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Tarkistus 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin lainsäädännön nojalla 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
asianmukaiset toimenpiteet 
perussopimuksista tai unionin toimielinten 
antamista säädöksistä johtuvien 
velvollisuuksien noudattamiseksi. 
Jäsenvaltioiden on näin ollen vältettävä 
ristiriitaisuuksia tai poistettava ne unionin 
lainsäädännön sekä jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välisten 
kansainvälisten sopimusten välillä.

(2) Unionin lainsäädännön nojalla 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
asianmukaiset toimenpiteet 
perussopimuksista ja erityisesti Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
194 artiklasta tai unionin toimielinten 
antamista säädöksistä johtuvien 
velvollisuuksien noudattamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi näin ollen vältettävä 
ristiriitaisuuksia tai poistettava ne unionin 
lainsäädännön sekä jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välisten 
kansainvälisten sopimusten välillä.

Or. en

Tarkistus 19
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energian sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta edellyttää, että 
kolmansista maista unioniin tuotavaan 
energiaan sovelletaan energian 
sisämarkkinoiden perustamista koskevia 
sääntöjä. Heikosti toimivat energian 
sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian 
toimitusvarmuuden. Jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välisiä energian alalla 
tehtyjä sopimuksia koskeva avoimuus 
tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa 

(3) Kuluttajansuojan turvaaminen
edellyttää, että kolmansista maista unioniin 
tuotavaan energiaan sovellettavat 
menettelyt ovat avoimia ja niissä otetaan 
huomioon kuluttajien taloudelliset edut. 
Heikosti toimivat energian sisämarkkinat 
vaarantavat EU:n energian 
toimitusvarmuuden. Jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välisiä energian alalla 
tehtyjä sopimuksia koskeva avoimuus 
tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa 
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yhteenkuuluvuuden hengessä yhdennettyjä 
toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset 
sopimukset ovat unionin lainsäädännön 
mukaisia ja että niillä voidaan turvata 
energian toimitukset.

yhteenkuuluvuuden hengessä yhdennettyjä 
toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset 
sopimukset ovat unionin lainsäädännön 
mukaisia ja että niillä voidaan turvata 
energian toimitukset. On kuitenkin erittäin 
tärkeää, että jäsenvaltioilla säilyy vastuu 
hallitustenvälisten sopimusten sisällöstä.

Or. en

Tarkistus 20
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kun otetaan huomioon 
kansainvälisen yhteistyön keskeinen 
asema energia-alalla, kaikkien 
hallitustenvälisten sopimusten on 
perustuttava molemminpuoliseen 
kunnioitukseen asianomaisten 
kolmansien maiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 21
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Uusi tietojenvaihtomekanismi koskee 
vain hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat energian 
sisämarkkinoihin tai energian 
toimitusvarmuuteen, koska nämä kaksi 
näkökohtaa liittyvät erottamattomasti 

(4) Uusi tietojenvaihtomekanismi koskee 
vain energian tuontiin liittyviä
hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat energian 
sisämarkkinoihin tai energian 
toimitusvarmuuteen, koska nämä kaksi 
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toisiinsa. Mekanismia on sovellettava 
etenkin sellaisiin hallitustenvälisiin 
sopimuksiin, jotka vaikuttavat kaasun, 
öljyn tai sähkön toimittamiseen kiinteän 
infrastruktuurin kautta tai kolmansista 
maista unioniin tuotavan energian määrään.

näkökohtaa liittyvät erottamattomasti 
toisiinsa. Mekanismia olisi sovellettava 
etenkin sellaisiin hallitustenvälisiin 
sopimuksiin, jotka vaikuttavat kaasun, 
öljyn tai sähkön toimittamiseen kiinteän
infrastruktuurin kautta tai kolmansista 
maista unioniin tuotavan energian määrään. 
Kaasun, öljyn tai sähkön vienti ei kuulu 
mekanismin piiriin.

