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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism 
för informationsutbyte om mellanstatliga avtal mellan medlemsstaterna och 
tredjeländer på energiområdet
(KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2011)0540),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 194 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0235/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel 
(A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1
Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att den inre energimarknaden ska 
vara välfungerande krävs att den energi 
som importeras till unionen från 

(3) För att den inre energimarknaden ska 
vara välfungerande krävs att den energi 
som importeras till unionen från 

                                               
1 EUT C, s. …
2 EUT C, s. …
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tredjeländer omfattas fullt ut av 
bestämmelserna om inrättandet av en 
inre energimarknad. En inre energimarknad 
som inte fungerar som den ska försätter EU 
i ett sårbart läge när det gäller en trygg 
energiförsörjning. En hög grad av insyn när 
det gäller avtal mellan medlemsstater och 
tredjeländer på energiområdet skulle göra 
det möjligt för unionen att vidta 
samordnade åtgärder, i solidarisk anda, för 
att se till att sådana avtal överensstämmer 
med unionens lagstiftning och effektivt 
tryggar energiförsörjningen.

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

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Mot bakgrund av 
unionslagstiftningens företräde och 
principen om lojalt samarbete mellan 
medlemsstaterna och unionen i enlighet 
med artikel 4.3 i fördraget om 
Europeiska unionen och med beaktande 
av artikel 351 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, ska 
kommissionen bedöma om befintliga 
mellanstatliga avtal som ännu inte 
anmälts är förenliga med 
unionslagstiftningen. Om avtalen inte är 
förenliga med unionslagstiftningen bör 
medlemsstaterna vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att finna en proportionerlig 
lösning för att avlägsna oförenligheten. 

Or. en

Motivering

Unionslagstiftningens företräde och principen om lojalt samarbete mellan medlemsstaterna 
och unionen gör det nödvändigt att bedöma och vid behov se till att mellanstatliga avtal är 
förenliga med unionslagstiftningen, vilket berör områden där unionen och medlemsstaterna
har delade befogenheter. Detta säkerställer långsiktig rättslig klarhet för kommersiella avtal 
och investeringsbeslut som bygger på befintliga mellanstatliga avtal.

Ändringsförslag 4
Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Kommissionen bör, på eget initiativ 
eller på begäran av den medlemsstat som 
har förhandlat om det mellanstatliga 
avtalet, ha rätt att bedöma det förhandlade 
avtalets förenlighet med unionens 
lagstiftning innan avtalet har 
undertecknats. Om kommissionen 
bedömer att det förekommer 
oförenligheter med unionslagstiftningen 
bör den avge ett yttrande där de 
konstaterade oförenligheterna anges och 
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med rekommendationer om deras 
avlägsnande. Medlemsstaterna bör ta 
vederbörlig hänsyn till 
rekommendationerna och vid behov 
omförhandla avtalet. Om kommissionen 
anser att medlemsstaterna inte har tagit 
vederbörlig hänsyn till 
rekommendationerna och det fortfarande 
förekommer tvivel om att det 
mellanstatliga avtalet är förenligt med 
unionslagstiftningen bör kommissionen 
inleda överträdelseförfaranden.

Or. en

Motivering

I det nuvarande förslaget anges det inte tydligt hur man ska gå till väga om det i en 
förhandsbedömning fastställs oförenligheter med unionslagstiftningen. För att öka den 
rättsliga klarheten och tillhandahålla en tydlig lagstiftning bör kommissionen ange hur 
situationen ska avhjälpas och medlemsstaterna bör beakta kommissionens yttrande.

Ändringsförslag 5
Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna får själva besluta om de ska ta hänsyn till kommissionens rekommendation. 
Parterna i de mellanstatliga avtalen och företag bör dock vara medvetna om konsekvenserna.
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Ändringsförslag 6
Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ökad ömsesidig kunskap om 
befintliga och nya mellanstatliga avtal bör 
möjliggöra en bättre samordning på 
energiområdet mellan medlemsstaterna 
själva samt mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. En bättre samordning bör 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
fullt ut utnyttja unionens politiska och 
ekonomiska betydelse.

(14) Ökad ömsesidig kunskap om 
befintliga och nya mellanstatliga avtal bör 
möjliggöra en bättre samordning på 
energiområdet mellan medlemsstaterna 
själva samt mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. En bättre samordning bör 
göra det möjligt för medlemsstaterna att 
fullt ut utnyttja unionens politiska och 
ekonomiska betydelse och för 
kommissionen att föreslå lösningar för 
konstaterade problem i de mellanstatliga 
avtalen.

Or. en

Motivering

Kommissionen kommer att ha den mest fullständiga bilden av de mellanstatliga avtalen på 
energiområdet, så den bör kunna föreslå lösningar på konstaterade problem som tar hänsyn 
till så många faktorer som möjligt.

