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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów 
międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2011)0540),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0235/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby 
energia importowana do Unii z państw 

3. Dla właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego energii konieczne jest, aby 
energia importowana do Unii z państw 

                                               
1Dz.U. C […] z […], s. […].
2Dz.U. C […] z […], s. […].
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trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny energii. 
Nieprawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny energii powoduje, że UE jest 
podatna na zagrożenia związane 
z bezpieczeństwem dostaw energii. Wysoki 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 
energii.

trzecich podlegała w pełni zasadom 
ustanawiającym rynek wewnętrzny energii. 
Nieprawidłowo funkcjonujący rynek 
wewnętrzny energii powoduje, że UE jest 
podatna na zagrożenia i znajduje się w 
niekorzystnej sytuacji pod względem 
bezpieczeństwa dostaw energii. Wysoki 
stopień przejrzystości w odniesieniu do 
umów między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi w zakresie energii 
umożliwi Unii podejmowanie 
skoordynowanych działań, w duchu 
solidarności, w celu zagwarantowania, że 
umowy takie są zgodne z prawodawstwem 
UE i skutecznie zabezpieczają dostawy 
energii.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Z uwagi na nadrzędność prawa UE i 
zasadę lojalnej współpracy między 
państwami członkowskimi a Unią 
określoną w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej i uwzględniając art. 351 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Komisja powinna ocenić 
zgodność istniejących – choć jeszcze nie 
zgłoszonych – umów międzyrządowych z 
prawem UE. W przypadku braku 
zgodności państwa członkowskie powinny 
podjąć wszystkie niezbędne działania w 
celu znalezienia właściwego rozwiązania i 
wyeliminowania wykrytej niezgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Nadrzędność prawa UE i zasada lojalnej współpracy między państwami członkowskimi a 
Unią wprowadzają obowiązek dokonania oceny umów międzyrządowych, które mają wpływ 
na kompetencje dzielone między Unią a państwami członkowskimi, a w razie potrzeby –
obowiązek ustalenia zgodności między tymi umowami. W ten sposób stwarza się pewność 
prawa w odniesieniu do umów handlowych i decyzji inwestorów, opartych na istniejących 
umowach międzyrządowych.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10. Komisja powinna mieć prawo, 
z własnej inicjatywy lub na wniosek 
państwa członkowskiego, które 
negocjowało umowę międzyrządową, 
dokonania oceny zgodności 
wynegocjowanej umowy z prawem UE, 
zanim umowa zostanie podpisana. Jeśli w 
wyniku oceny zostanie stwierdzona 
niezgodność z prawem UE, Komisja 
powinna wydać opinię określającą 
stwierdzoną niezgodność i zawierającą 
zalecenia w celu jej wyeliminowania. 
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Państwa członkowskie powinny w należyty 
sposób uwzględnić te zalecenia i w razie 
potrzeby ponownie przeprowadzić 
negocjacje w sprawie umowy. Jeśli 
Komisja uzna, że zaleceń nie 
uwzględniono w należyty sposób oraz że
nadal pozostają wątpliwości co do 
zgodności umowy międzyrządowej z 
prawem UE, Komisja powinna wszcząć 
postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnym wniosku nie wskazano jednoznacznie sposobu, w jaki należy postępować w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem UE w wyniku oceny ex ante. Aby zwiększyć 
pewność prawa i zapewnić jasne ramy regulacyjne, Komisja powinna pomóc w ustaleniu 
sposobu postępowania w takim przypadku, a państwa członkowskie powinny uwzględnić jej 
opinię.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

To od państw członkowskich zależy, czy uwzględnią one zalecenia Komisji. Mimo to strony 
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umowy międzyrządowej i przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość konsekwencji tej 
decyzji.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Lepsza wzajemna wiedza na temat 
istniejących i nowych umów 
międzyrządowych powinna umożliwić 
lepszą koordynację w kwestiach 
energetycznych między samymi państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a Komisją. Taka 
usprawniona koordynacja powinna 
umożliwić państwom członkowskim pełne 
korzystanie ze pozycji politycznej i 
gospodarczej UE.

