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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Energiasiseturu nõuetekohaseks 

toimimiseks on vaja, et liitu imporditud 

energia suhtes kehtiksid täielikult 

energiasiseturu aluseks olevad eeskirjad. 

Kui energiasiseturg ei toimi 

nõuetekohaselt, seab see liidu 

energiavarustuskindluse seisukohast 

haavatavasse ja ebasoodsasse olukorda 

ning vähendab Euroopa tööstuse ja 

tarbijate saadavat võimalikku kasu. 

(1) Energiasiseturu nõuetekohaseks 

toimimiseks on vaja, et liitu imporditud 

energia suhtes kehtiksid täielikult 

energiasiseturu aluseks olevad eeskirjad. 

Liidu energiastabiilsuse tagamisel on 

tähtis osa läbipaistvusel ja liidu õiguse 

järgimisel. Kui energiasiseturg ei toimi 

nõuetekohaselt, seab see liidu 

energiavarustuskindluse seisukohast 

haavatavasse ja ebasoodsasse olukorda 

ning vähendab Euroopa tööstuse ja 

tarbijate saadavat võimalikku kasu. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1a) Liidu energiavarustuse tagamiseks 

tuleb mitmekesistada energiaallikaid ning 

rajada liikmesriikide vahel uusi 

energiaühendusi. Samuti on oluline 

tõhustada energiajulgeolekualast 

koostööd nii liidu naaberriikide ja 

strateegiliste partneritega kui ka liidu 

institutsioonide vahel. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Komisjoni poolt 25. veebruaril 2015 

vastu võetud energialiidu strateegia3 

eesmärk on varustada tarbijaid turvalise, 

säästva, konkurentsivõimelise ja 

taskukohase energiaga. Euroopa 

energialiidu strateegias rõhutatakse, 

tuginedes juba 2014. aasta mais Euroopa 

energiajulgeoleku strateegia4 kohaselt 

tehtud analüüsile, et energiajulgeoleku 

tagamisel on oluline see, et energia 

ostmiseks kolmandate riikidega sõlmitud 

kokkulepped vastaksid täielikult liidu 

õigusele. Sama põhimõtet järgides kutsus 

Euroopa Ülemkogu 19. märtsi 2015. aasta 

järeldustes üles tagama kõigi 

välistarnijatelt gaasi ostmisega seotud 

kokkulepete puhul liidu õiguse täieliku 

järgimise, eelkõige suurendades selliste 

lepete läbipaistvust ja kooskõla liidu 

energiajulgeolekusätetega.  

(2) Komisjoni poolt 25. veebruaril 2015 

vastu võetud energialiidu strateegia3 

eesmärk on varustada tarbijaid turvalise, 

säästva, konkurentsivõimelise ja 

taskukohase energiaga. Seda on võimalik 

saavutada juhul, kui energia-, 

kaubandus- ja välispoliitikat 

kujundatakse sidusalt ja järjepidevalt. 
Euroopa energialiidu strateegias 

rõhutatakse, tuginedes juba 2014. aasta 

mais Euroopa energiajulgeoleku strateegia4 

kohaselt tehtud analüüsile, et 

energiajulgeoleku tagamisel on oluline see, 

et energia ostmiseks kolmandate riikidega 

sõlmitud kokkulepped vastaksid täielikult 

liidu õigusele. Sama põhimõtet järgides 

kutsus Euroopa Ülemkogu 19. märtsi 

2015. aasta järeldustes üles tagama kõigi 

välistarnijatelt gaasi ostmisega seotud 

kokkulepete puhul liidu õiguse täieliku 

järgimise, eelkõige suurendades selliste 

lepete läbipaistvust ja kooskõla liidu 

energiajulgeolekusätetega. Eelnimetatut 

arvestades peaks komisjon oma pädevuse 

piires ning subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtteid järgides 
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püüdma tagada, et piirkonnas valitsevat 

turupositsiooni omavad gaasitarnijad ei 

kuritarvitaks olukorda ega rikuks liidu 

konkurentsieeskirju, eriti seoses 

liikmesriikides kehtestatud ebaõiglaste 

hindadega ning tarnete katkestamisega 

majandusliku ja poliitilise surve 

avaldamise eesmärgil. 

____________________ ____________________ 

3 COM(2015) 80. 3 COM(2015)0080. 

4 COM(2014) 330. 4 COM(2014)0330. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2a) Euroopa Parlament rõhutas oma 

15. detsembri 2015. aasta resolutsioonis 

Euroopa energialiidu suunas liikumise 

kohta1a vajadust suurendada liidu 

välispoliitika sidusust energiajulgeoleku 

valdkonnas ja energiavaldkonna 

kokkulepete läbipaistvust. 

 ______________ 

 1a Vastuvõetud tekstid, 

P8_TA(2015)0444. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4a) Liikmesriikide ja kolmandate riikide 

vaheliste energiakokkulepete suur 

läbipaistvus võimaldab liidul solidaarselt 

ja kooskõlastatult tegutseda, et tagada 

lepete vastavus liidu õigusele ja 

kindlustada tõhus energiavarustus. 

Samuti peaks läbipaistvus aitama 

saavutada tihedamat liidusisest koostööd 
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energiaalaste välissuhete valdkonnas ning 

liidu energeetika, kliima ja 

energiavarustuse kindlusega seotud 

pikaajalisi poliitilisi eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Selleks et vältida mis tahes 

vastuolusid liidu õigusega ja suurendada 

läbipaistvust, peaksid liikmesriigid teatama 

komisjonile nii kiiresti kui võimalik oma 

kavatsusest alustada läbirääkimisi uue 

valitsustevahelise kokkuleppe sõlmimiseks 

või olemasolevasse kokkuleppesse 

muudatuste tegemiseks. Liikmesriigid 

peaksid hoidma komisjoni korrapäraselt 

kursis läbirääkimiste käiguga. 

Liikmesriikidel peaks olema võimalus 

kutsuda komisjoni osalema läbirääkimistel 

vaatlejana. 

