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LÜHISELGITUS

Euroopa Liit sõltub oluliselt imporditavast energiast. Imporditav energia moodustab üle 50% ELi 
kogu energiavajadusest, gaasi ja nafta puhul on see näitaja veelgi suurem. ELi energiajulgeolekut 
ohustab seetõttu väljastpoolt liitu tehtavate tarnete ebaregulaarsus.

Energiajulgeolek on samuti väga oluline ELi strateegiliste huvide jaoks. ELi energiajulgeoleku 
parandamine tugevdaks ELi strateegilist rolli ja välispoliitilist suutlikkust. Valitsustevaheliste 
kokkulepetega on võimalik toetada ELi eesmärki mitmekesistada tarneteid ja -allikaid, 
eelkõige tarneallikate laiendamist Musta mere, Vahemere idaosa ja Kesk-Aasia piirkonda.

Lisaks on energiaimpordi osakaal 6% ELi koguimpordist, mis kujutab endast tohutuid 
majanduslikke kulusid ja riske ELi majandusele. ELi ja liikmesriikide huvides on energiaalaste 
välissuhete korraldamine valitsustevaheliste kokkulepete kaudu ning liikmesriikide 
läbirääkimisjõu ja suure siseturu mõjutamine teabe ja heade tavade vahetamise kaudu 
liikmesriikide ja komisjoni vahel. Seetõttu võivad valitsustevahelised kokkulepped, eriti kui 
need on liikmesriikide vahel hästi kooskõlastatud, suurendada ELi konkurentsivõimet.

Valitsustevahelisi kokkuleppeid käsitleva teabe vahetamine komisjoniga peaks samuti 
tagama, et liikmesriikide sõlmitud üksikkokkulepped toetavad ühenduse õigust ja on sellega 
kooskõlas. Sinna kuuluvad näiteks siseturueeskirjad ning paljud kehtivad rahvusvahelised 
kokkulepped ja algatused, nagu energiaühenduse asutamisleping, Euroopa naabruspoliitika, 
ELi ja Venemaa partnerlus- ja koostööleping ning ELi ja Venemaa neli ühist ruumi, 
mitmepoolsed kokkulepped Kesk-Aasia ja Musta mere piirkonnaga ning tulevased 
kokkulepped, näiteks kavandatav uus ELi-Venemaa leping ja eelkõige selle energiaalased 
sätted.

Valitsustevahelised üksikkokkulepped annavad võimaluse edendada ELi poliitikavaldkondi, 
mis käsitlevad inimõiguste, demokraatia, hea valitsemistava, õigusriigi põhimõtte ja 
sotsiaaldialoogide edendamist, kliimamuutusi, keskkonnakaitset, energiatõhusust ja taastuvaid 
energiaallikaid. Kuna kõnealused kokkulepped parandavad stabiilsust ja prognoositavust, 
edendavad nad loodetavasti ka rahu naabruspiirkondades.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Ülemkogu palus (1) Euroopa Ülemkogu palus
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liikmesriikidel alates 1. jaanuarist 2012 
teavitada komisjoni kõigist nende uutest ja 
olemasolevatest kahepoolsetest 
energiakokkulepetest kolmandate riikidega. 
Komisjon peaks tegema selle teabe 
asjakohasel kujul kättesaadavaks kõikidele 
teistele liikmesriikidele, võttes arvesse 
vajadust kaitsta tundlikku äriteavet.

liikmesriikidel alates 1. jaanuarist 2012 
teavitada komisjoni kõigist nende uutest ja 
olemasolevatest kahepoolsetest 
energiakokkulepetest kolmandate riikidega. 
Komisjon peaks tegema selle teabe 
asjakohasel kujul kättesaadavaks kõikidele 
teistele liikmesriikidele, võttes arvesse 
vajadust kaitsta tundlikku äriteavet ning 
ELi strateegiliste huvide säilitamist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) ELi õiguse kohaselt peavad 
liikmesriigid kasutama kõiki asjakohaseid 
meetmeid, et tagada aluslepingutest või 
ELi institutsioonide õigusaktidest 
tulenevate kohustuste täitmine. Seepärast 
peaksid liikmesriigid vältima liikmesriikide 
ja kolmandate riikide vahel sõlmitud 
valitsustevaheliste kokkulepete vastuolusid 
ELi õigusega, või sellised vastuolud 
kõrvaldama.

