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Muudatusettepanek 20
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 194,

võttes arvesse Euroopa
Aatomienergiaühenduse (Euratom) 
asutamislepingut ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingut, eriti selle artiklit 194,

Or. en

Selgitus

Otsus puudutab valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi 
loomist, mistõttu hõlmab see kõigi energialiikidega kauplemist. Seetõttu tuleb õiguslikku alust 
vastavalt muuta.

Muudatusettepanek 21
Niki Tzavela

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 või
kolmandast energiapaketist tulenevate 
kohustuste täitmine Seepärast peaksid 
liikmesriigid vältima liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud 
valitsustevaheliste kokkulepete vastuolusid 
ELi õigusega, või sellised vastuolud 
kõrvaldama.

Or. en
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Selgitus

Otsuse eesmärk on luua liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi kokkuleppeid 
käsitlev teabevahetuse mehhanism, et komisjon saaks rohkem teavet liikmesriikidega sõlmitud 
kokkulepete kohta. Otsuse kohaldamisala kohaselt peaks komisjon andma kolmandate 
riikidega läbirääkimisi pidavatele liikmesriikidele õiguslikku nõu. Õigusküsimusi tuleks 
käsitleda eraldi sotsiaal-majanduslikest teemadest, mis kerkivad esile seoses liidu 
institutsioonide ad hoc otsustega.

Muudatusettepanek 22
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tunnustades rahvusvahelise koostöö 
keskset rolli energia valdkonnas, peavad 
kõik valitsustevahelised kokkulepped 
kaasatud kolmandate riikidega põhinema 
vastastikuse austuse põhimõttel.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Takis Hadjigeorgiou

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 
ELil solidaarsuse eesmärgil kooskõlastatult 

(3) Tarbijate kaitse tagamiseks on vaja, et 
kolmandatest riikidest ELi imporditud 
energia menetlused oleksid läbipaistvad ja 
et nendes võetaks arvesse tarbijate 
majanduslikku huvi. Kui energia siseturg 
ei toimi nõuetekohaselt, seab see ELi 
energiavarustuse kindluse seisukohast 
haavatavasse olukorda. Suur läbipaistvus 
seoses liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vaheliste energiakokkulepetega võimaldab 
ELil solidaarsuse eesmärgil kooskõlastatult 
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tegutseda, et tagada selliste lepete vastavus 
ELi õigusaktidele ja kindlustada tõhus 
energiavarustus.

tegutseda, et tagada selliste lepete vastavus 
ELi õigusaktidele ja kindlustada tõhus 
energiavarustus. Siiski on ülimalt oluline, 
et liikmesriigid jääksid vastutavaks 
valitsustevaheliste kokkulepete sisu eest.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

(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 
ELil solidaarsuse eesmärgil kooskõlastatult 
tegutseda, et tagada selliste lepete vastavus 
ELi õigusaktidele ja pikaajalistele 
eesmärkidele energia- ja 
kliimavaldkonnas ning kindlustada tõhus 
energiavarustus, vältides samal ajal 
ülemäärase tootmisvõimsuse tekkimist, 
misläbi tagatakse majanduslik tõhusus, 
säästvus ja õiglased tarbimishinnad.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3
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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 
ELil solidaarsuse eesmärgil kooskõlastatult 
tegutseda, et tagada selliste lepete vastavus 
ELi õigusaktidele ja kindlustada tõhus 
energiavarustus.