Or. en

Tarkistus 22
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Uusi tietojenvaihtomekanismi koskee 
vain hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat energian 
sisämarkkinoihin tai energian 
toimitusvarmuuteen, koska nämä kaksi 
näkökohtaa liittyvät erottamattomasti 
toisiinsa. Mekanismia on sovellettava 
etenkin sellaisiin hallitustenvälisiin 
sopimuksiin, jotka vaikuttavat kaasun, 
öljyn tai sähkön toimittamiseen kiinteän 
infrastruktuurin kautta tai kolmansista 
maista unioniin tuotavan energian 
määrään.

(4) Uusi tietojenvaihtomekanismi koskee 
vain hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat energian 
sisämarkkinoihin tai energian 
toimitusvarmuuteen, koska nämä kaksi 
näkökohtaa liittyvät erottamattomasti 
toisiinsa. Mekanismia olisi sovellettava 
etenkin sellaisiin hallitustenvälisiin 
sopimuksiin, jotka vaikuttavat kaasun, 
öljyn tai sähkön toimittamiseen kiinteän 
infrastruktuurin kautta.

Or. en

Tarkistus 23
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
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Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämä päätös koskee kaupallisten 
toimijoiden välisiä sopimuksia vain niiltä 
osin, kun tällaisiin kaupallisiin 
sopimuksiin nimenomaisesti viitataan 
hallitustenvälisissä sopimuksissa. 
Kaupalliset toimijat, jotka neuvottelevat 
kaupallisista sopimuksista kolmansien 
maiden toimijoiden kanssa, voivat 
kuitenkin pyytää komissiolta ohjeita 
mahdollisten ristiriitaisuuksien 
välttämiseksi unionin lainsäädäntöön 
verrattuna.

(7) Tämä päätös ei koske kaupallisten 
toimijoiden välisiä sopimuksia. Kaupalliset 
toimijat, jotka neuvottelevat kaupallisista 
sopimuksista kolmansien maiden 
toimijoiden kanssa, voivat kuitenkin pyytää 
komissiolta ohjeita mahdollisten 
ristiriitaisuuksien välttämiseksi unionin 
lainsäädäntöön verrattuna.

Or. en

Tarkistus 24
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle jo aikomuksestaan käynnistää 
neuvottelut uusista hallitustenvälisistä 
sopimuksista tai voimassa olevien 
hallitustenvälisten sopimusten 
tarkistamisesta. Komissiolle on
säännöllisesti tiedotettava käynnissä 
olevista neuvotteluista. Sillä on oltava 
oikeus osallistua neuvotteluihin 
tarkkailijana. Jäsenvaltiot voivat myös 
pyytää komissiota auttamaan niitä 
kolmansien maiden kanssa käytävien 
neuvottelujensa aikana.

(9) Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava
komissiolle kohtuullisessa ajassa
aikomuksestaan käynnistää neuvottelut 
uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai 
voimassa olevien hallitustenvälisten 
sopimusten tarkistamisesta. Komissiolle 
olisi säännöllisesti tiedotettava käynnissä 
olevista neuvotteluista. Jäsenvaltiot voivat 
myös pyytää komissiota auttamaan niitä 
kolmansien maiden kanssa käytävien 
neuvottelujensa aikana. On kuitenkin 
tärkeää huolehtia siitä, ettei vaaranneta 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta neuvotella 
sopimusten sisällöstä.

Or. en



AM\890027FI.doc 7/19 PE480.541v04-00

FI

Tarkistus 25
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle jo aikomuksestaan käynnistää
neuvottelut uusista hallitustenvälisistä 
sopimuksista tai voimassa olevien 
hallitustenvälisten sopimusten 
tarkistamisesta. Komissiolle on
säännöllisesti tiedotettava käynnissä 
olevista neuvotteluista. Sillä on oltava 
oikeus osallistua neuvotteluihin 
tarkkailijana. Jäsenvaltiot voivat myös 
pyytää komissiota auttamaan niitä 
kolmansien maiden kanssa käytävien 
neuvottelujensa aikana.

