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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme 
for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstater 
og tredjelande på energiområdet
(KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0540),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0235/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Et velfungerende indre energimarked (3) Et velfungerende indre energimarked 

                                               
1 EUT C, s …
2 EUT C, s …
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kræver, at energi, der importeres til EU fra 
tredjelande, er fuldt omfattet af reglerne for 
etablering af et indre energimarked. Et 
indre energimarked, der ikke fungerer 
tilfredsstillende, bringer EU i en sårbar 
situation med hensyn til 
energiforsyningssikkerhed. En høj grad af 
gennemsigtighed med hensyn til aftaler 
mellem medlemsstater og tredjelande på 
energiområdet vil gøre det muligt for EU at 
træffe koordinerede foranstaltninger i en 
ånd af solidaritet for at sikre, at sådanne 
aftaler er i overensstemmelse med EU's 
lovgivning og effektivt garanterer 
energiforsyningssikkerheden.

kræver, at energi, der importeres til EU fra 
tredjelande, er fuldt omfattet af reglerne for 
etablering af et indre energimarked. Et 
indre energimarked, der ikke fungerer 
tilfredsstillende, bringer EU i en sårbar og 
ufordelagtig situation med hensyn til 
energiforsyningssikkerhed. En høj grad af 
gennemsigtighed med hensyn til aftaler 
mellem medlemsstater og tredjelande på 
energiområdet vil gøre det muligt for EU at 
træffe koordinerede foranstaltninger i en 
ånd af solidaritet for at sikre, at sådanne 
aftaler er i overensstemmelse med EU's 
lovgivning og effektivt garanterer 
energiforsyningssikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den nye ordning for udveksling af 
oplysninger bør kun omfatte 
mellemstatslige aftaler, som sandsynligvis
vil få indvirkning på det indre 
energimarked eller på 
forsyningssikkerheden på energiområdet, 
da disse to områder er uløseligt forbundet. 
Den bør navnlig omfatte alle 
mellemstatslige aftaler, som har 
indvirkning på levering af gas, olie eller 
elektricitet gennem fast infrastruktur, eller 
som har betydning for den mængde energi, 
der importeres til EU fra tredjelande.

(4) Den nye ordning for udveksling af 
oplysninger bør kun omfatte 
mellemstatslige aftaler, som vil få 
indvirkning på det indre energimarked eller 
på forsyningssikkerheden på 
energiområdet, da disse to områder er 
uløseligt forbundet. Den bør navnlig 
omfatte alle mellemstatslige aftaler, som 
har indvirkning på levering af gas, olie 
eller elektricitet gennem fast infrastruktur, 
eller som har betydning for den mængde 
energi, der importeres til EU fra 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I lyset af EU-rettens forrang og 
princippet om loyalt samarbejde mellem 
medlemsstaterne og EU, der er nedfældet 
i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union, og under hensyntagen 
til artikel 351 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde bør 
Kommissionen vurdere foreneligheden af 
eksisterende, men endnu ikke meddelte, 
mellemstatslige aftaler med EU-retten. I 
tilfælde af uforenelighed bør 
medlemsstaterne tage alle nødvendige 
skridt med henblik på at finde en rimelig 
løsning for at fjerne den fastslåede 
uforenelighed.

Or. en

Begrundelse

EU-rettens forrang og princippet om loyalt samarbejde mellem medlemsstaterne og Unionen 
kræver, at foreneligheden mellem mellemstatslige aftaler, der berører områder med delt 
kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne, vurderes og om nødvendigt etableres. Dette 
sikrer på lang sigt retssikkerheden for kommercielle aftaler og investeringsbeslutninger, der 
bygger på eksisterende mellemstatslige aftaler.

Ændringsforslag 4
Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen bør på eget initiativ 
eller på anmodning fra den medlemsstat, 
der har forhandlet den mellemstatslige 
aftale, have ret til at vurdere den 
forhandlede aftales forenelighed med EU-
retten, inden aftalen underskrives.