Ändringsförslag 7
Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen bör senast fyra år 
efter detta besluts ikraftträdande bedöma 
om det är tillräckligt och ändamålsenligt, 
för att säkerställa att mellanstatliga avtal 
är helt förenliga med 
unionslagstiftningen och att 
medlemsstaterna i hög grad samordnat 
sina mellanstatliga avtal. Om 
kommissionen i sin bedömning 
konstaterar brister i lagstiftningen bör 
den lägga fram ett lagstiftningsförslag för 
att komma till rätta med bristen.

Or. en
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Motivering

I förslaget anges det inte vad som bör göras när kommissionen bedömer att beslutet inte 
uppfyller målet. Kommissionen bör ges ett tydligt uppdrag och en skyldighet att avhjälpa 
situationen och att vidta lämpliga rättsliga åtgärder genom en översyn av beslutet eller 
genom att föreslå en kompletterande rättsakt.

Ändringsförslag 8
Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör det anges vilka slags avtal som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 9
Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mellanstatliga avtal som redan i sin 
helhet omfattas av andra särskilda 
anmälningsförfaranden enligt unionens 
lagstiftning ska, med undantag för 
mellanstatliga avtal som ska översändas
till kommissionen enligt artikel 13.6 i 
förordning (EU) nr 994/2010, inte 
omfattas av detta beslut.

2. Detta beslut ska inte gälla sådana
mellanstatliga avtal som redan i sin helhet 
omfattas av andra särskilda 
anmälningsförfaranden enligt unionens 
lagstiftning och som, med undantag för 
mellanstatliga avtal, ska meddelas till 
kommissionen enligt artikel 13.6 i 
förordning (EU) nr 994/2010.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Förslag till beslut
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE475.868v01-00 12/19 PR\882629SV.doc

SV

medlemsstater, men ska inte offentliggöra 
information som medlemsstaten har 
angivit är konfidentiell.

Or. en

Motivering

Unionslagstiftningens företräde och principen om lojalt samarbete mellan medlemsstaterna 
och unionen gör det nödvändigt att bedöma och vid behov se till att mellanstatliga avtal är 
förenliga med unionslagstiftningen, vilket berör områden där unionen och medlemsstaterna 
har delade befogenheter. Detta säkerställer långsiktig rättslig klarhet för kommersiella avtal 
och investeringsbeslut som bygger på befintliga mellanstatliga avtal.

Ändringsförslag 12
Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En medlemsstat som avser att inleda 
förhandlingar med ett tredjeland i syfte att 
ändra ett befintligt mellanstatligt avtal eller 
ingå ett nytt mellanstatligt avtal ska så 
snart som möjligt underrätta kommissionen 
om detta skriftligen och senast 
tre månader innan de formella 
förhandlingarna planeras att inledas. Den 
information som lämnas till kommissionen 
ska innehålla relevant dokumentation, 
uppgifter om vilka bestämmelser som 
kommer att tas upp vid förhandlingarna, 
syftet med förhandlingarna samt all annan 
relevant information. Om det rör sig om 
ändring av ett befintligt avtal ska 
informationen innehålla uppgifter om vilka 
bestämmelser som ska omförhandlas. Den 
berörda medlemsstaten ska regelbundet 
hålla kommissionen underrättad om de 
pågående förhandlingarna. Kommissionen 
ska på egen begäran eller av den berörda 
medlemsstaten delta som observatör vid 
förhandlingarna och ge den förhandlande 
medlemsstaten juridisk rådgivning om 
hur oförenligheter mellan det 
förhandlade mellanstatliga avtalet och 
unionslagstiftningen ska undvikas.
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Or. en

Motivering

För att öka den rättsliga klarheten ska det anges en tydlig tidsfrist, som medlemsstaterna bör 
iaktta för att underrätta kommissionen om sina avsikter att inleda förhandlingar. Om det finns 
en begäran från antingen en medlemsstat eller kommissionen att delta som observatör bör 
kommissionen inte själv få bestämma om den ska delta eller inte.

Ändringsförslag 13
Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Befintliga eller provisoriskt tillämpade 
mellanstatliga avtal som kommissionen 
redan har underrättats om enligt 
förordning (EU) nr 994/2010 vid dagen 
för detta besluts ikraftträdande och som 
uppfyller kraven i denna artikel ska anses 
vara översända i den mening som avses i 
detta beslut. En anmälan som lämnas in i 
enlighet med detta beslut bör anses 
uppfylla den anmälningsskyldighet som 
fastställs i artikel 13.6 i förordning (EU) 
nr 994/2010.

Or. en

Motivering

I artikel 13.6 a i förordning (EU) nr 994/2010 fastställs redan skyldigheten att anmäla 
gasleveransavtal till kommissionen. För att undvika dubbla anmälningar bör det i detta beslut 
anges att medlemsstaterna uppfyller skyldigheten i förordningen genom att översända 
mellanstatliga avtal enligt detta beslut.

