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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling 
van een mechanisme voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en derde 
landen met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten op energiegebied
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0540),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0235/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel 
(A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een besluit
Overweging 3

                                               
1 PB C, blz. …
2 PB C, blz. …
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

energie die vanuit derde landen in de Unie 
wordt ingevoerd.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9bis) Gezien het primaat van de 
Uniewetgeving en het in artikel 4, lid 3 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie verankerde beginsel dat de lidstaten 
oprecht samenwerken en rekening 
houdend met artikel 351 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, moet de Commissie beoordelen of 
bestaande intergouvernementele 
overeenkomsten waarvan nog geen kennis 
is gegeven stroken met de Uniewetgeving. 
In geval van onverenigbaarheid moeten 
de lidstaten het nodige doen om een 
evenredige oplossing te vinden om de 
vastgestelde onverenigbaarheid op te 
heffen.

Or. en

Motivering

Het primaat van de EU-wetgeving en het beginsel van oprechte samenwerking tussen 
lidstaten en Unie nopen tot beoordeling en zo nodig totstandbrenging van verenigbaarheid 
tussen intergouvernementele overeenkomsten die betrekking hebben op gebieden waarop 
Unie en lidstaten bevoegdheden delen. Hierdoor wordt gewaarborgd dat bestaande IGO op 
lange termijn juridische zekerheid bieden voor handelsovereenkomsten en besluiten van 
investeerders.

Amendement 4
Voorstel voor een besluit
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) De Commissie heeft het recht om, op 
haar eigen initiatief of op verzoek van de 
lidstaat die over de intergouvernementele 
overeenkomst heeft onderhandeld, de 
verenigbaarheid van de overeenkomst in 
kwestie met het recht van de Unie te 
beoordelen, voordat de overeenkomst 
wordt ondertekend. Indien uit de 
beoordeling blijkt dat er 
onverenigbaarheid bestaat met de 
Uniewetgeving, moet de Commissie een 
advies doen uitgaan waarin de 
geconstateerde onverenigbaarheid wordt 
omschreven en waarin aanbevelingen 
worden gedaan voor opheffing ervan. De 
lidstaten moeten met dergelijke 
aanbevelingen terdege rekening houden 
en zo nodig opnieuw over de 
overeenkomst onderhandelen. Indien de 
Commissie van mening is dat in 
onvoldoende mate met de aanbevelingen 
rekening is gehouden en als de twijfel 
over de verenigbaarheid van de 
intergouvernementele overeenkomst met 
de Uniewetgeving aanhoudt, moet de 
Commissie een inbreukprocedure op gang 
brengen.

Or. en

Motivering

In het huidige voorstel ontbreekt een heldere aanwijzing over de manier waarop moet worden 
opgetreden naar aanleiding van onverenigbaarheden met de Uniewetgeving die in de 
beoordeling vooraf aan het licht komen. Om de juridische zekerheid te vergroten en een 
duidelijk regelgevend kader te bieden, moet de Commissie bijstand verlenen over de vraag 
hoe deze toestand kan worden gecorrigeerd en de lidstaten moeten met het advies van de 
Commissie rekening houden.

Amendement 5
Voorstel voor een besluit
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is aan de lidstaten te besluiten of zij rekening houden met de aanbeveling van de 
Commissie. Niettemin moeten de partijen bij een intergouvernementele overeenkomst en 
bedrijven zich rekenschap geven van de gevolgen. 

Amendement 6
Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De verbetering van de wederzijdse 
kennis van bestaande en nieuwe 
intergouvernementele overeenkomsten 
moet leiden tot een betere coördinatie op 
het gebied van energieaangelegenheden 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de Commissie. Door een 
dergelijke verbeterde coördinatie kunnen 
de lidstaten ten volle profiteren van het 
politieke en economische gewicht van de 
Unie.

(14) De verbetering van de wederzijdse 
kennis van bestaande en nieuwe 
intergouvernementele overeenkomsten 
moet leiden tot een betere coördinatie op 
het gebied van energieaangelegenheden 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de Commissie. Door een 
dergelijke verbeterde coördinatie kunnen 
de lidstaten ten volle profiteren van het 
politieke en economische gewicht van de 
Unie en kan de Commissie oplossingen 
voorstellen voor in de 
intergouvernementele overeenkomst 
gesignaleerde problemen.  
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Or. en

Motivering

De Commissie heeft waarschijnlijk het meest volledige overzicht over de situatie met 
betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten  op energiegebied. Zij moet dus 
oplossingen kunnen voorstellen  voor de geconstateerde problemen en aldus rekening houden 
met een zo ruim mogelijk geheel van omstandigheden.

