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Energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskeva 

tietojenvaihtomekanismi 

 

Ehdotus päätökseksi (COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Energian sisämarkkinoiden 

asianmukainen toiminta edellyttää, että 

unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan 

täysimääräisesti energian sisämarkkinoiden 

perustamista koskevia sääntöjä. Huonosti 

toimivat energian sisämarkkinat saattavat 

unionin heikkoon ja epäedulliseen asemaan 

energian toimitusvarmuuden kannalta ja 

heikentävät etuja, joita sisämarkkinat 

voivat tuoda eurooppalaisille kuluttajille ja 

teollisuudelle. 

(1) Energian sisämarkkinoiden 

asianmukainen toiminta edellyttää, että 

unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan 

täysimääräisesti energian sisämarkkinoiden 

perustamista koskevia sääntöjä. 

Avoimuudella ja unionin oikeuden 

noudattamisella on tärkeä osa unionin 

energiahuollon vakauden 

varmistamisessa. Huonosti toimivat 

energian sisämarkkinat saattavat unionin 

heikkoon ja epäedulliseen asemaan 

energian toimitusvarmuuden kannalta ja 

heikentävät etuja, joita sisämarkkinat 

voivat tuoda eurooppalaisille kuluttajille ja 

teollisuudelle. 
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Tarkistus 2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Unionin energiahuollon 

takaamiseksi on monipuolistettava 

energialähteitä ja rakennettava uusia 

energiayhteyksiä jäsenvaltioiden välille. 

Samoin on tärkeää tehostaa 

energiavarmuuteen liittyvää yhteistyötä 

unionin naapurivaltioiden ja strategisten 

kumppanien kanssa sekä unionin eri 

toimielinten välillä. 

Tarkistus 3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Komission 25 päivänä helmikuuta 

2015 hyväksymän energiaunionistrategian3 

tavoitteena on turvata kuluttajille varma, 

kestävä, kilpailukykyinen ja 

kohtuuhintainen energiansaanti. 

Energiaunionistrategiassa painotetaan 

toukokuussa 2014 hyväksytyssä Euroopan 

energiavarmuusstrategiassa4 tehtyyn 

analyysiin tukeutuen, että tärkeä osatekijä 

energiavarmuuden turvaamisessa on se, 

että energian ostamiseen kolmansista 

maista liittyvät sopimukset ovat kaikilta 

osin unionin oikeuden mukaisia. Samassa 

hengessä Eurooppa-neuvosto kehotti 19 

päivänä maaliskuuta 2015 antamissaan 

päätelmissä varmistamaan, että kaikki 

sopimukset, jotka liittyvät kaasun 

ostamiseen ulkoisilta toimittajilta, ovat 

täysin EU:n oikeuden mukaisia, erityisesti 

lisäämällä tällaisten sopimusten avoimuutta 

ja yhteensopivuutta EU:n 

energiavarmuusmääräysten kanssa.  

(2) Komission 25 päivänä helmikuuta 

2015 hyväksymän energiaunionistrategian3 

tavoitteena on turvata kuluttajille varma, 

kestävä, kilpailukykyinen ja 

kohtuuhintainen energiansaanti. Tämä 

voidaan saavuttaa, kun energia-, kauppa- 

ja ulkopolitiikkaa toteutetaan 

yhdenmukaisella ja johdonmukaisella 

tavalla. Energiaunionistrategiassa 

painotetaan toukokuussa 2014 

hyväksytyssä Euroopan 

energiavarmuusstrategiassa4 tehtyyn 

analyysiin tukeutuen, että tärkeä osatekijä 

energiavarmuuden turvaamisessa on se, 

että energian ostamiseen kolmansista 

maista liittyvät sopimukset ovat kaikilta 

osin unionin oikeuden mukaisia. Samassa 

hengessä Eurooppa-neuvosto kehotti 19 

päivänä maaliskuuta 2015 antamissaan 

päätelmissä varmistamaan, että kaikki 

sopimukset, jotka liittyvät kaasun 

ostamiseen ulkoisilta toimittajilta, ovat 

täysin EU:n oikeuden mukaisia, erityisesti 

lisäämällä tällaisten sopimusten avoimuutta 

ja yhteensopivuutta EU:n 

energiavarmuusmääräysten kanssa. 
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Komission olisi siksi pyrittävä 

varmistamaan toimivaltansa rajoissa sekä 

noudattaen toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteita, että alueella 

hallitsevassa asemassa olevat 

kaasuntoimittajat eivät käytä väärin 

asemaansa unionin kilpailusääntöjen 

vastaisesti, ja kiinnitettävä erityistä 

huomiota jäsenvaltioissa perittäviin 

kohtuuttomiin hintoihin sekä toimitusten 

keskeyttämiseen taloudellisen ja 

poliittisen kiristyksen välineenä. 

____________________ ____________________ 

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

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

Tarkistus 4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Euroopan parlamentti korosti 

15 päivänä joulukuuta 2015 antamassaan 

päätöslauselmassa ”Kohti Euroopan 

energiaunionia”1 a tarvetta parantaa 

unionin ulkoisen energiaturvallisuuden 

johdonmukaisuutta ja lisätä energiaa 

koskevien sopimusten avoimuutta. 

 ______________ 

 1a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0444. 

Tarkistus 5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden välisiä energia-alan sopimuksia 

koskeva hyvin suuri avoimuus tekee 

unionille mahdolliseksi toteuttaa 

yhteisvastuun hengessä koordinoituja 

toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset 

sopimukset ovat unionin oikeuden 
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mukaisia ja että niillä voidaan 

tosiasiallisesti turvata energian 

toimitukset. Tällainen avoimuus myös 

edistäisi sekä unionin sisäisen yhteistyön 

tiivistämistä ulkoisten energiasuhteiden 

alalla että unionin pitkän aikavälin 

poliittisten tavoitteiden saavuttamista 

energian, ilmaston ja energian 

toimitusvarmuuden alalla. 

Tarkistus 6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus 

unionin oikeuden kanssa ja lisätä 

avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi 

mahdollisimman pian ilmoitettava 

komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut 

uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai 

voimassa olevien hallitustenvälisten 

sopimusten muuttamisesta. Komissiolle 

olisi tiedotettava säännöllisesti 

neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla 

olisi oltava mahdollisuus pyytää 

komissiota osallistumaan neuvotteluihin 

tarkkailijana. 