(5) Selleks et vältida mis tahes 

vastuolusid liidu õiguse ja liidu 

energiajulgeolekut tagavate 

õigusnormidega ning suurendada 

läbipaistvust, peaksid liikmesriigid teatama 

komisjonile nii kiiresti kui võimalik oma 

kavatsustest alustada läbirääkimisi uute 

valitsustevaheliste kokkulepete 
sõlmimiseks või olemasolevasse 

kokkulepetesse muudatuste tegemiseks. 

Liikmesriigid peaksid hoidma komisjoni 

korrapäraselt ja piisavalt kursis 

läbirääkimiste käiguga. Komisjon peaks 

läbirääkimistes osalema vaatlejana, kui ta 

leiab, et see on energiasiseturu toimimise 

või liidu energiavarustuse kindluse 

seisukohast vajalik. Liikmesriikidel peaks 

igal juhul olema võimalus kutsuda 

komisjoni osalema läbirääkimistel 

vaatlejana. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Läbirääkimiste ajal peaks komisjonil 

olema võimalus anda nõu, kuidas vältida 

vastuolusid liidu õigusega. Eelkõige võiks 

komisjon koos liikmesriikidega välja 

töötada vabatahtlikud standardsätted või 

suunised. Komisjon peaks saama juhtida 

tähelepanu liidu energiapoliitika 

(6) Valitsustevahelise kokkuleppe 

läbirääkimiste ajal peaks komisjonil olema 

võimalus anda asjaomastele 

liikmesriikidele nõu, kuidas tagada 

kooskõla liidu õigusega. Eelkõige peaks 

komisjon koos liikmesriikidega välja 

töötama vabatahtlikud standardsätted või 



 

 

 PE598.503/ 5 

 ET 

eesmärkidele, liikmesriikidevahelise 

solidaarsuse põhimõttele ja liidu 

poliitilistele seisukohtadele, mille on vastu 

võtnud nõukogu või Euroopa Ülemkogu. 

suunised ja selliste sätete eelnõu näidised, 

mida tuleks põhimõtteliselt vältida. 

Sellised standardsätted või suunised 

peaksid olema pädevatele asutustele 

abimaterjaliks ning suurendama 

läbipaistvust ja liidu õiguse järgimist. 

Komisjon peaks saama juhtida asjaomase 

liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide 

tähelepanu asjakohastele liidu 

energiapoliitika eesmärkidele, 

liikmesriikidevahelise solidaarsuse 

põhimõttele ja liidu poliitilistele 

seisukohtadele, mis on vastu võetud 

nõukogu või Euroopa Ülemkogu 

järeldustes. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Selleks et tagada kooskõla liidu 

õigusega, peaksid liikmesriigid edastama 

valitsustevahelise kokkuleppe kavandi 

komisjonile enne seda, kui kokkulepe 

muutub selle osaliste jaoks õiguslikult 

siduvaks (eelhinnang). Koostöövajadust 

silmas pidades peaks komisjon aitama 

liikmesriigil välja selgitada 

valitsustevahelise kokkuleppe või selle 

muudatuse kavandis sätted, mis on 

vastuolus liidu õigusega. Sel juhul oleks 

asjaomane liikmesriik paremini ette 

valmistatud liidu õigusele vastava 

kokkuleppe sõlmimiseks. Komisjonil peaks 

olema piisavalt aega sellise hinnangu 

andmiseks, et tagada võimalikult suur 

õiguskindlus ja samas vältida 

põhjendamatuid viivitusi. Selleks et 

liikmesriigid saaksid komisjoni abi 

täielikult ära kasutada, peaksid nad 

hoiduma valitsustevaheliste kokkulepete 

sõlmimisest enne, kui komisjon on 

teatanud asjaomasele liikmesriigile oma 

hinnangust. Liikmesriigid peaksid võtma 

kõik vajalikud meetmed kindlakstehtud 

(7) Selleks et tagada kooskõla liidu 

õigusega ja järgida energialiidu strateegia 

eesmärke, peaksid liikmesriigid edastama 

valitsustevahelise kokkuleppe kavandi 

komisjonile võimalikult kiiresti enne seda, 

kui kokkulepe muutub selle osaliste jaoks 

õiguslikult siduvaks (eelhinnang). 

Koostöövajadust silmas pidades peaks 

komisjon aitama liikmesriigil välja 

selgitada valitsustevahelise kokkuleppe või 

selle muudatuse kavandis sätted, mis 

võivad olla vastuolus liidu õigusega. Sel 

juhul oleks asjaomane liikmesriik paremini 

ette valmistatud liidu õigusele vastava 

kokkuleppe sõlmimiseks. Komisjonil peaks 

olema piisavalt aega sellise hinnangu 

andmiseks, et tagada võimalikult suur 

õiguskindlus ja samas vältida 

põhjendamatuid viivitusi. Komisjon peaks 

kaaluma hinnanguks ettenähtud 

ajavahemike lühendamist, eriti 

liikmesriikide taotluse korral. Selleks et 

liikmesriigid saaksid komisjoni abi 

täielikult ära kasutada, peaksid nad 

hoiduma valitsustevaheliste kokkulepete 
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vastuolu kõrvaldamiseks. sõlmimisest enne, kui komisjon on 

teatanud asjaomasele liikmesriigile oma 

hinnangust. Selline hinnang ei tohiks 

piirata valitsustevaheliste kokkulepete 

olemust ega sisu, vaid peaks tagama, et 

need on kooskõlas liidu õigusega. 

Vastuolu korral peaksid liikmesriigid 

leidma sobiva lahenduse kindlakstehtud 

vastuolu kõrvaldamiseks. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Energialiidu strateegiat arvesse 

võttes mängib nii endiste kui ka tulevaste 

valitsustevaheliste kokkulepete 

läbipaistvus jätkuvalt ülimalt olulist rolli. 

Seepärast peaksid liikmesriigid esitama 

komisjonile kõik olemasolevad ja tulevikus 

sõlmitavad valitsustevahelised 

kokkulepped, olenemata sellest, kas need 

on juba jõustunud või kas neid 

kohaldatakse rahvusvaheliste lepingute 

õiguse Viini konventsiooni artikli 25 

kohaselt ajutiselt, ning kõik uued 

valitsustevahelised kokkulepped. 