(2) ELi õiguse kohaselt peavad 
liikmesriigid kasutama kõiki asjakohaseid 
meetmeid, et tagada aluslepingutest,
eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklist 194 ning ELi institutsioonide 
õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmine. Seepärast peaksid liikmesriigid 
vältima liikmesriikide ja kolmandate 
riikide vahel sõlmitud valitsustevaheliste 
kokkulepete vastuolusid ELi õigusega, või 
sellised vastuolud kõrvaldama.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ELi energia siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks on vaja, et kolmandatest 
riikidest ELi imporditud energia suhtes 
kehtivad täielikult energia siseturu aluseks 
olevad eeskirjad. Kui energia siseturg ei 
toimi nõuetekohaselt, seab see ELi 
energiavarustuse kindluse seisukohast 
haavatavasse olukorda. Suur läbipaistvus 
seoses liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vaheliste energiakokkulepetega võimaldab 

(3) ELi energia siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks ja tarbijakaitse tagamiseks on 
vaja, et kolmandatest riikidest ELi 
imporditud energia suhtes kehtivad 
täielikult energia siseturu aluseks olevad 
eeskirjad. Kui energia siseturg ei toimi 
nõuetekohaselt, seab see ELi 
energiavarustuse kindluse seisukohast 
haavatavasse olukorda, vähendades samal 
ajal liidu poliitilist mõjuvõimu 



AD\891414ET.doc 5/15 PE478.667v03-00

ET

ELil solidaarsuse eesmärgil kooskõlastatult 
tegutseda, et tagada selliste lepete vastavus 
ELi õigusaktidele ja kindlustada tõhus 
energiavarustus. 

rahvusvahelisel tasandil. Suur läbipaistvus 
seoses liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vaheliste energiakokkulepetega võimaldab 
ELil solidaarsuse eesmärgil kooskõlastatult 
tegutseda, et tagada selliste lepete vastavus 
ELi õigusaktidele ja kindlustada tõhus 
energiavarustus. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Uus teabevahetusmehhanism peaks 
hõlmama vaid selliseid valitsustevahelisi 
kokkuleppeid, mis mõjutavad tõenäoliselt
energia siseturgu või energiavarustuse 
kindlust, kuna need kaks küsimust on 
omavahel lahutamatult seotud. Eelkõige 
peaks mehhanism hõlmama kõiki 
valitsustevahelisi kokkuleppeid, mis 
mõjutavad gaasiga, naftaga või elektriga 
varustamist püsiinfrastruktuuri kaudu või 
kolmandatest riikidest ELi imporditava 
energia kogust.

(4) Uus teabevahetusmehhanism peaks 
hõlmama vaid selliseid valitsustevahelisi 
kokkuleppeid, mis mõjutavad energia 
siseturgu või energiavarustuse kindlust, 
kuna need kaks küsimust on omavahel 
lahutamatult seotud. Eelkõige peaks 
mehhanism hõlmama kõiki 
valitsustevahelisi kokkuleppeid, mis 
mõjutavad gaasiga, naftaga või elektriga 
varustamist püsiinfrastruktuuri kaudu või 
kolmandatest riikidest ELi imporditava 
energia kogust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriigid peaksid teatama 
komisjonile oma kavatsusest alustada
läbirääkimisi uute valitsustevaheliste 
kokkulepete sõlmimiseks või 
olemasolevate lepete muutmiseks. Nad 
peaksid hoidma komisjoni korrapäraselt 
kursis käimasolevate läbirääkimistega. 
Komisjonil peaks olema õigus osaleda 
läbirääkimistel vaatlejana. Samuti võivad 
liikmesriigid paluda komisjoni abi 
kolmandate riikidega peetavatel 