(5) Jotta voidaan välttää unionin 

oikeuden sekä unionin energiavarmuutta 

koskevien säännösten noudattamatta 

jättäminen ja lisätä avoimuutta, 

jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian 

ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa 

neuvottelut uusista hallitustenvälisistä 

sopimuksista tai voimassa olevien 

hallitustenvälisten sopimusten 

muuttamisesta. Komissiolle olisi 

tiedotettava säännöllisesti ja 

asianmukaisesti neuvottelujen 

edistymisestä. Komission olisi 

osallistuttava neuvotteluihin 

tarkkailijana, jos se pitää tätä 

tarpeellisena energian sisämarkkinoiden 

toiminnan tai unionin energian 

toimitusvarmuuden kannalta. 
Jäsenvaltioilla olisi joka tapauksessa 

oltava mahdollisuus pyytää komissiota 

osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana. 

Tarkistus 7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Neuvottelujen aikana komission olisi 

voitava antaa ohjeita siitä, miten vältetään 

ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. 

(6) Hallitustenvälisestä sopimuksesta 

käytävien neuvottelujen aikana komission 

olisi annettava asianomaiselle 
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Komissio voisi erityisesti laatia yhdessä 

jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia 

vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. 

Komissiolla olisi oltava mahdollisuus 

ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin 

tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen 

yhteisvastuun periaatteeseen sekä 

neuvoston tai Eurooppa-neuvoston 

päätelmissä hyväksyttyihin unionin 

poliittisiin kantoihin. 

jäsenvaltiolle ohjeita siitä, miten 

varmistetaan unionin oikeuden 

noudattaminen. Komission olisi erityisesti 

laadittava yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 

valinnaisia vakiolausekkeita tai 

suuntaviivoja sekä esimerkkejä 

lausekkeista, joita olisi lähtökohtaisesti 

vältettävä. Tällaisten vakiolausekkeiden 

tai suuntaviivojen olisi toimittava 

toimivaltaisten viranomaisten 

apuvälineinä sekä lisättävä avoimuutta ja 

unionin oikeuden noudattamista. 

Komissiolla olisi oltava mahdollisuus 

ohjata asianomaisen jäsenvaltion huomio 

asiaan liittyviin unionin energiapoliittisiin 

tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen 

yhteisvastuun periaatteeseen sekä 

neuvoston tai Eurooppa-neuvoston 

päätelmissä hyväksyttyihin unionin 

poliittisiin kantoihin. 

Tarkistus 8 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Unionin oikeuden noudattamisen 

varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 

ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen 

luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee 

sopimuspuolia oikeudellisesti sitova 

(ennakkoilmoitus). Komission olisi 

yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita 

määriteltäessä ongelmakohtia, jotka 

liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen 

luonnoksen tai sen muutosehdotuksen 

yhteensopivuuteen unionin oikeuden 

kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi 

tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä 

unionin oikeuden mukainen sopimus. 

Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa 

tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota 

mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, 

mutta kuitenkin välttäen samalla 

tarpeettomat viivästykset. Voidakseen 

hyötyä täysimääräisesti komission tuesta 

jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 

(7) Unionin oikeuden noudattamisen ja 

energiaunionistrategian tavoitteiden 

saavuttamisen varmistamiseksi 

jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

hallitustenvälisen sopimuksen luonnos 

komissiolle mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa ennen kuin siitä tulee 

sopimuspuolia oikeudellisesti sitova 

(ennakkoilmoitus). Komission olisi 

yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita 

määriteltäessä mahdollisia ongelmakohtia, 

jotka liittyvät hallitustenvälisen 

sopimuksen luonnoksen tai sen 

muutosehdotuksen yhteensopivuuteen 

unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla 

jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat 

valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden 

mukainen sopimus. Komissiolla olisi 

oltava riittävästi aikaa tällaiseen 

arviointiin, jotta voidaan tarjota 

mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, 
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tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, 

kunnes komissio on ilmoittanut 

jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden 

olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet 

sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että 

todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. 

mutta kuitenkin välttäen samalla 

tarpeettomat viivästykset. Komission olisi 

harkittava arvioinnin määräaikojen 

lyhentämistä, erityisesti jos jäsenvaltio sitä 

pyytää. Voidakseen hyötyä 

täysimääräisesti komission tuesta 

jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 

tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, 

kunnes komissio on ilmoittanut 

jäsenvaltiolle arviostaan. Arvio ei saisi 

vaikuttaa hallitustenvälisten sopimusten 

sisältöön, vaan sillä olisi varmistettava, 

että sopimukset ovat yhteensopivia 

unionin oikeuden kanssa. Jos sopimukset 

ovat ristiriidassa unionin oikeuden 

kanssa, jäsenvaltioiden olisi löydettävä 

sopiva ratkaisu niin, että todettu 

ristiriitaisuus voidaan poistaa. 

Tarkistus 9 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Energiaunionistrategia huomioon 

ottaen avoimuus aiemmista ja tulevista 

hallitustenvälisistä sopimuksista on 

edelleen ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi 

jäsenvaltioiden olisi jatkossakin 

ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa 

olevat ja tulevat hallitustenväliset 

sopimukset riippumatta siitä, ovatko ne 

tulleet voimaan vai sovelletaanko niitä 

väliaikaisesti valtiosopimusoikeutta 

koskevan Wienin yleissopimuksen 25 

artiklan mukaisesti, sekä uudet 

hallitustenväliset sopimukset. 

(8) Energiaunionistrategia huomioon 

ottaen avoimuus aiemmista ja tulevista 

hallitustenvälisistä sopimuksista on 

edelleen ensisijaisen tärkeää, ja sillä on 

tärkeä rooli unionin energiahuollon 

vakauden varmistamisessa. Sen vuoksi 

jäsenvaltioiden olisi jatkossakin 

ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa 

olevat ja tulevat hallitustenväliset 

sopimukset riippumatta siitä, ovatko ne 

tulleet voimaan vai sovelletaanko niitä 

väliaikaisesti valtiosopimusoikeutta 

koskevan Wienin yleissopimuksen 25 

artiklan mukaisesti, sekä uudet 

hallitustenväliset sopimukset. 
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Tarkistus 10 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Komission olisi arvioitava sellaisten 

hallitustenvälisten sopimusten 

yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa, 

jotka ovat tulleet voimaan tai joita 

sovelletaan väliaikaisesti ennen tämän 

päätöksen voimaantuloa, ja ilmoitettava 

asiasta jäsenvaltioille. Jos tällaiset 

sopimukset ovat ristiriidassa unionin 

oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi 

toteutettava kaikki tarvittavat toimet 

sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että 

todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. 