(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 ja vähendab 
Euroopa tööstusele ja tarbijatele avalduda 
võivat kasu. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Giles Chichester

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

(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. Liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vaheliste
energiakokkulepete asjakohane 
läbipaistvus võimaldab ELil solidaarsuse 
eesmärgil kooskõlastatult tegutseda, et 
tagada selliste lepete vastavus ELi 
õigusaktidele ja kindlustada tõhus 
energiavarustus.
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Or. en

Muudatusettepanek 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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 kõiki valitsustevahelisi 
kokkuleppeid, mis mõjutavad gaasiga, 
naftaga või elektriga varustamist 
püsiinfrastruktuuri kaudu või kolmandatest 
riikidest ELi imporditava energia kogust.
Käesoleva otsuse tähenduses tuleks 
valitsustevahelisteks kokkulepeteks lugeda 
ka kokkulepped, mis sõlmitakse 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
omanduses olevate äriühingute vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Takis Hadjigeorgiou

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 

(4) Uus teabevahetusmehhanism peaks 
hõlmama vaid selliseid energiaimpordiga 
seotud 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 
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energia kogust. riikidest ELi imporditava energia kogust.
Mehhanism ei hõlma gaasi, nafta ja 
elektri eksporti.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Maria Da Graça Carvalho

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.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Krišjānis Kariņš

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 

(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 
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valitsustevahelisi kokkuleppeid, mis 
mõjutavad gaasiga, naftaga või elektriga 
varustamist püsiinfrastruktuuri kaudu või 
kolmandatest riikidest ELi imporditava 
energia kogust.

valitsustevahelisi kokkuleppeid, mis 
mõjutavad gaasiga, naftaga või elektriga 
varustamist püsiinfrastruktuuri kaudu või 
kolmandatest riikidest ELi imporditava 
energia kogust.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 võivad mõjutada
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.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja artikli 107 lõike 1 sõnastusele vastav mõiste 
„võivad mõjutada” peaks olema asjakohasem, et kirjeldada energiavarustuse kindluse 
siseturule avalduvaid erinevaid praegusi ja tulevasi tagajärgi.

Muudatusettepanek 32
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Komisjon peaks tagama Euroopa 
Liidu tarbijate õigustest kinnipidamise, 
nõudes valitsustevaheliste 
energiakokkulepete vastavust ELi 
õigusele, eelkõige energia siseturgu ja 
kolmandate osaliste juurdepääsu 
reguleerivatele sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Kolmandate riikidega sõlmitud 
selliste energiakokkulepete suhtes, mille 
põhieesmärk on kaotada 
kaubanduspiirangud, nagu tariifid ja 
kvoodid, kohaldatakse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 207.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

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

[Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele (EL) nr …/…, 
millega kehtestatakse üleminekukord 
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 
sõlmitud 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.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Vastastikkuse põhimõtte järgimise 
edendamiseks liidu energiapoliitika 
välismõõtmes, tuleks liikmesriike 
ergutada allkirjastama kokkuleppeid vaid 
nende kolmandate riikidega, kes on 
kehtestanud energiaalased õigusaktid, mis 
vastavad ELi eeskirjadele, eelkõige 
kolmandas energiapaketis1 sätestatud 
omandisuhete eraldamise eeskirjadele.
____________

1 ELT L 211, 14.8.2009.

Or. da

Selgitus

Energiaturgude integreerimine muudab turud tõhusamaks, et investoritel ja turu korraldajatel 
oleks samad võimalused kolmandates riikides tegutsemiseks kui on kolmandatel riikidel ELis 
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tegutsemiseks.

Muudatusettepanek 36
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolev otsus ei peaks hõlmama 
äriüksuste vahelisi kokkuleppeid, välja 
arvatud kaubanduslepped, millele on 
asjaomases valitsustevahelises 
kokkuleppes selgesõnaliselt osutatud.
Sellele vaatamata võivad ettevõtjad, kes 
peavad läbirääkimisi kaubanduslepingute 
sõlmimiseks kolmandate riikide 
ettevõtjatega, paluda komisjoni abi, et 
vältida lepete võimalikku vastuolu ELi 
õigusega.