(10) Kommissionen bør på eget initiativ 
eller på anmodning fra den medlemsstat, 
der har forhandlet den mellemstatslige 
aftale, have ret til at vurdere den 
forhandlede aftales forenelighed med EU-
retten, inden aftalen underskrives. Hvor 
der i forbindelse med vurderingen fastslås 
uforenelighed med EU-retten, bør 
Kommissionen afgive en udtalelse med 
angivelse af den fastslåede uforenelighed 
og fremsætte henstillinger med henblik på 
at fjerne den. Medlemsstaterne bør tage 
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behørigt hensyn til sådanne henstillinger 
og om nødvendigt genforhandle aftalen. 
Hvis Kommissionen finder, at der ikke er 
taget behørigt hensyn til henstillingerne, 
og den fortsat betvivler den 
mellemstatslige aftales forenelighed med 
EU-retten, bør den indlede 
overtrædelsesprocedurer.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende forslag mangler en klar indikation af, hvordan der bør reageres i tilfælde af, 
at en efterfølgende vurdering fastslår uforenelighed med EU-retten. For at styrke 
retssikkerheden og fastlægge en klar lovgivningsmæssig ramme bør Kommissionen yde støtte 
med hensyn til, hvordan en sådan situation kan afhjælpes, og medlemsstaterne bør tage 
hensyn til Kommissionens udtalelse.

Ændringsforslag 5
Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) En permanent udveksling af 
oplysninger om mellemstatslige aftaler på 
EU-niveau skulle gøre det muligt at 
udvikle bedste praksis. Kommissionen bør 
på grundlag af bedste praksis anbefale 
standardbestemmelser til anvendelse i 
mellemstatslige aftaler mellem 
medlemsstaterne og tredjelande. 
Anvendelsen af disse ikke-bindende 
standardbestemmelser skulle udelukke 
konflikter mellem mellemstatslige aftaler 
og EU-retten.

(13) En permanent udveksling af 
oplysninger om mellemstatslige aftaler på 
EU-niveau skulle gøre det muligt at 
udvikle bedste praksis. Kommissionen bør 
på grundlag af bedste praksis anbefale 
ikke-bindende standardbestemmelser til 
anvendelse i mellemstatslige aftaler 
mellem medlemsstaterne og tredjelande. 
Anvendelsen af disse ikke-bindende 
standardbestemmelser skulle udelukke 
konflikter mellem mellemstatslige aftaler 
og EU-retten.

Or. en

Begrundelse

Det er op til medlemsstaterne, om de ønsker at tage hensyn til henstillingen fra 
Kommissionen. Ikke desto mindre bør de involverede parter i den mellemstatslige aftale samt 
virksomhederne være opmærksomme på konsekvenserne.
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Ændringsforslag 6
Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) En bedre gensidig viden om 
eksisterende og nye mellemstatslige aftaler 
skulle muliggøre en bedre koordinering i 
energispørgsmål mellem medlemsstaterne 
indbyrdes og mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen. En sådan forbedret 
koordinering skulle sætte medlemsstaterne 
i stand til fuldt ud at drage fordel af EU's 
politiske og økonomiske vægt.

(14) En bedre gensidig viden om 
eksisterende og nye mellemstatslige aftaler 
skulle muliggøre en bedre koordinering i 
energispørgsmål mellem medlemsstaterne 
indbyrdes og mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen. En sådan forbedret 
koordinering skulle sætte medlemsstaterne 
i stand til fuldt ud at drage fordel af EU's 
politiske og økonomiske vægt og gøre det 
muligt for Kommissionen at foreslå 
løsninger på de problemer, der er påvist i 
den mellemstatslige aftale.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen vil have det mest komplette billede af situationen med hensyn til 
mellemstatslige aftaler på energiområdet. Derfor bør den være i stand til at foreslå løsninger 
på de påviste problemer, som tager hensyn til flest mulige omstændigheder.