(9) Liikmesriigid peaksid teatama 
komisjonile, kui on alustatud läbirääkimisi 
uue valitsustevahelise kokkuleppe
sõlmimiseks või olemasolevate lepete 
muutmiseks. Nad peaksid hoidma 
komisjoni korrapäraselt kursis 
käimasolevate läbirääkimistega. Komisjoni 
või asjaomase riigi taotluse korral võib
komisjon osaleda läbirääkimistel 
vaatlejana. Samuti võivad liikmesriigid 
paluda komisjoni abi kolmandate riikidega 
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läbirääkimistel. peetavatel läbirääkimistel, ilma et see
kahjustaks nende suutlikkust pidada 
läbirääkimisi kokkulepete sisu üle.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks tegema kogu saadud 
teabe kõigile teistele liikmesriikidele 
elektrooniliselt kättesaadavaks. Komisjon 
peaks täitma liikmesriikide taotlused 
käsitada teavet, eeskätt äriteavet 
konfidentsiaalsena. Seevastu ei tohiks 
konfidentsiaalsustaotlused piirata 
komisjoni juurdepääsu konfidentsiaalsele 
teabele, kuna komisjonil on oma hinnangu 
koostamiseks vaja terviklikku teavet. 
Konfidentsiaalsustaotlused ei piira 
dokumentidele juurdepääsu õigust, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2001. aasta määruses 
(EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu 
kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni dokumentidele.

(12) Komisjon peaks tegema kogu saadud 
mittekonfidentsiaalse teabe kõigile teistele 
liikmesriikidele elektrooniliselt 
kättesaadavaks. Komisjon peaks täitma 
liikmesriikide taotlused käsitada teavet, 
eeskätt äriteavet konfidentsiaalsena. 
Seevastu ei tohiks 
konfidentsiaalsustaotlused piirata 
komisjoni juurdepääsu konfidentsiaalsele 
teabele, kuna komisjonil on oma hinnangu 
koostamiseks vaja terviklikku teavet. 
Komisjon vastutab 
konfidentsiaalsusklausli kohaldamise ja 
selle õiguslike tagajärgede eest.
Konfidentsiaalsustaotlused ei piira 
dokumentidele juurdepääsu õigust, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2001. aasta määruses 
(EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu 
kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni dokumentidele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Pidev valitsustevahelisi kokkuleppeid 
käsitleva teabe vahetamine ELi tasandil 
peaks võimaldama välja töötada parimad 
tavad. Neist parimatest tavadest lähtudes 
peaks komisjon soovitama standardsätted, 
mida saab kasutada liikmesriikide ja 

(13) Pidev valitsustevahelisi kokkuleppeid 
käsitleva teabe vahetamine ELi tasandil 
peaks võimaldama välja töötada parimad 
tavad. Neist parimatest tavadest lähtudes 
peaks komisjon koostöös Euroopa 
välisteenistusega ELi välispoliitikat 
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kolmandate riikide valitsuste vahelistes 
kokkulepetes. Selliste mittesiduvate 
standardsätete kasutus peaks välistama 
valitsustevaheliste kokkulepete vastuolu 
ELi õigusega.

käsitlevates küsimustes soovitama 
standardsätted, mida saab kasutada 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
valitsuste vahelistes kokkulepetes. Selliste 
mittesiduvate standardsätete kasutus peaks 
välistama valitsustevaheliste kokkulepete 
vastuolu ELi õiguse või liidu sõlmitud 
rahvusvaheliste lepingutega. Komisjon 
peaks tegema ettepanekuid ka 
mittesiduvate standardsätete kohta ELi 
selliste põhimõtete ja poliitikavaldkondade 
suhtes nagu inimõiguste austamine, 
demokraatia, hea valitsemistava, 
õigusriigi põhimõte ja sotsiaaldialoogid, 
sh ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
kliimamuutus, keskkonnakaitse, 
energiatõhusus, taastuvad energiaallikad 
ja ELi biokütusealased eesmärgid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Suuremad vastastikused teadmised 
olemasolevatest ja uutest 
valitsustevahelistest kokkulepetest peaksid 
võimaldama kooskõlastada energiaalast 
tegevust nii liikmesriikide kui ka 
liikmesriikide ja komisjoni vahel. Selline 
parem kooskõla peaks aitama 
liikmesriikidel täielikult ära kasutada ELi 
poliitilist ja majanduslikku kaalukust. 