Amendement 7
Voorstel voor een besluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie moet uiterlijk vier 
jaar na inwerkingtreding beoordelen of 
dit besluit voldoende en werkzaam is om 
volledige naleving van 
intergouvernementele overeenkomsten 
met de Uniewetgeving te waarborgen, 
alsmede een hoog niveau van coördinatie 
tussen de lidstaten met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten. 
Indien in het kader van deze beoordeling 
tekortkomingen in het regelgevend kader 
worden geconstateerd moet de Commissie 
een wetgevingsvoorstel indienen om de 
tekortkoming aan te pakken.

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt niet bepaald wat er moet gebeuren als de beoordeling tot de slotsom 
komt dat het instrument zijn doel niet heeft bereikt. Aan de Commissie moet de taak en de 
verplichting worden opgelegd de situatie te verhelpen en de nodige juridische activiteit te 
ontplooien door het besluit te herzien of door een aanvullend instrument voor te stellen.

Amendement 8
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij dit besluit wordt een mechanisme
vastgesteld voor de uitwisseling van 

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

informatie tussen de lidstaten en de 
Commissie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten op 
energiegebied.

Or. en

Motivering

Voor de duidelijkheid moet worden aangegeven welke soorten overeenkomst onder het 
toepassingsgebied van het besluit vallen. 

Amendement 9
Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 11
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het primaat van de EU-wetgeving en het beginsel van oprechte samenwerking tussen 
lidstaten en Unie nopen tot beoordeling en zo nodig totstandbrenging van verenigbaarheid 
tussen intergouvernementele overeenkomsten die betrekking hebben op gebieden waarop 
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Unie en lidstaten bevoegdheden delen. Hierdoor wordt gewaarborgd dat bestaande IGO op 
lange termijn juridische zekerheid bieden voor handelsovereenkomsten en besluiten van 
investeerders.

Amendement 12
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Indien een lidstaat voornemens is 
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment  en uiterlijk drie maanden vóór
de geplande opening van de formele 
onderhandelingen. De aan de Commissie 
verstrekte informatie moet de 
desbetreffende documentatie, een indicatie 
van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De lidstaat in kwestie stelt de Commissie 
geregeld op de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
Commissie of de lidstaat in kwestie neemt
de Commissie als waarnemer deel aan de 
onderhandelingen en geeft zij de lidstaat 
die onderhandelt advies over het 
voorkomen van onverenigbaarheid tussen 
de internationale overeenkomst waarover 
wordt onderhandeld en de Uniewetgeving.

Or. en
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Motivering

Met het oog op meer juridische helderheid moet in het instrument een nauwkeurig 
vastgelegde termijn worden bepaald die de lidstaten moeten aanhouden om de Commissie op 
de hoogte te brengen van haar voornemen onderhandelingen aan te knopen. Indien een 
lidstaat of de Commissie verzoekt aanwezig te zijn als waarnemer, mag de 
beslissingsbevoegdheid over al dan niet deelnemen geenszins aan de Commissie worden 
overgelaten.

Amendement 13
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor de toepassing van dit besluit 
worden bestaande of voorlopig toegepaste 
intergouvernementele overeenkomsten die 
op de datum waarop dit besluit in werking 
trad reeds aan de Commissie zijn gemeld 
op grond van Verordening (EU) nr. 
994/2010, geacht gemeld te zijn voor zover 
zij aan de vereisten van dit lid voldoen. 
Een melding die wordt ingediend 
overeenkomstig dit besluit moet worden 
geacht te voldoen aan de 
kennisgevingsplicht die is vastgesteld in 
artikel 13, lid 6 van Verordening (EU) nr. 
994/2010.

Or. en

Motivering

Volgens artikel 13, lid 6bis van verordening nr. 994/2010 is de Commissie reeds verplicht 
verslag te doen van overeenkomsten inzake gaslevering. Ter voorkoming van dubbele 
verslaglegging moet in onderhavig besluit worden bepaald dat lidstaten voldoen aan de 
verplichtingen uit hoofde van de verordening als zij de internationale overeenkomsten 
overeenkomstig dit besluit indienen.

Amendement 14
Voorstel voor een besluit
Artikel 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Schrappen
Bijstand door de Commissie

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

Or. en

Motivering

Amendement nr. 12 omvat reeds de inhoud van dit artikel.

Amendement 15
Voorstel voor een besluit
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Motivering

Een uit twee stappen bestaande verplichte verenigbaarheidscontrole vooraf kan voor de 
lidstaten dienen als vroegtijdige waarschuwing, waardoor wordt voorkomen dat er nieuwe 
ingewikkelde onderhandelingen moeten worden gevoerd  over een internationale 
overeenkomst. De gevolgen van iedere fase van het controlemechanisme moeten duidelijk 
worden gemaakt, namelijk het feit dat de Commissie oplossingen moet voorstellen, dat de 
lidstaat gehouden is rekening te houden met de aanbeveling van de Commissie en in laatste 
instantie dat er een inbreukprocedure wordt gestart.