Ændringsforslag 7
Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Kommissionen bør senest fire år 
efter denne afgørelses ikrafttræden 
vurdere, om den er tilstrækkelig og 
effektiv med henblik på at sikre 
mellemstatslige aftalers fuldstændige 
overholdelse af EU-retten og en høj grad 
af koordinering mellem medlemsstaterne 
med hensyn til mellemstatslige aftaler. 
Hvis der i forbindelse med denne 
vurdering konstateres mangler i de 
lovgivningsmæssige rammer, bør 
Kommissionen forelægge et lovforslag 
med henblik på at afhjælpe manglen.
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Or. en

Begrundelse

Forslaget foreskriver ikke, hvad der skal gøres, når det i vurderingen konkluderes, at 
instrumentet ikke har nået sit mål. Kommissionen bør gives et klart mandat og en forpligtelse 
til at afhjælpe situationen og træffe passende retlige foranstaltninger ved at revidere 
afgørelsen eller ved at foreslå et supplerende instrument.

Ændringsforslag 8
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne afgørelse indføres en 
informationsudvekslingsmekanisme 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen om mellemstatslige aftaler.

1. Ved denne afgørelse indføres en 
informationsudvekslingsmekanisme 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen om mellemstatslige aftaler 
på energiområdet.

Or. en

Begrundelse

Af klarhedshensyn bør det fremgå, hvilken type aftaler der falder under denne afgørelses 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 9
Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 10
Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fremsender alle 
eksisterende og foreløbigt anvendte
mellemstatslige aftaler mellem dem og 
tredjelande i deres helhed, herunder 
bilagene hertil og andre tekster, som de 
udtrykkeligt henviser til, samt alle 
ændringer hertil til Kommissionen senest 
tre måneder efter denne afgørelses 
ikrafttræden. Kommissionen gør de 
modtagne dokumenter tilgængelige i 
elektronisk form for alle de øvrige 
medlemsstater. Eksisterende eller 
foreløbigt anvendte mellemstatslige 
aftaler, som allerede er meddelt 
Kommissionen i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 994/2010 på 
tidspunktet for denne afgørelses 
ikrafttræden, og som opfylder kravene i 
dette stykke, anses for at være meddelt i 
henhold til denne afgørelse.

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

Or. en

Begrundelse

EU-rettens forrang og princippet om loyalt samarbejde mellem medlemsstaterne og Unionen 
kræver, at foreneligheden mellem mellemstatslige aftaler, der berører områder med delt 
kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne, vurderes og om nødvendigt etableres. Dette 
sikrer på lang sigt retssikkerheden for kommercielle aftaler og investeringsbeslutninger, der 
bygger på eksisterende mellemstatslige aftaler.

Ændringsforslag 12
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
indlede forhandlinger med et tredjeland for 
at ændre en eksisterende mellemstatslig 
aftale eller for at indgå en ny 
mellemstatslig aftale, meddeler den 
Kommissionen dette skriftligt så tidligt
som muligt inden den påtænkte indledning 
af forhandlinger. De oplysninger, der 
sendes til Kommissionen, skal omfatte 
relevant dokumentation, en angivelse af de 
bestemmelser, der vil blive behandlet 
under forhandlingerne, målene med 
forhandlingerne og andre relevante 
oplysninger. Såfremt der foretages 
ændringer af en eksisterende aftale, skal de 
bestemmelser, der skal genforhandles, 
angives i oplysningerne til Kommissionen.
Kommissionen stiller de modtagne 
oplysninger til rådighed for alle de øvrige 
medlemsstater i elektronisk form. Den 
pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger.
Kommissionen kan efter anmodning fra
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat deltage som observatør i 
forhandlingerne.

2. Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
indlede forhandlinger med et tredjeland for 
at ændre en eksisterende mellemstatslig 
aftale eller for at indgå en ny 
mellemstatslig aftale, meddeler den 
Kommissionen dette skriftligt så tidligt 
som muligt og senest tre måneder inden 
den påtænkte indledning af forhandlinger.
De oplysninger, der sendes til 
Kommissionen, skal omfatte relevant 
dokumentation, en angivelse af de 
bestemmelser, der vil blive behandlet 
under forhandlingerne, målene med 
forhandlingerne og andre relevante 
oplysninger. Såfremt der foretages 
ændringer af en eksisterende aftale, skal de 
bestemmelser, der skal genforhandles, 
angives i oplysningerne til Kommissionen.
Den pågældende medlemsstat holder 
regelmæssigt Kommissionen orienteret om 
igangværende forhandlinger.
Kommissionen deltager på eget initiativ 
eller efter anmodning fra den pågældende 
medlemsstat som observatør i 
forhandlingerne og yder juridisk 
rådgivning til den forhandlende 
medlemsstat om, hvordan uforeneligheder 
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med EU-retten i forbindelse med den 
forhandlede mellemstatslige aftale kan 
undgås.

Or. en

Begrundelse

Instrumentet bør med henblik på at øge den juridiske klarhed fastsætte en præcis tidsfrist, 
som medlemsstaterne bør overholde med hensyn til at informere Kommissionen om sin 
hensigt om at indlede forhandlinger. Hvis der foreligger en anmodning fra enten en 
medlemsstat eller Kommissionen om at deltage som observatør, bør Kommissionen ikke 
kunne vælge, om den vil deltage eller ej.

Ændringsforslag 13
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Eksisterende eller foreløbigt anvendte 
mellemstatslige aftaler, som på 
tidspunktet for denne afgørelses 
ikrafttræden allerede er meddelt 
Kommissionen i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 994/2010, og som 
opfylder kravene i denne artikel, anses for 
at være meddelt i henhold til denne 
afgørelse. En anmeldelse indgivet i 
overensstemmelse med denne afgørelse 
skal anses for at opfylde 
anmeldelsespligten i artikel 13, stk. 6, i 
forordning (EU) nr. 994/2010.

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 13, stk. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 994/2010 er medlemsstaterne allerede 
forpligtet til at give Kommissionen meddelelse om aftaler vedrørende gasforsyninger. Det bør 
for at undgå dobbelt indberetning i denne afgørelse præciseres, at medlemsstaterne opfylder 
den forpligtelse, der i forordningen, ved at indsende mellemstatslige aftaler i henhold til 
denne beslutning.
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Ændringsforslag 14
Forslag til afgørelse
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 udgår
Bistand fra Kommissionen

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

Or. en

Begrundelse

Indholdet af denne artikel er allerede dækket af ændringsforslag 12.

Ændringsforslag 15
Forslag til afgørelse
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på eget initiativ senest 
fire uger efter, at den er blevet underrettet
om afslutningen af forhandlingerne, eller 
på anmodning fra den medlemsstat, der har 
forhandlet den mellemstatslige aftale,
vurdere den forhandlede aftales 
forenelighed med EU-retten, inden aftalen 
underskrives. Hvis Kommissionen eller
den berørte medlemsstat anmoder om en 
sådan forudgående vurdering af den 
forhandlede mellemstatslige aftales 
forenelighed med EU-retten, skal det 
forhandlede, men endnu ikke 
underskrevne udkast til en mellemstatslig 
aftale forelægges Kommissionen til 
gennemgang. Den berørte medlemsstat 