(9) Komission olisi arvioitava sellaisten 

hallitustenvälisten sopimusten 

yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa, 

jotka ovat tulleet voimaan tai joita 

sovelletaan väliaikaisesti ennen tämän 

päätöksen voimaantuloa, ja ilmoitettava 

asiasta jäsenvaltioille. Arviointi ei saisi 

vaikuttaa millään tavalla sopimusten 

sisältöön vaan arvioinnissa olisi 

varmistettava, että sopimukset ovat 

yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. 

Jos sopimukset ovat ristiriidassa unionin 

oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi 

löydettävä sopiva ratkaisu niin, että todettu 

ristiriitaisuus voidaan poistaa. 

Tarkistus 11 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Tätä päätöstä olisi sovellettava vain 

sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, 

jotka vaikuttavat energian 

sisämarkkinoihin tai energian 

toimitusvarmuuteen unionissa. Jos asiasta 

on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi 

kuultava komissiota. Sopimuksilla, jotka 

eivät enää ole voimassa tai joita ei enää 

sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole 

vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai 

energian toimitusvarmuuteen unionissa, 

eikä niiden näin ollen tulisi kuulua tämän 

asetuksen soveltamisalaan. 

(10) Tätä päätöstä olisi sovellettava vain 

sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, 

jotka saattavat vaikuttaa energian 

sisämarkkinoihin tai energian 

toimitusvarmuuteen unionissa. Tämä 

päätös voi koskea vähintään yhden 

jäsenvaltion osalta energian ostamista, 

kauppaa, kuljetusta, myyntiä, varastointia 

tai toimittamista taikka sellaisen 

energiainfrastruktuurin rakentamista tai 

käyttöä, jolla on fyysinen yhteenliitäntä 

vähintään yhteen jäsenvaltioon. Jos 

asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden 

olisi kuultava komissiota viipymättä. 

Sopimusten, jotka eivät enää ole voimassa 

tai joita ei enää sovelleta, ei näin ollen 

tulisi kuulua tämän asetuksen 

soveltamisalaan. 
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Tarkistus 12 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Tätä päätöstä sovellettaessa 

välineen tai sen osan oikeudellisen 

sitovuuden olisi sen virallisen nimen 

asemesta ratkaistava, katsotaanko väline 

hallitustenväliseksi sopimukseksi vai – jos 

se ei ole oikeudellisesti sitova – ei-

sitovaksi välineeksi. 

Perustelu 

On tärkeää korostaa, että asiakirjan luonteen määrittää sisältö, ei sen virallinen nimi. 

Tarkistus 13 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Jäsenvaltiot luovat suhteita 

kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä 

sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. 

Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, 

tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa 

yksityiskohtaisia puitteita 

energiainfrastruktuurille ja 

energiatoimituksille. Ei-sitovilla välineillä 

voi sen vuoksi olla samanlaisia vaikutuksia 

energian sisämarkkinoihin kuin 

hallitustenvälisillä sopimuksilla, koska 

niiden täytäntöönpano voi johtaa unionin 

lainsäädännön rikkomiseen. Jotta voidaan 

varmistaa suurempi avoimuus kaikissa 

jäsenvaltioiden toimenpiteissä, joilla voi 

olla vaikutusta energian sisämarkkinoihin 

ja energiavarmuuteen, jäsenvaltioiden olisi 

siksi ilmoitettava komissiolle jälkikäteen 

myös asiaankuuluvat ei-sitovat välineet. 

Komission olisi arvioitava ilmoitetut ei-

sitovat välineet ja tarvittaessa ilmoitettava 

asiasta jäsenvaltiolle. 

(11) Jäsenvaltiot luovat suhteita 

kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä 

sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. 

Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, 

tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa 

yksityiskohtaisia puitteita 

energiainfrastruktuurille ja 

energiatoimituksille. Ei-sitovilla välineillä 

voi sen vuoksi olla samanlaisia vaikutuksia 

energian sisämarkkinoihin kuin 

hallitustenvälisillä sopimuksilla, koska 

niiden täytäntöönpano voi johtaa unionin 

lainsäädännön rikkomiseen. Jotta voidaan 

varmistaa suurempi avoimuus kaikissa 

jäsenvaltioiden toimenpiteissä, joilla voi 

olla vaikutusta energian sisämarkkinoihin 

ja energiavarmuuteen, jäsenvaltioiden olisi 

siksi ilmoitettava komissiolle etukäteen 

myös asiaankuuluvat ei-sitovat välineet. 

Komission olisi arvioitava ilmoitetut ei-

sitovat välineet ja tarvittaessa ilmoitettava 

asiasta jäsenvaltiolle. 
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Tarkistus 14 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Sellaisten hallitustenvälisten 

sopimusten tai ei-sitovien välineiden, joista 

on kokonaisuudessaan ilmoitettava 

komissiolle muiden unionin säädösten 

nojalla tai jotka koskevat Euroopan 

atomienergiayhteisön 

perustamissopimuksen alaan kuuluvia 

asioita, ei tulisi kuulua tämän päätöksen 

soveltamisalaan. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Tarkistus 15 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Tällä päätöksellä ei saisi luoda 

yritysten välisiä sopimuksia koskevia 

velvoitteita. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 

voitava ilmoittaa komissiolle 

vapaaehtoisesti sellaisista sopimuksista, 

joihin nimenomaisesti viitataan 

hallitustenvälisissä sopimuksissa tai ei-

sitovissa välineissä. 

(13) Tällä päätöksellä ei saisi luoda 

velvoitteita, jotka koskevat ainoastaan 

yritysten kesken tehtyjä sopimuksia. 

