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TARKISTUS 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

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. 

 ______________ 

 1 a Hyväksytyt tekstit P8_TA(2015)0444 

Tarkistus  2 

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 

(7) Unionin oikeuden ja 

energiaunionistrategian tavoitteiden 

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. 
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mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, 

mutta kuitenkin välttäen samalla 

tarpeettomat viivästykset. Voidakseen 

hyötyä täysimääräisesti komission tuesta 

jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 

tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, 

kunnes komissio on ilmoittanut 

jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden 

olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet 

sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että 

todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. 

Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa 

tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota 

mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, 

mutta kuitenkin välttäen samalla 

tarpeettomat viivästykset, jotka voivat 

vaarantaa sopimuksen tekemisen. 

Voidakseen hyötyä täysimääräisesti 

komission tuesta jäsenvaltioiden olisi 

pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä 

sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut 

jäsenvaltiolle arviostaan asetetussa 

määräajassa. Jäsenvaltioiden olisi 

toteutettava kaikki tarvittavat toimet 

sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että 

todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa. 

 

Tarkistus  3 

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 

sellaisia sopimuksia koskevia velvoitteita, 

joiden osapuolina on pelkästään yrityksiä. 

Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 

ilmoittaa komissiolle vapaaehtoisesti 

kaikista sellaisista sopimuksista, joihin 

nimenomaisesti viitataan 

hallitustenvälisissä sopimuksissa tai ei-

sitovissa välineissä. Jäsenvaltioiden olisi 

lisäksi ilmoitettava komissiolle 

sopimuksista, jotka on tehty kolmansien 

maiden yritysten kanssa kolmannen maan 

ollessa merkittävä osakas ja joihin 

nimenomaisesti viitataan 

hallitustenvälisissä sopimuksissa tai ei-

sitovissa välineissä. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 
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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. 

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. 

(14) Komission olisi annettava 

vastaanottamansa tiedot kaikkien muiden 

jäsenvaltioiden saataville turvallisessa 

sähköisessä muodossa. Komission olisi 

kunnioitettava jäsenvaltioiden pyyntöjä 

sille toimitettujen tietojen 

luottamuksellisesta käsittelystä, jotta 

säilytetään tarvittava luottamustaso, jonka 

ansiosta valtioiden etuja voidaan suojella 

neuvotteluissa vastapuolen kanssa. 

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  5 

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 

(15) Jos jäsenvaltio katsoo, että 

hallitustenvälinen sopimus on 

luottamuksellinen, sen olisi toimitettava 

siitä tärkeimmät osatekijät ja 
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jäsenvaltioiden tietoon voidaan saattaa 

tällainen yhteenveto. 
asiaankuuluvat lausekkeet, mukaan 

lukien rajoitukset, sisältävä yhteenveto 

komissiolle, jotta muiden jäsenvaltioiden 

tietoon voidaan saattaa tällainen 

yhteenveto. 

 

Tarkistus  6 

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 unionin 

ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa 

tarvittaessa yhteistyössä Euroopan 

ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava 

valinnaisia myönteisiä ja kielteisiä 

vakiolausekkeita, joita käytettäisiin 

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

hallitustenvälisissä sopimuksissa apuna 

kyseisten sopimusten oikeudellisen 

määritelmän muodostamisessa. 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. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 



 

AD\1104835FI.docx 7/13 PE583.920v02-00 

 FI 

 

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 ja 

edistettävä jäsenvaltioiden välistä 

koordinointia unionin yleisen strategisen 

roolin tehostamiseksi vahvan ja tehokkaan 

koordinoidun lähestymistavan avulla 

tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin 

nähden, myös unionin energiapolitiikan 

periaatteiden ja yhteisen kauppapolitiikan 

välisen johdonmukaisuuden takaamista 

ajatellen. 

