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LYHYET PERUSTELUT

Kun otetaan huomioon, että EU on vielä pitkän aikaa energian nettotuoja, komission 
kauppapolitiikan on varmistettava suotuisat edellytykset energiatuotteiden kaupalle. Tämän 
tavoitteen saavuttamisessa komission tukena ovat jäsenvaltiot, jotka tekevät kolmansien 
maiden kanssa hallitustenvälisiä sopimuksia, joissa käsitellään usein myös kaupankäynnin 
ehtoja ja kiinteään energiainfrastruktuuriin tehtäviä investointeja. Vaikka tämä olisi voinut 
riittää perusteeksi päätöksen oikeusperustan laajentamiselle SEUT:n 207 artiklaan, on 
todettava, että päätöksen ensisijaisena tavoitteena on perustaa tietojenvaihtomekanismi, jonka 
tarkoituksena on varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, lisätä kestävyyttä ja 
energiansaannin varmuutta, joten se perustuu SEUT:n 194 artiklaan. Energian alalla tehtyjä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan 
tietojenvaihtomekanismin perustaminen palvelee tämän vuoksi ensi sijassa Euroopan 
energiapolitiikan tavoitteita.

Ehdotettu jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto ja Euroopan komission koordinoitu tuki 
lujittaisivat sisämarkkinoita, sillä ne varmistaisivat lainsäädännön, esimerkiksi kolmannen 
energiapaketin, asianmukaisen täytäntöönpanon. Ehdotus tarjoaa välineen, jolla voidaan 
vähentää jäsenvaltioihin kohdistuvaa painetta suostua hallitustenvälisissä sopimuksissa 
myönnytyksiin, jotka olisivat EU:n lainsäädännön vastaisia. Myös se, että sääntelyn 
kehityksestä ollaan paremmin selvillä, auttaa komissiota sen suunnitellessa 
kauppapolitiikkaansa, jota se soveltaa suuriin energiantoimitusvaltioihin, esimerkiksi 
Venäjään.

Lisäksi tietojenvaihtomekanismi voi auttaa parantamaan energiatoimitusten varmuutta 
EU:hun, sillä se auttaa koordinoimaan jäsenvaltioiden toimia neuvotteluprosessin aikana. 
Tietojenvaihtomekanismi tukee kaasunsaannin turvaamisesta annetussa asetuksessa 
säädettyjen yhteisvastuumekanismien toteuttamista, sillä se antaa tietoa tuontienergian 
määrästä ja lähteistä, minkä tarkoituksena on se, että toimitusvarmuus toteutuisi kaikissa 
EU:n jäsenvaltioissa. Mekanismi lisää myös energian toimitusvarmuutta, sillä se varmistaa, 
että kaikki sopimukset ovat täysin EU:n energia-alan sisämarkkinoiden ja EU:n lainsäädännön 
mukaisia, ja tarjoaa täten vakaan lainsäädäntökehyksen, mikä on välttämätön investointien 
tekemiseksi. Tämä on myös EU:n kauppa- ja investointipolitiikan edun mukaista. Kun 
pidetään mielessä, että EU käyttää tuontienergiaan vuosittain yli 400 miljardia euroa, olisi 
vähennettävä EU:n ulkoista energiariippuvuutta ja lisättävä EU:n geopoliittista 
riippumattomuutta ja energian toimitusvarmuutta. Ehdotettu tietojenvaihtomekanismi ja 
samanaikaisesti toteutettavat jäsenvaltioiden toimet, joilla pyritään vähintään 20 prosentin 
energiansäästöön, vähentävät ainakin 50 miljardilla eurolla vaurauden siirtoa EU:n talouksista 
energiaan tuottaviin maihin ja lisäävät energian toimitusvarmuutta EU:ssa.

