uppmana 
kommissionen att delta som observatör vid 
förhandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 86
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
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ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Kommissionen 
får på egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. 
Kommissionen ska göra den information 
som mottagits tillgänglig för alla 
medlemsstater i en säker elektronisk form. 
Den berörda medlemsstaten ska 
regelbundet hålla kommissionen 
underrättad om de pågående 
förhandlingarna. Kommissionen får på 
egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen översända förhandlade 
men ännu inte undertecknade utkast till 
mellanstatliga avtal, inklusive bilagor och 
andra texter som de uttryckligen hänvisar 
till, efter det att förhandlingarna har 
avslutats.

Or. en
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Ändringsförslag 88
Michael Theurer

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna behöver inte ge 
kommissionen information som de anser 
vara konfidentiell.

Or. en

Ändringsförslag 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats ska den berörda medlemsstaten 
till kommissionen översända avtalet eller 
ändringen av avtalet, inklusive bilagor och
andra texter som dessa avtal eller 
ändringar uttryckligen hänvisar till. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig 
för alla andra medlemsstater i elektronisk
form, med förbehåll för de konfidentiella 
delar som identifierats enligt artikel 7.

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats ska den berörda medlemsstaten 
till kommissionen översända avtalet eller 
ändringen av avtalet, inklusive dess
bilagor. Vidare ska medlemsstaterna, i de 
fall dessa avtal uttryckligen hänvisar till
andra texter, översända dessa andra texter 
om de innehåller delar som påverkar hur 
den inre marknaden för energi fungerar 
eller en trygg energiförsörjning i unionen.
Avtal mellan kommersiella organ 
omfattas emellertid inte av denna 
skyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats ska den berörda medlemsstaten 
till kommissionen översända avtalet eller 
ändringen av avtalet, inklusive bilagor och
andra texter som dessa avtal eller 
ändringar uttryckligen hänvisar till. 
Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig 
för alla andra medlemsstater i elektronisk
form, med förbehåll för de konfidentiella 
delar som identifierats enligt artikel 7.

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats ska den berörda medlemsstaten 
till kommissionen översända avtalet eller 
ändringen av avtalet, inklusive dess
bilagor. Vidare ska medlemsstaterna, i de 
fall dessa avtal uttryckligen hänvisar till
andra texter, översända dessa andra texter 
om de innehåller delar som påverkar hur 
den inre marknaden för energi fungerar 
eller en trygg energiförsörjning i unionen.
Avtal mellan kommersiella organ 
omfattas emellertid inte av denna 
skyldighet.

Or. en

Motivering

Endast sådana ”andra texter” som påverkar den inre marknaden bör översändas till 
kommissionen. Avtal mellan kommersiella organ är mycket viktiga verktyg för konkurrens och 
måste fortsätta vara konfidentiella. Annars kan företagens kommersiella styrka skadas. Att 
kommissionen vidarebefordrar dessa till alla andra medlemsstater går utöver den 
sammanfattning som ministerrådet av den 4 februari förordnade i denna fråga.

Ändringsförslag 91
Fiorello Provera

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats ska den berörda medlemsstaten 
till kommissionen översända avtalet eller 
ändringen av avtalet, inklusive bilagor och 
andra texter som dessa avtal eller ändringar 
uttryckligen hänvisar till. Kommissionen 
ska göra den dokumentation som mottagits 
tillgänglig för alla andra medlemsstater i 
elektronisk form, med förbehåll för de 

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats får den berörda medlemsstaten 
översända avtalet eller ändringen av 
avtalet, inklusive bilagor och andra texter 
som dessa avtal eller ändringar uttryckligen 
hänvisar till, med undantag för avtal 
mellan kommersiella organ, till
kommissionen, som ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig 
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konfidentiella delar som identifierats enligt 
artikel 7.

för alla andra medlemsstater i elektronisk 
form, med förbehåll för de konfidentiella 
delar som identifierats enligt artikel 7.

Or. en

Motivering

Avtal mellan kommersiella aktörer måste klart och tydligt undantas från detta beslut eftersom 
de är avgörande för en fungerande konkurrens på den inre marknaden. I synnerhet kan 
offentliggörande av information på förhand eller i efterhand om dessa avtal allvarligt skada 
de europeiska företagens kommersiella makt eller förhandlingsposition gentemot leverantörer 
utanför EU och vara till skada för konkurrensen på den inre marknaden och för 
EU:s försörjningstrygghet.

Ändringsförslag 92
Gaston Franco

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats ska den berörda medlemsstaten 
till kommissionen översända avtalet eller 
ändringen av avtalet, inklusive bilagor och 
andra texter som dessa avtal eller ändringar 
uttryckligen hänvisar till. Kommissionen 
ska göra den dokumentation som mottagits 
tillgänglig för alla andra medlemsstater i 
elektronisk form, med förbehåll för de 
konfidentiella delar som identifierats enligt 
artikel 7.