(7) Käesolev otsus ei peaks hõlmama 
äriüksuste vahelisi kokkuleppeid, välja 
arvatud kaubanduslepped, millele on 
asjaomases valitsustevahelises 
kokkuleppes selgesõnaliselt osutatud, või 
erandkorras energiakokkuleppeid, mis 
puudutavad energia siseturgu või energia 
varustuskindlust ning mille puhul ei 
sõlmita valitsustevahelist kokkulepet.
Sellele vaatamata võivad ettevõtjad, kes 
peavad läbirääkimisi kaubanduslepingute 
sõlmimiseks kolmandate riikide 
ettevõtjatega, paluda komisjoni abi, et 
vältida lepete võimalikku vastuolu ELi 
õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolev otsus ei peaks hõlmama
äriüksuste vahelisi kokkuleppeid, välja 
arvatud kaubanduslepped, millele on 
asjaomases valitsustevahelises 
kokkuleppes selgesõnaliselt osutatud.
Sellele vaatamata võivad ettevõtjad, kes 
peavad läbirääkimisi kaubanduslepingute 
sõlmimiseks kolmandate riikide 

(7) Käesolev otsus ei tohi hõlmata
äriüksuste vahelisi kokkuleppeid. Sellele 
vaatamata võivad ettevõtjad, kes peavad 
läbirääkimisi kaubanduslepingute 
sõlmimiseks kolmandate riikide 
ettevõtjatega, paluda komisjoni abi, et 
vältida lepete võimalikku vastuolu ELi 
õigusega.



AM\889089ET.doc 13/72 PE480.533v01-00

ET

ettevõtjatega, paluda komisjoni abi, et 
vältida lepete võimalikku vastuolu ELi 
õigusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolev otsus ei peaks hõlmama 
äriüksuste vahelisi kokkuleppeid, välja 
arvatud kaubanduslepped, millele on 
asjaomases valitsustevahelises 
kokkuleppes selgesõnaliselt osutatud.
Sellele vaatamata võivad ettevõtjad, kes 
peavad läbirääkimisi kaubanduslepingute 
sõlmimiseks kolmandate riikide 
ettevõtjatega, paluda komisjoni abi, et 
vältida lepete võimalikku vastuolu ELi 
õigusega.

(7) Käesolev otsus ei peaks hõlmama 
äriüksuste vahelisi kokkuleppeid. Sellele 
vaatamata võivad ettevõtjad, kes peavad 
läbirääkimisi kaubanduslepingute 
sõlmimiseks kolmandate riikide 
ettevõtjatega, paluda komisjoni abi, et 
vältida lepete võimalikku vastuolu ELi 
õigusega.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjate vahelised kokkulepped tuleb käesolevast otsusest välja jätta, sest nad on 
konkurentsi seisukohalt olulised ja peavad jääma konfidentsiaalseks. Lisaks kohustavad 
hiljuti vastuvõetud ELi eeskirjad eraõiguslikke äriühinguid Euroopa Komisjoni 
ärilepingustest teavitama (määrus (EL) nr 994/2010 ja 1227/2011). Nende eeskirjade 
rakendamine uute vastuvõtmise asemel peaks olema ELi institutsioonide prioriteet praegusel 
hetkel.

Muudatusettepanek 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolev otsus ei peaks hõlmama 
äriüksuste vahelisi kokkuleppeid, välja 
arvatud kaubanduslepped, millele on 
asjaomases valitsustevahelises 
kokkuleppes selgesõnaliselt osutatud.
Sellele vaatamata võivad ettevõtjad, kes 
peavad läbirääkimisi kaubanduslepingute 
sõlmimiseks kolmandate riikide 
ettevõtjatega, paluda komisjoni abi, et 
vältida lepete võimalikku vastuolu ELi 
õigusega.

(7) Käesolev otsus ei peaks hõlmama 
äriüksuste vahelisi kokkuleppeid. Sellele 
vaatamata võivad ettevõtjad, kes peavad 
läbirääkimisi kaubanduslepingute 
sõlmimiseks kolmandate riikide 
ettevõtjatega, paluda komisjoni abi, et 
vältida lepete võimalikku vastuolu ELi 
õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolev otsus ei peaks hõlmama 
äriüksuste vahelisi kokkuleppeid, välja 
arvatud kaubanduslepped, millele on 
asjaomases valitsustevahelises 
kokkuleppes selgesõnaliselt osutatud.
Sellele vaatamata võivad ettevõtjad, kes 
peavad läbirääkimisi kaubanduslepingute 
sõlmimiseks kolmandate riikide 
ettevõtjatega, paluda komisjoni abi, et 
vältida lepete võimalikku vastuolu ELi 
õigusega.