14. Lepsza wzajemna wiedza na temat 
istniejących i nowych umów 
międzyrządowych powinna umożliwić 
lepszą koordynację w kwestiach 
energetycznych między samymi państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a Komisją. Taka 
usprawniona koordynacja powinna 
umożliwić państwom członkowskim pełne 
korzystanie z pozycji politycznej i 
gospodarczej UE oraz umożliwić Komisji 
przedstawianie propozycji rozwiązań 
problemów wykrytych w umowach 
międzyrządowych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja będzie miała pełny obraz sytuacji związanej z umowami międzyrządowymi w 
dziedzinie energii. Powinna mieć więc możliwość przedstawiania propozycji rozwiązań 
wykrytych problemów, z uwzględnieniem jak najszerszego zakresu okoliczności.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a. Nie później niż po upływie czterech 
lat od wejścia niniejszej decyzji w życie 
Komisja powinna ocenić, czy decyzja jest 
wystarczająca i skuteczna, w celu 
zapewnienia pełnej zgodności umów 
międzyrządowych z prawem UE oraz 
wysokiego poziomu koordynacji między 
państwami członkowskimi w odniesieniu 
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do umów międzyrządowych. Jeśli w 
wyniku tej oceny Komisja stwierdzi 
niedoskonałości ram regulacyjnych, 
powinna przedstawić wniosek 
ustawodawczy w celu usunięcia tych 
niedoskonałości.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku nie określono, co należy zrobić w przypadku, gdy w wyniku oceny dokument 
zostanie uznany za niespełniający swojego celu. Komisja powinna mieć jednoznaczne 
uprawnienia do zaradzenia takiej sytuacji oraz zastosowania odpowiednich środków 
prawnych poprzez wprowadzenie zmian do decyzji lub zaproponowanie dodatkowego 
dokumentu. Takie działania powinny być także jej obowiązkiem.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasności należy sprecyzować, jakiego rodzaju umowy są objęte zakresem 
przedmiotowej decyzji.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza decyzja swoim zakresem nie 
obejmuje umów międzyrządowych, które 
już podlegają w całości innym 
szczegółowym procedurom zgłaszania, z 

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

umów międzyrządowych, które muszą być 
zgłaszane Komisji zgodnie z art. 13 ust. 6 
rozporządzenia (UE) nr 994/2010.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji w całości wszystkie istniejące 
i tymczasowo stosowane umowy 
międzyrządowe między nimi a państwami 
trzecimi, w tym załączniki do nich, inne 
teksty, do których się bezpośrednio 
odnoszą, oraz wszystkie poprawki do nich, 
najpóźniej trzy miesiące po wejściu 
w życie niniejszej decyzji. W ciągu 6 
miesięcy od przekazania w całości umów 
międzyrządowych, w tym załączników do 
nich, innych tekstów, do których się 
bezpośrednio odnoszą, oraz wszystkich 
poprawek do nich, Komisja ocenia ich 
zgodność z prawem UE, zwłaszcza z 
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z rozporządzeniem (UE) nr 994/2010 na 
dzień wejścia w życie niniejszej decyzji 
i które spełniają wymogi niniejszego 
ustępu, uznaje się za zgłoszone na 
potrzeby niniejszej decyzji.

unijnym prawem konkurencji i przepisami 
dotyczącymi rynku wewnętrznego energii. 
W przypadku, gdy przekazana umowa 
międzyrządowa jest niezgodna z prawem 
UE, państwo członkowskie przedsiębierze 
wszystkie niezbędne środki w celu 
wyeliminowania stwierdzonej 
niezgodności. Wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim Komisja 
udostępnia w formie elektronicznej 
wszystkie otrzymane dokumenty, lecz nie 
ujawnia informacji określonych przez 
dane państwo członkowskie jako poufne.

Or. en

Uzasadnienie

Nadrzędność prawa UE i zasada lojalnej współpracy między państwami członkowskimi a 
Unią wprowadzają obowiązek dokonania oceny umów międzyrządowych, które mają wpływ 
na kompetencje dzielone między Unią a państwami członkowskimi, a w razie potrzeby –
obowiązek ustalenia zgodności między tymi umowami. W ten sposób stwarza się pewność 
prawa w odniesieniu do umów handlowych i decyzji inwestorów, opartych na istniejących 
umowach międzyrządowych.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przepisy mające być przedmiotem 
renegocjacji. Zainteresowane państwo 
członkowskie regularnie informuje 
Komisje o prowadzonych negocjacjach. Na 
wniosek Komisji lub zainteresowanego 
państwa członkowskiego Komisja 
uczestniczy w negocjacjach jako 
obserwator i udziela negocjującemu 
państwu członkowskiemu porad prawnych 
w kwestii tego, jak uniknąć niezgodności 
między negocjowaną umową 
międzyrządową a prawem UE.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć przejrzystość prawną, dokument powinien ściśle określać termin końcowy, w 
którym państwa członkowskie muszą poinformować Komisję o swoim zamiarze rozpoczęcia 
negocjacji. Jeśli dane państwo członkowskie lub Komisja wystąpią z wnioskiem o udział w 
negocjacjach w roli obserwatora, decyzja o udziale w negocjacjach nie powinna należeć do 
Komisji.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Istniejące lub tymczasowo stosowane 
umowy międzyrządowe, które na dzień 
wejścia w życie niniejszej decyzji już 
zgłoszono Komisji zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 994/2010 
i które spełniają wymogi niniejszego 
artykułu, uznaje się za zgłoszone na 
potrzeby niniejszej decyzji. Zgłoszenie 
przekazane zgodnie z niniejszą decyzją 
należy uznać za spełniające obowiązek 
zgłoszenia określony w art. 13 ust. 6 
rozporządzenia (UE) nr 994/2010.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 13 ust. 6 lit. a) rozporządzenia nr 994/2010 wprowadza się już obowiązek 
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przekazywania Komisji informacji o umowach na dostawę gazu. Aby uniknąć podwójnej 
sprawozdawczości, w przedmiotowej decyzji należy sprecyzować, że państwa członkowskie 
spełniają obowiązek określony w rozporządzeniu poprzez przekazanie umów 
międzyrządowych zgodnie z przedmiotową decyzją.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreślony
Wsparcie Komisji