Jäsenvaltiot olisi kuitenkin kaupallisten 

tietojen arkaluonteisuutta kaikilta osin 

kunnioittaen velvoitettava ilmoittamaan 
komissiolle ainoastaan yritysten kesken 

tehdyistä sopimuksista, kun niihin 

nimenomaisesti viitataan 

hallitustenvälisissä sopimuksissa tai ei-

sitovissa välineissä. 

Tarkistus 16 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Komission olisi annettava 

vastaanottamansa tiedot kaikkien muiden 

jäsenvaltioiden saataville turvallisessa 

sähköisessä muodossa. Komission olisi 

kunnioitettava jäsenvaltioiden pyyntöjä 

sille toimitettujen tietojen 

luottamuksellisesta käsittelystä. 

(14) Komission olisi annettava 

vastaanottamansa hallitustenvälisiä 

sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevat 

tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden 

saataville turvallisessa sähköisessä 

muodossa, jotta voidaan parantaa 

jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja 
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Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä 

ei kuitenkaan saisi rajoittaa komission 

omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin 

tietoihin, koska komissio tarvitsee kattavat 

tiedot omia arviointejaan varten. 

Komission tehtävänä olisi oltava varmistaa 

luottamuksellisuuslausekkeen 

soveltaminen. Luottamuksellisuutta 

koskevat pyynnöt eivät saisi vaikuttaa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 1049/200111 

säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua 

asiakirjoihin. 

avoimuutta sekä lisätä näin niiden 

neuvotteluvoimaa suhteessa kolmansiin 

maihin. Komission olisi kunnioitettava 

jäsenvaltioiden pyyntöjä sille toimitettujen 

tietojen luottamuksellisesta käsittelystä. 

Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä 

ei kuitenkaan saisi rajoittaa komission 

omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin 

tietoihin, koska komissio tarvitsee kattavat 

tiedot omia arviointejaan varten. 

Komission tehtävänä olisi oltava varmistaa 

luottamuksellisuuslausekkeen 

soveltaminen. Luottamuksellisuutta 

koskevat pyynnöt eivät saisi vaikuttaa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 1049/200111 

säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua 

asiakirjoihin. 

_________________ _________________ 

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 

päivänä toukokuuta 2001, Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission 

asiakirjojen saamisesta yleisön 

tutustuttavaksi (EUVL L 299, 27.10.2012, 

s. 13). 

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 

päivänä toukokuuta 2001, Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission 

asiakirjojen saamisesta yleisön 

tutustuttavaksi (EUVL L 299, 27.10.2012, 

s. 13). 

Tarkistus 17 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Jos jäsenvaltio katsoo, että 

hallitustenvälinen sopimus on 

luottamuksellinen, sen olisi toimitettava 

siitä yhteenveto komissiolle, jotta muiden 

jäsenvaltioiden tietoon voidaan saattaa 

tällainen yhteenveto. 

(15) Jos jäsenvaltio katsoo, että 

hallitustenvälinen sopimus on 

luottamuksellinen, sen olisi toimitettava 

siitä tärkeimmät osatekijät ja 

asiaankuuluvat lausekkeet sisältävä 

yhteenveto komissiolle, jotta muiden 

jäsenvaltioiden tietoon voidaan saattaa 

tällainen yhteenveto. 
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Tarkistus 18 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Pysyvän hallitustenvälisiä 

sopimuksia koskevien tietojen vaihtamisen 

unionin tasolla olisi mahdollistettava 

parhaiden käytäntöjen kehittäminen. 

Komission olisi kyseisten parhaiden 

käytäntöjen perusteella ja unionin 

ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa 

tarvittaessa yhteistyössä Euroopan 

ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava 

valinnaisia vakiolausekkeita, joita 

käytettäisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa. 

Tällaisten vakiolausekkeiden käytöllä olisi 

pyrittävä välttämään ristiriitaisuudet 

hallitustenvälisten sopimusten ja unionin 

oikeuden välillä, erityisesti energian 

sisämarkkinasääntöjen ja 

kilpailuoikeuden osalta, ja 

ristiriitaisuudet hallitustenvälisten 

sopimusten ja unionin tekemien 

kansainvälisten sopimusten välillä. Niiden 

käytön olisi oltava vapaaehtoista, ja niiden 

sisältöä olisi voitava mukauttaa erilaisiin 

tilanteisiin. 

(16) Pysyvän hallitustenvälisiä 

sopimuksia koskevien tietojen vaihtamisen 

unionin tasolla olisi mahdollistettava 

parhaiden käytäntöjen kehittäminen. 

Komission olisi kyseisten parhaiden 

käytäntöjen perusteella ja yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa sekä unionin 

ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa 

tarvittaessa yhteistyössä Euroopan 

ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava 

valinnaisia vakiolausekkeita, joita 

käytettäisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien 

maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa, 

sekä esimerkkiluettelo unionin oikeuden 

tai energiaunionin tavoitteiden vastaisista 

lausekkeista, joita olisi periaatteessa 

vältettävä. Tällaisten vakiolausekkeiden 

käytöllä olisi varmistettava 

hallitustenvälisten sopimusten ja unionin 

oikeuden ja unionin tekemien 

kansainvälisten sopimusten 

yhteensopivuus. Niiden käytön olisi oltava 

vapaaehtoista, ja niiden sisältöä ja 

rakennetta olisi voitava mukauttaa 

erilaisiin tilanteisiin. 

Tarkistus 19 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Lisääntynyt molemminpuolinen 

tietoisuus voimassa olevista ja uusista 

hallitustenvälisistä sopimuksista ja ei-

sitovista välineistä voisi parantaa energia-

asioiden koordinointia jäsenvaltioiden 

välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission 

välillä. Paremman koordinoinnin ansiosta 

jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus 

hyötyä täysimääräisesti unionin 

poliittisesta ja taloudellisesta painoarvosta 

(17) Lisääntynyt molemminpuolinen 

tietoisuus voimassa olevista ja uusista 

hallitustenvälisistä sopimuksista ja ei-

sitovista välineistä voisi parantaa energia-

asioiden avoimuutta ja koordinointia 

jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden 

ja komission välillä. Parempi avoimuus ja 

koordinointi ovat erityisen tärkeitä 

jäsenvaltioille, jotka ovat riippuvaisia 

yhteenliitännöistä hallitustenvälisestä 
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ja komissiolle annettaisiin mahdollisuus 

ehdottaa ratkaisuja hallitustenvälisissä 

sopimuksissa todettuihin ongelmiin. 

sopimuksesta neuvottelevan jäsenvaltion 

kanssa. Paremman koordinoinnin ansiosta 

jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus 

hyötyä täysimääräisesti unionin 

poliittisesta ja taloudellisesta painoarvosta 

sekä lisätä neuvotteluvoimaansa 

suhteessa kolmansiin maihin ja 

komissiolle annettaisiin mahdollisuus 

varmistaa energian toimitusvarmuus 

unionissa. 