Ändringsförslag 14
Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Bistånd från kommissionen
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En medlemsstat som i enlighet med 
artikel 3.2 underrättar kommissionen om 
sin avsikt att inleda förhandlingar i syfte 
att ändra ett befintligt mellanstatligt avtal 
eller ingå ett nytt mellanstatligt avtal får 
begära bistånd från kommissionen i 
förhandlingarna med tredjelandet.

Or. en

Motivering

Innehållet i artikeln täcks redan av ändringsförslag 12.

Ändringsförslag 15
Förslag till beslut
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

En obligatorisk förhandskontroll av förenligheten med unionslagstiftningen i två steg kan 
tjäna som tidig varning för medlemsstaterna, varigenom komplicerade omförhandlingar av 
mellanstatliga avtal kan undvikas. Konsekvenserna av varje steg i kontrollmekanismen bör 
uttryckas klart, vilket innebär att kommissionen måste föreslå lösningar, att medlemsstaterna 
måste beakta kommissionens rekommendationer och, som en sista utväg, att 
överträdelseförfaranden inleds.

Ändringsförslag 16
Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) identifiera vanliga problem på området b) identifiera vanliga problem på området 



PE475.868v01-00 16/19 PR\882629SV.doc

SV

för mellanstatliga avtal och överväga 
lämpliga åtgärder för att bemöta dessa 
problem, samt

för mellanstatliga avtal och föreslå 
lösningar på dessa problem, samt

Or. en

Motivering

Kommissionen bör föreslå nödvändiga lösningar för att undanröja problem som identifierats 
i mellanstatliga avtal.

Ändringsförslag 17
Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) på grundval av bästa praxis och i 
samråd med medlemsstaterna utarbeta 
icke-bindande standardklausuler vars 
användning skulle säkerställa att 
kommande mellanstatliga avtal är helt 
förenliga med unionens energilagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till beslut
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Mellanstatliga avtal på energiområdet kan ibland innehålla hänvisningar till kommersiella 
avtal. För att skydda företag från informationsläckor om deras affärsverksamhet bör det 
dessutom anges vilket slags information som kan anges som konfidentiell.

Ändringsförslag 19
Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Rapporten ska särskilt innehålla en 
bedömning av om det här beslutet utgör ett 
tillräckligt och effektivt ramverk för att 
säkerställa att mellanstatliga avtal är helt 
förenliga med unionens lagstiftning och att 
samordningen mellan medlemsstaterna på 
området för mellanstatliga avtal ligger på 
en hög nivå. Om detta beslut inte 
säkerställer att mellanstatliga avtal är helt 
förenliga med unionens lagstiftning och 
att medlemsstaterna i hög grad samordnat 
sina mellanstatliga avtal ska 
kommissionen senast ett år efter det att 
rapporten lämnats in vid behov lägga 
fram en översyn eller ett kompletterande 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Motivering

I förslaget anges det inte vad som bör göras när kommissionen bedömer att beslutet inte 
uppfyller målet. Kommissionen bör ges ett tydligt uppdrag och en skyldighet att avhjälpa 
situationen och att vidta lämpliga rättsliga åtgärder genom en översyn av beslutet eller 
genom att föreslå en kompletterande rättsakt.
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MOTIVERING

Stabila och säkra energileveranser är viktiga för att främja förutsägbara ekonomiska 
förhållanden för medborgarna och industrisektorn i EU. Det bästa sättet att säkerställa 
tillförlitliga energileveranser är en välfungerande inre marknad för energi. Det 
tredje energipaketet har främjat EU:s ansträngningar att öppna upp energimarknaden. Många 
medlemsstater har åtskild kraftproduktion och överföring, vilket har gjort det möjligt för nya 
aktörer att träda in på energileveransmarknaden. Det tredje energipaketet har undanröjt hinder 
för att komma in på energimarknaden och avsevärt ökat dess likviditet. Även om andra och 
tredje energipaketet ännu inte är fullt genomförda, är resultaten i medlemsstaterna där de 
införts uppmuntrande. Yttre sårbarhet förekommer dock fortfarande – EU importerar mer än 
60 procent av sin gas och mer än 80 procent av sin olja. Denna import tenderar tyvärr att öka. 

Efter gasleveranskrisen 2009 har mycket gjorts för en tryggare energiförsörjning till 
EU:s energimarknad. Gaskrisen uppdagade svagheterna i EU:s energiförsörjningssystem. Det 
snabba antagandet av förordning (EU) nr 994/2010 har försett EU med vissa verktyg för att 
bekämpa framtida gasleveransstörningar. Gaskrisen visade på flaskhalsar och brister i 
EU:s gasleveranssystem, och de första åtgärderna för att avlägsna dem har nu vidtagits. Det 
återstår dock fortfarande utmaningar för att EU:s konsumenter ska få trygga leveranser till 
konkurrenskraftiga priser. Mellanstatliga avtal på energiområdet mellan medlemsstater och 
tredjeländer hör till dessa utmaningar.

