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Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että hallitusten välisten 

energiaa koskevien sopimusten on oltava 

avoimempia, mikä voitaisiin saavuttaa 

vahvistamalla komission roolia energiaa 

koskevissa neuvotteluissa, joihin 
osallistuu yksi tai useampia jäsenvaltioita 

ja kolmansia maita; toteaa erityisesti, että 

tähän sisältyisi komission velvollisuus 

osallistua kaikkiin neuvotteluihin 

tarkkailijana, jotta voidaan vahvistaa 

yksittäisen jäsenvaltion asemaa suhteessa 

kolmannen maan energiantoimittajaan, 

mikä vähentää riskiä, että yksi 

energiantoimittajista väärinkäyttää 

määräävää markkina-asemaansa; toteaa 

lisäksi, että komission olisi suoritettava 

ennakko- ja jälkiarviointeja kunnioittaen 

täysin kaupallisesti arkaluonteisten 

tietojen luottamuksellisuutta sekä 

laadittava nk. positiivilista ja negatiivilista 

sopimuslausekkeista, kuten 

vientikiellosta, päämäärä- ja ota tai 

maksa -lausekkeista, kaasun hinnan 

kytkennästä öljyn hintaan tai 

lausekkeista, jotka kieltävät kolmatta 

osapuolta tekemästä energiatoimituksia 

ehdollisiksi siitä, että sille myönnetään 

etuuskohteluun perustuva pääsy 

energiankuljetusinfrastruktuuriin 

EU:ssa; muistuttaa, että kuten asetuksen 

(EU) N:o 994/2010/EU 13 artiklan 

6 kohdan a alakohdassa säädetään, kun 

21. korostaa tarvetta tehdä hallitusten 

välisistä energiaa koskevista sopimuksista 

avoimempia ja varmistaa, että niihin 
osallistuu yksi tai useampia jäsenvaltioita 

ja kolmansia maita; muistuttaa, että kuten 

asetuksen (EU) N:o 994/2010/EU 

13 artiklan 6 kohdan a alakohdassa 

säädetään, kun kolmansien maiden kanssa 

tehdään uusia hallitusten välisiä 

sopimuksia, joilla on vaikutusta 

kaasuinfrastruktuurien ja 

kaasuntoimitusten kehitykseen, 

jäsenvaltioilla on velvollisuus ilmoittaa 

asiasta komissiolle, jotta tämä voi arvioida 

toimitusvarmuustilanteen unionin 

laajuisesti; 
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kolmansien maiden kanssa tehdään uusia 

hallitusten välisiä sopimuksia, joilla on 

vaikutusta kaasuinfrastruktuurien ja 

kaasuntoimitusten kehitykseen, 

jäsenvaltioilla on velvollisuus ilmoittaa 

asiasta komissiolle, jotta tämä voi arvioida 

toimitusvarmuustilanteen unionin 

laajuisesti; kehottaa komissiota 

sisällyttämään kaupallisia 

kaasuntoimitussopimuksia koskevat 

vahvat vaikutusten ennakkoarviointia 

koskevat määräykset tarkistettavaan 

kaasunsaannin turvaamista koskevaan 

asetukseen; 

  

Or. en 
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22. korostaa, että kaikista muiden kuin 

EU:n jäsenvaltioiden kanssa tehtävistä 

hallitusten välisistä energiasopimuksista on 

vastedes tiedotettava komissiolle energia-

alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden hallitustenvälisiä sopimuksia 

koskevan tietojenvaihtomekanismin 

perustamisesta annetun päätöksen (EU) 