(9) Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
komissiolle, kun neuvottelut uudesta 
hallitustenvälisestä sopimuksesta tai 
voimassa olevien hallitustenvälisten 
sopimusten tarkistamisesta on aloitettu. 
Komissiolle olisi säännöllisesti tiedotettava 
käynnissä olevista neuvotteluista. 
Jäsenvaltiot voivat kutsua komission 
osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana. 
Jäsenvaltiot voivat myös pyytää komissiota 
auttamaan niitä kolmansien maiden kanssa 
käytävien neuvottelujensa aikana.

Or. en

Tarkistus 26
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissiolla on omasta pyynnöstään 
tai hallitustenvälisestä sopimuksesta 
neuvottelevan jäsenvaltion pyynnöstä 
oikeus arvioida neuvoteltavana olevan 
sopimuksen yhteensopivuutta unionin 
lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen 
tekemistä.

(10) Komissio voi hallitustenvälisestä 
sopimuksesta neuvottelevan jäsenvaltion 
pyynnöstä antaa arvion neuvoteltavana 
olevan sopimuksen yhteensopivuudesta
unionin lainsäädännön kanssa sekä 
ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
kannastaan ennen sopimuksen tekemistä.

Or. en

Tarkistus 27
Takis Hadjigeorgiou
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissiolla on omasta pyynnöstään 
tai hallitustenvälisestä sopimuksesta 
neuvottelevan jäsenvaltion pyynnöstä 
oikeus arvioida neuvoteltavana olevan 
sopimuksen yhteensopivuutta unionin 
lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen 
tekemistä.

(10) Komissiolla voi ainoastaan omasta 
pyynnöstään tai hallitustenvälisestä 
sopimuksesta neuvottelevan jäsenvaltion 
pyynnöstä olla oikeus arvioida 
neuvoteltavana olevan sopimuksen 
yhteensopivuutta unionin lainsäädännön 
kanssa ennen sopimuksen tekemistä.

Or. en

Tarkistus 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission on annettava kaikki 
vastaanotetut tiedot kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden saataville sähköisessä 
muodossa. Komission on kunnioitettava 
jäsenvaltioiden pyyntöjä toimitettujen 
tietojen, etenkin kaupallisten tietojen, 
luottamuksellisesta käsittelystä. 
Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä 
ei kuitenkaan saa rajoittaa itse komission 
valtuuksia tarkastella luottamuksellisia 
tietoja, koska komission on saatava 
kattavat tiedot omaa arviointiaan varten. 
Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt 
eivät vaikuta Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission asiakirjojen 
saamisesta yleisön tutustuttavaksi
30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 
säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua 
asiakirjoihin.

(12) Komission on annettava kaikki 
vastaanotetut tiedot kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden saataville sähköisessä 
muodossa. Komission on kunnioitettava 
jäsenvaltioiden pyyntöjä toimitettujen 
tietojen, etenkin kaupallisten tietojen, 
luottamuksellisesta käsittelystä. 
Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä 
ei kuitenkaan saa rajoittaa itse komission 
valtuuksia tarkastella luottamuksellisia 
tietoja, koska komission on saatava 
kattavat tiedot omaa arviointiaan varten. 
Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt 
eivät vaikuta 30 päivänä toukokuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1049/2001 säädettyyn ja unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten 
asiakirjojen saamista yleisön 
tutustuttavaksi koskevassa Lissabonin 
sopimuksen 15 artiklassa määrättyyn
yleisön oikeuteen tutustua asiakirjoihin.
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Or. en

Tarkistus 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Hallitustenvälisiä sopimuksia 
koskevien tietojen pysyvällä vaihtamisella 
unionin tasolla annetaan mahdollisuus 
parhaiden käytäntöjen kehittämiseen.
Komission on kyseisten parhaiden 
käytäntöjen perusteella suositeltava 
vakiolausekkeita, joita on käytettävä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
hallitustenvälisissä sopimuksissa.
Tällaisten oikeudellisesti sitomattomien 
vakiolausekkeiden käytöllä voitaneen 
välttää ristiriitaisuudet hallitustenvälisten 
sopimusten ja unionin lainsäädännön
välillä.

