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LÜHISELGITUS

Võttes arvesse asjaolu, et EL jääb pikendatud ajavahemikuks energia netoimportijaks, peab 
komisjoni kaubanduspoliitika tagama soodsad tingimused energiatoodetega kauplemiseks. 
Seda eesmärki toetavad ka liikmesriigid, kes sõlmivad kolmandate riikidega valitsustevahelisi 
kokkuleppeid, milles sageli käsitletakse ka kauplemistingimusi ja investeeringuid energia 
püsiinfrastruktuuri. Kuigi eelnimetatud aspektid oleksid õigustanud otsuse õigusliku aluse 
laiendamist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 207, tuleb tunnistada, et otsuse 
reguleerimisala esmane eesmärk on luua teabevahetussüsteem, et tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine, energiavarustuse suurem jätkusuutlikkus ja kindlus, ning seetõttu 
põhineb see Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 194. Liikmesriikide ja kolmandate 
riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomine 
teenib seega eelkõige Euroopa energiapoliitika huve.

Pakutud teabevahetus liikmesriikide vahel ja Euroopa Komisjoni kooskõlastatud toetus 
tugevdaksid siseturgu, tagades selliste õigusaktide nagu kolmanda energiapaketi 
nõuetekohase kohaldamise. Ettepanekuga luuakse vahend, millega vähendada liikmesriikide 
sundust teha kolmandate riikidega sõlmitavates valitsustevahelistes kokkulepetes õiguslikke 
järeleandmisi, mis oleks vastuolus ELi õigusnormidega. Parem info- ja teabevahetus 
reguleerimisalaste arengute kohta aitab ka kujundada välja komisjoni kaubanduspoliitika 
suurte energiat tarnivate riikide, näiteks Venemaa suhtes.

Lisaks võib see aidata suurendada varustuskindlust ELis, kooskõlastades liikmesriikide 
jõupingutusi läbirääkimiste ajal. Teabevahetusmehhanism toetab gaasivarustuse määrusega 
loodud solidaarsusmehhanismi, andes teavet imporditud energia koguse ja allikate kohta, et 
muuta varustuskindlus kõigi ELi liikmesriikide jaoks tegelikkuseks. Lisaks suurendab see 
energiavarustuse kindlust, tagades, et kõik kokkulepped on täielikult kooskõlas liidu energia 
siseturuga ja ELi õigusaktidega, mis loob investeeringute tegemiseks vajaliku stabiilse 
õigusraamistiku. Ka on see ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika huvides. Võttes arvesse 
asjaolu, et EL kulutab energia importimisele rohkem kui 400 miljardit eurot aastas, on vaja 
vähendada ELi energiavälisvõlga ja suurendada liidu geopoliitilist sõltumatust ning 
energiajulgeolekut. Kavandatud teabevahetusmehhanismi ja liikmesriikide samaaegsete 
meetmetega minimaalse 20%lise energiasäästu eesmärgi saavutamiseks vähendatakse aastas 
vähemalt 50 miljardi euro võrra aastas jõukuse ülekandmist ELi riikidest energiat tootvatesse 
riikidesse ning suurendatakse ELi energiakindlust. 

Teabevahetusmehhanismiga tuleks samuti suurendada jätkusuutlikkust, ühendades 
energiaalased investeerimisotsused ELi pikaajaliste eesmärkidega kliima ja energia 
valdkonnas ning vältides energiatranspordi infrastruktuuri dubleerimist. Viimane võib –
võttes arvesse pikkasid investeerimistsükleid ja infrastruktuuri eluiga – tuua kaasa mitte ainult 
ebatõhususe ja ELi tulevase jätkusuutliku majanduse liigse orienteerumise fossiilkütuste 
võimsusele, vaid see oleks ka majanduslikult ebatõhus, põhjustades lisakulusid. Euroopa 
Parlament on selle küsimuse tõstatanud juba Bendtseni raportis1, sedastades et energiasääst on 
varustuskindluse jaoks esmase tähtsusega, sest 20-protsendilise energiasäästu eesmärgi 

                                               
1 Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2010. aasta resolutsioon energiatõhususe tegevuskava läbivaatamise kohta 
(2010/2107(INI)).
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saavutamisega hoitaks kokku sama palju energiat, kui suudavad tarnida 15 Nabucco torujuhet. 
Lõppeesmärgina peavad kõik liikmesriikide ettevõtted ja tarbijad saama kasu säästvast ja 
turvalisest energiavarustusest taskukohase hinnaga. 

Pakutud muudatusettepanekutega toetatakse komisjoni ettepanekut, säilitades samal ajal 
liikmesriikide autonoomia läbirääkimistel kolmandate riikidega sõlmitavate kokkulepete üle. 