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

Or. en

Uzasadnienie

Treść tego artykułu obejmuje już poprawka 12.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Najwcześniej jak to możliwe, lecz nie 
później niż po upływie dwóch tygodni od 
zakończenia negocjacji, zainteresowane 
państwo członkowskie informuje Komisję
o zakończeniu negocjacji i przekazuje jej 
do analizy wynegocjowany, ale jeszcze nie 
podpisany projekt umowy 
międzyrządowej, w tym załączniki do niej i 
inne teksty, do których umowa się 
bezpośrednio odnosi. Komisja, z własnej 
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członkowskie występuje o taką ocenę ex-
ante zgodności wynegocjowanej umowy z 
prawem UE, wynegocjowany, ale jeszcze 
nie podpisany projekt umowy 
międzyrządowej zostaje przedłożony 
Komisji do analizy. Zainteresowane 
państwo członkowskie nie podpisuje 
umowy przez okres czterech miesięcy od 
momentu złożenia projektu umowy 
międzyrządowej. Okres analizowania 
może zostać przedłużony w porozumieniu 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. W przypadku gdy 
wystąpiono o kontrolę zgodności, wobec
braku opinii Komisji w ciągu okresu 
analizowania, uznaje się, że Komisja nie 
wniosła zastrzeżeń.

inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego, które wynegocjowało 
umowę międzyrządową, informuje to
państwo członkowskie w ciągu dwóch 
miesięcy od momentu, gdy została 
poinformowana o zakończeniu negocjacji, 
o wszelkich wątpliwościach co do 
zgodności wynegocjowanej umowy oraz 
załączników do niej i innych tekstów, do 
których umowa się bezpośrednio odnosi, z 
prawem UE, zwłaszcza z unijnym prawem 
konkurencji i przepisami UE dotyczącymi 
rynku wewnętrznego energii. 
Zainteresowane państwo członkowskie nie 
podpisuje umowy przez okres dwóch 
miesięcy od momentu złożenia umowy 
międzyrządowej. Wobec braku odpowiedzi 
ze strony Komisji w ciągu tego okresu 
uznaje się, że Komisja nie wniosła 
zastrzeżeń. Państwo członkowskie 
przesuwa termin podpisania umowy 
międzyrządowej o kolejne dwa miesiące, 
jeśli otrzymało od Komisji odpowiedź, że 
wynegocjowana, ale jeszcze nie podpisana 
umowa jest niezgodna z prawem UE. W 
ciągu tych dwóch miesięcy Komisja 
wydaje opinię prawną.
2. W przypadku, gdy w opinii prawnej 
stwierdzono niezgodność wynegocjowanej 
umowy z prawem UE, Komisja określa tę 
niezgodność i wydaje zalecenia w sprawie 
sposobu jej wyeliminowania.
3. Państwa członkowskie w należyty 
sposób uwzględniają zalecenia Komisji i w 
razie potrzeby ponownie przeprowadzają 
negocjacje w sprawie umowy. W 
przypadku, gdy zaleceń nie uwzględniono 
i gdy nadal pozostają poważne wątpliwości 
co do zgodności podpisanej umowy 
międzyrządowej z prawem UE, Komisja 
rozważa wszczęcie postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązkowa, dwuetapowa kontrola ex ante zgodności może służyć jako wczesne ostrzeżenie 
dla państw członkowskich, pozwalające uniknąć skomplikowanych renegocjacji w sprawie 
umowy międzyrządowej. Należy jasno określić konsekwencje każdego etapu mechanizmu 
kontroli: potrzebę zaproponowania rozwiązań przez Komisję, obowiązek uwzględnienia 
zaleceń Komisji przez państwo członkowskie i – jako ostatni środek – wszczęcie postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) rozpoznawania wspólnych problemów 
związanych z umowami międzyrządowymi 
oraz proponowania rozwiązań tych 
problemów;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna proponować rozwiązania, jakie uważa za niezbędne do wyeliminowania 
problemów wykrytych w umowach międzyrządowych.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 18
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Umowy międzyrządowe w dziedzinie energii mogą czasem zawierać odniesienia do umów 
handlowych. Aby chronić przedsiębiorstwa przed ujawnieniem informacji dotyczących ich 
działalności gospodarczej, należy również określić, jakiego rodzaju informacje można 
określić jako poufne.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W sprawozdaniu ocenia się w 
szczególności, czy w decyzji przewidziano 
odpowiednie i skuteczne ramy w celu 
zapewnienia pełnej zgodności umów 
międzyrządowych z prawem UE oraz 
wysokiego poziomu koordynacji między 
państwami członkowskimi w odniesieniu 
do umów międzyrządowych. W 
przypadku, gdy niniejsza decyzja nie 
zapewnia pełnej zgodności umów 
międzyrządowych z prawem UE oraz 
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wysokiego poziomu koordynacji między 
państwami członkowskimi w odniesieniu 
do umów międzyrządowych, Komisja – nie 
później niż po upływie roku od złożenia 
sprawozdania – przedstawia w stosownym 
przypadku wyniki przeglądu lub 
dodatkowy wniosek ustawodawczy.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku nie określono, co należy zrobić w przypadku, gdy w wyniku oceny dokument 
zostanie uznany za niespełniający swojego celu. Komisja powinna mieć jednoznaczne 
uprawnienia do zaradzenia takiej sytuacji oraz zastosowania odpowiednich środków 
prawnych poprzez wprowadzenie zmian do decyzji lub zaproponowanie dodatkowego 
dokumentu. Takie działania powinny być także jej obowiązkiem.
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UZASADNIENIE