(13) Hallitustenvälisiä sopimuksia 
koskevien tietojen pysyvällä vaihtamisella 
unionin tasolla annetaan mahdollisuus 
parhaiden käytäntöjen kehittämiseen.
Komission olisi kyseisten parhaiden 
käytäntöjen perusteella ja EU:n 
ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa 
yhteistyössä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kanssa suositeltava 
vakiolausekkeita, joita on käytettävä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
hallitustenvälisissä sopimuksissa.
Tällaisten oikeudellisesti sitomattomien 
vakiolausekkeiden käytöllä voitaneen 
välttää ristiriitaisuudet hallitustenvälisten 
sopimusten ja unionin lainsäädännön tai 
unionin tekemien kansainvälisten 
sopimusten välillä. Komission olisi myös 
esitettävä oikeudellisesti sitomattomia 
vakiolausekkeita, joissa viitataan muun 
muassa ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
demokratiaa, hyvää hallintoa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja 
työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua, myös yritysten sosiaalista 
vastuuta, sekä ilmastonmuutosta, 
ympäristönsuojelua, energiatehokkuutta 
ja uusiutuvaa energiaa koskeviin EU:n 
politiikkoihin ja biopolttoaineita koskeviin 
EU:n tavoitteisiin.

Or. en
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Tarkistus 30
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Hallitustenvälisiä sopimuksia 
koskevien tietojen pysyvällä vaihtamisella 
unionin tasolla annetaan mahdollisuus 
parhaiden käytäntöjen kehittämiseen. 
Komission on kyseisten parhaiden 
käytäntöjen perusteella suositeltava 
vakiolausekkeita, joita on käytettävä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
hallitustenvälisissä sopimuksissa. 
Tällaisten oikeudellisesti sitomattomien 
vakiolausekkeiden käytöllä voitaneen 
välttää ristiriitaisuudet hallitustenvälisten 
sopimusten ja unionin lainsäädännön 
välillä.

(13) Hallitustenvälisiä sopimuksia 
koskevien tietojen pysyvällä vaihtamisella 
unionin tasolla annetaan mahdollisuus 
parhaiden käytäntöjen kehittämiseen. 
Komission olisi kyseisten parhaiden 
käytäntöjen perusteella kehitettävä 
malleja, joita on käytettävä jäsenvaltioiden 
ja kolmansien maiden hallitustenvälisissä 
sopimuksissa. Tällaisten oikeudellisesti 
sitomattomien mallien käytöllä voitaneen 
välttää ristiriitaisuudet hallitustenvälisten 
sopimusten ja unionin lainsäädännön 
välillä.

Or. en

Tarkistus 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Voimassa olevia ja uusia 
hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan 
tiedottamisen lisäämisellä voidaan kehittää 
energia-asioiden koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden 
ja komission välillä. Paremman 
koordinoinnin ansiosta jäsenvaltioille 
annetaan mahdollisuus hyötyä 
täysimääräisesti unionin poliittisesta ja 
taloudellisesta painoarvosta.