(8) Energialiidu strateegiat arvesse 

võttes mängib nii endiste kui ka tulevaste 

valitsustevaheliste kokkulepete 

läbipaistvus jätkuvalt ülimalt olulist rolli ja 

on liidu energiastabiilsuse tagamise 

oluline osa. Seepärast peaksid 

liikmesriigid esitama komisjonile kõik 

olemasolevad ja tulevikus sõlmitavad 

valitsustevahelised kokkulepped, 

olenemata sellest, kas need on juba 

jõustunud või kas neid kohaldatakse 

rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini 

konventsiooni artikli 25 kohaselt ajutiselt, 

ning kõik uued valitsustevahelised 

kokkulepped. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Komisjon peaks hindama selliste 

valitsustevaheliste kokkulepete vastavust 

liidu õigusele, mis jõustusid või mida 

kohaldati ajutiselt enne käesoleva otsuse 

jõustumist, ja teavitama sellest 

liikmesriike. Vastuolu korral peaksid 

liikmesriigid tegema kõik, et leida 

(9) Komisjon peaks hindama 

valitsustevaheliste kokkulepete vastavust 

liidu õigusele, mis jõustus või mida 

kohaldati ajutiselt enne käesoleva otsuse 

jõustumist, ja teavitama sellest 

liikmesriike. Selline hinnang ei tohiks 

mingil moel piirata kokkulepete olemust 
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avastatud vastuolu kõrvaldamiseks sobiv 

lahendus. 
ega sisu, vaid peaks tagama, et need on 

kooskõlas liidu õigusega. Vastuolu korral 

peaksid liikmesriigid leidma sobiva 

lahenduse kindlakstehtud vastuolu 

kõrvaldamiseks. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesolevat otsust kohaldatakse ainult 

selliste valitsustevaheliste kokkulepete 

suhtes, mis mõjutavad energiasiseturgu või 

liidu energiavarustuskindlust. Kahtluse 

korral peaksid liikmesriigid konsulteerima 

komisjoniga. Energiasiseturgu või liidu 

energiavarustuskindlust ei mõjuta 

põhimõtteliselt kokkulepped, mis on 

kehtivuse kaotanud või mida enam ei 

rakendata, ning seetõttu ei peaks käesolev 

otsus neid hõlmama. 

(10) Käesolevat otsust kohaldatakse ainult 

selliste valitsustevaheliste kokkulepete 

suhtes, mis võivad mõjutada 

energiasiseturgu või liidu 

energiavarustuskindlust. Selles võib 

käsitleda energia ostmist, kaubandust, 

transiiti, müümist, salvestamist või 

tarnimist vähemalt ühes liikmesriigis või 

ühele liikmesriigile, või sellise 

energiataristu ehitamist või käitamist, 

millel on füüsiline ühendus vähemalt ühe 

liikmesriigiga. Kahtluse korral peaksid 

liikmesriigid konsulteerima viivitamata 

komisjoniga. Põhimõtteliselt ei peaks 

käesoleva otsusega olema hõlmatud 
kokkulepped, mis on kehtivuse kaotanud 

või mida enam ei kohaldata. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10a) See, kas käesoleva otsuse 

kohaldamisel käsitatakse vahendit 

valitsustevahelise kokkuleppena, peaks 

tulenema vahendi või selle osade 

õiguslikust siduvusest, mitte selle 

ametlikust määratlusest, ning kui õiguslik 

siduvus puudub, tuleks vahendit käsitada 

mittesiduva vahendina. 
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Selgitus 

Tähtis on rõhutada, et dokumendi olemuse määrab selle sisu, mitte selle formaalne eesmärk. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Liikmesriigid loovad kolmandate 

riikidega sidemeid lisaks 

valitsustevaheliste kokkulepete 

sõlmimisele ka mittesiduvate vahendite 

abil. Ehkki need vahendid ei ole õiguslikult 

siduvad, on neid võimalik kasutada 

üksikasjaliku energiataristu- ja 

energiavarustusraamistiku 

väljatöötamiseks. Selles kontekstis võivad 

mittesiduvad vahendid mõjutada 

energiasiseturgu samamoodi nagu 

valitsustevahelised kokkulepped, kuna 

nende rakendamisel võib tekkida vastuolu 

liidu õigusega. Selleks et tagada 

liikmesriikide kohaldatud kõikide selliste 

meetmete läbipaistvus, mis võivad 

mõjutada energiasiseturgu ja 

energiajulgeolekut, peaksid liikmesriigid 

esitama komisjonile pärast nende 

sõlmimist ka vastavad mittesiduvad 

vahendid. Komisjon peaks hindama 

esitatud mittesiduvaid vahendeid ja 

vajaduse korral asjaomast liikmesriiki 

sellest teavitama. 

(11) Liikmesriigid loovad kolmandate 

riikidega sidemeid lisaks 

valitsustevaheliste kokkulepete 

sõlmimisele ka mittesiduvate vahendite 

abil. Ehkki need vahendid ei ole õiguslikult 

siduvad, on neid võimalik kasutada 

üksikasjaliku energiataristu- ja 

energiavarustusraamistiku 

väljatöötamiseks. Selles kontekstis võivad 

mittesiduvad vahendid mõjutada 

energiasiseturgu samamoodi nagu 

valitsustevahelised kokkulepped, kuna 

nende rakendamisel võib tekkida vastuolu 

liidu õigusega. Selleks et tagada 

liikmesriikide kohaldatud kõikide selliste 

meetmete läbipaistvus, mis võivad 

mõjutada energiasiseturgu ja 

energiajulgeolekut, peaksid liikmesriigid 

esitama komisjonile enne nende sõlmimist 

ka vastavad mittesiduvad vahendid. 