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats ska den berörda medlemsstaten 
till kommissionen översända avtalet eller 
ändringen av avtalet, inklusive bilagor och 
andra icke-kommersiella texter som dessa 
avtal eller ändringar uttryckligen hänvisar 
till. Kommissionen ska göra den 
dokumentation som mottagits tillgänglig 
för alla andra medlemsstater i elektronisk 
form, med förbehåll för de konfidentiella 
delar som identifierats enligt artikel 7.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats ska den berörda medlemsstaten 
till kommissionen översända avtalet eller 
ändringen av avtalet, inklusive bilagor och 
andra texter som dessa avtal eller ändringar 
uttryckligen hänvisar till. Kommissionen 
ska göra den dokumentation som mottagits 
tillgänglig för alla andra medlemsstater i 
elektronisk form, med förbehåll för de 
konfidentiella delar som identifierats enligt 
artikel 7.

3. När ett mellanstatligt avtal eller en 
ändring av ett mellanstatligt avtal har 
ratificerats ska den berörda medlemsstaten 
till kommissionen översända avtalet eller 
ändringen av avtalet, inklusive bilagor och 
andra texter som dessa avtal eller ändringar 
uttryckligen hänvisar till. Kommissionen 
ska göra den dokumentation som mottagits 
tillgänglig för alla andra medlemsstater i 
en säker elektronisk form, med förbehåll 
för de konfidentiella delar som identifierats 
enligt artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 94
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Kommersiella avtal och samförståndsavtal
Kommissionen ska ha rätt att begära 
tillgång till ett energiprojekts 
kommersiella avtal och bilagor eller 
andra dokument och till samtliga 
samförståndsavtal från de berörda 
kommersiella organen och 
medlemsstaterna då ett energiprojekt som 
inleds eller avslutas i ett tredjeland, och 
som sannolikt kan påverka den inre 
marknaden för energi eller 
energiförsörjningstryggheten, inte 
omfattas av ett mellanstatligt avtal. På en 
sådan begäran ska de berörda 
kommersiella organen eller 
medlemsstaterna ha tre månader på sig 
för att översända de begärda dokumenten 
eller en ingående förklaring till varför 
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projektet inte kommer att påverka den 
inre marknaden för energi eller 
energiförsörjningstryggheten. 
Kommissionen får godta denna förklaring 
eller förnya sin begäran.
Kommissionen ska inom sex månader 
efter det att de begärda dokumenten 
översänts bedöma huruvida de är 
förenliga med unionslagstiftningen, 
särskilt med EU:s konkurrenslagstiftning 
och lagstiftning för den inre marknaden 
för energi. Om det översända 
kommersiella avtalet eller 
samförståndsavtalet inte är förenligt med 
unionslagstiftningen ska det kommersiella 
organet vidta alla lämpliga åtgärder för 
att avlägsna den konstaterade 
oförenligheten.
Kommissionen får, om 
rekommendationerna inte beaktas och 
allvarliga tvivel kvarstår om förenligheten 
av ett undertecknat kommersiellt avtal 
eller ett samförståndsavtal, begära att en 
medlemsstat eller flera medlemsstater ska 
överväga att inleda rättsliga förfaranden 
mot undertecknarna av avtalet eller inleda 
egna rättsliga förfaranden i enlighet med 
fördragen eller inleda rättsliga 
förfaranden vid ett lämpligt 
internationellt forum som unionen är 
medlem i. 
Kommissionen ska inte tillgängliggöra de 
dokument som mottagits för alla andra 
medlemsstater eller andra organ och den 
ska behandla alla dokument som 
mottagits i enlighet med denna artikel 
som konfidentiella. De mottagna 
dokumenten ska delges de passande 
respektive myndigheterna endast i 
samband med rättsliga förfaranden. 
Medlemsstaterna ska informeras om att 
en begäran om dokument i enlighet med 
denna artikel har gjorts och om huruvida 
en begäran håller på att bearbetas, har 
avslutats eller dragits tillbaka.
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Or. en

Motivering

Denna artikel behövs för att medlemsstaterna och de kommersiella organen ska förhindras att 
försöka undvika tillämpning av detta beslut genom antagande av endast kommersiella avtal, 
utan mellanstatliga avtal om internationella energiprojekt. Med denna artikel blir det möjligt 
för kommissionen att verifiera samtliga projekt samtidigt som konfidentialiteten bevaras.