N:o 994/2012 13 artiklan 6 kohdan 

a alakohdan mukaisesti ennen niiden 

allekirjoittamista, jotta varmistetaan, että 

ne ovat EU:n lainsäädännön ja erityisesti 

kolmannen energiapaketin mukaisia 

eivätkä uhkaa EU:n energian 

toimitusvarmuutta; korostaa, että tällaista 

keskustelua ja kuulemista on käytettävä 

keinona vahvistaa EU:n jäsenvaltioiden 

ja yritysten neuvotteluasemaa 

kunnioittaen samalla kaikilta osin 

kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 

luottamuksellisuutta; toteaa, että tällaiset 

keskustelut ja kuulemiset eivät saa 

vaarantaa millään tavalla sopimusten 

merkittävyyttä ja sisältöä, mutta on myös 

varmistettava, että tällaisissa 

sopimuksissa noudatetaan kaikkea 

asiaankuuluvaa unionin lainsäädäntöä ja 

että ne ovat kyseisten yritysten ja 

jäsenvaltioiden etujen mukaisia; kehottaa 

komissiota tarkistamaan päätöksen 

994/2012/EU tietojenvaihtomekanismin 

vahvistamiseksi ja komission roolin 

22. korostaa, että kaikista muiden kuin 

EU:n jäsenvaltioiden kanssa tehtävistä 

hallitusten välisistä energiasopimuksista on 

vastedes tiedotettava komissiolle energia-

alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden hallitustenvälisiä sopimuksia 

koskevan tietojenvaihtomekanismin 

perustamisesta annetun päätöksen (EU) 

N:o 994/2012 13 artiklan 6 kohdan 

a alakohdan mukaisesti, jotta varmistetaan, 

että ne ovat EU:n lainsäädännön mukaisia 

eivätkä uhkaa EU:n energian 

toimitusvarmuutta; korostaa, että 

tällaisessa keskustelussa ja kuulemisessa 

on kunnioitettava kaikilta osin 

kaupallisesti arkaluontoisten tietojen 

luottamuksellisuutta; toteaa, että tällaiset 

keskustelut ja kuulemiset eivät saa 

vaarantaa millään tavalla sopimusten 

merkittävyyttä ja sisältöä; 
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25. kehottaa komissiota kehittämään 

konkreettisia toimia energian 

tuontiriippuvuuden vähentämiseksi, 

valvomaan tuontienergian 

monipuolistamista ja julkaisemaan 

säännöllisesti kertomuksia tämän tavoitteen 

saavuttamisessa edistymisestä; 

25. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 

konkreettisia toimia energian 

tuontiriippuvuuden vähentämiseksi; 

kehottaa komissiota valvomaan 

tuontienergian monipuolistamista ja 

julkaisemaan säännöllisesti kertomuksia 

tämän tavoitteen saavuttamisessa 

edistymisestä; 

Or. en 
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28. katsoo, että unioni voi lisätä 

energiaturvallisuuttaan ja vähentää 

riippuvuuttaan tietyistä toimijoista ja 

polttoaineista lisäämällä 

energiatehokkuutta, sekä käyttämällä 

Euroopan energialähteitä parhaalla 

mahdollisella tavalla noudattaen EU:n 

energiaturvallisuutta, ympäristöä ja 

ilmastoa koskevia tavoitteita sekä 
työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä ja 

ottamalla samalla huomioon 

jäsenvaltioiden energiavalikoimien 

erityispiirteet, välttämällä tarpeetonta 

hallinnollista rasitetta ja kunnioittamalla 

oikeasuhtaisuuden periaatetta; korostaa, 

että periaatteessa ei pitäisi syrjiä mitään 

kestäviä ja vähähiilisiä polttoaineita tai 

tekniikoita, jotka lisäävät 

energiaturvallisuutta ja edistävät 

ilmastotavoitteiden saavuttamista; 

28. katsoo, että unioni voi lisätä 

energiaturvallisuuttaan ja vähentää 

riippuvuuttaan tietyistä toimijoista ja 

polttoaineista lisäämällä 

energiatehokkuutta, sekä käyttämällä 

Euroopan energialähteitä parhaalla 

mahdollisella tavalla noudattaen 

työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä ja 

ottamalla samalla huomioon 

jäsenvaltioiden energiavalikoimien 

erityispiirteet, välttämällä tarpeetonta 

hallinnollista rasitetta ja kunnioittamalla 

oikeasuhtaisuuden periaatetta; korostaa, 

että periaatteessa ei pitäisi syrjiä mitään 

kestäviä ja vähähiilisiä polttoaineita tai 

tekniikoita, jotka lisäävät 

energiaturvallisuutta ja edistävät 

ilmastotavoitteiden saavuttamista; katsoo 

tässä yhteydessä, että komission olisi 

tarkasteltava 

energiaturvallisuussuunnitelmien ja 

päästökauppajärjestelmän mahdollisia 

yhteensopimattomuuksia ja 

molemminpuolisia alittamisia; 