(14) Suuremad vastastikused teadmised 
olemasolevatest ja uutest 
valitsustevahelistest kokkulepetest peaksid 
võimaldama kooskõlastada energiaalast 
tegevust nii liikmesriikide kui ka 
liikmesriikide ja komisjoni vahel. Selline 
parem kooskõla peaks aitama 
liikmesriikidel täielikult ära kasutada ELi 
poliitilist ja majanduslikku kaalukust, 
võimaldama komisjonil ja liikmesriikidel 
viia täielikku kooskõlla oma pingutused 
seoses energia, sh taastuvenergia 
importimisega ELi ning tugevdama liidu 
enda strateegilist rolli ja välispoliitilist 
suutlikkust.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Euroopa Komisjoni energeetika 
eest vastutav volinik ning liidu välisasjade 
ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
peaksid koostöös Euroopa 
välisteenistusega võtma aktiivselt 
meetmeid käesoleva otsuse kohaselt, 
edendama seda kolmandate riikidega ning 
esitama kord aastas Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva otsuse kohaldamise kohta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva otsusega luuakse mehhanism 
valitsustevahelisi kokkuleppeid käsitleva 
teabe vahetamiseks liikmesriikide ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahel.

1. Käesoleva otsusega luuakse mehhanism 
artiklis 2 määratletud valitsustevahelisi 
energiakokkuleppeid käsitleva teabe 
vahetamiseks liikmesriikide ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „valitsustevahelised kokkulepped” –
kõik liikmesriikide ja kolmandate riikide 

vahelised õiguslikult siduvad kokkulepped, 
mis mõjutavad tõenäoliselt energia siseturu 
korraldust või toimimist või ELi 
energiavarustuse kindlust;