Ändringsförslag 95
András Gyürk

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Bistånd från kommissionen

En medlemsstat som i enlighet med 
artikel 3.2 underrättar kommissionen om 
sin avsikt att inleda förhandlingar i syfte 
att ändra ett befintligt mellanstatligt avtal 
eller ingå ett nytt mellanstatligt avtal får 
begära bistånd från kommissionen i 
förhandlingarna med tredjelandet.

Or. en

Motivering

Innehållet i artikeln täcks av ändringsförslag 1.

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

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat som i enlighet med 
artikel 3.2 underrättar kommissionen om 
sin avsikt att inleda förhandlingar i syfte att 

När en medlemsstat i enlighet med 
artikel 3.2 underrättar kommissionen om 
sin avsikt att inleda förhandlingar i syfte att 
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ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal får begära 
bistånd från kommissionen i 
förhandlingarna med tredjelandet.

ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal får 
kommissionen, på eget initiativ eller på 
begäran av medlemsstaten, delta som 
observatör i förhandlingarna med 
tredjelandet och ge juridisk rådgivning om 
hur ett mellanstatligt avtal kan uppnås 
som till fullo överensstämmer med 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och 
inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det
mellanstatliga avtalet, bedöma om det
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller 
den berörda medlemsstaten begär en 
sådan förhandsbedömning av huruvida 
det förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska 
det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till avtal lämnas till 
kommissionen för granskning. Den berörda 
medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på fyra 
månader från det att utkastet till avtal
lämnas in. Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och
kommissionen inte har yttrat sig inom

Så tidigt som möjligt och senast två veckor
efter det att förhandlingarna har avslutats 
ska den berörda medlemsstaten 
underrätta kommissionen om att 
förhandlingarna har avslutats och 
översända det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till mellanstatligt
avtal, inklusive bilagor och andra texter 
som det uttryckligen hänvisar till, till
kommissionen för granskning.
Kommissionen ska inom två månader 
efter det att den underrättats om att 
förhandlingarna har avslutats informera 
medlemsstaten ifall det kan betvivlas att 
det förhandlade avtalet, inklusive bilagor 
och andra texter som det uttryckligen 
hänvisar till, är förenligt med 
unionslagstiftningen, i synnerhet med 
bestämmelser om handel och 
investeringar, lagstiftning för den inre 
marknaden för energi och unionens 
långsiktiga energi- och klimatmål. Den
berörda medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på
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granskningsperioden anses den inte ha 
haft några invändningar.

två månader från det att avtalet lämnas in.
Om kommissionen inte har svarat inom
denna tidsperiod anses den inte ha haft 
några invändningar. Medlemsstaten ska 
skjuta upp undertecknandet av ett 
mellanstatligt avtal i ytterligare 
två månader om kommissionen har svarat 
att det förhandlade men ännu inte 
undertecknade avtalet inte är förenligt 
med unionslagstiftningen.  Kommissionen 
ska inom de två månaderna avge ett 
rättsligt yttrande.
Om kommissionen i det rättsliga yttrandet 
fastställer att det förhandlade avtalet inte 
är förenligt med unionslagstiftningen ska 
den ange vad oförenligheten består i och 
rekommendera hur oförenligheten ska 
avlägsnas.
Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till kommissionens 
rekommendationer och vid behov 
omförhandla avtalet. Om 
rekommendationerna inte beaktas och det 
fortfarande förekommer allvarliga tvivel 
om huruvida det mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionslagstiftningen ska 
kommissionen överväga att inleda 
överträdelseförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 98
Bendt Bendtsen

Förslag till beslut
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och 
inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det 
mellanstatliga avtalet, bedöma om det 

1. Så tidigt som möjligt och senast 
två veckor efter det att förhandlingarna har 
avslutats ska den medlemsstat som har 
förhandlat om det mellanstatliga avtalet
underrätta kommissionen om att 
förhandlingarna har avslutats och lämna
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förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller 
den berörda medlemsstaten begär en 
sådan förhandsbedömning av huruvida 
det förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska 
det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till avtal lämnas till 
kommissionen för granskning. Den berörda 
medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på fyra
månader från det att utkastet till avtal
lämnas in. Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och
kommissionen inte har yttrat sig inom
granskningsperioden anses den inte ha 
haft några invändningar.