Komisjon peaks hindama esitatud 

mittesiduvaid vahendeid ja vajaduse korral 

asjaomast liikmesriiki sellest teavitama. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Käesolev otsus ei peaks hõlmama 

selliseid valitsustevahelisi kokkuleppeid 

ega mittesiduvaid vahendeid, mis tuleb 

komisjonile täies mahus esitada muude 

liidu õigusaktide alusel või milles 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   
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käsitletakse Euroopa 

Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 

kohaldamisalasse kuuluvaid küsimusi. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Käesoleva otsusega ei tohiks 

kehtestada ettevõtjatevahelistest 

kokkulepetest tulenevaid kohustusi. Siiski 

peaks liikmesriikidel olema võimalus 

edastada komisjonile vabatahtlikult 

kokkulepped, millele on selge sõnaga 

osutatud valitsustevahelistes kokkulepetes 

või mittesiduvates vahendites. 

(13) Käesoleva otsusega ei tohiks 

kehtestada ainult ettevõtjate vahel 

sõlmitud kokkulepetest tulenevaid 

kohustusi. Siiski peaks liikmesriikidel 

olema kohustus edastada komisjonile 

ainult ettevõtjate vahel sõlmitud 
kokkulepped, millele on selge sõnaga 

osutatud valitsustevahelistes kokkulepetes 

või mittesiduvates vahendites, järgides 

seejuures täielikult tundliku äriteabe 

nõudeid. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Komisjon peaks tegema kogu saadud 

teabe kõigile teistele liikmesriikidele 

turvalisel elektroonilisel kujul 

kättesaadavaks. Komisjon peaks täitma 

liikmesriikide taotluse käsitada talle 

esitatud teavet konfidentsiaalsena. Siiski ei 

tohiks konfidentsiaalsustaotlused piirata 

komisjoni juurdepääsu konfidentsiaalsele 

teabele, kuna komisjonil on oma 

hinnangute koostamiseks vaja terviklikku 

teavet. Komisjon peaks vastutama 

konfidentsiaalsusklausli kohaldamise 

tagamise eest. Konfidentsiaalsustaotlused 

ei tohiks piirata dokumentidele 

juurdepääsu õigust, mis on sätestatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EÜ) nr 1049/200111. 

(14) Komisjon peaks tegema kogu 

valitsustevaheliste kokkulepete ja 

mittesiduvate vahendite kohta saadud 

teabe kõigile teistele liikmesriikidele 

turvalisel elektroonilisel kujul 

kättesaadavaks, et tõhustada liikmesriikide 

vahelist koostööd ja läbipaistvust ning 

seega võimendada nende 

läbirääkimistealast mõjuvõimu 

kolmandate riikide suhtes. Komisjon 

peaks täitma liikmesriikide taotluse 

käsitada talle esitatud teavet 

konfidentsiaalsena. Siiski ei tohiks 

konfidentsiaalsustaotlused piirata 

komisjoni juurdepääsu konfidentsiaalsele 

teabele, kuna komisjonil on oma 

hinnangute koostamiseks vaja terviklikku 
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teavet. Komisjon peaks vastutama 

konfidentsiaalsusklausli kohaldamise 

tagamise eest. Konfidentsiaalsustaotlused 

ei tohiks piirata dokumentidele 

juurdepääsu õigust, mis on sätestatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EÜ) nr 1049/200111. 

_________________ _________________ 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 

2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 

üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

dokumentidele (ELT L 299, 27.10.2012, lk 

13). 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 

2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 

üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

dokumentidele (ELT L 299, 27.10.2012, 

lk 13). 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Kui liikmesriik käsitab 

valitsustevahelist kokkulepet 

konfidentsiaalsena, peaks ta esitama 

komisjonile sellest kokkuvõtte teiste 

liikmesriikide teavitamise eesmärgil. 

(15) Kui liikmesriik käsitab 

valitsustevahelist kokkulepet 

konfidentsiaalsena, peaks ta esitama 

komisjonile selle peamisi elemente ja 

asjakohaseid sätteid, sealhulgas 

piiranguid sisaldava kokkuvõtte teiste 

liikmesriikide teavitamise eesmärgil. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Pidev valitsustevahelisi kokkuleppeid 

käsitleva teabe vahetamine liidu tasandil 

peaks võimaldama välja töötada parimad 

tavad. Kõnealustest parimatest tavadest 

lähtudes peaks komisjon välja töötama 

liikmesriikide ja kolmandate riikide 

valitsuste vahelistes kokkulepetes 

kasutatavad vabatahtlikud standardsätted, 

tehes seejuures liidu välispoliitika 

(16) Pidev valitsustevahelisi kokkuleppeid 

käsitleva teabe vahetamine liidu tasandil 

peaks võimaldama välja töötada parimad 

tavad. Kõnealustest parimatest tavadest 

lähtudes peaks komisjon koostöös 

liikmesriikidega välja töötama 

liikmesriikide ja kolmandate riikide 

valitsuste vahelistes kokkulepetes 

kasutatavad vabatahtlikud standardsätted, 
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küsimustes vajaduse korral koostööd 

Euroopa välisteenistusega. Kõnealuste 

standardsätete kasutamise eesmärk peaks 

olema vältida vastuolu valitsustevaheliste 

kokkulepete ja liidu õiguse vahel, eelkõige 

energiasiseturu eeskirjade ja 

konkurentsiõiguse ning liidu sõlmitud 

rahvusvaheliste kokkulepete vahel. Nende 

kasutamine peaks olema vabatahtlik ning 

nende sisu peaks olema võimalik 

kohandada vastavalt konkreetsele 

asjaolule. 

tehes seejuures liidu välispoliitikat 

käsitlevates küsimustes vajaduse korral 

koostööd Euroopa välisteenistusega, ning 

esitama näitliku loetelu sätetest, mis ei ole 

kooskõlas liidu õigusega või energialiidu 

eesmärkidega ning mille kasutamist 

tuleks põhimõtteliselt vältida. Selliste 

mittesiduvate standardsätete kasutus 

peaks tagama valitsustevaheliste 

kokkulepete kooskõla ELi õiguse või liidu 

sõlmitud rahvusvaheliste lepingutega. 

Nende kasutamine peaks olema vabatahtlik 

ning nende õiguslikku sisu ja ülesehitust 

peaks olema võimalik kohandada vastavalt 

konkreetsele asjaolule. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Paremad vastastikused teadmised 

olemasolevatest ja uutest 

valitsustevahelistest kokkulepetest ja 

mittesiduvatest vahendites peaksid 
võimaldama paremini kooskõlastada 

energiaalast tegevust nii liikmesriikide endi 

kui ka liikmesriikide ja komisjoni vahel. 