(7) Käesolev otsus ei peaks hõlmama 
äriüksuste vahelisi kokkuleppeid. Sellele 
vaatamata võivad ettevõtjad, kes peavad 
läbirääkimisi kaubanduslepingute 
sõlmimiseks kolmandate riikide 
ettevõtjatega, paluda komisjoni abi, et 
vältida lepete võimalikku vastuolu ELi 
õigusega.

Or. en

Selgitus

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
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those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Muudatusettepanek 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
läbirääkimistel.

(9) Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
teavitada komisjoni läbirääkimistest uute 
valitsustevaheliste kokkulepete sõlmimise
või olemasolevate lepete muutmise üle. 
Kui liikmesriik otsustab komisjoni
teavitada, peaks ta komisjoni 
käimasolevate läbirääkimistega
korrapäraselt kursis hoidma. Liikmesriigid 
võivad kutsuda komisjoni osalema
läbirääkimistel vaatlejana. Samuti võivad 
liikmesriigid paluda komisjoni abi 
kolmandate riikidega peetavatel 
läbirääkimistel.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Takis Hadjigeorgiou

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 

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

mõistliku ajavahemiku jooksul. Nad 
peaksid hoidma komisjoni korrapäraselt 
kursis käimasolevate läbirääkimistega.
Samuti võivad liikmesriigid paluda 
komisjoni abi kolmandate riikidega 
peetavatel läbirääkimistel. Siiski on oluline 
mitte seada ohtu liikmesriikide võimet 
pidada läbirääkimisi kokkulepete sisu üle.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Niki Tzavela

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 
läbirääkimistel.

(9) Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
teavitada komisjoni läbirääkimistest uute 
valitsustevaheliste kokkulepete sõlmimise
või olemasolevate lepete muutmise üle. 
Kui liikmesriik otsustab komisjoni
teavitada, peaks ta komisjoni 
käimasolevate läbirääkimistega
korrapäraselt kursis hoidma. Liikmesriigid 
võivad kutsuda komisjoni osalema
läbirääkimistel vaatlejana. Samuti võivad 
liikmesriigid paluda komisjoni abi 
kolmandate riikidega peetavatel 
läbirääkimistel.

Or. en

Selgitus

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.
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Muudatusettepanek 44
Giles Chichester

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 
läbirääkimistel.

(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.
Liikmesriigid võivad paluda komisjonilt
osaleda läbirääkimistel vaatlejana või 
aidata neid kolmandate riikidega 
peetavatel läbirääkimistel.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 pikaajalistele 
eesmärkidele energia- ja 
kliimavaldkonnas ning esitama arvamuse 
uute läbirääkimiste vajaduse kohta ELi 
õiguses sätestatud nõuete tõttu, mida 
asjaomane liikmesriik peaks 
nõuetekohaselt arvesse võtma. Kui 
liikmesriik ei võta arvamust 
nõuetekohaselt arvesse, peaks komisjon 
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algatama rikkumismenetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Giles Chichester

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 valitsustevahelise 
kokkuleppe üle läbirääkimisi pidanud 
liikmesriigi taotlusel hindama enne 
läbirääkimiste tulemusel koostatud 
kokkuleppe allkirjastamist selle vastavust 
ELi õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Takis Hadjigeorgiou

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) Komisjonil võiks üksnes
valitsustevahelise kokkuleppe üle 
läbirääkimisi pidanud liikmesriigi taotlusel
olla õigus hinnata enne läbirääkimiste 
tulemusel koostatud kokkuleppe 
allkirjastamist selle vastavust ELi õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kõik käesoleva otsusega hõlmatud 
lõplikud, ratifitseeritud kokkulepped tuleks 
edastada komisjonile, et kogu teave oleks 
kättesaadav kõigile teistele 
liikmesriikidele.