1. Den pågældende medlemsstat 
underretter så tidligt som muligt og ikke 
senere end to uger efter afslutningen af 
forhandlingerne Kommissionen om
afslutningen af forhandlingerne og 
forelægger det forhandlede men endnu 
ikke underskrevne udkast til 
mellemstatslig aftale, herunder dens bilag 
og andre tekster, der henvises til 
udtrykkeligt, for Kommissionen til 
gennemgang. Kommissionen skal på eget 
initiativ eller på anmodning fra den 
medlemsstat, der har forhandlet den 
mellemstatslige aftale, inden for to 
måneder efter at være blevet underrettet 
om afslutningen af forhandlingerne, give
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skal afstå fra at underskrive aftalen i en 
periode på fire måneder efter 
forelæggelsen af udkastet til en 
mellemstatslig aftale. Efter aftale med den 
pågældende medlemsstat kan 
undersøgelsesperioden forlænges. Når der 
anmodes om en kontrol af 
foreneligheden, anses Kommissionen for 
ikke at have gjort indsigelse, hvis den ikke 
har fremsat en udtalelse i løbet af 
undersøgelsesperioden.

den pågældende medlemsstat meddelelse 
om enhver tvivl om foreneligheden af den
forhandlede aftale, herunder dens bilag og 
andre tekster, der henvises til udtrykkeligt,
med EU-retten, især med EU's 
konkurrencelovgivning og lovgivningen 
vedrørende det indre energimarked. Den 
berørte medlemsstat skal afstå fra at 
underskrive aftalen i en periode på to
måneder efter forelæggelsen af udkastet til 
en mellemstatslig aftale. Hvis 
Kommissionen ikke har svaret inden for 
dette tidsrum, anses den for ikke at have 
gjort indsigelse. Medlemsstaten udsætter 
underskrivelsen af en mellemstatslig 
aftale med yderligere to måneder, hvis den 
har modtaget et svar fra Kommissionen 
om, at den forhandlede men endnu ikke 
underskrevne aftale ikke er forenelig med 
EU-lovgivningen. Kommissionen afgiver 
inden for disse to måneder en juridisk 
udtalelse.

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

Or. en

Begrundelse

En obligatorisk forudgående kontrol af foreneligheden i to trin kan tjene som en tidlig 
advarsel for medlemsstaterne, så de kan undgå en kompliceret genforhandling af den 
mellemstatslige aftale. Konsekvenserne af de enkelte trin i kontrolmekanismen bør gøres 
eksplicit, hvilket vil sige behovet for at Kommissionen foreslår løsninger, medlemsstatens 
pligt til at tage hensyn til Kommissionens henstilling, og, som den sidste udvej, iværksættelse 
af en overtrædelsesprocedure.
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Ændringsforslag 16
Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) påvise fælles problemer i forbindelse 
med mellemstatslige aftaler og forelå 
løsninger på disse problemer

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør foreslå de løsninger, som den finder passende til at løse de problemer, der 
er påvist i de mellemstatslige aftaler.

Ændringsforslag 17
Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) på grundlag af bedste praksis og efter 
høring af medlemsstaterne udvikle ikke-
bindende standardbestemmelser, hvis 
anvendelse vil kunne sikre, at fremtidige 
mellemstatslige aftaler er i 
overensstemmelse med EU-retten på 
energiområdet.

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til afgørelse
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaten kan, når den fremlægger 
oplysninger for Kommissionen i henhold 
til artikel 3, angive, om nogle af 
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oplysningerne, især forretningsoplysninger, 
skal betragtes som fortrolige, og om de 
fremlagte oplysninger kan videregives til 
andre medlemsstater. Kommissionen 
respekterer disse angivelser. Anmodninger 
om fortrolighed begrænser ikke 
Kommissionens egen adgang til fortrolige 
oplysninger.

oplysningerne, hvis offentliggørelse kunne 
skade de involverede parters 
forretningsmæssige aktiviteter, især 
forretningsoplysninger, skal betragtes som 
fortrolige, og om de fremlagte oplysninger 
kan videregives til andre medlemsstater. 
Kommissionen respekterer disse 
angivelser. Anmodninger om fortrolighed 
begrænser ikke Kommissionens egen 
adgang til fortrolige oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Mellemstatslige aftaler på energiområdet kan fra tid til anden indeholde henvisninger til 
kommercielle kontrakter. For at beskytte virksomheder mod lækage af oplysninger om deres 
virksomhedsaktiviteter bør det yderligere specificeres, hvilke oplysninger der kan angives som 
fortrolige.