det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till mellanstatligt
avtal, inklusive bilagor och andra texter 
som det uttryckligen hänvisar till, till
kommissionen för granskning.
Kommissionen ska, på eget initiativ eller 
på begäran av den medlemsstat som 
förhandlade det mellanstatliga avtalet, 
inom två månader efter det att den 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats informera den berörda 
medlemsstaten om eventuella tvivel om 
huruvida det förhandlade avtalet, 
inklusive bilagor och andra texter som det 
uttryckligen hänvisar till, är förenligt med 
EU-rätten, i synnerhet med 
EU:s konkurrenslagstiftning och 
lagstiftningen för den inre marknaden för 
energi. Den berörda medlemsstaten ska 
avstå från att underteckna avtalet under en 
period på två månader från det att avtalet
lämnas in. Om kommissionen inte har
svarat inom denna tidsperiod anses den 
inte ha haft några invändningar.
Medlemsstaten ska skjuta upp 
undertecknandet av ett mellanstatligt 
avtal ytterligare två månader om 
kommissionen har svarat att det 
förhandlade men ännu inte 
undertecknade avtalet inte är förenligt 
med EU-rätten. Kommissionen ska inom 
de två månaderna avge ett rättsligt 
yttrande.
2. Kommissionen ska i det rättsliga 
yttrandet specificera den konstaterade 
oförenligheten och utfärda 
rekommendationer för att undanröja 
denna oförenlighet.
3. Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till kommissionens 
rekommendationer och vid behov 
omförhandla avtalet. Om 
rekommendationerna inte beaktas och det 
fortfarande förekommer tvivel om det 
mellanstatliga avtalets förenlighet med 
EU-rätten ska kommissionen överväga att 
inleda överträdelseförfaranden.
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Or. da

Ändringsförslag 99
Bernd Lange

Förslag till beslut
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och
inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det 
mellanstatliga avtalet, bedöma om det 
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller 
den berörda medlemsstaten begär en
sådan förhandsbedömning av huruvida 
det förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska 
det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till avtal lämnas 
till kommissionen för granskning. Den 
berörda medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på fyra 
månader från det att utkastet till avtal 
lämnas in. Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

Medlemsstaterna ska innan de 
förhandlade mellanstatliga avtalen 
undertecknas lämna dem till
kommissionen för granskning. 
Kommissionen ska inom fyra veckor efter 
det att avtalet överlämnats till den, bedöma 
om det förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning, särskilt i fråga om 
bestämmelser för handel och 
investeringar samt den inre marknaden 
för energi, och med unionens långsiktiga 
energi- och klimatmål. Den berörda 
medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på fyra 
månader från det att utkastet till avtal 
lämnas in. Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

Or. de

Ändringsförslag 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till beslut
Artikel 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och 
inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den
medlemsstat som har förhandlat om det
mellanstatliga avtalet, bedöma om det
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller 
den berörda medlemsstaten begär en 
sådan förhandsbedömning av huruvida 
det förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska 
det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till avtal lämnas till 
kommissionen för granskning. Den 
berörda medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på 
fyra månader från det att utkastet till avtal
lämnas in. Granskningsperioden får 
enligt överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha 
haft några invändningar.

Så tidigt som möjligt och senast två veckor
efter det att förhandlingarna har avslutats 
ska den berörda medlemsstaten 
underrätta kommissionen om att 
förhandlingarna har avslutats och 
översända det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till mellanstatligt
avtal, inklusive bilagor och andra texter 
som det uttryckligen hänvisar till, till
kommissionen för granskning. Avtal
mellan kommersiella organ omfattas 
emellertid inte av denna skyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 101
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och 
inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det 
mellanstatliga avtalet, bedöma om det 

Medlemsstaterna ska informera
kommissionen om att förhandlingarna 
har avslutats innan avtalet undertecknats
och översända utkastet till avtal till 
kommissionen. Inom fyra veckor efter det 
att den har underrättats om att 
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förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller
den berörda medlemsstaten begär en sådan 
förhandsbedömning av huruvida det 
förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska 
det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till avtal lämnas
till kommissionen för granskning. Den 
berörda medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på 
fyra månader från det att utkastet till avtal 
lämnas in. Granskningsperioden får 
enligt överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

förhandlingarna har avslutats ska 
kommissionen meddela den berörda 
medlemsstaten sina eventuella 
kommentarer avseende oförenlighet med 
unionens lagstiftning. Innan avtalet 
undertecknas ska den berörda 
medlemsstaten i utkastet till avtal ta 
vederbörliga hänsyn till kommissionens 
slutliga rekommendationer och om det 
behövs omförhandla avtalet. Om 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

Or. en

Ändringsförslag 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och 
inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det 
mellanstatliga avtalet, bedöma om det 
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller
den berörda medlemsstaten begär en sådan 
förhandsbedömning av huruvida det 
förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska
det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till avtal lämnas 