(14) Voimassa olevia ja uusia 
hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan 
tiedottamisen lisäämisellä voidaan kehittää 
energia-asioiden koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden 
ja komission välillä. Paremman 
koordinoinnin ansiosta jäsenvaltioille 
annetaan mahdollisuus hyötyä 
täysimääräisesti unionin poliittisesta ja 
taloudellisesta painoarvosta, komissio ja 
jäsenvaltiot voivat koordinoida kattavasti 
toimiaan uusiutuvan sähkön tuonnin 
lisäämiseksi unioniin ja unioni voi 
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vahvistaa omaa strategista asemaansa ja 
ulkopoliittisia valmiuksiaan.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön tuomisesta pitäisi tulla tärkeä osa 
Euroopan unionin tulevaa ulkoista energiapolitiikkaa osana EU:n ilmastonmuutostavoitteita.

Tarkistus 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Energia-asioista vastaava 
komission jäsen ja unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
yhteistyössä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon kanssa toimivat 
aktiivisesti tämän päätöksen mukaisesti, 
edistävät sitä kolmansien maiden 
keskuudessa ja antavat Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle vuosittain 
kertomuksen tämän päätöksen 
soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 33
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
1 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 1. Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 
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hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien 
tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja 
komission välillä.

2 artiklassa määriteltyjä energian alalla 
tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia 
koskevien tietojen vaihtamiseksi 
jäsenvaltioiden ja komission välillä.

Or. en

Tarkistus 34
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
3 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 
niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 
kaikki niihin tehdyt tarkistukset. 
Komission on annettava vastaanotetut 
asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden saataville. 
Voimassa olevat tai väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset, 
joista on viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt 13 päivän heinäkuuta 2009 jälkeen 
voimaan tulleet hallitustenväliset 
sopimukset, mukaan luettuina sopimusten 
liitteet ja kaikki niihin tehdyt tarkistukset 
sekä muut tekstit, joihin niissä 
nimenomaisesti viitataan, mikäli nämä 
muut tekstit sisältävät osia, joilla on 
vaikutusta energian sisämarkkinoiden 
toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen. Jäsenvaltiot voivat 
asettaa saataville yhteenvetoja 
toimitetuista tiedoista. Komissio antaa
kyseisen jäsenvaltion ohjeiden mukaisesti
vastaanotetut asiakirjat sähköisessä 
muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden 
saataville. Voimassa olevat tai 
väliaikaisesti sovellettavat 
hallitustenväliset sopimukset, joista on 
viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

Or. en
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Tarkistus 35
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava
komissiolle viimeistään kolmen 
kuukauden kuluttua tämän päätöksen 
voimaantulosta kaikki niiden ja 
kolmansien maiden välillä tehdyt voimassa 
olevat ja väliaikaisesti sovellettavat 
hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 
niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 
kaikki niihin tehdyt tarkistukset. Komission 
on annettava vastaanotetut asiakirjat 
sähköisessä muodossa kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden saataville. Voimassa olevat 
tai väliaikaisesti sovellettavat 
hallitustenväliset sopimukset, joista on 
viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

1. Jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle 
kohtuullisessa ajassa kaikki niiden ja 
kolmansien maiden välillä tehdyt voimassa 
olevat ja väliaikaisesti sovellettavat 
hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 
niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 
kaikki niihin tehdyt tarkistukset. Komissio 
antaa vastaanotetut asiakirjat sähköisessä 
muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden 
saataville. Voimassa olevat tai 
väliaikaisesti sovellettavat 
hallitustenväliset sopimukset, joista on 
viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

Or. en

Tarkistus 36
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
3 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio aikoo käynnistää
kolmannen maan kanssa neuvottelut 
voimassa olevan hallitustenvälisen 

