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B9-0513/2022

Europaparlamentets resolution om resultatet av moderniseringen av 
energistadgefördraget
(2022/2934(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av energistadgefördraget från 1994,

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska 
intas på Europeiska unionens vägnar vid energistadgekonferensens 33:e möte 
(COM(2022)0521),

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2022 om framtiden för EU:s politik för 
internationella investeringar1,

– med beaktande av Europeiska unionens domstols rättspraxis, särskilt dess yttrande 2/15 
av den 16 maj 2017 om frihandelsavtalet mellan EU och Republiken Singapore2, dess 
dom av den 6 mars 2018 i mål C‑284/16 (förhandsavgörandet om Slovakien mot 
Achmea BV)3, dess yttrande 1/17 av den 30 april 2019 om det övergripande avtalet om 
ekonomi och handel mellan Kanada och EU och dess medlemsstater4, dess dom av 
den 2 september 2021 i mål C‑741/19 (förhandsavgörandet om Republiken Moldavien 
mot Komstroy LLC)5 och dess dom av den 26 oktober 2021 i mål C‑109/20 
(förhandsbesked om Republiken Polen mot PL Holdings Sàrl)6,

– med beaktande av den principöverenskommelse om utkastet till moderniserat 
energistadgefördrag som nåddes den 24 juni 2022,

– med beaktande av det avtal som antogs vid den 21:a partskonferensen för 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar i Paris den 12 december 2015 
(Parisavtalet),

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De avtalsslutande parterna nådde den 24 juni 2022 en principöverenskommelse om 
moderniseringen av energistadgefördraget. Lagtexten till det slutliga avtalet har ännu 
inte offentliggjorts formellt, men läckte ut i september 2022.

B. Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Polen, Slovenien och Luxemburg har 

1 Antagna texter, P9_TA(2022)0268.
2 Domstolens yttrande (plenum) av den 16 maj 2017, ECLI:EU:C:2017:376.
3 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 mars 2018, Slovakien mot Achmea BV, C‑284/16, 
ECLI:EU:C:2018:158.
4 Domstolens yttrande (plenum) av den 30 april 2019, ECLI:EU:C:2019:341.
5 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 2 september 2021, Republiken Moldavien mot Komstroy LLC, 
C‑741/19, ECLI:EU:C:2021:655.
6 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 oktober 2021, Republiken Polen mot PL Holdings Sàrl, 
C-109/20, ECLI:EU:C:2021:875.
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meddelat sitt beslut att dra sig ur energistadgefördraget. Italien lämnade 
energistadgefördraget 2015. Andra medlemsstater överväger fortfarande möjligheten att 
lämna energistadgefördraget.

C. Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar beskrev energistadgefördraget som 
ett allvarligt hinder för att begränsa klimatförändringarna i sin rapport från 2022 om 
begränsning av klimatförändringarna, som offentliggjordes i april 2022.

D. EU har ensidigt åtagit sig att tillämpa ett undantag när det gäller skydd av investeringar 
i fossila bränslen. Ett sådant undantag skulle gälla från och med den 15 augusti 2023 
och endast för investeringar som görs efter detta datum, medan en 10-årig 
utfasningsperiod skulle gälla för investeringar som görs före detta datum.

E. Många avtalsslutande parter, däribland industrialiserade höginkomstländer, verkar inte 
dela EU:s ambitionsnivå när det gäller modernisering av energistadgefördraget, trots att 
de alla också har undertecknat Parisavtalet.

F. Antalet fall av tvistlösning mellan investerare och stat ökar varje år. 
Energistadgefördraget är det mest omtvistade investeringsskyddsavtalet. 
Över 40 EU-interna skiljedomsförfaranden pågår för närvarande. I många fall på senare 
tid har regleringsåtgärder avseende förnybar energi varit föremål för tvister, vilket har 
förvärrat risken för regleringsproblem som inverkar negativt på energiomställningen.

G. Globala insatser för att bekämpa klimatförändringarna kräver en snabb övergång till 
förnybar energi och snabba statliga åtgärder för att minska beroendet av fossila 
bränslen, vilket kräver att investeringar i fossila bränslen utesluts från skyddet inom 
ramen för energistadgefördraget. Medlemsstaterna har fortfarande tusentals bilaterala 
investeringsavtal som fortfarande skyddar investeringar i fossila bränslen och innehåller 
föråldrade bestämmelser och mekanismer som är oförenliga med EU:s värderingar och 
rättsprinciper.

H. Tillgängliga empiriska bevis har inte visat på något direkt orsakssamband mellan 
internationella investeringsavtal och attraherade utländska direktinvesteringar.

I. Parlamentet har redan uttryckt ståndpunkten att EU och dess medlemsstater inte bör 
underteckna eller ratificera avtal om investeringsskydd som inbegriper mekanismen för 
tvistlösning mellan investerare och stat.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar för att reformera 
energistadgefördraget.

2. Europaparlamentet välkomnar EU:s och Förenade kungarikets avsikt att undanta 
investeringar i fossila bränslen från skyddet av energistadgefördraget. Parlamentet 
beklagar dock att inga andra avtalsslutande parter har gjort ett sådant åtagande. 
Parlamentet beklagar de breda undantagen för gasrelaterade investeringar som 
definieras som avsevärt skadliga enligt EU-rätten. Parlamentet beklagar att dessa 
undantag skulle ge ett omfattande skydd för sådana investeringar i framtiden.