Enligt fördraget om Europeiska unionen ska unionens energipolitik garantera en 
välfungerande och trygg energimarknad. Medlemsstaterna ingår ibland avtal med tredjeländer 
som kan inverka på den inre energimarknadens funktion. Även om energileveransavtal i de 
flesta fall ingås mellan kommersiella aktörer finns det vissa situationer då det krävs stöd från 
en medlemsstat i form av ett mellanstatligt avtal. Dessa fall rör oftast utveckling av 
infrastruktur för gasöverföring där stora investeringar är nödvändiga. För att tillförsäkra 
tredjeländers leverantörer rättslig förutsägbarhet och stabilitet ingås ett mellanstatligt avtal. 
Det kan inte uteslutas att syftet för tredjelandet ibland är att förbinda medlemsstaten att 
garantera det kommersiella avtalet eller att säkra en monopolställning för energileveranser via 
särskild infrastruktur.

För att inte bryta mot bestämmelserna om den inre marknaden för energi krävs det ökat 
samarbete mellan medlemsstaterna om mellanstatliga avtal på energiområdet. 
Medlemsstaterna bör delge varandra information om de mellanstatliga avtalen, och 
kommissionen måste känna till befintliga avtal och pågående förhandlingar. Kommissionen 
kan förse medlemsstaterna med sakkunskap och samordning av gemensamma insatser för att 
säkerställa att de mellanstatliga avtalen är förenliga med bestämmelserna om den 
inre marknaden. Därför är det nödvändigt att mellanstatliga avtal med tredjeländer som 
inverkar på den inre marknaden för energi lämnas in till kommissionen för bedömning. För att 
undvika dubbla anmälningar till kommissionen bör det betonas att mellanstatliga avtal som 
redan har anmälts i enlighet med förordning (EU) nr 994/2010 inte måste rapporteras igen. 
Det omvända bör också gälla. 

Erfarenheten visar att kommissionens engagemang i förhandlingarna med tredje parter kan ha 
en positiv effekt på förhandlingsresultatet. Därför måste kommissionens rätt att delta i 
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förhandlingarna utvidgas. Kommissionens närvaro bidrar till att resultatet överensstämmer 
med bestämmelserna om den inre marknaden, och klargör för företagen att avtalet 
överensstämmer med EU-lagstiftningen. Företag måste tillförsäkras att det mellanstatliga 
avtalet inte bryter mot EU-lagstiftningen och att det inte kommer att bli föremål för 
överträdelseförfaranden, vilket kan bli kostsamt för det berörda företaget. Ett större 
deltagande från kommissionen bör främja förenligheten med EU:s bestämmelser för den 
inre marknaden och därmed öka den rättsliga klarheten för marknadens aktörer.

Det bör betonas att det ankommer på medlemsstaterna att följa kommissionens 
rekommendationer. Syftet med denna lagstiftning är att säkra större insyn i de mellanstatliga
avtalen som medlemsstaterna ingått på energiområdet och att medlemsstaterna ska känna till 
om avtalet är förenligt eller inte med bestämmelserna om den inre marknaden. Kommissionen 
kommer att få utarbeta icke-bindande standardklausuler som medlemsstaterna ska uppmuntras 
att använda. Dessa klausuler ska säkerställa att mellanstatliga avtal inte bryter mot 
EU-lagstiftningen.

Denna lagstiftning rör inte avtal mellan kommersiella aktörer, utom om de är part i ett 
mellanstatligt avtal. Avtal mellan länder bör normalt sett inte inbegripa företag, men med 
tanke på handelsområdets särskilda art kan det inte uteslutas att energiföretag är part i ett 
mellanstatligt avtal. Förslaget innehåller tillräckliga garantier för företagen att deras dagliga 
verksamhet inte kommer att påverkas av detta beslut. För att inte kommersiella uppgifter ska 
spridas till andra medlemsstater bör det också anges vilka slags uppgifter som kan anges som 
konfidentiella. Detta bör ge lämpligt skydd för företagen.

Avtal som rör områden där EU och medlemsstaterna delar behörighet bör vara i 
överensstämmelse med unionslagstiftningen. Medlemsstaterna uppmuntras att vidta 
nödvändiga åtgärder för att undanröja oförenligheter med unionslagstiftningen i mellanstatliga 
avtal med tredjeländer på energiområdet. Detta är en nödvändig åtgärd för att säkerställa en 
välfungerande och trygg inre marknad för energi i EU.