Stabilne i bezpieczne dostawy energii są istotnym elementem sprzyjającym rozwojowi 
przewidywalnego środowiska gospodarczego dla obywateli i sektora przemysłu Unii 
Europejskiej. Najlepszym sposobem zapewniania niezawodności dostaw energii jest właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii. Wprowadzenie trzeciego pakietu 
energetycznego zintensyfikowało działania UE na rzecz liberalizacji rynku energii. Wiele 
państw członkowskich oddzieliło wytwarzanie energii od jej przesyłu, co umożliwiło wejście 
na rynek dostaw energii nowych uczestników. Za pomocą trzeciego pakietu energetycznego 
zniesiono bariery utrudniające wejście na rynek energii i znacznie zwiększono jego płynność. 
Mimo że nie wdrożono jeszcze w pełni drugiego i trzeciego pakietu energetycznego, wyniki 
w państwach członkowskich, w których je wprowadzono, są imponujące. Ciągle jednak 
utrzymuje się podatność na zagrożenia zewnętrzne: UE importuje ponad 60% gazu i ponad 
80% ropy. Ten poziom importu niestety rośnie.

Po kryzysie dostaw gazu w 2009 r. podjęto wiele działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw energii na europejski rynek energii. Kryzys gazowy uwidocznił podatność unijnych 
systemów dostaw energii na zagrożenia. Dzięki szybkiemu przyjęciu rozporządzenia nr 
994/2010 Unia Europejska zyskała pewne narzędzia do walki z przyszłymi zakłóceniami w 
dostawach gazu. Kryzys gazowy uwidocznił istnienie wąskich gardeł i braków w unijnym 
systemie dostaw gazu. Pierwsze kroki w celu ich wyeliminowania zostały już poczynione. 
Nadal istnieją jednak wyzwania w zakresie zapewnienia europejskim konsumentom 
bezpiecznych dostaw po konkurencyjnych cenach. Do wyzwań tych należą umowy 
międzyrządowe w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi.