Ændringsforslag 19
Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Rapporten skal især vurdere, hvorvidt 
denne afgørelse skaber en tilstrækkelig og 
effektiv ramme, der kan sikre 
mellemstatslige aftalers fuldstændige 
overholdelse af EU-retten og en høj grad af 
koordinering mellem medlemsstaterne med 
hensyn til mellemstatslige aftaler. Hvis 
denne afgørelse ikke sikrer 
mellemstatslige aftalers fuldstændige 
forenelighed med EU-retten og en høj 
grad af koordinering mellem 
medlemsstaterne med hensyn til 
mellemstatslige aftaler, bør 
Kommissionen senest et år efter 
forelæggelsen af rapporten om 
nødvendigt forelægge forslag til en 
revision af afgørelsen eller til supplerende 
lovgivning.

Or. en
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Begrundelse

Forslaget foreskriver ikke, hvad der skal gøres, når det i vurderingen konkluderes, at 
instrumentet ikke har nået sit mål. Kommissionen bør gives et klart mandat og en forpligtelse 
til at afhjælpe situationen og træffe passende retlige foranstaltninger ved at revidere 
afgørelsen eller ved at foreslå et supplerende instrument.
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BEGRUNDELSE

Det er vigtigt med en stabil og sikker energiforsyning for at skabe et forudsigeligt økonomisk 
miljø for borgerne og den industrielle sektor i Den Europæiske Union. Den bedste måde at 
sikre en pålidelighed energiforsyning er via et velfungerende indre energimarked. Indførelsen 
af den tredje energipakke har fremmet EU's bestræbelser på at frigøre energimarkedet. Mange 
medlemsstater har adskilt elproduktion fra eloverførsel, hvilket har gjort det muligt for nye 
deltagere at komme ind på energiforsyningsmarkedet. Den tredje energipakke har fjernet 
hindringer for adgang til energimarkedet og væsentligt øget dets likviditet. Selv om den anden 
og tredje energipakke endnu ikke er fuldt gennemført, er resultaterne i de medlemsstater, hvor 
de er blevet indført, opmuntrende. Ikke desto mindre findes der stadig eksterne svagheder, da 
EU importerer over 60 % af sit gasforbrug og 80 % af olieforbruget. Denne importtendens er 
desværre stigende.

Der er efter gasforsyningskrisen i 2009 sket meget med henblik på at forbedre sikkerheden for 
energiforsyningen til EU's energimarked. Gaskrisen afdækkede sårbarheder i EU's 
energiforsyningssystemer. En hurtig vedtagelse af forordning (EU) nr. 994/2010 har forsynet 
Unionen med nogle redskaber til at bekæmpe fremtidige forsyningsafbrydelser. Gaskrisen 
påviste flaskehalse og mangler i EU's gasforsyningssystem, og de første skridt til at fjerne 
disse er nu taget. Men det findes stadig udfordringer i forbindelse med at sikre forsyninger til 
en konkurrencedygtig pris til de europæiske kunder. Mellemstatslige aftaler på energiområdet 
mellem medlemsstater og tredjelande er blandt disse udfordringer.

Som nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union går EU's energipolitik ud på sikre 
energimarkedets funktion og sikkerhed. Fra tid til anden indgår medlemsstaterne kontrakter 
med tredjelande, som kan have en virkning på det indre energimarkeds funktion. Selv om de 
fleste energiforsyningskontrakter indgås mellem kommercielle foretagender, så er der i nogle 
situationer behov for bistand fra en medlemsstat i form af en mellemstatslig aftale. Disse 
sager vedrører først og fremmest udvikling af gastransmissionsinfrastruktur, hvor der er 
behov for store investeringer. For at sikre tredjelandsleverandører forudsigelighed og stabilitet 
i den juridiske ramme indgås en mellemstatslig aftale. Det kan ikke udelukkes, at målet for 
tredjelandet i visse tilfælde er at binde medlemsstaten til at sikre den kommercielle kontrakt 
eller til at sikre sig en monopolstilling i energiforsyningen via særlig infrastruktur.