Tarkistus 20 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Komission olisi helpotettava ja 

edistettävä jäsenvaltioiden välistä 

koordinointia unionin yleisen strategisen 

roolin tehostamiseksi vahvan ja tehokkaan 

koordinoidun lähestymistavan avulla 

tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin 

nähden. 

(18) Komission olisi helpotettava 

jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja 

varmistettava se unionin yleisen 

strategisen roolin tehostamiseksi energia-

alalla tarkkaan määritellyn ja tehokkaan 

pitkän aikavälin koordinoidun 

lähestymistavan avulla tuottaja-, 

kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin nähden. 

Tarkistus 21 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tällä päätöksellä perustetaan 

mekanismi 2 artiklassa määriteltyjä 

energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia 

ja ei-sitovia välineitä koskevien tietojen 

vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission 

välillä energian sisämarkkinoiden 

toiminnan optimoimiseksi. 

1. Tällä päätöksellä perustetaan 

mekanismi 2 artiklassa määriteltyjä 

energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia 

ja ei-sitovia välineitä koskevien tietojen 

vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission 

välillä energian sisämarkkinoiden 

toiminnan optimoimiseksi, unionin 

toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja 

energiaunionistrategian tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 
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Tarkistus 22 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) ’hallitustenvälisellä sopimuksella’ 

yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden 

tai useamman kolmannen maan välistä 

oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka 

vaikuttaa energian sisämarkkinoiden 

toimintaan tai toimivuuteen taikka energian 

toimitusvarmuuteen unionissa; jos tällainen 

oikeudellisesti sitova sopimus kuitenkin 

koskee muitakin asioita, ainoastaan niiden 

määräysten, jotka liittyvät energiaan, 

mukaan lukien kyseisiin energiaan 

liittyviin määräyksiin sovellettavat yleiset 

määräykset, katsotaan muodostavan 

’hallitustenvälisen sopimuksen’; 

(1) ’hallitustenvälisellä sopimuksella’ 

yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden 

tai useamman kolmannen maan, mukaan 

luettuina kansainväliset järjestöt sekä 

yritykset, joissa valtio on merkittävänä 

sidosryhmänä tai valtiolla on suurta 

vaikutusvaltaa päätöksentekoprosessissa, 
välistä oikeudellisesti sitovaa sopimusta, 

joka sen virallisesta nimestä riippumatta 

saattaa vaikuttaa energian 

sisämarkkinoiden toimintaan tai 

toimivuuteen taikka energian 

toimitusvarmuuteen unionissa ja joka 

saattaa koskea vähintään yhden 

jäsenvaltion osalta energian ostamista, 

kauppaa, myyntiä, kuljetusta, varastointia 

tai toimittamista taikka sellaisen 

energiainfrastruktuurin rakentamista tai 

käyttöä, jolla on fyysinen yhteenliitäntä 

vähintään yhteen jäsenvaltioon; jos 

tällainen oikeudellisesti sitova sopimus 

kuitenkin koskee muitakin asioita, 

ainoastaan niiden määräysten, jotka 

liittyvät energiaan, mukaan lukien kyseisiin 

energiaan liittyviin määräyksiin 

sovellettavat yleiset määräykset, katsotaan 

muodostavan ’hallitustenvälisen 

sopimuksen’; 

Tarkistus 23 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) ’ei-sitovalla välineellä’ yhden tai 

useamman jäsenvaltion ja yhden tai 

useamman kolmannen maan välistä 

oikeudellisesti ei-sitovaa järjestelyä, kuten 

yhteisymmärryspöytäkirjaa, yhteistä 

julistusta, ministerijulistusta, yhteistä 

toimintaa tai yhteisiä käytännesääntöjä, 

(3) ’ei-sitovalla välineellä’ yhden tai 

useamman jäsenvaltion ja yhden tai 

useamman kolmannen maan välistä 

oikeudellisesti ei-sitovaa järjestelyä, kuten 

yhteisymmärryspöytäkirjaa, yhteistä 

julistusta, ministerijulistusta, yhteistä 

toimintaa tai yhteisiä käytännesääntöjä, 
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jotka sisältävät unionin oikeuden tulkintaa 

ja joissa asetetaan edellytykset energian 

toimittamiselle (kuten määrät ja hinnat) tai 

energiainfrastruktuurien kehittämiselle; 

jotka sisältävät unionin oikeuden tulkintaa 

ja joissa asetetaan edellytykset energian 

toimittamiselle (kuten määrät ja hinnat) tai 

energiainfrastruktuurien kehittämiselle tai 

toiminnalle; 

Tarkistus 24 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos jäsenvaltio tekee komissiolle tällaisen 

neuvotteluja koskevan ilmoituksen, 

asianomaisen jäsenvaltion on tiedotettava 

säännöllisesti komissiolle neuvottelujen 

edistymisestä. 

Sen jälkeen kun jäsenvaltio on tehnyt 

komissiolle tällaisen neuvotteluja koskevan 

ilmoituksen, asianomaisen jäsenvaltion on 

tiedotettava säännöllisesti komissiolle 

neuvottelujen edistymisestä. 

Tarkistus 25 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissiolle toimitettujen tietojen tulee 

sisältää tietoja neuvotteluissa 

käsiteltävistä määräyksistä, neuvottelujen 

tavoitteet ja muita asiaan liittyviä tietoja 8 

artiklan luottamuksellisuutta koskevien 

säännösten mukaisesti. 