Tietojenvaihtomekanismin pitäisi lisätä myös kestävyyttä, kun se auttaa sovittamaan energiaa 
koskevat investointipäätökset EU:n pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteisiin ja 
vähentämään energiansiirtoinfrastruktuurin päällekkäisyyksiä. Kun otetaan huomioon pitkät 
investointisyklit ja infrastruktuurin pitkä käyttöikä, energiansiirtoinfrastruktuurin 
päällekkäisyydet voisivat aiheuttaa tehottomuutta ja sitoa liikaa EU:n tulevassa kestävässä 
taloudessa tarpeetonta fossiilisten polttoaineiden kapasiteettia. Lisäksi ne olisivat 
taloudellisesti tehottomia ja aiheuttaisivat lisäkustannuksia. Euroopan parlamentti otti tämän 
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esiin jo Bendtsenin mietinnössä1, jossa todettiin, että energiansäästö on energiavarmuuden 
parantamisen keskeinen edellytys, sillä esimerkiksi 20 prosentin energiansäästötavoitteen 
toteuttaminen säästäisi energiaa saman verran kuin 15 Nabucco-putkea pystyisi toimittamaan. 
Perimmäisenä tavoitteena on oltava se, että kaikki jäsenvaltioiden yritykset ja kuluttajat 
hyötyvät kestävistä ja varmoista energiantoimituksista kohtuulliseen hintaan.

Ehdotetut tarkistukset vievät komission ehdotusta tähän suuntaan, ja niillä säilytetään 
jäsenvaltioiden riippumattomuus sopimusneuvotteluissa kolmansien maiden kanssa.

Hallitustenvälisiin sopimusneuvotteluihin sovellettava yhteensopivuuden ennakkotarkastus on 
tehokkain keino varmistaa, että sopimukset ovat EU:n lainsäädännön ja pitkän aikavälin 
poliittisten tavoitteiden mukaisia. Jotta uudet sopimukset toimisivat tehokkaasti, on otettava 
säännöksi, että komissio arvioi uudet sopimukset ennen niiden tekoa. Jos lainsäädännön 
yhteensopivuuden varmistaminen ja toimitusvarmuuden ja kestävyyden parantaminen jää 
jäsenvaltioiden itsensä tehtäväksi, komission on arvioitava ja tarvittaessa esitettävä 
tarpeellisia muutoksia antamalla niistä lausunto. Suositukset on toimitettava asianomaisille 
jäsenvaltioille ajoissa, jotta voidaan välttää oikeudellinen epävarmuus sekä 
koordinoimattomat, kestämättömät tai taloudellisesti kannattamattomat päätökset sekä 
mahdolliset komission käynnistämät rikkomismenettelyt tulevaisuudessa.

Saman periaatteen mukaisesti komission olisi arvioitava myös voimassa olevat sopimukset, ja 
sen olisi huomautettava niiden mahdollisesta yhteensopimattomuudesta EU:n lainsäädännön 
kanssa, jotta jäsenvaltiot voisivat neuvotella kyseiset sopimukset asianmukaisesti uudelleen. 
Ei pitäisi kuitenkaan kaavailla mitään nykyisten tai uusien sopimusten virallista 
hyväksymistä, sillä tämä kuormittaisi liikaa ehdotettua päätöstä.

Jotta yrityksille ja jäsenvaltioille ei aiheutettaisi tarpeetonta taakkaa, olisi myös oltava selvää, 
että komission on oltava johdonmukainen ja yhdenmukainen lausunnoissaan, erityisesti EU:n 
säännösten suhteen. Kolmansien osapuolten verkkoon pääsyyn mahdollisesti liittyvät nykyiset 
ja tulevat poikkeukset olisi arvioitava kilpailupolitiikan vankan lainsäädäntökehyksen 
perusteella, ja ne olisi suunniteltava hyödyttämään kaikkia EU:n kansalaisia, erityisesti 
energiankuluttajia, joiden olisi saatava täysi hyöty vapautetuista energiamarkkinoista. Tätä 
olisi pidettävä ehdotetun tietojenvaihdon tavoitteena.

                                               
1 Energiatehokkuustoimintasuunnitelman tarkistamisesta 15. joulukuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin 
päätöslauselma (2010/2107(INI)).
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TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 
yhteenkuuluvuuden hengessä yhdennettyjä 
toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset 
sopimukset ovat unionin lainsäädännön 
mukaisia ja että niillä voidaan turvata 
energian toimitukset.