Selline parem kooskõla peaks aitama 

liikmesriikidel täielikult ära kasutada liidu 

poliitilist ja majanduslikku kaalukust ning 

võimaldama komisjonil pakkuda 

lahendusi valitsustevaheliste 

kokkulepetega seotud probleemide 

lahendamiseks. 

(17) Olemasolevate ja uute 

valitsustevaheliste kokkulepete ja 

mittesiduvate vahendite parem 

vastastikune tundmine peaks suurendama 

läbipaistvust ning võimaldama paremini 

kooskõlastada energiaalast tegevust nii 

liikmesriikide endi kui ka liikmesriikide ja 

komisjoni vahel. Suurem läbipaistvus ja 

parem kooskõlastamine on eriti tähtsad 

liikmesriikidele, kes sõltuvad 

energiaühendustest valitsustevahelise 

kokkuleppe läbirääkimisi pidava 

liikmesriigiga. Selline parem 

kooskõlastamine peaks aitama 

liikmesriikidel täielikult ära kasutada liidu 

poliitilist ja majanduslikku kaalukust, 

parandama nende läbirääkimispositsiooni 

kolmandate riikide suhtes ning 

võimaldama komisjonil tagada liidu 

energiavarustuse kindluse. 

 



 

 

 PE598.503/ 12 

 ET 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Komisjon peaks hõlbustama ja 

toetama liikmesriikide tegevuse 

kooskõlastamist, et tugevdada tootja-, 

transiidi- ja tarbijariikide suhtes võetava 

kindla ja tõhusa kooskõlastatud 

lähenemisviisi abil liidu üldist strateegilist 

rolli. 

(18) Komisjon peaks hõlbustama ja 

tagama liikmesriikide tegevuse 

kooskõlastamist, et tugevdada tootja-, 

transiit- ja tarbijariikide suhtes võetava 

selgelt määratletud ja tõhusa pikaajalise 

kooskõlastatud lähenemisviisi abil liidu 

üldist strateegilist rolli. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva otsusega luuakse 

mehhanism artikli 2 kohaseid 

energiavaldkonnas sõlmitud 

valitsustevahelisi kokkuleppeid ja 

mittesiduvaid vahendeid käsitleva teabe 

vahetamiseks liikmesriikide ja komisjoni 

vahel, et optimeerida energiasiseturu 

toimimist. 

1. Käesoleva otsusega luuakse 

mehhanism artikli 2 kohaseid 

energiavaldkonnas sõlmitud 

valitsustevahelisi kokkuleppeid ja 

mittesiduvaid vahendeid käsitleva teabe 

vahetamiseks liikmesriikide ja komisjoni 

vahel, et optimeerida energiasiseturu 

toimimist, tagada varustuskindlus liidus 

ning aidata saavutada energialiidu 

strateegia eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „valitsustevaheline kokkulepe” – ühe 

või mitme liikmesriigi ja ühe või mitme 

kolmanda riigi vahel sõlmitud õiguslikult 

siduv kokkulepe, mis mõjutab 

energiasiseturu korraldust või toimimist 

või ELi energiavarustuskindlust; kui selline 

õiguslikult siduv kokkulepe hõlmab ka 

muid küsimusi, käsitatakse 

(1) „valitsustevaheline kokkulepe“ – ühe 

või mitme liikmesriigi ja ühe või mitme 

kolmanda riigi, sealhulgas rahvusvahelise 

organisatsiooni või ettevõtte, kus riik on 

enamusosanik, või ettevõtted, mille 

otsustusprotsessi riik tugevalt mõjutab, 
vahel sõlmitud õiguslikult siduv 

kokkulepe, sõltumata selle ametlikust 
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valitsustevahelise kokkuleppena vaid 

energiaküsimustega seotud sätteid, 

sealhulgas kõnealuste energiaküsimustega 

seotud sätete suhtes kohaldatavaid 

üldsätteid; 

nimetusest, mis võib mõjutada 

energiasiseturu korraldust või toimimist 

või ELi energiavarustuskindlust, ning 

milles võidakse käsitleda energia ostmist, 

vahetamist, müümist, transiiti, 

salvestamist või tarnimist vähemalt ühes 

liikmesriigis või ühte liikmesriiki, või 

sellise energiataristu ehitamist või 

käitamist, millel on füüsiline ühendus 

vähemalt ühe liikmesriigiga; kui selline 

õiguslikult siduv kokkulepe hõlmab ka 

muid küsimusi, käsitatakse 

valitsustevahelise kokkuleppena vaid 

energiaküsimustega seotud sätteid, 

sealhulgas kõnealuste energiaküsimustega 

seotud sätete suhtes kohaldatavaid 

üldsätteid; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) „mittesiduv vahend” – ühe või mitme 

liikmesriigi ning ühe või mitme kolmanda 

riigi vaheline õiguslikult mittesiduv 

kokkulepe, näiteks vastastikuse mõistmise 

memorandum, ühisdeklaratsioon, ministrite 

ühisdeklaratsioon, ühismeede või ühine 

toimimisjuhend, mis hõlmab liidu õiguse 

tõlgendamist või millega määratakse 

kindlaks energiatarne tingimused (näiteks 

mahud ja hinnad) või energiataristute 

arendamine; 

(3) „mittesiduv vahend“ – ühe või mitme 

liikmesriigi ning ühe või mitme kolmanda 

riigi vaheline õiguslikult mittesiduv 

kokkulepe, näiteks vastastikuse mõistmise 

memorandum, ühisdeklaratsioon, ministrite 

ühisdeklaratsioon, ühismeede või ühine 

toimimisjuhend, mis hõlmab liidu õiguse 

tõlgendamist või millega määratakse 

kindlaks energiatarne tingimused (näiteks 

mahud ja hinnad) või energiataristute 

arendamine või käitamine; 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriik, kes teatab komisjonile 

sellistest läbirääkimistest, peaks komisjoni 

asjaomaste läbirääkimistega korrapäraselt 

Kui liikmesriik on komisjoni sellistest 

läbirääkimistest teavitanud, hoiab ta 

komisjoni läbirääkimiste käiguga 



 