2. Jos kolmannen maan kanssa on 
käynnistetty neuvottelut voimassa olevan 
hallitustenvälisen sopimuksen 
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sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden 
hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, 
jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
kirjallisesti aikomuksestaan 
mahdollisimman aikaisin ennen
neuvottelujen suunniteltua 
käynnistämistä. Komissiolle toimitettaviin 
tietoihin on sisällytettävä asiaa koskevat 
asiakirjat, ilmoitus neuvotteluissa 
käsiteltävistä säännöksistä, neuvottelujen 
tavoitteet sekä muut asiaan liittyvät tiedot. 
Voimassa olevaa sopimusta tarkistettaessa 
komissiolle toimitettavissa tiedoissa on 
ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan 
uudelleen. Komission on annettava 
vastaanotetut tiedot kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden saataville sähköisessä 
muodossa. Kyseisen jäsenvaltion on 
säännöllisesti tiedotettava komissiolle 
käynnissä olevista neuvotteluista. 
Komissio voi omasta tai kyseisen 
jäsenvaltion pyynnöstä osallistua 
neuvotteluihin tarkkailijana.

tarkistamiseksi tai uuden hallitustenvälisen 
sopimuksen tekemiseksi, jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle kirjallisesti 
neuvottelujen tavoitteet, neuvotteluissa 
käsiteltävät säännökset sekä muut asiaan 
liittyvät tiedot. Voimassa olevaa sopimusta 
tarkistettaessa komissiolle toimitettavissa 
tiedoissa on ilmoitettava säännökset, joista 
neuvotellaan uudelleen. Kyseisen 
jäsenvaltion on säännöllisesti tiedotettava 
komissiolle käynnissä olevista 
neuvotteluista. Komissio voi kyseisen 
jäsenvaltion pyynnöstä osallistua 
neuvotteluihin tarkkailijana.

Or. en

Tarkistus 37
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio aikoo käynnistää 
kolmannen maan kanssa neuvottelut 
voimassa olevan hallitustenvälisen
sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden 
hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, 
jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
kirjallisesti aikomuksestaan 
mahdollisimman aikaisin ennen 
neuvottelujen suunniteltua 
käynnistämistä. Komissiolle toimitettaviin 
tietoihin on sisällytettävä asiaa koskevat 
asiakirjat, ilmoitus neuvotteluissa 

2. Jos jäsenvaltio käynnistää kolmannen 
maan kanssa neuvottelut voimassa olevan 
hallitustenvälisen sopimuksen 
tarkistamiseksi tai uuden hallitustenvälisen 
sopimuksen tekemiseksi, jäsenvaltion on 
ilmoitettava asiasta komissiolle 
kirjallisesti. Komissiolle toimitettaviin 
tietoihin on sisällytettävä asiaa koskevat 
asiakirjat, ilmoitus neuvotteluissa 
käsiteltävistä säännöksistä, neuvottelujen 
tavoitteet sekä muut asiaan liittyvät tiedot. 
Voimassa olevaa sopimusta tarkistettaessa 
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käsiteltävistä säännöksistä, neuvottelujen 
tavoitteet sekä muut asiaan liittyvät tiedot.
Voimassa olevaa sopimusta tarkistettaessa 
komissiolle toimitettavissa tiedoissa on 
ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan 
uudelleen. Komission on annettava
vastaanotetut tiedot kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden saataville sähköisessä 
muodossa. Kyseisen jäsenvaltion on 
säännöllisesti tiedotettava komissiolle 
käynnissä olevista neuvotteluista.
Komissio voi omasta tai kyseisen 
jäsenvaltion pyynnöstä osallistua
neuvotteluihin tarkkailijana.

komissiolle toimitettavissa tiedoissa on 
ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan 
uudelleen. Komissio antaa vastaanotetut 
tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden 
saataville sähköisessä muodossa. Kyseisen 
jäsenvaltion on säännöllisesti tiedotettava 
komissiolle käynnissä olevista 
neuvotteluista. Komissio voi omasta tai 
kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä osallistua 
neuvotteluihin tarkkailijana.

Or. en

Tarkistus 38
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
3 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallitustenvälistä sopimusta tai 
hallitustenvälisen sopimuksen tarkistusta 
ratifioitaessa kyseisen jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle sopimus tai 
sopimuksen tarkistus, mukaan luettuina 
niiden liitteet ja muut tekstit, joihin 
sopimuksissa tai tarkistuksissa 
nimenomaisesti viitataan, ja komission on 
annettava vastaanotetut asiakirjat 
sähköisessä muodossa kaikkien muiden
jäsenvaltioiden saataville, lukuun ottamatta 
luottamuksellisiksi 7 artiklan mukaisesti 
määritettyjä osia.