(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 
yhteenkuuluvuuden hengessä yhdennettyjä 
toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset 
sopimukset ovat unionin lainsäädännön 
mukaisia ja että niillä voidaan turvata 
energian toimitukset välttäen samalla 
ylikapasiteetin muodostumista ja 
varmistaen näin taloudellinen tehokkuus, 
kestävyys ja kohtuulliset kuluttajahinnat.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Komission olisi varmistettava 
eurooppalaisten kuluttajien etujen 
huomioon ottaminen ja vaadittava, että 
energian alalla tehtävät hallitustenväliset 
sopimukset ovat unionin lainsäädännön 
ja erityisesti sen 
sisämarkkinalainsäädännön mukaisia, 
mukaan lukien unionin energia-alan 
sisämarkkinalainsäädäntöön sisältyvät 
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säännökset, jotka koskevat kolmansien 
osapuolten käyttöoikeuksia.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Hallitustenväliset sopimukset, joista on 
kokonaisuudessaan ilmoitettava 
komissiolle muiden unionin säädösten, 
kuten [siirtymäjärjestelyistä jäsenvaltioiden 
ja kolmansien maiden kahdenvälisiä 
investointisopimuksia varten … annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o …/…] nojalla, on 
jätettävä tällä päätöksellä perustettavan 
tietojenvaihtomekanismin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

(5) Hallitustenväliset sopimukset, joista on 
kokonaisuudessaan ilmoitettava 
komissiolle muiden unionin säädösten, 
kuten [siirtymäjärjestelyistä jäsenvaltioiden 
ja kolmansien maiden kahdenvälisiä 
investointisopimuksia varten … annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o …/…] nojalla, on 
jätettävä tällä päätöksellä perustettavan 
tietojenvaihtomekanismin soveltamisalan 
ulkopuolelle. Komission olisi kuitenkin 
tarkistettava tällaiset jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden väliset kahdenväliset 
investointisopimukset tämän päätöksen 
soveltamisalan kannalta merkityksellisten 
energiatoimitusten osalta ja raportoitava 
tästä jäsenvaltioille ja parlamentille.

Tarkistus 4

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 arvioi neuvoteltavana 
olevan sopimuksen yhteensopivuutta 
unionin lainsäädännön kanssa ennen 
sopimuksen tekemistä ja antaa lausunnon 
siitä, olisiko joitakin kohtia neuvoteltava 
uudestaan unionin lainsäädännön 
vaatimusten täyttämiseksi, ja 
asianomaisen jäsenvaltion olisi otettava 
tämä lausunto asianmukaisella tavalla 
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huomioon.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Koska unionilla on energian 
sisämarkkinat ja yhteinen 
energiastrategia, hallitustenväliset 
sopimukset vaikuttavat yhteiseen 
politiikkaan. Tämän vuoksi on 
varmistettava, että hallitustenväliset 
sopimukset ovat yhteisen politiikan 
mukaisia.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Monet energiasopimukset sisältävät 
investointeja koskevia määräyksiä. 
Tällaisia määräyksiä on esimerkiksi 
Euroopan energiaperuskirjassa. Tämän 
vuoksi on huolehdittava energia- ja 
investointisopimusten 
johdonmukaisuudesta. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon erityisesti 
Euroopan parlamentin oikeudet ja 
tulevaa investointipolitiikkaa koskevat 
suositukset.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 b) Hallitustenvälisiä sopimuksia 
koordinoidessaan komission olisi 
omaksuttava aktiivinen ja kannustava 
rooli, jotta voidaan varmistaa, että kaikki 
asetetut vaatimukset voidaan toteuttaa.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 
hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien 
tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja 
komission välillä, jotta voidaan parantaa 
unionin energiavarmuutta, energian 
sisämarkkinoiden toimintaa sekä 
energian alalla toteutettavien unionin 
ulkoisten toimien yhtenäisyyttä ja 
johdonmukaisuutta ja varmistaa 
sopimusten yhteensopivuus unionin 
oikeuden kanssa.