 

 PE598.503/ 14 

 ET 

kursis hoidma. korrapäraselt kursis. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjonile esitatavas teabes tuleb ära 

näidata läbirääkimistel käsitletavad 

küsimused, läbirääkimiste eesmärgid ning 

muu asjakohane teave, järgides seejuures 

artiklis 8 sätestatud 

konfidentsiaalsusnõudeid. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon teeb saadud teabe (välja arvatud 

artikli 8 kohaselt määratletud 

konfidentsiaalne teave) koos vajaduse 

korral komisjoni teatisega, milles 

osutatakse lahknevustele liidu õigusest, 

kõigile liikmesriikidele kättesaadavaks, et 

tagada energialiidu eesmärkide täitmine. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3– lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui ratifitseeritud valitsustevahelises 

kokkuleppes või olemasoleva 

valitsustevahelise kokkuleppe 

ratifitseeritud muudatuses on selge sõnaga 

osutatud muudele tekstidele, esitab 

asjaomane liikmesriik ka kõnealused 

tekstid, kui need sisaldavad elemente, mis 

võivad mõjutada energiasiseturu 

Kui ratifitseeritud valitsustevahelises 

kokkuleppes või olemasoleva 

valitsustevahelise kokkuleppe 

ratifitseeritud muudatuses on selge sõnaga 

osutatud muudele tekstidele, esitab 

asjaomane liikmesriik ka kõnealused 

tekstid, kui need sisaldavad mingeid 

artikli 2 lõike 1 punktis 1 loetletud 
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 ET 

toimimist või liidu 

energiavarustuskindlust. 

elemente. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kohustust teavitada komisjon 

vastavalt lõigetele 2 ja 3 ei kohaldata 

ettevõtjatevaheliste kokkulepete suhtes. 

4. Kohustust teavitada komisjon 

vastavalt lõigetele 2 ja 3 ei kohaldata 

ainult ettevõtjate vahel sõlmitud 
kokkulepete suhtes. 

 Kahtluse korral, kas konkreetne 

kokkulepe on vastavalt käesolevale 

määrusele valitsustevaheline kokkulepe 

või olemasolev valitsustevaheline 

kokkulepe ja kas sellest tuleb seega 

teavitada vastavalt artiklitele 3 ja 6, 

konsulteerivad liikmesriigid viivitamata 

komisjoniga. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui liikmesriik teavitab artikli 3 

lõike 1 kohaselt komisjoni läbirääkimistest, 

võivad komisjoni talitused anda 

läbirääkimisi pidavale liikmesriigile nõu, 

kuidas vältida läbiräägitava 

valitsustevahelise kokkuleppe või 

olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 

muudatuse vastuolu liidu õigusega. 

Liikmesriik võib taotleda komisjonilt abi 

kõnealuste läbirääkimiste pidamisel. 

1. Kui liikmesriik teavitab artikli 3 

lõike 1 kohaselt komisjoni läbirääkimistest, 

annavad komisjoni talitused läbirääkimisi 

pidavale liikmesriigile nõu ja suuniseid, 

kuidas tagada, et läbiräägitav 

valitsustevaheline kokkulepe või 

olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 

muudatus oleks kooskõlas liidu õigusega 

ja liidu energiajulgeoleku eesmärkidega. 
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Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigi taotluse korral või 

komisjoni taotluse korral ja asjaomase 

liikmesriigi kirjalikul nõusolekul võib 

komisjon osaleda läbirääkimistel 

vaatlejana. 

2. Komisjon osaleb läbirääkimistel 

vaatlejana, kui ta leiab, et see on vajalik 

energiasiseturu toimimise või liidu 

energiavarustuse kindluse seisukohast, 

ilma et see piiraks liikmesriikide 

läbirääkimisvabadust. Asjaomane 

liikmesriik võib ka ise taotleda komisjonilt 

abi kõnealuste läbirääkimiste pidamisel. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui komisjoni osaleb vaatlejana, 

võib ta anda läbirääkimisi pidavale 

liikmesriigile nõu, kuidas vältida 

läbiräägitava valitsustevahelise 

kokkuleppe või selle muudatuse vastuolu 

liidu õigusega. 

3. Läbirääkimiste käigus annab 

komisjon läbirääkimisi pidavale 

liikmesriigile nõu, kuidas tagada, et 

läbiräägitav valitsustevaheline kokkulepe 
või selle muudatus oleks kooskõlas liidu 

õigusega ja järgiks energialiidu eesmärke. 

Komisjoni esindajad käsitlevad 

läbirääkimistel saadud tundlikku teavet 

nõuetekohase konfidentsiaalsusega. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon annab kuue nädala jooksul 

alates valitsustevahelise kokkuleppe või 

selle muudatuse täieliku kavandi ja selle 

lisade esitamisest artikli 3 lõike 2 alusel 

asjaomasele liikmesriigile teada kõigist 

kahtlustest seoses valitsustevahelise 

kokkuleppe või selle muudatuse kavandi 

vastavusega liidu õigusele, eelkõige 

1. Komisjon annab nelja nädala jooksul 

alates valitsustevahelise kokkuleppe või 

selle muudatuse täieliku kavandi ja selle 

lisade esitamisest artikli 3 lõike 2 alusel 

asjaomasele liikmesriigile teada kõigist 

kahtlustest seoses valitsustevahelise 

kokkuleppe või selle muudatuse kavandi 

vastavusega liidu õigusele. Kui komisjon 
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energiasiseturgu reguleerivatele 

õigusaktidele ja liidu konkurentsiõigusele. 