Tarkistus 26 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio saattaa vastaanottamansa tiedot 

8 artiklan perusteella luottamukselliseksi 

luokiteltuja osia lukuun ottamatta sekä 

huomiot mahdollisista ristiriidoista 

unionin oikeuden kanssa kaikkien 

jäsenvaltioiden saataville energiaunionin 

tavoitteiden saavuttamisen 

varmistamiseksi. 
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Tarkistus 27 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos ratifioidussa hallitustenvälisessä 

sopimuksessa tai hallitustenvälisen 

sopimuksen muutoksessa nimenomaisesti 

viitataan muihin teksteihin, asianomaisen 

jäsenvaltion on toimitettava myös nämä 

muut tekstit siltä osin kuin niihin sisältyy 

osia, jotka voivat vaikuttaa energian 

sisämarkkinoiden toimintaan tai energian 

toimitusvarmuuteen unionissa. 

Jos ratifioidussa hallitustenvälisessä 

sopimuksessa tai hallitustenvälisen 

sopimuksen muutoksessa nimenomaisesti 

viitataan muihin teksteihin, asianomaisen 

jäsenvaltion on toimitettava myös nämä 

muut tekstit siltä osin kuin niihin sisältyy 

joitain 2 artiklan 1 kohdassa mainittuja 

osia. 

Tarkistus 28 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä olevan 2 ja 3 kohdan mukaista 

velvoitetta komissiolle tehtävästä 

ilmoituksesta ei sovelleta yritysten välisiin 

sopimuksiin. 

4. Edellä olevan 2 ja 3 kohdan mukaista 

velvoitetta komissiolle tehtävästä 

ilmoituksesta ei sovelleta sopimuksiin, 

jotka on tehty ainoastaan yritysten 
kesken. 

 Jos on epäilystä siitä, onko sopimus 

hallitustenvälinen sopimus tai voimassa 

oleva hallitustenvälinen sopimus ja onko 

siitä siten ilmoitettava 3 ja 6 artiklan 

mukaisesti, jäsenvaltioiden on 

konsultoitava komissiota viipymättä. 

Tarkistus 29 

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos jäsenvaltio tekee komissiolle 3 

artiklan 1 kohdan nojalla neuvotteluja 

koskevan ilmoituksen, komission yksiköt 

voivat antaa sille neuvoja siitä, miten 

välttää neuvoteltavana olevan 

hallitustenvälisen sopimuksen tai 

1. Jos jäsenvaltio tekee komissiolle 3 

artiklan 1 kohdan nojalla neuvotteluja 

koskevan ilmoituksen, komission yksiköt 

antavat sille neuvoja ja suuntaviivoja siitä, 

miten varmistetaan se, että neuvoteltavana 

oleva hallitustenvälinen sopimus tai 
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voimassa olevan hallitustenvälisen 

sopimuksen muutoksen ristiriita unionin 

oikeuden kanssa. Kyseinen jäsenvaltio voi 

myös pyytää komissiota avustamaan 

neuvotteluissa. 

voimassa olevan hallitustenvälisen 

sopimuksen muutos vastaa unionin 

oikeutta ja energiavarmuuteen liittyviä 

unionin tavoitteita. 

Tarkistus 30 

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi osallistua 

neuvotteluihin tarkkailijana asianomaisen 

jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 

pyynnöstään saatuaan asianomaisen 

jäsenvaltion kirjallisen hyväksynnän. 

2. Komissio osallistuu neuvotteluihin 

tarkkailijana rajoittamatta jäsenvaltioiden 

neuvotteluvapautta, jos se pitää tätä 

tarpeellisena energian sisämarkkinoiden 

toiminnan tai unionin energian 

toimitusvarmuuden kannalta. 

Asianomainen jäsenvaltio voi myös pyytää 

komissiota avustamaan neuvotteluissa. 

Tarkistus 31 

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos komissio osallistuu 

neuvotteluihin tarkkailijana, se voi antaa 

asianomaiselle jäsenvaltiolle neuvoja siitä, 

miten välttää neuvoteltavana olevan 

hallitustenvälisen sopimuksen tai sen 

muutoksen ristiriita unionin oikeuden 

kanssa. 

3. Neuvottelujen aikana komissio antaa 

asianomaiselle jäsenvaltiolle neuvoja siitä, 

miten varmistetaan, että neuvoteltavana 

oleva hallitustenvälisen sopimus tai sen 

muutos vastaa unionin oikeutta ja 

energiaunionin tavoitteita. Komission 

edustajat noudattavat neuvottelujen 

aikana saamiensa arkaluonteisten tietojen 

käsittelyssä asianmukaista 

luottamuksellisuutta. 

Tarkistus 32 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kuuden viikon kuluessa päivästä, 

jona hallitustenvälisen sopimuksen tai sen 

1. Neljän viikon kuluessa päivästä, jona 

hallitustenvälisen sopimuksen tai sen 
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muutosehdotuksen täydellinen luonnos on 

ilmoitettu komissiolle liitteineen 3 artiklan 

2 kohdan mukaisesti, komissio ilmoittaa 

asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisista 

epäilyksistään, jotka koskevat 

hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen 

tai muutosehdotuksen yhteensopivuutta 

unionin oikeuden ja erityisesti energian 

sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 

ja unionin kilpailuoikeuden kanssa. Jos 

komissio ei vastaa mainitussa määräajassa, 

katsotaan, ettei komissiolla ole epäilyksiä 

asian suhteen. 

muutosehdotuksen täydellinen luonnos on 

ilmoitettu komissiolle liitteineen 3 artiklan 

2 kohdan mukaisesti, komissio ilmoittaa 

asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisista 

epäilyksistään, jotka koskevat 

hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen 

tai muutosehdotuksen yhteensopivuutta 

unionin oikeuden kanssa. Jos komissio ei 

vastaa mainitussa määräajassa, katsotaan, 

ettei komissiolla ole epäilyksiä asian 

suhteen. 

Tarkistus 33 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos komissio 1 kohdan nojalla 

ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle 

epäilyksistään, se toimittaa asianomaiselle 

jäsenvaltiolle lausuntonsa kyseisen 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen 

tai muutosehdotuksen yhteensopivuudesta 
unionin oikeuden ja erityisesti energian 

sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 

ja unionin kilpailuoikeuden kanssa 12 

viikon kuluessa 1 kohdasta tarkoitetusta 

ilmoituspäivästä. Jos komissio ei tässä 

määräajassa anna lausuntoa, katsotaan, 

ettei komissio ole esittänyt vastalauseita. 