(11) Kõik käesoleva otsusega hõlmatud 
lõplikud, ratifitseeritud valitsustevahelised
kokkulepped tuleks edastada komisjonile, 
et kogu teave oleks kättesaadav kõigile 
teistele liikmesriikidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Giles Chichester

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
asjakohase 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Lena Kolarska-Bobińska

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 
teabe kõigile teistele liikmesriikidele
kaitstud vormis 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.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Krišjānis Kariņš

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 
kolmandate riikide valitsuste vahelistes 
kokkulepetes. Selliste mittesiduvate 
standardsätete kasutus peaks välistama 

(13) Pidev valitsustevahelisi kokkuleppeid 
käsitleva teabe vahetamine ELi tasandil 
peaks võimaldama välja töötada parimad 
tavad. Neist parimatest tavadest lähtudes 
peaks komisjon soovitama mittesiduvad
standardsätted, mida saab kasutada 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
valitsuste vahelistes kokkulepetes.
Eelkõige peaks standardsätted 
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valitsustevaheliste kokkulepete vastuolu 
ELi õigusega.

reguleerima valitsustevahelise kokkuleppe 
vastavust ELi konkurentsiõigusele ja 
energia siseturu eeskirjadele. Selliste 
mittesiduvate standardsätete kasutus peaks 
välistama valitsustevaheliste kokkulepete 
vastuolu ELi õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Maria Da Graça Carvalho

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 
kolmandate riikide valitsuste vahelistes 
kokkulepetes. Selliste mittesiduvate 
standardsätete kasutus peaks välistama 
valitsustevaheliste kokkulepete vastuolu 
ELi õigusega.

(13) Pidev valitsustevahelisi kokkuleppeid 
käsitleva teabe vahetamine ELi tasandil 
peaks võimaldama välja töötada parimad 
tavad. Neist parimatest tavadest lähtudes 
peaks komisjon soovitama mittesiduvad
standardsätted, mida saab kasutada 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
valitsuste vahelistes kokkulepetes. Selliste 
mittesiduvate standardsätete kasutus peaks 
välistama valitsustevaheliste kokkulepete 
vastuolu ELi õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Bernd Lange

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 
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kokkulepped oleks kooskõlas ühise 
poliitilise käsitusega.

Or. de

Muudatusettepanek 54
Bernd Lange

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.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Bernd Lange

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 püstitatud eesmärkide 
saavutamine.

Or. de
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Muudatusettepanek 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Konrad Szymański
fraktsiooni ECR nimel

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 
saavutada järjepidevad meetmed energia 
valdkonnas, tagada ELi õiguse järgimine 
ja saavutada energiavarustuse kindlus, 
mis on ette nähtud ELi pikaajaliste 
eesmärkidega energia- ja 
kliimavaldkonnas, sealhulgas 2050. aasta 
tegevuskavas sedastatud eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Silvia-Adriana Ţicău

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
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid
käsitleva teabe vahetamiseks liikmesriikide 
ja komisjoni vahel.

Or. ro

Muudatusettepanek 58
Maria Da Graça Carvalho
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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 energiakokkuleppeid
käsitleva teabe vahetamiseks liikmesriikide 
ning liikmesriikide ja komisjoni vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Otsus ei hõlma valitsustevahelisi 
kokkuleppeid, mis tuleb tervikuna esitada 
muude ELi õiguses sätestatud 
teatamismenetluste kohaselt, välja arvatud 
määruse (EL) nr 994/2010 artikli 13 lõike 6 
kohaselt komisjonile esitatavad 
valitsustevahelised kokkulepped.

2. Otsus ei hõlma valitsustevahelisi 
kokkuleppeid, mis tuleb tervikuna esitada 
muude ELi õiguses sätestatud 
teatamismenetluste kohaselt, välja arvatud 
määruse (EL) nr 994/2010 artikli 13 lõike 6 
kohaselt komisjonile esitatavad 
valitsustevahelised kokkulepped.