For at undgå at bryde det indre markeds regler på energiområdet er øget samarbejde mellem 
medlemsstater nødvendigt med hensyn til mellemstatslige aftaler på energiområdet. 
Oplysninger om disse mellemstatslige aftaler bør deles mellem medlemsstaterne, og 
Kommissionen bør være opmærksom på eksisterende kontrakter og igangværende 
forhandlinger. Kommissionen kan yde medlemsstaterne ekspertise og koordinering af fælles 
bestræbelser for at sikre mellemstatslige aftalers overholdelse af reglerne for det indre 
marked. Derfor er det nødvendigt, at mellemstatslige aftaler med tredjelande, der har en 
indvirkning på det indre energimarked, forelægges for Kommissionen til vurdering. For at 
undgå dobbelt indberetning til Kommissionen bør det understreges, at mellemstatslige aftaler, 
som allerede er blevet meddelt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 994/2010, ikke 
skal meddeles igen. Det samme bør gælde den anden vej rundt.

Erfaringerne viser, at Kommissionens inddragelse i forhandlinger med tredjeparter har en 
positiv effekt på resultatet af forhandlingerne. Derfor bør Kommissionens deltagelse i 
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forhandlingerne udvides. Kommissionens tilstedeværelse ville medvirke til at sikre et resultat, 
der er i overensstemmelse med det indre markeds regler, hvilket sikrer virksomhederne at den 
specifikke kontrakt er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Virksomhederne skal 
sikres, at den mellemstatslige aftale ikke overtræder EU-lovgivningen, og at den ikke vil være 
genstand for en overtrædelsesprocedure, hvis resultat kan blive dyrt for den pågældende 
virksomhed. En større inddragelse af Kommissionen bør gøre det lettere at sikre 
foreneligheden med EU's regler for det indre markeds og dermed øge retssikkerheden for 
markedsdeltagerne.

Det skal understreges, at det er op til medlemsstaterne, om de vil følge Kommissionens 
henstillinger. Formålet med denne lovgivning er at sikre større gennemsigtighed i de 
mellemstatslige aftaler, der er indgået af medlemsstaterne på energiområdet, og at sikre, at 
medlemsstaterne er opmærksomme på aftalens forenelighed eller manglende forenelighed 
med det indre markeds regler. Kommissionen skal udarbejde ikke-bindende 
standardformuleringer, som medlemsstaterne vil blive tilskyndet til at anvende. Disse 
klausuler vil sikre, at en mellemstatslig aftal ikke er i strid med EU-lovgivningen.

Denne lovgivning vedrører ikke aftaler mellem kommercielle enheder, undtaget hvis de er en 
del af en mellemstatslig aftale. Aftaler mellem lande bør under normale omstændigheder ikke 
involvere virksomheder, men i betragtning af dette forretningsområdes særlige karakter kan 
det ikke udelukkes, at energiselskaber er en del af en mellemstatslig aftale. Forslaget 
indeholder tilstrækkelige garantier til virksomhederne om, at deres daglige forretninger ikke 
vil blive berørt af denne afgørelse. Endvidere skal det for at sikre, at kommercielle 
oplysninger ikke videregives til andre medlemsstater, yderligere specificeres, hvilke 
oplysninger der kan angives som fortrolige. Dette skulle give tilstrækkelige garantier for 
virksomhederne.

Aftaler, der påvirker et område med delt kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne, 
skal være i overensstemmelse med EU-retten. Medlemsstaterne opfordres til at tage de 
nødvendige skridt til at fjerne uforeneligheder, der er påvist i mellemstatslige aftaler med 
tredjelande på energiområdet. Dette er et nødvendigt skridt for at sikre et velfungerende og 
sikkert indre energimarked i Europa.