Kommissionen ska, med avseende på
mellanstatliga avtal som översänts i 
enlighet med artikel 3.3 på eget initiativ
och senast tre månader efter det att det 
mellanstatliga avtalet lämnats in, på eget 
initiativ eller på begäran av den 
medlemsstat som översänt det bedöma 
dess förenlighet med unionslagstiftningen 
och informera medlemsstaten om 
eventuella oförenligheter som 
konstaterats under denna bedömning, och 
ange de juridiska grunderna för 
oförenligheten och föreslå en lösning för 
att avlägsna den. Den berörda 
medlemsstaten ska avstå från att 
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till kommissionen för granskning. Den 
berörda medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på 
fyra månader från det att utkastet till avtal 
lämnas in. Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

underteckna avtalet under denna 
tremånadersperiod. Granskningsperioden 
får enligt överenskommelse med den 
berörda medlemsstaten förlängas. Om en 
kontroll av förenligheten har begärts och 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

Or. en

Ändringsförslag 103
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och 
inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det
mellanstatliga avtalet, bedöma om det
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller 
den berörda medlemsstaten begär en 
sådan förhandsbedömning av huruvida 
det förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska 
det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till avtal lämnas till 
kommissionen för granskning. Den 
berörda medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på 
fyra månader från det att utkastet till avtal
lämnas in. Granskningsperioden får 
enligt överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och 
kommissionen inte har yttrat sig inom 

Så tidigt som möjligt och senast två veckor
efter det att förhandlingarna har avslutats 
ska den berörda medlemsstaten 
underrätta kommissionen om att 
förhandlingarna har avslutats och lämna
det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till mellanstatligt
avtal, inklusive bilagor och andra texter 
som det uttryckligen hänvisar till, till
kommissionen för granskning. Avtal
mellan kommersiella organ omfattas 
emellertid inte av denna skyldighet.
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granskningsperioden anses den inte ha 
haft några invändningar.

Or. en

Ändringsförslag 104
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och
inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det 
mellanstatliga avtalet, bedöma om det 
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller 
den berörda medlemsstaten begär en 
sådan förhandsbedömning av huruvida 
det förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska 
det förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till avtal lämnas 
till kommissionen för granskning. Den 
berörda medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på 
fyra månader från det att utkastet till avtal 
lämnas in. Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

Medlemsstaterna ska lämna det 
förhandlade men ännu inte 
undertecknade utkastet till mellanstatligt 
avtal till kommissionen för granskning. 
Kommissionen ska senast inom fyra 
månader efter inlämnandet bedöma om 
det förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning, särskilt i fråga om 
konkurrenslagstiftning och lagstiftning 
om den inre marknaden, och med 
unionens långsiktiga energi- och 
klimatmål. Den berörda medlemsstaten ska 
avstå från att underteckna avtalet under
denna granskningsperiod. 
Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

Or. en

Motivering

Obligatorisk förhandskontroll av förenligheten, i första hand av förenlighet med de 
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långsiktiga målen och med lagstiftning om den inre marknaden, kan tjäna som en tidig 
varningssignal för medlemsstaterna så att komplicerade omförhandlingar av mellanstatliga 
avtal undviks.

Ändringsförslag 105
Giles Chichester

Förslag till beslut
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och 
inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det 
mellanstatliga avtalet, bedöma om det 
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller
den berörda medlemsstaten begär en sådan 
förhandsbedömning av huruvida det 
förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska det 
förhandlade men ännu inte undertecknade 
utkastet till avtal lämnas till kommissionen 
för granskning. Den berörda 
medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på fyra 
månader från det att utkastet till avtal 
lämnas in. Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

På begäran av den medlemsstat som har 
förhandlat om det mellanstatliga avtalet
ska kommissionen bedöma om det 
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om den berörda 
medlemsstaten begär en sådan 
förhandsbedömning av huruvida det 
förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska det 
förhandlade men ännu inte undertecknade 
utkastet till avtal lämnas till kommissionen 
för granskning. Den berörda 
medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på
två månader från det att utkastet till
mellanstatligt avtal lämnas in. 
Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Kommissionen 
ska, om en kontroll av förenligheten har 
begärts, för att undvika all onödig 
försening med undertecknandet av 
avtalet, informera medlemsstaten så snart 
som möjligt före granskningsperiodens 
slut om att den inte har för avsikt att göra 
några invändningar. Kommissionen ska 
sträva efter att avge ett yttrande, positivt 
eller negativt, om samtliga begäranden 
om kontroll av förenligheten men om 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.
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Or. en

Ändringsförslag 106
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till beslut
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och
inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det 
mellanstatliga avtalet, bedöma om det 
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller
den berörda medlemsstaten begär en sådan 
förhandsbedömning av huruvida det 
förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska det 
förhandlade men ännu inte undertecknade 
utkastet till avtal lämnas till kommissionen 
för granskning. Den berörda 
medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på 
fyra månader från det att utkastet till avtal 
lämnas in. Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