3. Hallitustenvälistä sopimusta tai 
hallitustenvälisen sopimuksen tarkistusta 
ratifioitaessa kyseisen jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle sopimus tai 
sopimuksen tarkistus, mukaan luettuina 
niiden liitteet ja muut tekstit, joihin 
sopimuksissa tai tarkistuksissa 
nimenomaisesti viitataan, mikäli nämä 
muut tekstit sisältävät osia, joilla on 
vaikutusta energian sisämarkkinoiden 
toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen. Jäsenvaltiot voivat 
asettaa saataville yhteenvetoja 
toimitetuista tiedoista. Komissio antaa
kyseisen jäsenvaltion ohjeiden mukaisesti
vastaanotetut asiakirjat sähköisessä 
muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden 
saataville, lukuun ottamatta 
luottamuksellisiksi 7 artiklan mukaisesti 
määritettyjä osia.
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Or. en

Tarkistus 39
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
5 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi viimeistään neljän viikon 
kuluttua neuvottelujen 
loppuunsaattamista koskevasta
ilmoituksesta omasta aloitteestaan tai 
hallitustenvälisestä sopimuksesta 
neuvotelleen jäsenvaltion pyynnöstä 
arvioida neuvotellun sopimuksen 
yhteensopivuutta unionin lainsäädännön 
kanssa ennen sopimuksen tekemistä. Jos 
komissio tai kyseinen jäsenvaltio pyytää 
tällaista neuvotellun hallitustenvälisen 
sopimuksen ennakkoarviointia unionin 
lainsäädäntöön verrattuna, neuvoteltu 
mutta vielä allekirjoittamaton 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnos on 
toimitettava komission tarkasteltavaksi. 
Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa 
sopimuksen vasta neljän kuukauden 
kuluttua hallitustenvälisen sopimuksen 
luonnoksen toimittamisesta. 
Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen 
jäsenvaltion suostumuksella. Jos 
yhteensopivuuden tarkastusta on pyydetty 
ja jos komissio ei tarkastelukauden aikana 
esitä lausuntoaan, katsotaan, että komissio 
ei ole esittänyt vastalauseita.

Komissio voi viimeistään neljän viikon 
kuluttua sille 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tehdystä ilmoituksesta 
ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
lausunnostaan, joka koskee neuvotellun 
sopimuksen yhteensopivuutta unionin 
lainsäädännön kanssa. Jos kyseinen 
jäsenvaltio pyytää tällaista neuvotellun 
hallitustenvälisen sopimuksen 
ennakkoarviointia unionin lainsäädäntöön 
verrattuna, neuvoteltu mutta vielä 
allekirjoittamaton hallitustenvälisen 
sopimuksen luonnos on toimitettava 
komission tarkasteltavaksi. Kyseinen 
jäsenvaltio saa allekirjoittaa sopimuksen 
vasta kahden kuukauden kuluttua 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen 
toimittamisesta. Tarkastelukautta voidaan 
jatkaa kahdella kuukaudella kyseisen 
jäsenvaltion suostumuksella. Jos komissio 
ei tarkastelukauden aikana esitä arviotaan, 
katsotaan, että komissio ei ole esittänyt 
vastalauseita.