Jak ustanowiono w Traktacie o Unii Europejskiej, polityka Unii w dziedzinie energii ma na 
celu zapewnienie funkcjonowania i bezpieczeństwa rynku energii. Co pewien czas państwa 
członkowskie zawierają umowy z państwami trzecimi mogące mieć wpływ na właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii. Choć w większości przypadków umowy na 
dostawy energii są zawierane między podmiotami handlowymi, czasem konieczna jest pomoc 
państwa członkowskiego w formie umowy międzyrządowej. Przypadki te dotyczą głównie 
rozwoju infrastruktury przesyłu gazu, która wymaga dużych inwestycji. Aby zapewnić 
dostawców z państwa trzeciego o przewidywalności i stabilności systemu prawnego, zawiera 
się umowę międzyrządową. Nie można wykluczyć, że czasami celem państwa trzeciego jest 
zobowiązanie państwa członkowskiego do zapewnienia zawarcia umowy handlowej lub 
zagwarantowanie sobie monopolu na dostawy energii dzięki danej infrastrukturze.

Aby zapobiec naruszaniu zasad rynku wewnętrznego dotyczących energii, niezbędna jest 
wzmocniona współpraca państw członkowskich w zakresie umów międzyrządowych w 
dziedzinie energii. Państwa członkowskie powinny dzielić się między sobą informacjami o 
umowach międzyrządowych, a Komisja powinna być świadoma istnienia umów i 
prowadzonych negocjacji. Komisja może zapewnić państwom członkowskim fachową wiedzę 
i koordynację wspólnych działań na rzecz zgodności umów międzyrządowych z zasadami 
rynku wewnętrznego. Niezbędne jest zatem to, by umowy międzyrządowe z państwami 
trzecimi mające wpływ na rynek wewnętrzny energii były przekazywane Komisji do analizy. 
Aby uniknąć powielania sprawozdań składanych Komisji, należy podkreślić, że umowy 
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międzyrządowe, które już zostały zgłoszone zgodnie z rozporządzeniem nr 994/2010, nie 
muszą być ponownie zgłaszane. Ta sama zasada działałaby w drugą stronę.

Doświadczenie pokazuje, że zaangażowanie Komisji w negocjacje ze stronami trzecimi może 
mieć korzystny wpływ na wynik rokowań. W związku z tym należy rozszerzyć zakres prawa 
Komisji do udziału w negocjacjach. Obecność Komisji pomogłaby w uzyskaniu wyniku 
zgodnego z zasadami rynku wewnętrznego, co jednocześnie dałoby przedsiębiorstwom 
wyraźny sygnał, że dana umowa jest zgodna z prawem UE. Przedsiębiorstwa muszą mieć 
pewność, że umowa międzyrządowa nie narusza prawa UE oraz że nie będzie ona 
przedmiotem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
którego wynik może być dla przedsiębiorstwa niekorzystny finansowo. Zwiększenie 
zaangażowania Komisji ułatwiłoby proces zapewniania zgodności z zasadami unijnego rynku 
wewnętrznego i tym samym zwiększyłoby pewność prawa dla uczestników rynku.

Należy podkreślić, że zgodność z zaleceniami wydanymi przez Komisję zależy od państw 
członkowskich. Celem omawianych przepisów jest zapewnienie większej przejrzystości 
umów międzyrządowych zawieranych przez państwa członkowskie w dziedzinie energii oraz 
umożliwienie upewnienia się, czy państwa członkowskie wiedzą o zgodności lub 
niezgodności umowy z zasadami rynku wewnętrznego. Komisja będzie musiała opracować 
niewiążące standardowe klauzule, do których stosowania będzie się zachęcać państwa 
członkowskie. Klauzule te będą gwarancją tego, że umowa międzyrządowa nie narusza prawa 
UE.

Omawiane przepisy nie dotyczą umów zawieranych między podmiotami handlowymi, chyba 
że są one stroną umowy międzyrządowej. W normalnych warunkach umowy między 
państwami nie powinny angażować przedsiębiorstw, ale z uwagi na specyfikę sektora nie 
można wykluczyć, że przedsiębiorstwa energetyczne będą stronami umów międzyrządowych. 
Wniosek zawiera odpowiednie gwarancje dla przedsiębiorstw co do tego, że przedmiotowa 
decyzja nie wpłynie na ich bieżącą działalność. Ponadto aby zapewnić to, by informacje 
handlowe nie były przekazywane innym państwom członkowskim, należy dodatkowo 
sprecyzować, jakiego rodzaju informacje można określić jako poufne. To powinno stanowić 
odpowiednie zabezpieczenie dla przedsiębiorstw.

Umowy wpływające na zakres kompetencji dzielonych między UE a państwami 
członkowskimi muszą być zgodne z prawem UE. Państwa członkowskie zachęca się do 
podjęcia niezbędnych działań w celu wyeliminowania niezgodności wykrytych w umowach 
międzyrządowych w dziedzinie energii zawartych z państwami trzecimi. Jest to niezbędne do 
zapewnienia właściwego funkcjonowania i bezpieczeństwa rynku wewnętrznego energii w 
Europie.