Kommissionen får på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det 
mellanstatliga avtalet, bedöma om det 
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om den berörda 
medlemsstaten begär en sådan 
förhandsbedömning av huruvida det 
förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska det 
förhandlade men ännu inte undertecknade 
utkastet till avtal lämnas till kommissionen 
för granskning. Granskningsperioden får 
enligt överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

Or. en

Ändringsförslag 107
Gaston Franco

Förslag till beslut
Artikel 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ och 
inom fyra veckor efter det att den har 
underrättats om att förhandlingarna har 
avslutats eller på begäran av den 
medlemsstat som har förhandlat om det 
mellanstatliga avtalet, bedöma om det 
förhandlade avtalet är förenligt med 
unionens lagstiftning innan det har 
undertecknats. Om kommissionen eller
den berörda medlemsstaten begär en sådan 
förhandsbedömning av huruvida det 
förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska det 
förhandlade men ännu inte undertecknade 
utkastet till avtal lämnas till kommissionen 
för granskning. Den berörda 
medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på fyra 
månader från det att utkastet till avtal 
lämnas in. Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

Kommissionen får, på begäran av en 
medlemsstat och inom fyra veckor efter det 
att den har underrättats om att 
förhandlingarna har avslutats eller på 
begäran av den medlemsstat som har 
förhandlat om det mellanstatliga avtalet, 
bedöma om det förhandlade avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning innan 
det har undertecknats. Om den berörda 
medlemsstaten begär en sådan 
förhandsbedömning av huruvida det 
förhandlade mellanstatliga avtalet är 
förenligt med unionens lagstiftning, ska det 
förhandlade men ännu inte undertecknade 
utkastet till avtal lämnas till kommissionen 
för granskning. Den berörda 
medlemsstaten ska avstå från att 
underteckna avtalet under en period på fyra 
månader från det att utkastet till avtal 
lämnas in. Granskningsperioden får enligt 
överenskommelse med den berörda 
medlemsstaten förlängas. Om en kontroll 
av förenligheten har begärts och 
kommissionen inte har yttrat sig inom 
granskningsperioden anses den inte ha haft 
några invändningar.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Michael Theurer

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska om bedömningen av 
utkastet till mellanstatligt avtal leder till 
ett negativt yttrande informera 
Europaparlamentet och ge den berörda 
medlemsstaten förslag på en lösning eller 
noggrant beskriva behovet av 
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omförhandling, som den berörda 
medlemsstaten vederbörligen ska beakta.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen fastställer oförenlighet 
mellan det förhandlade avtalet och 
unionslagstiftningen bör medlemsstaten 
avlägsna den konstaterade 
oförenligheten. Om medlemsstaten 
undertecknar avtalet utan att ha avlägsnat 
oförenligheten får kommissionen inleda 
överträdelseförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 110
Bendt Bendtsen

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i förbindelse med det 
rättsliga yttrandet också utreda i vilken 
omfattning det relevanta tredjelandet på 
egen hand infört och verkställt 
lagstiftning som motsvarar 
EU:s lagstiftning på energiområdet, 
särskilt bestämmelserna i det tredje 
energipaketet.

Or. da
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Ändringsförslag 111
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om bedömningen av ett utkast till 
mellanstatligt avtal leder till ett negativt 
yttrande ska kommissionen ge förslag på 
olika lösningar eller noggrant beskriva 
behovet av omförhandling, som den 
berörda medlemsstaten vederbörligen ska 
beakta.

Or. en

Motivering

Konsekvenserna av vart och ett av stegen i kontrollmekanismen bör beskrivas uttryckligen. De 
innebär att kommissionen måste föreslå lösningar och att medlemsstaten måste beakta 
kommissionens rekommendation.

Ändringsförslag 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Överensstämmelse mellan energiavtal och 

investeringsavtal
Kommissionen ska se till att energiavtal 
som innehåller investeringsbestämmelser 
överensstämmer med unionslagstiftning 
om bilaterala investeringsavtal och med 
unionens investeringspolitik, inbegripet 
Europaparlamentets därmed förbundna 
rättigheter att kontrollera och yttra sig. 
Kommissionen ska rapportera till 
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Europaparlamentet och rådet om de 
speciella bestämmelser om 
energiförsörjning som är relevanta i detta 
beslut.

Or. en

Motivering

Överensstämmelse mellan investerings- och energiavtal behövs inte bara i samband med 
politiskt beslutsfattande utan också för att återge de olika institutionella aktörernas respektive 
behörigheter i enlighet med Lissabonfördraget, vilket exempelvis innebär att 
Europaparlamentet har kontrollrättigheter på området för investeringspolitik.