Kui komisjon kõnealuse tähtaja jooksul ei 

vasta, siis loetakse, et komisjonil sellised 

kahtlused puuduvad. 

kõnealuse tähtaja jooksul ei vasta, siis 

loetakse, et komisjonil sellised kahtlused 

puuduvad. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui komisjon teatab lõike 1 alusel 

asjaomasele liikmesriigile, et tal on 

kahtlusi, teavitab komisjon asjaomast 

liikmesriiki 12 nädala jooksul alates lõikes 

1 osutatud teate kättesaamisest oma 

arvamusest valitsustevahelise kokkuleppe 

või selle muudatuse kavandi ja liidu 

õiguse, eelkõige energiasiseturgu 

reguleerivate õigusaktide ja liidu 

konkurentsiõiguse vastavuse kohta. Kui 

komisjon ei ole selle tähtaja jooksul 

arvamust esitanud, siis loetakse, et 

komisjonil ei ole vastuväiteid. 

2. Kui komisjon teatab lõike 1 alusel 

asjaomasele liikmesriigile, et tema arvates 

ei ole valitsustevaheline kokkulepe või 

selle muudatus kooskõlas liidu õigusega, 

esitab ta liikmesriigile üksikasjaliku 

arvamuse 12 nädala jooksul alates lõikes 1 

osutatud teate kättesaamisest. Kui 

komisjon ei ole selle tähtaja jooksul 

arvamust esitanud, siis loetakse, et 

komisjonil ei ole vastuväiteid. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Asjaomase liikmesriigi nõusolekul 

võib lõigetes 1 ja 2 osutatud tähtaegu 

pikendada. Kui asjaolud seda võimaldavad, 

võib kokkuleppel komisjoniga lõigetes 1 ja 

2 nimetatud tähtaegu lühendada. 

3. Asjaomase liikmesriigi nõusolekul 

võib lõigetes 1 ja 2 osutatud tähtaegu 

pikendada. Kui asjaolud seda võimaldavad, 

võib kokkuleppel komisjoniga lõigetes 1 

ja 2 nimetatud tähtaegu lühendada, 

tagamaks, et läbirääkimised viiakse 

õigeaegselt lõpule. 
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Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Asjaomane liikmesriik võtab 

valitsustevahelise kokkuleppe või selle 

muudatuse allkirjastamisel, 

ratifitseerimisel või selle kokkuleppimisel 

igati arvesse komisjoni arvamust, millele 

on osutatud lõikes 2. 

Asjaomane liikmesriik näitab enne 

valitsustevahelise kokkuleppe või selle 

muudatuse allkirjastamist, ratifitseerimist 

või selle kokkuleppimist, kuidas on 

reageeritud lõikes 2 osutatud komisjoni 

arvamuses väljendatud vastuväidetele, et 

tagada täielik vastavus liidu õigusele. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid esitavad komisjonile 

hiljemalt [kolme kuu jooksul pärast 

käesoleva otsuse jõustumist] kõik 

olemasolevad valitsustevahelised 

kokkulepped, sealhulgas nende lisad ja 

kõik neisse tehtud muudatused. 

Liikmesriigid esitavad komisjonile [kolme 

kuu jooksul pärast käesoleva otsuse 

jõustumist] kõik olemasolevad 

valitsustevahelised kokkulepped, 

sealhulgas nende lisad ja kõik neisse tehtud 

muudatused. Kui on märke selle kohta, et 

võib olla vajalik alustada tulevikus 

kolmanda riigiga läbirääkimisi, teavitavad 

liikmesriigid sellest komisjoni. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kohustust teavitada komisjoni vastavalt 

käesolevale lõikele ei kohaldata 

ettevõtjatevaheliste kokkulepete suhtes. 

Kohustust teavitada komisjoni vastavalt 

käesolevale lõikele ei kohaldata ainult 

ettevõtjate vahel sõlmitavate kokkulepete 

suhtes. 
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Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon hindab esitatud 

valitsustevahelisi kokkuleppeid vastavalt 

lõikele 1 või 2. Kui komisjonil on pärast 

esialgset hindamist kahtlusi, kas esitatud 

kokkulepped vastavad liidu õigusele, 

eelkõige energiasiseturgu reguleerivatele 

õigusaktidele ja liidu konkurentsiõigusele, 

annab komisjon sellest asjaomastele 

liikmesriikidele teada üheksa kuu jooksul 

alates kõnealuste kokkulepete esitamisest. 

3. Komisjon hindab esitatud 

valitsustevahelisi kokkuleppeid vastavalt 

lõikele 1 või 2. Kui komisjonil on pärast 

esialgset hindamist kahtlusi, kas esitatud 

kokkulepped vastavad liidu õigusele, annab 

komisjon sellest asjaomastele 

liikmesriikidele teada üheksa kuu jooksul 

alates kõnealuste kokkulepete esitamisest. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3a. Komisjoni hinnang 

valitsustevahelistele kokkulepetele ja 

olemasolevatele valitsustevahelistele 

kokkulepetele ei piira rikkumisi, riigiabi 

ja konkurentsivõimet käsitlevate liidu 

eeskirjade kohaldamist ega sea kahtluse 

alla nende hindamist. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pärast mittesiduva vahendi või selle 

muudatuse vastuvõtmist esitab asjaomane 

liikmesriik komisjonile mittesiduva 

vahendi või selle muudatuse, sealhulgas 

kõik selle lisad. 

Enne mittesiduva vahendi või selle 

muudatuse vastuvõtmist esitab asjaomane 

liikmesriik mittesiduva vahendi või selle 

muudatuse, sealhulgas kõik selle lisad 

viivitamata komisjonile. 
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Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kohustust teavitada komisjoni 

vastavalt lõigetele 1 ja 2 ei kohaldata 

ettevõtjatevaheliste kokkulepete suhtes. 

3. Kohustust teavitada komisjoni 

vastavalt lõigetele 1 ja 2 ei kohaldata 

ainult ettevõtjate vahel sõlmitavate 
kokkulepete suhtes. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui komisjon leiab pärast esialgset 

hindamist, et lõigete 1 ja 2 kohaselt 

teatatud meetmed mittesiduva instrumendi 

rakendamiseks võivad olla vastuolus liidu 

õigusega, eelkõige energiasiseturgu 

reguleerivate õigusaktide ja liidu 

konkurentsiõigusega, võib komisjon 

sellest asjaomasele liikmesriigile teada 

anda. 