Or. en

Tarkistus 40
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
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5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi viimeistään neljän viikon 
kuluttua neuvottelujen 
loppuunsaattamista koskevasta 
ilmoituksesta omasta aloitteestaan tai
hallitustenvälisestä sopimuksesta 
neuvotelleen jäsenvaltion pyynnöstä 
arvioida neuvotellun sopimuksen 
yhteensopivuutta unionin lainsäädännön 
kanssa ennen sopimuksen tekemistä. Jos 
komissio tai kyseinen jäsenvaltio pyytää 
tällaista neuvotellun hallitustenvälisen 
sopimuksen ennakkoarviointia unionin 
lainsäädäntöön verrattuna, neuvoteltu 
mutta vielä allekirjoittamaton 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnos on 
toimitettava komission tarkasteltavaksi.
Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa 
sopimuksen vasta neljän kuukauden 
kuluttua hallitustenvälisen sopimuksen 
luonnoksen toimittamisesta.
Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen 
jäsenvaltion suostumuksella. Jos 
yhteensopivuuden tarkastusta on pyydetty 
ja jos komissio ei tarkastelukauden aikana 
esitä lausuntoaan, katsotaan, että komissio 
ei ole esittänyt vastalauseita.

Komissio voi hallitustenvälisestä 
sopimuksesta neuvottelevan jäsenvaltion 
pyynnöstä arvioida neuvoteltavana olevan 
sopimuksen yhteensopivuutta unionin 
lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen 
tekemistä. Jos kyseinen jäsenvaltio pyytää 
tällaista neuvotellun hallitustenvälisen 
sopimuksen ennakkoarviointia unionin 
lainsäädäntöön verrattuna, neuvoteltu 
mutta vielä allekirjoittamaton 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnos on 
toimitettava komission tarkasteltavaksi. 
Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen 
jäsenvaltion suostumuksella. Jos 
yhteensopivuuden tarkastusta on pyydetty 
ja jos komissio ei tarkastelukauden aikana 
esitä lausuntoaan, katsotaan, että komissio 
ei ole esittänyt vastalauseita.

Or. en

Tarkistus 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastella hallitustenvälisiin 
sopimuksiin liittyvää kehitystä;

a) tarkastella hallitustenvälisiin 
sopimuksiin liittyvää kehitystä ja 
varmistaa yhtenäisyys ja 
johdonmukaisuus EU:n energia-alan 
ulkosuhteissa keskeisiin tuottaja-, 
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kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin;

Or. en

Tarkistus 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin 
liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella 
asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten 
ongelmien ratkaisemiseksi;

b) määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin 
liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella 
asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten 
ongelmien ratkaisemiseksi sekä ehdottaa 
jäsenvaltioille mahdollisia ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 43
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) laatia parhaisiin käytäntöihin perustuvia 
vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin 
varmistaa tulevien hallitustenvälisten 
sopimusten yhteensopivuus unionin 
energialainsäädännön kanssa.

c) laatia parhaisiin käytäntöihin perustuvia 
oikeudellisesti sitomattomia malleja, 
joiden käytöllä voitaisiin varmistaa 
tulevien hallitustenvälisten sopimusten 
yhteensopivuus unionin 
energialainsäädännön kanssa.

Or. en

Tarkistus 44
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
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7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio toimittaa komissiolle 
tietoja 3 artiklan mukaisesti, jäsenvaltio voi 
ilmoittaa, onko tietojen, erityisesti 
kaupallisten tietojen, jokin osa katsottava 
luottamukselliseksi ja voidaanko toimitetut 
tiedot esittää muille jäsenvaltioille.
Komission on noudatettava tällaisia 
ilmoituksia. Luottamuksellisuutta 
koskevat pyynnöt eivät vaikuta komission 
oikeuteen tarkastella luottamuksellisia 
tietoja.

Kun jäsenvaltio toimittaa komissiolle 
tietoja 3 artiklan mukaisesti, jäsenvaltio voi 
ilmoittaa, onko tietojen, erityisesti 
kaupallisten tietojen, jokin osa katsottava 
luottamukselliseksi ja voidaanko toimitetut 
tiedot esittää komissiolle tai muille 
jäsenvaltioille. Komission on noudatettava 
tällaisia ilmoituksia.

Or. en