 

Tarkistus  8 

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 ja 

energiaunionin toiminnan optimoimiseksi 

ja unionin ulkoisen 

energiaturvallisuuspolitiikan 

johdonmukaisuuden varmistamiseksi. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 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 

1) ’hallitustenvälisellä sopimuksella’ 

yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden 

tai useamman kolmannen maan taikka 

yhden tai useamman jäsenvaltion ja 

yhden tai useamman sellaisen kolmannen 

maan yrityksen, jossa kolmas maa on 
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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’; 

merkittävä osakas, 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’; 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 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, 

jotka sisältävät unionin oikeuden tulkintaa 

ja joissa asetetaan edellytykset energian 

toimittamiselle (kuten määrät ja hinnat) tai 

energiainfrastruktuurien kehittämiselle; 

3) ’ei-sitovalla välineellä’ yhden tai 

useamman jäsenvaltion ja yhden tai 

useamman kolmannen maan tai alueellisen 

järjestön ja yhden tai useamman 

jäsenvaltion ja yhden tai useamman 

yrityksen, jossa osallistuva kolmas maa on 

merkittävä osakas tai jossa sillä on 

päätöksentekovaltuudet, välistä 

oikeudellisesti ei-sitovaa järjestelyä, kuten 

yhteisymmärryspöytäkirjaa, yhteistä 

julistusta, ministerijulistusta, yhteistä 

toimintaa tai yhteisiä käytännesääntöjä, 

jotka sisältävät unionin oikeuden tulkintaa 

ja joissa asetetaan edellytykset energian 

toimittamiselle (kuten määrät ja hinnat) tai 

energiainfrastruktuurien kehittämiselle; 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä olevan 2 ja 3 kohdan 4. Edellä olevan 2 ja 3 kohdan 
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mukaista velvoitetta komissiolle tehtävästä 

ilmoituksesta ei sovelleta yritysten välisiin 

sopimuksiin. 

mukaista velvoitetta komissiolle tehtävästä 

ilmoituksesta ei sovelleta sopimuksiin, 

joiden osapuolina on pelkästään yrityksiä. 

 

Tarkistus  12 

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 

neuvottelut saatetaan päätökseen 

määräajassa. 

 

Tarkistus  13 

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 

sen muutoksen allekirjoittamista, 

ratifiointia tai hyväksymistä asianomaisen 

jäsenvaltion on osoitettava, miten 

2 kohdassa tarkoitetussa komission 

lausunnossa esitettyjen vastalauseiden 

johdosta on toimittu unionin oikeuden ja 

energiaunionin tavoitteiden 

noudattamiseksi. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 



 

PE583.920v02-00 10/13 AD\1104835FI.docx 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän kohdan mukaista velvoitetta 

ilmoittaa komissiolle ei sovelleta yritysten 

välisiin sopimuksiin. 

Edellä olevan 2 ja 3 kohdan mukaista 

velvoitetta ilmoittaa komissiolle ei 

sovelleta sopimuksiin, joiden osapuolina 

on pelkästään yrityksiä. 

 

Tarkistus  15 

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 ja erityisesti energian 

sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön, 

unionin kilpailuoikeuden ja unionin 

toimivaltaan yhteisen kauppapolitiikan 

yhteydessä kuuluvien kysymysten kanssa, 

komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille 

jäsenvaltioille yhdeksän kuukauden 

kuluessa siinä, kun sille on ilmoitettu 

kyseisistä sopimuksista. 

Perustelu 

Valmistelija katsoo, että olisi korostettava myös sopimusten yhteensopivuutta yhteisen 

kauppapolitiikan yhteydessä unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien kysymysten 

kanssa. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus päätökseksi 

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ei-sitovan välineen tai ei-sitovan 

välineen muutoksen hyväksymisen 

1. Ennen ei-sitovan välineen tai ei-

sitovan välineen muutoksen hyväksymistä 
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yhteydessä asianomaisen jäsenvaltion on 

ilmoitettava komissiolle ei-sitova väline tai 

sen muutos liitteineen. 

asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 

komissiolle ei-sitova väline tai sen muutos 

liitteineen. 

 

Tarkistus  17 

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, 

joiden osapuolina on pelkästään yrityksiä. 

 

Tarkistus  18 

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. 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 kuuden viikon kuluessa 

ilmoituksesta. Tuona aikana jäsenvaltiot 

pidättäytyvät allekirjoittamasta ei-sitovaa 

välinettä tai tekemästä siitä muuten 

sopimusta. Komission lausunto ei ole 

sitova, mutta jäsenvaltiot voivat ottaa 

komission huolenaiheet huomioon. 
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Tarkistus  19 

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 

Valmistelija katsoo, että olisi korostettava erityisesti myös sopimusten yhteensopivuutta 

yhteisen kauppapolitiikan yhteydessä unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien 

kysymysten kanssa. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus päätökseksi 

9 artikla – 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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