Tarkistus 9

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 

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 
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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.

asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden saataville.
Komissio arvioi sille toimitettuja 
hallitustenvälisiä sopimuksia ja ilmoittaa 
asianomaisille jäsenvaltioille niiden 
sopimusten mahdollisesta 
yhteensopimattomuudesta unionin 
lainsäädännön kanssa 12 kuukauden 
kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut 
kyseisen sopimuksen. 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.

Tarkistus 10

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 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 

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 ja joka 
tapauksessa kolmea kuukautta 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 
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säännöllisesti tiedotettava komissiolle 
käynnissä olevista neuvotteluista.
Komissio voi omasta tai kyseisen 
jäsenvaltion pyynnöstä osallistua 
neuvotteluihin tarkkailijana.

muodossa. Kyseisen jäsenvaltion on 
säännöllisesti tiedotettava komissiolle 
käynnissä olevista neuvotteluista.
Komissio voi omasta tai kyseisen 
jäsenvaltion pyynnöstä osallistua 
neuvotteluihin tarkkailijana.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tarkasteltavaksi luonnokset 
hallitustenvälisiksi sopimuksiksi, jotka on 
neuvoteltu mutta joita ei ole vielä 
allekirjoitettu. Komissio arvioi viimeistään 
neljän kuukauden kuluttua luonnosten 
toimittamisen jälkeen neuvotellun 
sopimuksen yhteensopivuutta unionin 
lainsäädännön kanssa erityisesti 
kilpailuoikeuden ja energian 
sisämarkkinoiden lainsäädännön suhteen.
Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa 
sopimuksen vasta tarkastelukauden 
jälkeen. Tarkastelukautta voidaan jatkaa 
kyseisen jäsenvaltion suostumuksella. Jos 
komissio ei tarkastelukauden aikana esitä 
lausuntoaan, katsotaan, että komissio ei ole 
esittänyt vastalauseita.
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Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos komissio antaa kielteisen 
lausunnon hallituksenvälisen sopimuksen 
luonnoksesta, se esittää mahdollisia 
ratkaisuja tai täsmentää, mitä kohtia on 
neuvoteltava uudestaan, ja asianomaisen 
jäsenvaltion on otettava tämä 
asianmukaisella tavalla huomioon.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio edistää jäsenvaltioiden 
keskinäistä koordinointia, jotta voidaan

1. Komissio edistää ja kannustaa
jäsenvaltioiden keskinäistä koordinointia, 
jotta voidaan

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 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 
vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin 
varmistaa tulevien hallitustenvälisten 
sopimusten yhteensopivuus unionin 
energialainsäädännön sekä unionin pitkän 
aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden 
mukaisen energian toimitusvarmuuden 
tason kanssa.

Tarkistus 15
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Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sisällyttää sopimukset yhteiseen 
eurooppalaiseen energiapolitiikkaan 
vuoteen 2050 ulottuvassa 
etenemissuunnitelmassa kuvatulla tavalla.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Energia- ja investointisopimusten 
johdonmukaisuus
Komissio vahvistaa, että 
energiasopimukset, jotka sisältävät 
investointeja koskevia määräyksiä, ovat 
kahdenvälisistä investointisopimuksista 
annetun lainsäädännön mukaisia. 
Komissio huolehtii myös siitä, että 
Euroopan parlamentilla on jatkossakin 
oikeus olla mukana tekemässä 
energiasopimuksia, jotka sisältävät 
investointeja koskevia määräyksiä. 
Erityisesti otetaan huomioon tulevaa 
investointipolitiikkaa koskevat Euroopan 
parlamentin suositukset.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uudelleentarkastelu Raportointi ja uudelleentarkastelu

Tarkistus 18
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Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille kahden vuoden välein 
3 artiklan mukaisesti saamistaan tiedoista 
ja toimittaa sille kokonaisvaltaisen 
arvioinnin kahden vuoden kuluessa 
tämän päätöksen voimaantulosta.
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