2. Jos komissio 1 kohdan nojalla 

ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, että 

se katsoo hallitustenvälisen sopimuksen tai 

muutoksen olevan ristiriidassa unionin 

oikeuden kanssa, se esittää jäsenvaltiolle 

yksityiskohtaisen lausunnon 12 viikon 

kuluessa 1 kohdasta tarkoitetusta 

ilmoituspäivästä. Jos komissio ei tässä 

määräajassa anna lausuntoa, katsotaan, 

ettei komissio ole esittänyt vastalauseita. 

Tarkistus 34 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 

määräaikoja voidaan jatkaa asianomaisen 

jäsenvaltion suostumuksella. Edellä 1 ja 2 

kohdassa tarkoitettuja määräaikoja 

lyhennetään yhteisymmärryksessä 

komission kanssa, jos olosuhteet sitä 

edellyttävät. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 

määräaikoja voidaan jatkaa asianomaisen 

jäsenvaltion suostumuksella. Edellä 1 ja 2 

kohdassa tarkoitettuja määräaikoja 

lyhennetään yhteisymmärryksessä 

komission kanssa, jos olosuhteet sitä 

edellyttävät, jotta voidaan varmistaa, että 



 

 

 PE598.503/ 18 

 FI 

neuvottelut saatetaan päätökseen 

määräajassa. 

Tarkistus 35 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai 

hyväksyessään hallitustenvälisen 

sopimuksen tai muutoksen 

hallitustenväliseen sopimukseen 
asianomaisen jäsenvaltion on otettava 

mahdollisimman tarkasti huomioon 2 

kohdassa tarkoitettu komission lausunto. 

Ennen hallitustenvälisen sopimuksen tai 

hallitustenvälisen sopimuksen muutoksen 

allekirjoittamista, ratifiointia tai 

hyväksymistä asianomaisen jäsenvaltion on 

osoitettava, miten 2 kohdassa tarkoitetun 

komission lausunnon johdosta on toimittu 

unionin oikeuden noudattamiseksi 

täysimääräisesti. 

Tarkistus 36 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on [3 kuukauden kuluessa 

tämän päätöksen voimaantulosta] 

ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa 

olevat hallitustenväliset sopimukset 

liitteineen ja muutoksineen. 

Jäsenvaltioiden on [3 kuukauden kuluessa 

tämän päätöksen voimaantulosta] 

ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa 

olevat hallitustenväliset sopimukset 

liitteineen ja muutoksineen. Mikäli on 

olemassa viitteitä tulevasta tarpeesta 

neuvottelujen käynnistämisestä 

kolmannen maan kanssa, jäsenvaltiot 

ilmoittavat siitä komissiolle. 

Tarkistus 37 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän kohdan mukaista velvoitetta 

ilmoittaa komissiolle ei sovelleta yritysten 

välisiin sopimuksiin. 

Tämän kohdan mukaista velvoitetta 

komissiolle tehtävästä ilmoituksesta ei 

sovelleta sopimuksiin, jotka on tehty 

ainoastaan yritysten kesken. 
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Tarkistus 38 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio arvioi hallitustenväliset 

sopimukset, joista on ilmoitettu 1 tai 2 

kohdan mukaisesti. Jos komissio 

ensimmäisen arviointinsa jälkeen epäilee 

sopimusten yhteensopivuutta unionin 

oikeuden ja erityisesti energian 

sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 

ja unionin kilpailuoikeuden kanssa, 

komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille 

jäsenvaltioille yhdeksän kuukauden 

kuluessa siinä, kun sille on ilmoitettu 

kyseisistä sopimuksista. 

3. Komissio arvioi hallitustenväliset 

sopimukset, joista on ilmoitettu 1 tai 2 

kohdan mukaisesti. Jos komissio 

ensimmäisen arviointinsa jälkeen epäilee 

sopimusten yhteensopivuutta unionin 

oikeuden kanssa, komissio ilmoittaa asiasta 

asianomaisille jäsenvaltioille yhdeksän 

kuukauden kuluessa siitä, kun sille on 

ilmoitettu kyseisistä sopimuksista. 

Tarkistus 39 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komission suorittaman 

hallitustenvälisten ja voimassa olevien 

hallitustenvälisten sopimusten arviointi ei 

vaikuta rikkomuksia, valtiontukia ja 

kilpailua koskevien unionin sääntöjen 

soveltamiseen eikä estä millään tavalla 

niiden arviointia. 

Tarkistus 40 

Ehdotus päätökseksi 

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ei-sitovan välineen tai ei-sitovan välineen 

muutoksen hyväksymisen yhteydessä 

asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 

komissiolle ei-sitova väline tai sen muutos 

liitteineen. 

Ennen ei-sitovan välineen tai ei-sitovan 

välineen muutoksen hyväksymistä 

asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 

komissiolle viipymättä ei-sitova väline tai 

sen muutos liitteineen. 
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Tarkistus 41 

Ehdotus päätökseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaista 

velvoitetta komissiolle tehtävästä 

ilmoituksesta ei sovelleta yritysten välisiin 

sopimuksiin. 

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaista 

velvoitetta komissiolle tehtävästä 

ilmoituksesta ei sovelleta sopimuksiin, 

jotka on tehty ainoastaan yritysten 

kesken. 

Tarkistus 42 

Ehdotus päätökseksi 

7 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos komissio ensimmäisen 

arviointinsa jälkeen katsoo, että 

toimenpiteet, joilla komissiolle 1 ja 2 

kohdan nojalla ilmoitettu ei-sitova väline 

pannaan täytäntöön, voivat olla ristiriidassa 

unionin oikeuden ja erityisesti energian 

sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 

ja unionin kilpailuoikeuden kanssa, 

komissio voi ilmoittaa asiasta 

asianomaiselle jäsenvaltiolle. 

4. Komissio ilmoittaa asianomaiselle 

jäsenvaltiolle epäilyksistään, että 

toimenpiteet, joilla komissiolle 1 ja 2 

kohdan nojalla ilmoitettu ei-sitova väline 

pannaan täytäntöön, voivat olla ristiriidassa 

unionin oikeuden ja 

energiaunionistrategian tavoitteiden 
kanssa. 