Amendement 16
Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) het identificeren van 
gemeenschappelijke problemen in verband 
met intergouvernementele overeenkomsten 
het voorstellen van oplossingen voor deze 
problemen;

Or. en

Motivering

De Commissie moet de oplossingen voorstellen die zij noodzakelijk acht om in internationale 
overeenkomsten geconstateerde problemen weg te nemen.

Amendement 17
Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het ontwikkelen, op basis van optimale 
werkmethoden en in overleg met de 
lidstaten, van niet-bindende 
standaardclausules waarvan het gebruik 
zou garanderen dat toekomstige 
intergouvernementele overeenkomsten de 
energiewetgeving van de Unie volledig 
naleven.
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Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een besluit
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De internationale overeenkomsten op energiegebied kunnen bij tijd en wijle verwijzingen 
bevatten naar commerciële overeenkomsten. Om bedrijven te beschermen tegen het lekken 
van gegevens met betrekking tot hun zakelijke activiteiten moet verder worden gepreciseerd 
welk soort gegevens als vertrouwelijk kan worden ingeschaald.

Amendement 19
Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verslag beoordeelt in het bijzonder 
of dit besluit voorziet in een toereikend 
kader om volledige naleving door 
intergouvernementele overeenkomsten van 
de EU-wetgeving te waarborgen, alsmede 

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

waarborgen, alsmede een hoog niveau van 
coördinatie tussen de lidstaten met 
betrekking tot intergouvernementele 
overeenkomsten. Indien dit besluit niet 
resulteert in volledige verenigbaarheid 
van internationale overeenkomsten en 
Uniewetgeving en een hoge mate van 
coördinatie tussen lidstaten met 
betrekking tot internationale 
overeenkomsten moet de Commissie 
uiterlijk één jaar na indiening van het 
verslag zo nodig een herziening of een 
aanvullend wetgevingsvoorstel indienen.

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt niet bepaald wat er moet gebeuren als de beoordeling tot de slotsom 
komt dat het instrument zijn doel niet heeft bereikt. Aan de Commissie moet de taak en de 
verplichting worden opgelegd de situatie te verhelpen en de nodige juridische activiteit te 
ontplooien door het besluit te herzien of door een aanvullend instrument voor te stellen.
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TOELICHTING

   De beste manier om ervoor te zorgen dat de energieleverantie betrouwbaar is, is door 
middel van een goed functionerende interne energiemarkt.   Met de invoering van het derde 
energiepakket zijn de maatregelen van de EU om de energiemarkt te liberaliseren 
aangemoedigd. Tal van lidstaten hebben de opwekking van energie los gekoppeld van het 
vervoer, waardoor nieuwe deelnemers zich op de markt van energievoorziening hebben 
kunnen begeven.  Door het derde energiepakket zijn de belemmeringen voor binnenkomers op 
de energiemarkt weggenomen en is de liquiditeit van deze markt aanzienlijk opgevoerd. 
Hoewel het tweede en derde energiepakket nog niet volledig zijn uitgevoerd, zijn er 
bemoedigende resultaten in de lidstaten waar zij zijn ingevoerd. Niettemin is er nog steeds 
sprake van externe kwetsbaarheid  - de EU importeert ruim 60 % van haar gas en ruim 80 % 
van haar olie. De import ontwikkelt zich helaas steeds meer in deze richting.

Na de crisis in verband met gasleverantie in 2009 is er veel gedaan om de garantie dat er  
energie wordt geleverd naar de EU-markt te verbeteren.  Door de gascrisis zijn de kwetsbare 
plekken van de systemen voor energievoorziening van de Europese Unie aan het licht 
gekomen. De snelle goedkeuring van verordening nr. 994/2010 heeft de Unie een aantal 
instrumenten in handen gegeven om onderbrekingen van de gastoevoer in de toekomst te 
voorkomen. Door de gascrisis zijn knelpunten en tekortkomingen van het system van 
gasaanvoer van de EU aan het licht gekomen, en thans zijn de eerste maatregelen genomen 
om deze uit de weg te ruimen. Toch blijft het moeilijk ervoor te zorgen dat de Europese 
consument beschikt over gegarandeerde aanvoer tegen concurrerende prijzen. Tot deze 
problemen behoren de internationale overeenkomsten inzake energie tussen lidstaten en derde 
landen  .