Ändringsförslag 113
Bernd Lange

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska främja samordningen 
mellan medlemsstaterna för att

1. Kommissionen ska underlätta och 
främja samordningen mellan 
medlemsstaterna för att

Or. de

Ändringsförslag 114
Bernd Lange

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) uppnå överensstämmelse mellan 
energi- och investeringsavtal: 
Kommissionen ska se till att energiavtal 
som innehåller bestämmelser om 
investeringar överensstämmer med 
lagstiftning om bilaterala 
investeringsavtal. Kommissionen ska 
likaså se till att Europaparlamentets rätt 
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till inflytande säkras när det gäller 
framtida energiavtal som innehåller 
bestämmelser om investeringar. 
Europaparlamentets rekommendationer 
beträffande den framtida 
investeringspolitiken ska särskilt 
uppmärksammas.

Or. de

Ändringsförslag 115
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) identifiera vanliga problem på området 
för mellanstatliga avtal och överväga 
lämpliga åtgärder för att bemöta dessa 
problem, samt

b) identifiera vanliga problem på området 
för mellanstatliga avtal och överväga 
lämpliga åtgärder samt föreslå lösningar
för att bemöta dessa problem, samt

Or. en

Ändringsförslag 116
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) på grundval av bästa praxis utarbeta 
standardklausuler vars användning skulle 
säkerställa att kommande mellanstatliga 
avtal är helt förenliga med unionens 
energilagstiftning.

c) på grundval av bästa praxis utarbeta 
standardklausuler vars användning skulle 
säkerställa att kommande mellanstatliga 
avtal är helt förenliga med unionens 
energilagstiftning och den nivå av 
energiförsörjningstrygghet som 
eftersträvas i unionens långsiktiga energi-
och klimatmål.

Or. en
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Motivering

För att undvika att avtal måste omförhandlas bör EU:s långsiktiga energi- och klimatmål 
beaktas redan från början.

Ändringsförslag 117
András Gyürk

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) på grundval av bästa praxis utarbeta 
standardklausuler vars användning skulle
säkerställa att kommande mellanstatliga 
avtal är helt förenliga med unionens 
energilagstiftning.

c) utarbeta icke-bindande 
standardklausuler på grundval av bästa 
praxis, vars användning på ett betydande 
sätt skulle förbättra överensstämmelsen 
mellan mellanstatliga avtal och unionens 
energilagstiftning.

Or. en

Motivering

Tillämpning av standardklausuler förbättrar de förhandlade mellanstatliga avtalens 
överensstämmelse med unionslagstiftningen, men det garanterar inte fullständig förenlighet 
mellan de delar i avtalet som inte omfattas av standardklausuler.

Ändringsförslag 118
Giles Chichester

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) på grundval av bästa praxis utarbeta 
standardklausuler vars användning skulle 
säkerställa att kommande mellanstatliga 
avtal är helt förenliga med unionens 
energilagstiftning.

c) på grundval av bästa praxis utarbeta 
standardklausuler som, om de tillämpas,
skulle säkerställa att kommande 
mellanstatliga avtal är helt förenliga med 
unionens energilagstiftning.

Or. en



PE480.533v01-00 68/74 AM\889089SV.doc

SV

Ändringsförslag 119
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) samordna avtal i syfte att garantera att 
den fysiska kapaciteten och ledningarnas 
kapacitet är anpassade och motsvarar 
energi- och klimatmålen liksom den nivå 
av försörjningstrygghet som tagits fram 
utifrån unionens långsiktiga energi- och 
klimatmål, och som undviker att unionen 
blockeras av överskottskapacitet.

Or. en

Motivering

För att undvika omförhandling av avtal bör EU:s långsiktiga energi- och klimatmål beaktas 
redan från första början och bestämmelser i avtal som blockerar kapacitet utan faktisk 
leverans av energi bör undvikas, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv, men också för de 
europeiska konsumenternas skull.

Ändringsförslag 120
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) uppmuntra utarbetande av 
multilaterala mellanstatliga avtal i vilka 
flera medlemsstater eller unionen i sin 
helhet deltar, i motsats till nationella 
bilaterala avtal med tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Bernd Lange

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Integrera och koppla avtalen till den 
gemensamma europeiska energipolitiken, 
såsom beskrivs i energifärdplanen för 
2050.

Or. de

Ändringsförslag 122
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) ge vägledning om genomförande av 
förhandlingar för att säkerställa 
förenlighet med EU-lagstiftningen, 
solidaritet mellan medlemsstaterna och 
energiförsörjningen.