4. Komisjon teavitab asjaomast 

liikmesriiki oma kahtlustest, et lõigete 1 

ja 2 kohaselt teatatud meetmed mittesiduva 

vahendi rakendamiseks võivad olla 

vastuolus liidu õigusega või energialiidu 

strateegia eesmärkidega. 

 4a. Asjaomane liikmesriik näitab enne 

mittesiduva vahendi või selle muudatuse 

allkirjastamist, ratifitseerimist või selles 

kokkuleppimist, kuidas on reageeritud 

komisjoni arvamuses väljendatud 

vastuväidetele, et tagada täielik vastavus 

liidu õigusele ja liidu energiajulgeoleku 

eesmärkidele.  

 Kui komisjon teavitamiseks ette nähtud 

neljanädalase ajavahemiku jooksul ei 

vasta, siis loetakse, et komisjonil sellised 

kahtlused puuduvad. Komisjoni arvamus 

mittesiduvate vahendite kohta on 

mittesiduv. Asjaomane liikmesriik võtab 

mittesiduva vahendi või selle muudatuse 

allkirjastamisel, ratifitseerimisel või selle 

kokkuleppimisel igati arvesse komisjoni 

arvamust ja tegeleb probleeme tekitavate 

sätetega kõnealustes vahendites. 
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 4b. Kahtluse korral, kas konkreetne 

vahend on vastavalt käesolevale 

määrusele mittesiduv vahend või 

olemasolev mittesiduv vahend ja kas 

sellest tuleb seega teavitada vastavalt 

artiklile 7, konsulteerivad liikmesriigid 

viivitamata komisjoniga. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui liikmesriik ei ole esitanud lõike 1 

kohast märkust teabe konfidentsiaalsuse 

kohta, teeb komisjon kõnealuse teabe 

kõigile liikmesriikidele turvalisel 

elektroonilisel kujul kättesaadavaks. 

2. Kui liikmesriik ei ole esitanud lõike 1 

kohast märkust teabe konfidentsiaalsuse 

kohta, teeb komisjon kõnealuse teabe 

kõigile liikmesriikidele turvalisel 

elektroonilisel kujul kättesaadavaks koos 

teatega kõikide vastuolude kohta liidu 

õigusega. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (ea) teave ühise kaubanduspoliitika 

raames liidu pädevusse kuuluvate sätete 

kohta. 

Selgitus 

Raportöör on seisukohal, et eritähelepanu tuleks pöörata ka vastavusele küsimustes, mis 

kuuluvad ühise kaubanduspoliitika raames liidu ainupädevusse. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 8 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon teeb lõikes 3 osutatud 4. Komisjon teeb lõikes 3 osutatud 
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 ET 

kokkuvõtted kõigile teistele 

liikmesriikidele elektroonilisel kujul 

kättesaadavaks. 

kokkuvõtted kõigile teistele 

liikmesriikidele elektroonilisel kujul 

kättesaadavaks koos oma märkustega 

energialiidu strateegia järgimise kohta. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 8 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesoleva artikli kohased 

konfidentsiaalsustaotlused ei piira 

komisjoni juurdepääsu konfidentsiaalsele 

teabele. Komisjon tagab, et 

konfidentsiaalne teave on kättesaadav 

ainult nendele komisjoni talitustele, kelle 

jaoks see on vältimatult vajalik. 

5. Käesoleva artikli kohased 

konfidentsiaalsustaotlused ei piira 

komisjoni juurdepääsu konfidentsiaalsele 

teabele. Komisjon tagab, et 

konfidentsiaalne teave on kättesaadav 

ainult nendele komisjoni talitustele, kelle 

jaoks see on vältimatult vajalik. Komisjoni 

esindajad, kes osalevad vaatlejatena 

valitsustevaheliste kokkulepete üle 

peetavatel läbirääkimistel, käsitlevad 

nendel läbirääkimistel saadud tundlikku 

teavet nõuetekohase konfidentsiaalsusega. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) selgitada välja valitsustevaheliste 

kokkulepetega ja mittesiduvate 

vahenditega seotud ühised probleemid ja 

kaaluda nende lahendamiseks vajalikke 

meetmeid ning pakkuda vajaduse korral 

välja lahendused; 

(b) selgitada välja valitsustevaheliste 

kokkulepetega ja mittesiduvate 

vahenditega seotud ühised probleemid ja 

kaaluda nende lahendamiseks vajalikke 

meetmeid ning pakkuda vajaduse korral 

suunised ja lahendused; 
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Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) töötada parimatele tavadele tuginedes 

ja liikmesriikidega konsulteerides välja 

vabatahtlikud standardsätted, mille 

kasutamine parandaks tunduvalt tulevaste 

valitsustevaheliste kokkulepete ja 

mittesiduvate vahendite kooskõla liidu 

õigusega; 

(c) töötada parimatele tavadele tuginedes 

ja liikmesriikidega konsulteerides hiljemalt 

… [sisestage kuupäev üks aasta pärast 

käesoleva otsuse jõustumist] välja 

vabatahtlikud standardsätted ja suunised, 

mille kasutamine parandaks tunduvalt 

tulevaste valitsustevaheliste kokkulepete ja 

mittesiduvate vahendite kooskõla liidu 

õigusega; 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 9 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1a. Komisjon töötab parimatele tavadele 

tuginedes ja liikmesriikidega 

konsulteerides hiljemalt … [sisestage 

kuupäev üks aasta pärast käesoleva otsuse 

jõustumist] välja koondteabesüsteemi, mis 

tagab tundliku teabe konfidentsiaalsust 

säilitades valitsustevaheliste kokkulepete 

põhielementide suurema läbipaistvuse, et 

luua soovituslik võrdlusalus, mida 

liikmesriigid saaksid läbirääkimistel 

kasutada, et vältida turgu valitseva 

seisundi kuritarvitamist kolmandate 

riikide poolt. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon esitab hiljemalt 1. 

jaanuariks 2020 Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

1. Komisjon esitab hiljemalt … [kaks 

aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist] 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
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 ET 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele aruande käesoleva otsuse 

kohaldamise kohta. 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele aruande 

käesoleva otsuse kohaldamise kohta. 

 

 

 