Valitsustevaheliste kokkulepete läbirääkimistel kohaldatav eelnev vastavuskontroll on kõige 
tulemuslikum vahend vajaliku kindluse loomiseks lepingute vastavuse suhtes ELi õigusele ja 
pikaajalistele poliitilistele eesmärkidele. Et uued kokkulepped oleksid tulemuslikud, peab 
muutuma reegliks, et komisjon hindab neid enne sõlmimist. Kui liikmesriigid ise peavad 
tagama õigusliku vastavuse ja suurema varustuskindluse ning säästvuse, on komisjonil 
kohustus hinnata ja esitada vajaduse korral muudatusettepanekuid, andes oma arvamuse. 
Asjaomasele liikmesriigile esitatakse need soovitused õigeaegselt, et vältida õiguslikku 
ebakindlust, kooskõlastamata, mittesäästvaid või majanduslikult ebapädevaid otsuseid ja 
võimalikke komisjoni algatatud rikkumismenetlusi tulevikus. 

Sama põhimõtte kohaselt peaks komisjon kehtivaid kokkuleppeid hindama ja 
kommenteerima nende võimaliku vastuolu osas ELi õigusega, et liikmesriigid saaks nende üle 
uuesti nõuetekohaselt läbi rääkida. Siiski ei tohiks ette näha kehtivate või uute kokkulepete 
ametlikku kinnitamist, sest see koormaks kavandatud otsust. 

Et mitte liigselt koormata ettevõtteid ja liikmesriike, tuleks täpsustada, et komisjon peab 
rakendama oma antavas arvamuses järjepidevat ja ühtset lähenemisviisi, eriti kõigi ELi 
õigussätete puhul. Kõik kehtivaid ja edaspidiseid kolmandate osaliste juurdepääsuga 
seotud erandeid tuleks hinnata konkurentsipoliitika tugeva õigusraamistiku alusel ja need 
tuleks kavandada kõigi ELi kodanikele, eriti energiatarbijate jaoks võimalikult soodsaks, et 
nad saaksid liberaliseeritud energiaturust võimalikult suurel määral kasu. Seda tuleks pidada 
kavandatava tõhustatud teabevahetuse eesmärgiks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 

(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 
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energiavarustuse kindluse seisukohast 
haavatavasse olukorda. 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.

energiavarustuse kindluse seisukohast 
haavatavasse olukorda. 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, vältides samal ajal 
ülemäärase tootmisvõimsuse tekkimist,
misläbi tagatakse majanduslik tõhusus, 
säästvus ja õiglased tarbimishinnad.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Komisjon peaks tagama Euroopa 
Liidu tarbijate õigustest kinnipidamise, 
nõudes valitsustevaheliste 
energiakokkulepete vastavust ELi 
õigusele, eelkõige ELi 
siseturueeskirjadele, mis hõlmavad ka ELi 
õiguse kohaseid sätteid kolmandate 
osaliste juurdepääsu kohta ELi energia 
siseturule. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva otsusega loodav 
teabevahetusmehhanism ei peaks hõlmama 
valitsustevahelisi kokkuleppeid, mis tuleb 
tervikuna komisjonile esitada vastavalt 
muudele ELi õigusaktidele, nagu [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] määrus 
(EL) nr …/…, millega kehtestatakse 
üleminekukord liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud 

(5) Käesoleva otsusega loodav 
teabevahetusmehhanism ei peaks hõlmama 
valitsustevahelisi kokkuleppeid, mis tuleb 
tervikuna komisjonile esitada vastavalt 
muudele ELi õigusaktidele, nagu [Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] määrus 
(EL) nr …/…, millega kehtestatakse 
üleminekukord liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud 
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investeeringuid käsitlevate kahepoolsete 
lepingute jaoks].

investeeringuid käsitlevate kahepoolsete 
lepingute jaoks]. Komisjon peaks siiski 
kontrollima eespool nimetatud 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 
sõlmitud investeeringuid käsitlevates 
kahepoolsetes kokkulepetes sisalduvaid 
konkreetseid energiaalaseid sätteid, mis 
on käesoleva otsuse reguleerimisala 
seisukohast olulised, ning esitama selle 
kohta liikmesriikidele ja parlamendile 
aruande.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjonil peaks olema õigus omal 
algatusel või valitsustevahelise 
kokkuleppe üle läbirääkimisi pidanud 
liikmesriigi taotlusel hinnata enne 
läbirääkimiste tulemusel koostatud 
kokkuleppe allkirjastamist selle vastavust 
ELi õigusele.