Komisjon peaks siiski hindama eespool 
nimetatud liikmesriikide ja kolmandate 
riikide vahel sõlmitud kahepoolsetes 
investeerimiskokkulepetes sisalduvaid 
konkreetseid energiaalaseid sätteid, mis 
on käesoleva otsuse reguleerimisala 
seisukohast olulised, ning esitama selle 
kohta liikmesriikidele ja parlamendile 
aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – 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
energiaalased kokkulepped. Käesoleva 
otsuse tähenduses tuleks 
valitsustevahelisteks kokkulepeteks lugeda 
ka kokkulepped, mis sõlmitakse 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
omanduses olevate äriüksuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – 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;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „valitsustevahelised kokkulepped” –
kõik liikmesriikide ja kolmandate riikide 
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vahelised õiguslikult siduvad kokkulepped, 
mis mõjutavad tõenäoliselt energia siseturu 
korraldust või toimimist või ELi 
energiavarustuse kindlust;

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

Or. en

Muudatusettepanek 63
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – 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
või vastastikuse mõistmise 
memorandumid, mis mõjutavad 
tõenäoliselt energia siseturu korraldust või 
toimimist või ELi energiavarustuse 
kindlust;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – 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 võivad mõjutada energia siseturu 
korraldust või toimimist või ELi 
energiavarustuse kindlust;

Or. en
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Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja artikli 107 lõike 1 sõnastusele vastav mõiste 
„võivad mõjutada” peaks olema asjakohasem, et kirjeldada energiavarustuse kindluse 
siseturule avalduvaid erinevaid tagajärgi nüüd ja praegu.

Muudatusettepanek 65
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „kaubanduskokkulepped” – kõik 
äriüksuste vahelised õiguslikult siduvad 
kokkulepped, mis käsitlevad 
energiainfrastruktuuri arendamist, 
käitamist või toimimist, tarneid või 
teenuseid kolmandast riigist ning mis 
tõenäoliselt mõjutavad energia siseturu 
korraldust või toimimist või ELi 
energiavarustuse kindlust.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Bendt Bendtsen

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 

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. Kuue kuu jooksul pärast seda, 
kui on esitatud valitsustevahelised 
kokkulepped tervikuna, hindab komisjon 



PE480.533v01-00 28/72 AM\889089ET.doc

ET

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.

nende kooskõla ELi õiguse, eriti ELi 
konkurentsiõiguse ja energia siseturgu 
reguleerivate õigusaktidega. Kui komisjon 
leiab, et valitsustevaheline kokkulepe ei 
ole kooskõlas ELi õigusega, teeb 
asjaomane liikmesriik kõik vajalikud 
sammud tuvastatud vastuolu 
kõrvaldamiseks. Komisjon teeb saadud 
dokumendid kõigile teistele 
liikmesriikidele elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks, kuid ei avalikusta 
asjaomase liikmesriigi poolt 
konfidentsiaalseks liigitatud teavet.

Or. da

Muudatusettepanek 67
Niki Tzavela

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. See kohustus ei kehti 
äriüksuste vaheliste kokkulepete kohta. 
Kuue kuu jooksul pärast seda, kui on 
esitatud valitsustevahelised kokkulepped 
tervikuna, st koos lisade, muude neis 
selgesõnaliselt osutatud tekstide ja 
muudatustega, hindab komisjon nende 
kooskõla liidu õiguse, eriti ELi 
konkurentsiõiguse ja energia siseturgu 
reguleerivate õigusaktidega. Kui esitatud 
valitsustevaheline kokkulepe ei ole 
kooskõlas liidu õigusega, teeb liikmesriik 
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kõik vajalikud sammud tuvastatud 
vastuolu kõrvaldamiseks. Komisjon teeb 
saadud dokumendid kõigile teistele 
liikmesriikidele elektrooniliselt 
kättesaadavaks, kuid ei avalikusta 
asjaomase liikmesriigi poolt 
konfidentsiaalseks liigitatud teavet.