1) „valitsustevahelised kokkulepped” –
kõik liikmesriikide ja kolmandate riikide 

vahelised õiguslikult siduvad kokkulepped, 
mis mõjutavad energia siseturu korraldust 
või toimimist või ELi energiavarustuse 
kindlust;
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile kõik 
nende ja kolmandate riikide vahelised 
olemasolevad ja ajutiselt kohaldatavad
valitsustevahelised kokkulepped tervikuna, 
st koos lisade, muude neis selgesõnaliselt 
osutatud tekstide ja muudatustega 
hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva 
otsuse jõustumist. Komisjon teeb saadud 
dokumendid kõigile teistele 
liikmesriikidele elektrooniliselt 
kättesaadavaks. Käesoleva otsuse 
kohaldamisel loetakse esitatuks 
olemasolevad või ajutiselt kohaldatavad 
valitsustevahelised kokkulepped, mis on 
esitatud komisjonile käesoleva otsuse 
jõustumise kuupäevaks vastavalt määrusele 
(EL) nr 994/2010 ja kooskõlas käesoleva 
lõike nõuetega.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva 
otsuse jõustumist kõik nende ja 
kolmandate riikide vahelised 
valitsustevahelised kokkulepped, st koos 
lisade ja muudatustega ning muude neis 
selgesõnaliselt osutatud tekstidega, kui 
kõnealused muud tekstid sisaldavad 
elemente, mis mõjutavad korralduslikult 
energia siseturu toimimist või 
energiavarustuse kindlust. Komisjon teeb 
saadud dokumendid, välja arvatud 
konfidentsiaalsed osad, kõigile teistele 
liikmesriikidele elektrooniliselt 
kättesaadavaks. 12 kuu jooksul pärast 
vastava valitsustevahelise kokkuleppe 
vastuvõtmist hindab komisjon koostöös 
Euroopa välisteenistusega ELi 
välispoliitikat käsitlevates küsimustes talle 
edastatud kokkuleppeid ja teavitab 
asjassepuutuvaid liikmesriike nimetatud 
kokkulepete võimalikust vastuolust ELi 
õiguse ja liidu sõlmitud rahvusvaheliste 
lepingutega. Käesoleva otsuse 
kohaldamisel loetakse esitatuks 
olemasolevad või ajutiselt kohaldatavad 
valitsustevahelised kokkulepped, mis on 
esitatud komisjonile käesoleva otsuse 
jõustumise kuupäevaks vastavalt määrusele 
(EL) nr 994/2010 ja kooskõlas käesoleva 
lõike nõuetega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 2. Liikmesriik, kes alustab kolmanda 
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kolmanda riigiga läbirääkimisi 
olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 
muutmiseks või uue valitsustevahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, teatab oma 
kavatsusest kirjalikult komisjonile 
esimesel võimalusel enne läbirääkimiste
kavandatud algust. Komisjonile esitatud 
teave sisaldab vastavaid dokumente, 
märget sätete kohta, mille üle 
läbirääkimisi peetakse, läbirääkimiste 
eesmärke ja muud asjakohast teavet. 
Olemasoleva kokkuleppe muutmise korral 
märgitakse komisjonile esitatud teabes 
sätted, mille üle uued läbirääkimised 
peetakse. Komisjon teeb saadud teabe 
kõigile liikmesriikidele elektrooniliselt 
kättesaadavaks. Asjaomane liikmesriik 
hoiab komisjoni korrapäraselt kursis 
käimasolevate läbirääkimistega. Komisjoni 
algatusel või asjaomase riigi taotluse korral 
võib komisjon osaleda läbirääkimistel 
vaatlejana.

riigiga läbirääkimisi olemasoleva 
valitsustevahelise kokkuleppe muutmiseks 
või uue valitsustevahelise kokkuleppe 
sõlmimiseks, annab komisjonile kirjalikult 
teada läbirääkimiste eesmärkidest, sätetest, 
mille üle läbirääkimisi peetakse ning 
muud asjakohast teavet. Olemasoleva 
kokkuleppe muutmise korral märgitakse 
komisjonile esitatud teabes sätted, mille üle 
uued läbirääkimised peetakse. Asjaomane 
liikmesriik hoiab komisjoni korrapäraselt 
kursis käimasolevate läbirääkimistega. 
Komisjoni algatusel või asjaomase riigi 
taotluse korral võib komisjon osaleda 
läbirääkimistel vaatlejana.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast valitsustevahelise kokkuleppe või 
valitsustevahelise kokkuleppe muudatuse 
ratifitseerimist esitab asjaomane liikmesriik 
vastava kokkuleppe või kokkuleppe 
muudetud osa koos lisade ja muude leppes 
või muudetud osas selgesõnaliselt osutatud 
dokumentidega komisjonile, kes teeb 
saadud dokumendid, välja arvatud artikli 7 
kohaselt märgitud konfidentsiaalsed osad, 
kõigile teistele liikmesriikidele 
elektrooniliselt kättesaadavaks.