(10) Komisjon peaks hindama enne 
läbirääkimiste tulemusel koostatud 
kokkuleppe allkirjastamist selle vastavust 
ELi õigusele ning esitama arvamuse selle 
kohta, kas ELi õiguses sätestatud nõuete 
tõttu, mida asjaomased liikmesriigid 
peaksid nõuetekohaselt arvesse võtma, on 
vaja algatada uusi läbirääkimisi selle 
kokkuleppe üle.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kuna on olemas nii energia 
siseturg kui ka ühine energiastrateegia, 
mõjutavad valitsustevahelised 
kokkulepped ühist poliitikat. Seepärast 
tuleb tagada, et valitsustevahelised 
kokkulepped oleks kooskõlas ühise 
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poliitilise käsitusega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Paljud energiakokkulepped 
sisaldavad investeerimisalaseid sätteid. 
Näiteks sisaldab energiaharta 
investeerimiseeskirju. Seetõttu tuleb 
tagada energia- ja 
investeerimiskokkulepete ühtsus. Eelkõige 
tuleks sellega seoses võtta arvesse 
Euroopa Parlamendi õigusi ja soovitusi 
tulevase investeerimispoliitika 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Euroopa Komisjon peaks võtma 
valitsusvaheliste kokkulepete 
kooskõlastamises aktiivse ja toetava rolli, 
et tagada kõigi ettenähtud nõuete 
rakendatavus.

Muudatusettepanek 8

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 
valitsustevahelisi kokkuleppeid käsitleva 
teabe vahetamiseks liikmesriikide ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahel, et 
suurendada liidu energiajulgeolekut, 
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parandada energia siseturu toimimist 
ning tagada liidu välispoliitika 
järjepidevus ja ühtsus energia valdkonnas 
ning et tagada nende vastavus ELi 
õigusele.

Muudatusettepanek 9

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 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. 12 kuu jooksul pärast 
vastava valitsustevahelise kokkuleppe 
vastuvõtmist hindab komisjon talle 
edastatud kokkuleppeid ja teavitab 
asjassepuutuvaid liikmesriike nimetatud 
kokkulepete võimalikust vastuolust ELi 
õigusega. 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 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
kolmanda riigiga läbirääkimisi 

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
kolmanda riigiga läbirääkimisi 
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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.

olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 
muutmiseks või uue valitsustevahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, teatab oma 
kavatsusest kirjalikult komisjonile esimesel 
võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolm 
kuud 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.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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 

1. Liikmesriigid esitavad läbiräägitud, 
kuid allkirjastamata valitsustevaheliste 
kokkulepete eelnõud komisjonile 
läbivaatamiseks. Komisjon hindab kuni 
nelja kuu jooksul pärast läbirääkimiste 
tulemusel koostatud kokkuleppe saamist
selle vastavust ELi õigusele, eelkõige 
konkurentsiõigusele ja energia siseturu 
alastele õigusaktidele. Asjaomane 
liikmesriik ei tohi hindamisperioodi 
jooksul kõnealusele kokkuleppele alla
kirjutada. Asjaomase liikmesriigi 
nõusolekul võib hindamisperioodi 
pikendada. Kui komisjon ei ole 
hindamisperioodi jooksul arvamust 
esitanud, siis otsustatakse, et komisjon ei 
ole vastuväiteid esitanud.
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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.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui komisjon esitab valitsusvaheliste 
kokkuleppe eelnõu hindamise tulemusena 
negatiivse arvamuse, pakub ta välja 
võimalikud lahendused või täpsustab uusi 
läbirääkimisi vajavaid küsimusi, mida 
asjaomane liikmesriik nõuetekohaselt 
arvesse võtab.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hõlbustab liikmesriikide 
tegevuse kooskõlastamist, mis võimaldab 
tal:

1. Komisjon hõlbustab ja toetab
liikmesriikide tegevuse kooskõlastamist, 
mis võimaldab tal:

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) töötada parimate tavade põhjal välja 
standardsätted, mille kasutamine tagaks 
tulevaste valitsustevaheliste kokkulepete 
täieliku kooskõla ELi energiaalaste 
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õigusaktidega. õigusaktidega ja energiavarustuse 
kindluse taseme, mis on ette nähtud ELi 
pikaajalistes eesmärkides energia- ja 
kliimavaldkonnas.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) integreerida ja siduda kokkulepped 
ühise Euroopa energiapoliitikaga, nagu 
on sätestatud 2050. aasta tegevuskavas.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia- ja investeerimiskokkulepete 
ühtsus
Komisjon tagab investeerimissätteid 
sisaldavate energiakokkulepete ühtsuse 
kahepoolseid investeerimiskokkuleppeid 
sisaldavate õigusaktidega. Komisjon tagab 
samuti Euroopa Parlamendi 
osalemisõiguste säilimise tulevaste 
investeerimissätteid sisaldavate 
energiakokkulepete puhul. Eelkõige 
tuleks arvesse võtta Euroopa Parlamendi 
soovitusi tulevase investeerimispoliitika 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbivaatamine Aruandlus ja läbivaatamine
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon annab Euroopa 
Parlamendile iga kahe aasta järel aru 
artikli 3 alusel saadud teabe kohta ja 
esitab Euroopa Parlamendile 2 aasta 
jooksul pärast käesoleva otsuse jõustumist 
üksikasjaliku hinnangu.
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