Or. en 
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29. kehottaa komissiota helpottamaan EU:n 

nykyisten rahoitusjärjestelmien, mukaan 

luettuna Euroopan strategisten 

investointien rahasto (ESIR), tehokasta 

käyttöä investointien houkuttelemiseksi 

tärkeimpiin energia-alan 

infrastruktuurihankkeisiin, 

energiatehokkuuden tutkimukseen ja 

innovointiin, uusiutuviin energialähteisiin 

sekä Euroopan omien valmiuksien 

kehittämiseen vuoden 2030 ilmasto- ja 

energiatavoitteiden saavuttamiseksi siten, 

että käytetään kustannushyötyjä mittaavaa 

lähestymistapaa, joka on teknologisesti 

neutraali ja jossa ulkoisten kustannusten 

hintoihin sisällyttäminen asetetaan 

etusijalle; 

29. kehottaa komissiota helpottamaan EU:n 

nykyisten rahoitusjärjestelmien, mukaan 

luettuna Euroopan strategisten 

investointien rahasto (ESIR), tehokasta 

käyttöä investointien houkuttelemiseksi 

tärkeimpiin energiatehokkuuden tutkimus- 

ja innovointihankkeisiin, uusiutuviin 

energialähteisiin sekä Euroopan omien 

valmiuksien kehittämiseen siten, että 

käytetään kustannushyötyjä mittaavaa 

lähestymistapaa, joka on teknologisesti 

neutraali ja jossa ulkoisten kustannusten 

hintoihin sisällyttäminen asetetaan 

etusijalle; katsoo, että tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi komission olisi jatkettava 

rahoitusmarkkinadirektiivissä (MiFID I) 

tarkoitettuja vapautuksia, ja kehottaa 

komissiota pidättymään energia-alan 

yritysten leimaamisesta 

rahoitusyrityksiksi, kuten MiFID II 

-direktiivissä edellytetään;  

Or. en 
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48. muistuttaa, että energiamarkkinat 

eroavat rahoitusmarkkinoista, koska ne 

perustuvat aineellisiin hyödykkeisiin, eikä 

energia-alalla näin ole järjestelmäriskin 

vaaraa; pitää tämän osalta välttämättömänä 

myös energia-alan kattavan 

rahoitussääntelyn täytäntöönpanoa tavalla, 

joka ei vääristä hyvin toimivien energian 

sisämarkkinoiden kehitystä; 

48. muistuttaa, että energiamarkkinat 

eroavat rahoitusmarkkinoista, koska ne 

perustuvat aineellisiin hyödykkeisiin, eikä 

energia-alalla näin ole järjestelmäriskin 

vaaraa; pitää tämän osalta välttämättömänä 

myös energia-alan kattavan 

rahoitussääntelyn täytäntöönpanoa tavalla, 

joka ei vääristä hyvin toimivien energian 

sisämarkkinoiden kehitystä; korostaa 

nämä kriteerit täyttävien nykyisten 

tarjousalueiden merkitystä ja kehottaa 

komissiota olemaan jakamatta niitä;  

Or. en 
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52. kehottaa komissiota osoittamaan 

asianmukaiset varat energia-alan 

sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle 

(ACER) ja korostaa, että sillä olisi oltava 

valtuudet rekrytoida lisää henkilöstöä, 

jotta on mahdollista panna 

täysimääräisesti ja tehokkaasti täytäntöön 

energiamarkkinoiden seuranta 

energiamarkkinoiden eheyden ja 

tarkasteltavuuden varmistamiseksi ja 

energiamarkkinoiden eheydestä ja 

tarkasteltavuudesta annetun asetuksen 

(REMIT-asetus) noudattamisen 

varmistamiseksi edellytyksenä EU:n 

energian sisämarkkinoiden asianmukaiselle 

toiminnalle; toteaa, että ACER:n 

toimivaltuuksia olisi vahvistettava sähkön 

siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 

verkoston (Sähkö-ENTSO), kaasun 

siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen 

verkoston (Kaasu-ENTSO) ja muiden 

olennaisten unionin elinten suhteen, jotta 

varmistetaan, että se voi täyttää sille 

voimassa olevassa EU:n lainsäädännössä 

määritellyt tehtävät; katsoo, että viraston 

olisi toimittava yhdessä 

jakeluverkonhaltijoita edustavien 

yhdistysten, kuluttajajärjestöjen ja 

muiden kansalaisyhteiskunnan ryhmien 

kanssa; 