 4 a. Ennen ei-sitovan välineen tai 

muutoksen allekirjoittamista, ratifiointia 

tai hyväksymistä asianomaisen 

jäsenvaltion on osoitettava, miten 

komission lausunnon johdosta on toimittu 

unionin oikeuden ja energiavarmuutta 

koskevien unionin tavoitteiden 

noudattamiseksi täysimääräisesti.  

 Jos komissio ei vastaa neljän viikon 

kuluessa sille tehdystä ilmoituksesta, 

katsotaan, ettei komissiolla ole epäilyksiä 

asian suhteen. Komission ei-sitovista 

välineistä antama lausunto ei ole sitova. 

Allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai 

hyväksyessään ei-sitovan välineen tai ei-

sitovan välineen muutoksen asianomaisen 

jäsenvaltion on otettava mahdollisimman 

tarkasti huomioon komission lausunto ja 

puututtava tällaisten välineiden 
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ongelmallisiin kohtiin. 

 4 b. Jos on epäilystä siitä, onko väline 

ei-sitova väline tai voimassa oleva ei-

sitova väline ja onko siitä siten 

ilmoitettava 7 artiklan mukaisesti, 

jäsenvaltioiden on konsultoitava 

komissiota viipymättä. 

Tarkistus 43 

Ehdotus päätökseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos jäsenvaltio ei ole ilmoittanut 

tietoja luottamuksellisiksi 1 kohdan 

mukaisesti, komissio antaa kyseiset tiedot 

turvallisessa sähköisessä muodossa 

kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville. 

2. Jos jäsenvaltio ei ole ilmoittanut 

tietoja luottamuksellisiksi 1 kohdan 

mukaisesti, komissio antaa kyseiset tiedot 

ja huomiot mahdollisista ristiriidoista 

unionin oikeuden kanssa turvallisessa 

sähköisessä muodossa kaikkien muiden 

jäsenvaltioiden saataville. 

Tarkistus 44 

Ehdotus päätökseksi 

8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) tiedot unionin toimivaltaan yhteisen 

kauppapolitiikan yhteydessä kuuluvista 

määräyksistä. 

Perustelu 

Esittelijä katsoo, että olisi korostettava erityisesti myös sopimusten yhteensopivuutta yhteisen 

kauppapolitiikan yhteydessä unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien kysymysten 

kanssa. 

Tarkistus 45 

Ehdotus päätökseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio antaa 3 kohdassa 

tarkoitetut yhteenvedot sähköisessä 

4. Komissio antaa 3 kohdassa 

tarkoitetut yhteenvedot ja huomionsa 
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muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden 

saataville. 
yhteensopivuudesta 

energiaunionistrategian kanssa 

sähköisessä muodossa kaikkien muiden 

jäsenvaltioiden saataville. 

Tarkistus 46 

Ehdotus päätökseksi 

8 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tässä artiklassa tarkoitetut 

luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt 

eivät rajoita komission omaa oikeutta 

tutustua luottamuksellisiin tietoihin. 

Komissio varmistaa, että luottamukselliset 

tiedot ovat vain niiden komission 

yksiköiden saatavilla, joiden on 

ehdottoman välttämätöntä saada tiedot 

käyttöönsä. 

5. Tässä artiklassa tarkoitetut 

luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt 

eivät rajoita komission omaa oikeutta 

tutustua luottamuksellisiin tietoihin. 

Komissio varmistaa, että luottamukselliset 

tiedot ovat vain niiden komission 

yksiköiden saatavilla, joiden on 

ehdottoman välttämätöntä saada tiedot 

käyttöönsä. Hallitustenvälisiä sopimuksia 

koskeviin neuvotteluihin tarkkailijana 

osallistuvat komission edustajat 

noudattavat neuvottelujen aikana 

saamiensa arkaluonteisten tietojen 

käsittelyssä asianmukaista 

luottamuksellisuutta. 

Tarkistus 47 

Ehdotus päätökseksi 

9 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) määrittää hallitustenvälisiin 

sopimuksiin ja ei-sitoviin välineisiin 

liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella 

asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten 

ongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa 

ehdottaa ratkaisuja; 

(b) määrittää hallitustenvälisiin 

sopimuksiin ja ei-sitoviin välineisiin 

liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella 

asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten 

ongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa 

ehdottaa ohjausta ja ratkaisuja; 
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Tarkistus 48 

Ehdotus päätökseksi 

9 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) laatia jäsenvaltioita kuullen 

parhaisiin käytäntöihin perustuvia 

valinnaisia vakiolausekkeita, joiden 

käytöllä voitaisiin huomattavasti lisätä 

tulevien hallitustenvälisten sopimusten ja 

ei-sitovien välineiden yhteensopivuutta 

unionin oikeuden kanssa; 

(c) laatia jäsenvaltioita kuullen ... 

[lisätään päivämäärä, joka on vuoden 

kuluttua tämän päätöksen 

voimaantulosta] mennessä parhaisiin 

käytäntöihin perustuvia valinnaisia 

vakiolausekkeita, ja suuntaviivoja, joiden 

käytöllä voitaisiin huomattavasti lisätä 

tulevien hallitustenvälisten sopimusten ja 

ei-sitovien välineiden yhteensopivuutta 

unionin oikeuden kanssa; 

Tarkistus 49 

Ehdotus päätökseksi 

9 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komissio kehittää ... [lisätään 

päivämäärä, joka on vuoden kuluttua 

tämän päätöksen voimaantulosta] 

mennessä parhaiden käytäntöjen 

perusteella ja jäsenvaltioita kuultuaan 

keskitetyn tietojärjestelmän, jossa 

luottamukselliset tiedot suojataan ja joka 

parantaa hallitustenvälisten sopimusten 

tärkeimpien osien avoimuutta niin, että 

saadaan suuntaa-antava 

vertailuindikaattori, jota jäsenvaltiot 

voivat käyttää neuvotteluissa, ja voidaan 

näin estää kolmansia maita käyttämästä 

väärin määräävää markkina-asemaa. 

Tarkistus  50 

Ehdotus päätökseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio antaa viimeistään 1 

päivänä tammikuuta 2020 Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

1. Komissio antaa viimeistään ... [kaksi 

vuotta tämän päätöksen voimaantulosta] 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
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talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 

komitealle kertomuksen tämän päätöksen 

soveltamisesta. 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 

alueiden komitealle kertomuksen tämän 

päätöksen soveltamisesta. 

 