Or. ro

Ändringsförslag 123
Gaston Franco

Förslag till beslut
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat som lämnar information 
till kommissionen enligt artikel 3 får ange 
om någon del av informationen, 
framförallt kommersiell information, ska 
betraktas som konfidentiell och om den 

En medlemsstat som lämnar information 
till kommissionen enligt artikel 3 får välja 
i vilken form informationen översänds, så 
att kommersiellt känslig information 
skyddas.
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information som lämnas kan delas med 
andra medlemsstater. Kommissionen ska
respektera dessa uppgifter. En begäran 
om konfidentialitet begränsar inte 
kommissionens egen tillgång till 
konfidentiella uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 124
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat som lämnar information 
till kommissionen enligt artikel 3 får ange 
om någon del av informationen, 
framförallt kommersiell information, ska 
betraktas som konfidentiell och om den 
information som lämnas kan delas med 
andra medlemsstater. Kommissionen ska 
respektera dessa uppgifter. En begäran om 
konfidentialitet begränsar inte 
kommissionens egen tillgång till 
konfidentiella uppgifter.

En medlemsstat som lämnar information 
till kommissionen enligt artikel 3 får ange 
om kommersiell information som ingår i 
denna ska betraktas som konfidentiell och 
om den information som lämnas kan delas 
med andra medlemsstater. Kommissionen 
ska respektera dessa uppgifter. En begäran 
om konfidentialitet begränsar inte 
kommissionens egen tillgång till 
konfidentiella uppgifter. Varje 
medlemsstat ska få sammanfattningar av 
de bestämmelser som omfattar 
information som betraktas som 
konfidentiell.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska kunna skydda kommersiell informations konfidentialitet. 
Medlemsstaterna bör dock ha tillgång till grundläggande information i avtalen så att syftena 
med detta beslut kan uppnås.

Ändringsförslag 125
Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till beslut
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat begär att en del av ett 
avtal ska betraktas som konfidentiell ska 
kommissionen stryka de uppgifterna från 
dokument som delas med 
medlemsstaterna, och tillhandahålla 
information på platsen för strykningen 
om vad som strukits.

Or. en

Motivering

Det är visserligen rätt att konfidentiell information bör strykas från delade texter, men 
medlemsstaterna bör informeras om att en sådan strykning gjorts och om var de gjorts. Utan 
dessa uppgifter vore det oklart för en medlemsstat om de har tillgång till hela eller bara till 
en del av ett avtal, bilagor eller andra dokument. En anmärkning bör därför föras in för detta 
ändamål, exempelvis ”Priset ska fastställas till [strykning]” eller ”[Denna bilaga har strukits 
eftersom den innehåller konfidentiella uppgifter]”eller ”[Ett dokument har strukits eftersom 
det innehåller konfidentiella uppgifter]”.

Ändringsförslag 126
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Översyn Rapportering och översyn

Or. en

Motivering

Obligatorisk rapportering bör ingå för att kontrollera om beslutet tjänar sitt syfte och för att 
säkerställa demokratisk kontroll.

Ändringsförslag 127
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fyra år efter detta besluts ikraftträdande 
ska kommissionen lämna en rapport om 
dess tillämpning till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén.

1. Efter detta besluts ikraftträdande ska 
kommissionen varje år lämna en rapport 
om dess tillämpning till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén.

Or. ro

Ändringsförslag 128
Rolandas Paksas

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fyra år efter detta besluts ikraftträdande 
ska kommissionen lämna en rapport om 
dess tillämpning till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén.

1. Två år efter detta besluts ikraftträdande 
ska kommissionen lämna en rapport om 
dess tillämpning till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén.

Or. lt

Ändringsförslag 129
Yannick Jadot
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska varje år rapportera 
till Europaparlamentet om den 
information som den mottagit i enlighet 
artikel 3 och ska ge Europaparlamentet 
en uttömmande utvärdering inom 
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24 månader efter ikraftträdandet av detta 
beslut.

Or. en

Motivering

Obligatorisk rapportering bör ingå för att kontrollera om beslutet tjänar sitt syfte och för att 
säkerställa demokratisk kontroll.

Ändringsförslag 130
Giles Chichester

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporten ska särskilt innehålla en 
bedömning av om det här beslutet utgör ett 
tillräckligt ramverk för att säkerställa att 
mellanstatliga avtal är helt förenliga med 
unionens lagstiftning och att samordningen 
mellan medlemsstaterna på området för 
mellanstatliga avtal ligger på en hög nivå.

2. Rapporten ska särskilt innehålla en 
bedömning av om det här beslutet utgör ett 
tillräckligt ramverk för att säkerställa att 
mellanstatliga avtal är helt förenliga med 
unionens lagstiftning och att samordningen 
mellan medlemsstaterna på området för 
mellanstatliga avtal ligger på en hög nivå.
Den ska också innehålla en bedömning av 
om de tidsfrister som fastställs i detta 
beslut är lämpliga och hur de har 
påverkat medlemsstaternas förhandlingar 
med tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 131
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna 
och de organ som avses i artikel 3a.
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Or. en