Or. en

Selgitus

Ei ole vaja esitada muid tekste, mis ei mõjuta siseturgu. Äriüksuste vahelised kokkulepped on 
konkurentsi seisukohalt olulised vahendid, mis peavad jääma konfidentsiaalseks. Vastasel 
korral saab kahjustada ettevõtte äriline tugevus.

Muudatusettepanek 68
Marian-Jean Marinescu

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. Kuue kuu jooksul pärast seda, 
kui on esitatud valitsustevahelised 
kokkulepped tervikuna, st koos lisade, 
muude neis selgesõnaliselt osutatud 
tekstide ja muudatustega, edastab 
komisjon asjaomastele liikmesriikidele 
oma kommentaarid selle kohta, kas 
kokkulepped on kooskõlas liidu õigusega. 
Liikmesriigid teevad kõik endast oleneva, 
et järgida neid kommentaare võimalikult 
varases etapis ning hiljemalt esimese 
muutmise või uute läbirääkimiste käigus.
Komisjon teeb saadud dokumendid (välja 
arvatud artikli 7 kohaselt märgitud 
konfidentsiaalsed osad) ja vajaduse korral 
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märkuse liidu õigusele mittevastavuse 
kohta 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.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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, välja arvatud artikli 7 
kohaselt märgitud konfidentsiaalsed osad, 
kõigile teistele liikmesriikidele 
elektrooniliselt kättesaadavaks. Juhul kui 
esitatud valitsustevaheline kokkulepe ei 
ole kooskõlas liidu õigusega, algatab 
komisjon rikkumismenetluse. 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Lena Kolarska-Bobińska

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. Liikmesriigid esitavad nende 
kokkulepete versioonid kõigis ametlikes 
keeltes ning lisaks iga kokkuleppe 
kokkuvõtte komisjoni kolmes töökeeles. 
Komisjon teeb saadud dokumendid kõigile 
teistele liikmesriikidele turvalisel 
elektroonilisel kujul 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.

Or. en

Selgitus

Kõiki keeleversioone vajavad komisjon ja teised liikmesriigid selleks, et tagada täielik 
arusaamine kokkuleppest ja märgata võimalikke lahkarvamusi või vigu eri keeleversioonides. 
Iga kokkuleppe kokkuvõte komisjoni kolmes töökeeles võimaldab liikmesriikide ametnikel 
paremini aru saada kokkuleppest, mis on neile võõras keeles (nt ametlik dokument, mis on 
ainult vene ja kreeka keeles, võib kontrollimisel raskusi valmistada Hispaania ametnikule).

Muudatusettepanek 71
Gaston Franco
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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 mitteäriliste tekstide ja 
muudatustega hiljemalt kolm kuud pärast 
käesoleva otsuse jõustumist. Komisjon teeb 
saadud dokumendid kõigile teistele 
liikmesriikidele kättesaadavaks sobival 
kujul, mis tagab tundliku teabe kaitsmise. 
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Takis Hadjigeorgiou

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 

1. Liikmesriigid võivad mõistliku 
ajavahemiku jooksul esitada komisjonile 
kõik nende ja kolmandate riikide vahelised 
olemasolevad ja ajutiselt kohaldatavad 
valitsustevahelised kokkulepped tervikuna, 
st koos lisade, muude neis selgesõnaliselt 
osutatud tekstide ja muudatustega. 
Komisjon teeb saadud dokumendid kõigile 
teistele liikmesriikidele elektrooniliselt 
kättesaadavaks. Käesoleva otsuse 
kohaldamisel loetakse esitatuks 
olemasolevad või ajutiselt kohaldatavad 
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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.

valitsustevahelised kokkulepped, mis on 
esitatud komisjonile käesoleva otsuse 
jõustumise kuupäevaks vastavalt määrusele 
(EL) nr 994/2010 ja kooskõlas käesoleva 
lõike nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, kuid ei avalikusta 
asjaomase liikmesriigi poolt 
konfidentsiaalseks liigitatud teavet. 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Giles Chichester
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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. Välja arvatud artikli 7 
kohaselt märgitud konfidentsiaalsed osad, 
teeb komisjon 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.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Fiorello Provera

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 

1. Liikmesriigid võivad komisjonile esitada 
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. See kohustus ei kehti 
äriüksuste vaheliste kokkulepete kohta.
Komisjon teeb saadud dokumendid kõigile 
teistele liikmesriikidele elektrooniliselt 
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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.