3. Europaparlamentet anser att det flexibla tillvägagångssätt som valts i den moderniserade 
texten är otillräckligt för att anpassa energistadgefördraget till Parisavtalet. Parlamentet 
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beklagar att alla investeringar i fossila bränslen fortfarande omfattas som standard. 
Parlamentet beklagar att tillämpningsområdet har utvidgats till att omfatta nya 
energimaterial såsom väte, vattenfri ammoniak, biomassa, biogas och syntetiska 
bränslen, och nya verksamheter såsom teknik för avskiljning, användning och lagring av 
koldioxid, vilket utgör en risk för nya skiljedomsförfaranden mellan investerare och stat 
enligt den gamla formen av skiljedomsförfarande mellan investerare och stat.

4. Europaparlamentet betonar att för EU beror startdatumet för de 10 år som återstår av 
skyddet för befintliga investeringar i fossila bränslen på den provisoriska tillämpningen 
av det moderniserade fördraget. Parlamentet betonar att det moderniserade 
energistadgefördraget endast kan användas som grund för nya anspråk om 
värdmedlemsstaten och svarandestaterna båda provisoriskt tillämpar det moderniserade 
energistadgefördraget. Parlamentet beklagar djupt den bristande tydlighet som denna 
situation skapar, eftersom den leder till ett fragmenterat genomförande och förseningar 
och riskerar att förlänga tillämpningen av det icke-reformerade energistadgefördraget.

5. Europaparlamentet beklagar att bestämmelserna om hållbar utveckling och Parisavtalet i 
det moderniserade energistadgefördraget endast är målsättningar.

6. Europaparlamentet beklagar djupt att det moderniserade energistadgefördraget 
fortfarande föreskriver privata skiljemän som skiljedomare. Parlamentet betonar att det 
finns betydande belägg för att investeringsskiljemän bortser från staternas avsikt att 
skydda sina offentliga politiska mål, särskilt när det gäller att fasa ut fossila bränslen 
eller skydda miljön. Parlamentet betonar att det moderniserade energistadgefördraget 
inte tillhandahåller någon överklagandemekanism.

7. Europaparlamentet är oroat över att den 20-åriga tidsfristklausulen för utträde förblir 
oförändrad i den moderniserade texten, vilket innebär att de länder som fortfarande är 
parter i energistadgefördraget fortfarande inte har möjlighet att på ett enkelt sätt lämna 
fördraget om skiljemännen fortsätter att undergräva staternas regleringsförmåga.

8. Europaparlamentet beklagar att det moderniserade energistadgefördraget inte tar itu 
med den kritiska frågan om värderingsmetoder, vilket gör det möjligt att bevilja 
ersättning som är mycket större än de investerade beloppen.

9. Europaparlamentet noterar att det moderniserade energistadgefördraget inte har fått stöd 
av en kvalificerad majoritet av EU:s medlemsstater i rådet, och noterar att 
moderniseringsarbetet har kollapsat. Parlamentet förkastar en senareläggning av både 
omröstningen om rådets beslut och energistadgekonferensen, vilket riskerar att skapa en 
farlig limbosituation. Parlamentet anser att varken EU eller dess medlemsstater kan 
förbli parter i det nuvarande energistadgefördraget på grund av dess oförenlighet med 
EU-rätten.

10. Europaparlamentet välkomnar beslutet från åtta medlemsstater, som motsvarar över 
70 % av EU:s befolkning, att lämna energistadgefördraget, och noterar att ett sådant 
beslut i de flesta fall fattades på grundval av resultatet av moderniseringsprocessen. 
Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att föreslå att EU ska dra sig ur 
energistadgefördraget och uppmanar rådet att stödja ett sådant förslag. Parlamentet 
anser att parlamentet kommer att stödja det samordnade utträdet när det uppmanas att 
godkänna det. Parlamentet uppmanar andra avtalsslutande parter att överväga utträde ur 
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energistadgefördraget.

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens utkast till inbördes avtal som klargör att 
energistadgefördraget och dess tidsfristklausul inte tillämpas, och aldrig har tillämpats, i 
ett EU-internt sammanhang. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att ratificera 
sådana avtal så snart som möjligt parallellt med ratificeringsprocessen för 
EU:s samordnade utträde. Parlamentet uppmanar kommissionen att vända sig till 
partnerländerna och föreslå ett andra avtal som gör det möjligt för de tredjelandsparter i 
energistadgeavtalet som är villiga att dra sig ur avtalet att neutralisera tidsfristklausulen 
på ömsesidig basis.

12. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ingå ett ytterligare 
inbördes avtal om ändring av konventionen om erkännande och verkställighet av 
utländska skiljedomar och konventionen om biläggande av investeringstvister mellan 
stat och medborgare i annan stat för att klargöra att EU:s domstolar inte kommer att 
verkställa skiljedomar inom EU på grundval av energistadgefördraget.

13. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som drar sig ur energistadgefördraget 
att säga upp alla sina bilaterala investeringsavtal med andra parter i 
energistadgefördraget och att ändra eller avsluta alla bilaterala investeringsavtal som 
innehåller tvistlösning mellan investerare och stat, skyddar investeringar i fossila 
bränslen eller innehåller föråldrade skyddsstandarder.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uttryckligen stödja att man i processen 
och resultaten avseende FN:s kommission för internationell handelsrätt inkluderar en 
mekanism genom vilken stater effektivt kan dra tillbaka sitt samtycke till tvistlösning 
mellan investerare och stat från sina fördrag eller avsluta sina fördrag.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, energistadgefördragets 
sekretariat och regeringarna i de länder som är medlemmar i energistadgefördraget.