3. Pärast valitsustevahelise kokkuleppe või 
valitsustevahelise kokkuleppe muudatuse 
ratifitseerimist esitab asjaomane liikmesriik 
komisjonile vastava kokkuleppe või 
kokkuleppe muudetud osa koos lisade ja 
muude leppes või muudetud osas 
selgesõnaliselt osutatud dokumentidega, 
kui kõnealused muud dokumendid 
sisaldavad elemente, mis mõjutavad 
korralduslikult energia siseturu toimimist 
või energiavarustuse kindlust. 
Liikmesriigid võivad teha esitatud teabe 
kokkuvõtted kättesaadavaks. Vastavalt 
asjaomase liikmesriigi juhistele teeb 
komisjon saadud dokumendid, välja 
arvatud artikli 7 kohaselt märgitud 
konfidentsiaalsed osad, kõigile teistele 
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liikmesriikidele elektrooniliselt 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib omal algatusel kuni nelja 
nädala jooksul pärast tema teavitamist 
läbirääkimiste lõpuleviimisest või 
valitsustevahelise kokkuleppe üle 
läbirääkimisi pidanud liikmesriigi 
taotlusel hinnata enne läbirääkimiste 
tulemusel koostatud kokkuleppe 
allkirjastamist selle vastavust ELi 
õigusele. Juhul kui komisjon või
asjaomane liikmesriik soovib sellist 
eelkontrolli, et selgitada välja, kas 
läbirääkimiste tulemusel koostatud 
kokkulepe vastab ELi õigusele, esitatakse 
läbirääkimiste tulemusel koostatud, kuid 
alles allkirjastamata kokkuleppe eelnõu
komisjonile hindamiseks. Asjaomane 
liikmesriik ei tohi kirjutada kõnealusele 
kokkuleppele alla nelja kuu jooksul pärast 
leppe eelnõu esitamist komisjonile. 
Asjaomase liikmesriigi nõusolekul võib 
hindamisperioodi pikendada. Kui 
vastavuskontrolli on taotletud ja komisjon 
ei ole hindamisperioodi jooksul arvamust 
esitanud, siis otsustatakse, et komisjon ei 
ole vastuväiteid esitanud.

Pärast läbirääkimiste lõppemist teavitab 
asjaomane liikmesriik komisjoni 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt nelja 
nädala jooksul nende lõpuleviimisest ning 
esitab läbirääkimiste tulemusel koostatud, 
kuid alles allkirjastamata 
valitsustevahelise kokkuleppe eelnõu koos 
lisade ja muude selles selgesõnaliselt 
osutatud tekstidega komisjonile 
hindamiseks. Kahe kuu jooksul pärast 
läbirääkimiste lõpuleviimisest teavitamist 
teatab komisjon kõnealusele liikmesriigile 
kõigist kahtlustest seoses koostatud 
kokkuleppe, selle lisade ja muude selles 
selgesõnaliselt osutatud tekstide 
vastavusega ELi õigusele, eriti ELi 
konkurentsiõigusele ja ELi energia 
siseturgu reguleerivatele õigusaktidele või 
liidu sõlmitud rahvusvahelistele 
lepingutele. Asjaomane liikmesriik ei tohi 
kirjutada kõnealusele kokkuleppele alla 
kahe kuu jooksul pärast leppe esitamist 
komisjonile. Kui komisjon selle aja 
jooksul ei vasta, siis otsustatakse, et 
komisjon ei ole vastuväiteid esitanud. Kui 
liikmesriik on saanud komisjonilt vastuse, 
et läbirääkimiste tulemusel koostatud, 
kuid alles allkirjastamata kokkulepe ei ole 
liidu õiguse või liidu sõlmitud 
rahvusvaheliste lepingutega kooskõlas, 
lükkab ta leppe allkirjastamist veel kahe 
kuu võrra edasi. Nende kahe kuu jooksul 
esitab komisjon õigusliku arvamuse.
2. Kui õiguslikus arvamuses tuvastatakse 
vastuolu koostatud kokkuleppe ja liidu 
õiguse või liidu sõlmitud rahvusvaheliste 
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lepingute vahel, täpsustab komisjon, milles 
vastuolu väljendub ning annab soovitused 
vastuolu kõrvaldamiseks.
3. Liikmesriigid peavad komisjoni soovitusi 
nõuetekohaselt arvesse võtma ja vajadusel 
lepingutingimuste üle uuesti läbi rääkima. 
Kui soovitusi arvesse ei võeta ning 
allakirjutatud valitsustevahelise 
kokkuleppe liidu õigusele või liidu sõlmitud 
rahvusvahelistele lepingutele vastavuse 
küsimuses on endiselt tõsiseid kahtlusi, 
peab komisjon kaaluma parandusmeetmete 
võtmist olukorra lahendamiseks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vaadata läbi valitsustevaheliste 
kokkulepete valdkonnas toimuv,

a) vaadata läbi valitsustevaheliste 
kokkulepete valdkonnas toimuv ning 
tagada ELi energiaalaste välissuhete 
järjepidevus ja ühtsus peamiste tootja-, 
transiidi- ja tarbijariikidega,