52. kehottaa komissiota osoittamaan 

riittävät varat energia-alan 

sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle 

(ACER) ja korostaa, että sen olisi voitava 

toimeksiantonsa mukaisesti panna 

täysimääräisesti ja tehokkaasti täytäntöön 

energiamarkkinoiden seuranta 

energiamarkkinoiden eheyden ja 

tarkasteltavuuden varmistamiseksi ja 

energiamarkkinoiden eheydestä ja 

tarkasteltavuudesta annetun asetuksen 

(REMIT-asetus) noudattamisen 

varmistamiseksi edellytyksenä EU:n 

energian sisämarkkinoiden asianmukaiselle 

toiminnalle; toteaa, että ACER:n 

toimivaltuuksia olisi tarkasteltava 

uudelleen, jotta varmistetaan, että sille 

voimassa olevassa EU:n lainsäädännössä 

määritellyt tehtävät eivät ole ristiriidassa 

tuottajille ja kuluttajille koituvien 

välittömien etujen kanssa tai että ne eivät 

haittaa rajojen yli toimivia 

energiamarkkinoita; katsoo lisäksi, että 

ennen kuin ACER:n näkemyksen 

perusteella toteutetaan toimia, olisi 

otettava huomioon asiaa koskevan 

päätöksen laajemmat yhteydet ja 

seuraukset sen sijaan, että mahdollista 

ongelmaa analysoitaisiin pelkästään 

ACER:n suppeiden toimivaltuuksien 

puitteissa; 
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54. pitää valitettavana, että Sähkö-ENTSO 

ja Kaasu-ENTSO ovat liian riippuvaisia 

kansallisten siirtoverkonhaltijoiden 

määrärahoista, mikä uhkaa vaarantaa 

niiden kyvyn toimia unionin tasolla; 

54. toteaa, että Sähkö-ENTSO ja Kaasu-

ENTSO ovat liian riippuvaisia kansallisten 

siirtoverkonhaltijoiden määrärahoista 

Or. en 
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56. painottaa, että valmiusmekanismien 

yhteisvastuullisuuden vahvistamiseksi ja 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi sekä 

kaasun että sähkön vienti on 

mahdollistettava kaikkina aikoina; panee 

tässä yhteydessä merkille, että nykyistä 

rajatylittävää siirtojärjestelmää haittaavat 

usein kansallisten siirto-operaattoreiden 

päätökset; kehottaa näin ollen ACER:a 

painottamaan kysymystä vuotuisessa 

markkinaseurantaa koskevassa 

kertomuksessaan; 

56. painottaa, että valmiusmekanismien 

häiriönsietokyvyn parantamiseksi sekä 

kaasun että sähkön vienti on 

mahdollistettava kaikkina aikoina; panee 

tässä yhteydessä merkille, että nykyistä 

rajatylittävää siirtojärjestelmää haittaavat 

usein kansallisten siirto-operaattoreiden 

päätökset; katsoo kuitenkin, että eräät 

ACER:n toimivaltuuksiensa mukaisesti 

tekemät päätökset haittaavat rajojen yli 

tehtäviä siirtoja ja alueiden välisiä 

markkinoita; katsoo kuitenkin, että 

ACER:n olisi pidettävä mielessään 

päätöstensä laajemmat seuraukset; 

Or. en 
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 60 a. katsoo, että tavoitteiden 

saavuttaneita maita ei saisi estää 

keinotekoisesti näyttämästä esimerkkiä 

parhaista käytänteistä, kuten Itävallan ja 

Saksan välisestä tarjousalueesta; 

Or. en 

 

 