In het Verdrag betreffende de Europese Unie is bepaald dat het energiebeleid van de Unie 
dient ter waarborging van werking en veiligheid van de energiemarkt. Van tijd tot tijd sluiten 
lidstaten met derde landen  overeenkomsten die de correcte werking van de interne 
energiemarkt zouden kunnen beïnvloeden. Meestal worden overeenkomsten inzake 
energieleverantie gesloten tussen commerciële eenheden, maar in sommige gevallen is 
bijstand van een lidstaat vereist in de vorm van een intergouvernementele overeenkomst (IO).  
Meestal betreft het het uitbouwen van de infrastructuur voor het vervoer van gas, dat 
grootschalige investeringen vergt. Om leveranciers uit derde landen  te overtuigen van 
voorspelbaarheid en stabiliteit van een wettelijke regeling wordt een IO gesloten. Niet 
uitgesloten kan worden dat een derde land soms probeert een LS te binden om de 
commerciële overeenkomst binnen te slepen of om via particuliere infrastructuren een 
monopoliepositie op het gebied van energievoorziening te verwerven.

Om te voorkomen dat voorschriften van de interne markt  op energiegebied worden 
overtreden, moeten de lidstaten met betrekking tot IO op energiegebeid nauwer samenwerken. 
Gegevens over deze IO moeten de lidstaten delen en de Commissie moet op de hoogte zijn 
van bestaande overeenkomsten en lopende onderhandelingen. De Commissie kan de lidstaten 
deskundige kennis ter beschikking stellen en gezamenlijke initiatieven coördineren om ervoor 
te zorgen dat IO stroken met interne-marktvoorschriften. Daarom moeten IO met derde landen  
die gevolgen hebben voor de interne-energiemarkt ter beoordeling aan de Commissie worden 
voorgelegd. Om te voorkomen dat twee keer verslag aan de Commissie wordt uitgebracht, 
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moet erop worden gewezen dat IO die overeenkomstig verordening nr. 994/2010 reeds zijn 
medegedeeld niet opnieuw hoeven te worden gemeld. Hetzelfde geldt andersom.

De ervaring wijst uit dat de bemoeienis van de Commissie met onderhandelingen met derde 
partijen de uitkomst van de besprekingen positief kan beïnvloeden. Daarom moet de deelname 
van de Commissie aan onderhandelingen worden verruimd.  Aanwezigheid van de Commissie 
zou bijdragen tot het bereiken van een resultaat dat strookt met de voorschriften van de 
interne markt, en voor bedrijven aldus duidelijk aantonen dat de overeenkomst in kwestie 
aansluit op de EU-wetgeving.  Bedrijven moeten er zeker van kunnen zijn dat de IO de EU-
wetgeving niet overtreedt, en dat zij geen aanleiding zal zijn tot een inbreukprocedure, 
hetgeen voor het bedrijf in kwestie een kostbare zaak zou kunnen worden. Door grotere 
betrokkenheid van de Commissie wordt de naleving van de interne-marktvoorschriften van de 
EU waarschijnlijk vergemakkelijkt met het gevolg dat de juridische zekerheid van 
marktdeelnemers toeneemt.

Er zij op gewezen dat naleving van de door  de Commissie uitgebrachte adviezen een zaak 
van de lidstaten is.  Deze wetgeving is bedoeld om te zorgen voor meer doorzichtigheid van 
de door de lidstaten op energiegebied gesloten IO en om ervoor te zorgen dat de lidstaten zich 
ervan bewust zijn  dat een overeenkomst al dan niet voldoet aan de interne-marktvoorschriften  
. De Commissie zal niet-bindende standaardclausules moeten opstellen en de lidstaten zullen 
worden aangemoedigd deze te gebruiken. Via deze clausules wordt erop toegezien dat met de 
IO geen EU-wetgeving wordt overtreden.

Deze wetgeving is niet van toepassing op overeenkomsten tussen commerciële eenheden, 
tenzij deze deel vormen van een IO. De overeenkomsten tussen de landen laten bedrijven als 
regel buiten beschouwing, maar gezien de specifieke aard van de bedrijfstak kan niet worden 
uitgesloten dat bedrijven deel vormen van een IO. Het voorstel bevat de nodige waarborgen 
voor ondernemingen dat hun dagelijkse zakelijke werkzaamheden van onderhavig besluit 
geen gevolgen ondervinden. Voorts moet, om ervoor te zorgen dat commerciële gegevens niet 
worden doorgegeven aan de andere lidstaten, nader worden omschreven welke soort gegevens 
als vertrouwelijk kan worden ingeschaald. Aldus moet ervoor worden gezorgd dat bedrijven 
beschikken over de nodige waarborgen.

Overeenkomsten die van invloed zijn op een sector waar de Unie en de lidstaten 
bevoegdheden delen, moeten in overeenstemming zijn met de Uniewetgeving.   De lidstaten 
moeten worden aangemoedigd de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om 
onverenigbaarheden weg te nemen die zijn geconstateerd in IO op energiegebeid met derde 
landen .   Dit is een maatregel die noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de interne-
energiemarkt in Europa naar behoren en veilig functioneert.