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selgitada välja valitsustevaheliste 
kokkulepetega seotud ühised probleemid ja 
kaaluda nende lahendusi,

b) selgitada välja valitsustevaheliste 
kokkulepetega seotud ühised probleemid ja 
kaaluda nende lahendusi ning pakkuda 
liikmesriikidele välja võimalikke 
lahendusi,
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) edendada ELi üldist strateegilist rolli 
tugeva ja tõhusa kooskõlastatud 
lähenemisviisi abil energiat tarnivate 
riikide suhtes.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötada parimate tavade põhjal välja 
standardsätted, mille kasutamine tagaks 
tulevaste valitsustevaheliste kokkulepete 
täieliku kooskõla ELi energiaalaste 
õigusaktidega.

c) töötada parimate tavade põhjal välja 
mittesiduvad standardsätted, mille 
kasutamine tagaks tulevaste 
valitsustevaheliste kokkulepete täieliku 
kooskõla ELi energiaalaste õigusaktidega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile artikli 3 kohaselt teavet 
esitades võib liikmesriik märkida, kas 
mingit osa sellest teabest, eriti äriteabest, 
tuleb lugeda konfidentsiaalseks ja kas 
esitatud teavet võib teiste liikmesriikidega 
jagada. Komisjon käsitab märgitud osi 
liikmesriigi soovi kohaselt. 
Konfidentsiaalsustaotlused ei piira 
komisjoni juurdepääsu konfidentsiaalsele 
teabele.

Komisjonile artikli 3 kohaselt teavet 
esitades võib liikmesriik märkida, kas 
mingit osa sellest teabest, eriti äriteabest, 
tuleb lugeda konfidentsiaalseks ja kas 
esitatud teavet võib teiste liikmesriikidega 
jagada. Komisjon käsitab märgitud osi 
liikmesriigi soovi kohaselt. 
Konfidentsiaalsustaotlused ei piira 
komisjoni juurdepääsu konfidentsiaalsele 
teabele. Komisjon tagab, et 
konfidentsiaalsele teabele pääseb ligi vaid 
komisjoni personal, kellele see on 
vältimatult vajalik artiklites 4, 5 või 6 
nimetatud eesmärkidel.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbivaatamine Aruandlus ja läbivaatamine
1. Neli aastat pärast käesoleva otsuse 
jõustumist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
selle kohaldamise kohta.

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele igal aastal aruande 
käesoleva otsuse kohaldamise kohta. 
Aruanne hõlmab artikli 3 kohaselt saadud 
teavet.

2. Aruandes hinnatakse eeskätt seda, kas 
käesoleva otsusega on loodud piisav 
raamistik, et tagada valitsustevaheliste 
kokkulepete täielik kooskõla ELi õigusega 
ning valitsustevaheliste kokkulepetega 
seotud tegevuse tihe kooskõlastamine 
liikmesriikide vahel.

2. Komisjon peaks samuti esitama 
Euroopa Parlamendile nelja aasta jooksul 
pärast käesoleva otsuse jõustumist 
üksikasjaliku hindamisaruande. 
Hindamisaruandes hinnatakse eeskätt 
seda, kas käesoleva otsusega on loodud 
piisav raamistik, et tagada 
valitsustevaheliste kokkulepete täielik 
kooskõla ELi õigusega ning 
valitsustevaheliste kokkulepetega seotud 
tegevuse tihe kooskõlastamine 
liikmesriikide vahel.
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