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.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjate vahelised kokkulepped tuleb käesolevast otsusest selgelt välja jätta. Selliste 
kokkulepete kohta teabe avaldamine võib tõsiselt kahjustada iga Euroopa ettevõtte ärilist 
võimekust võrreldes ELi mittekuuluvate tarnijatega ning tulla kahjuks siseturu konkurentsile 
ja varustuskindlusele ELis.

Muudatusettepanek 76
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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. 

välja jäetud
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Komisjoni algatusel või asjaomase riigi 
taotluse korral võib komisjon osaleda 
läbirääkimistel vaatlejana.

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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.

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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 (välja arvatud artikli 7 
kohaselt märgitud konfidentsiaalsed osad) 
ja vajaduse korral märkuse liidu õigusele 
mittevastavuse kohta kõigile teistele 
liikmesriikidele elektrooniliselt 
kättesaadavaks. Asjaomane liikmesriik 
hoiab komisjoni korrapäraselt kursis 
käimasolevate läbirääkimistega. Kahe 
nädala jooksul pärast seda, kui liikmesriik 
on komisjoni teavitanud, edastab 
komisjon asjaomastele liikmesriikidele 
oma kommentaarid selle kohta, kas 
läbirääkimiste tulemusel sõlmitav 
kokkulepe on kooskõlas liidu õigusega. 
Komisjoni algatusel või asjaomase riigi 
taotluse korral võib komisjon osaleda 



AM\889089ET.doc 37/72 PE480.533v01-00

ET

läbirääkimistel vaatlejana.

Or. en

Muudatusettepanek 78
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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.

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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 osaleb komisjon 
läbirääkimistel vaatlejana. Komisjon 
edastab läbirääkimisi pidavale 
liikmesriigile mittesiduvad standardsätted, 
mis on välja töötatud artikli 6 lõike 1 
kohaselt, ning annab läbirääkimisi 
pidavale liikmesriigile muud juriidilist 
nõu selle kohta, kuidas vältida 
läbirääkimiste tulemusel koostatava 
valitsustevahelise kokkuleppe vastuolu 
liidu õigusega. Kui liikmesriik palub 
kolmanda riigiga läbirääkimisteks 
komisjoni abi, annab komisjon palutud 
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abi.

Or. en

Selgitus

Standardsätete olemasolu läbirääkimiste alustamisel aitaks väga varases etapis vältida 
valitsustevaheliste kokkulepete vastuolu liidu õigusega. Kuna kogu kokkulepe peab olema 
kooskõlas liidu õigusega ning standardsätted ei pruugi hõlmata tervet lepet, siis annab 
komisjon täiendavat õigusabi, et vältida võimalikke vastuolusid. Juhul kui liikmesriik palub 
komisjonilt aktiivset toetust läbirääkimisprotsessis, siis ei tuleks komisjonile jätta 
valikuvõimalust, kas abistada või mitte.

Muudatusettepanek 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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.

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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. Asjaomane 
liikmesriik hoiab komisjoni korrapäraselt 
kursis käimasolevate läbirääkimistega.

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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.

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
kolmanda riigiga läbirääkimisi 
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. 
Komisjonil on õigus osaleda 
läbirääkimistel vaatlejana ning anda 
asjaomase liikmesriigi palvel talle 
juriidilist nõu.

Or. en

Selgitus

Õigusliku selguse suurendamiseks tuleks otsuses määrata täpne tähtaeg, mille jooksul 
liikmesriigid peavad teatama komisjonile oma kavatsusest alustada läbirääkimisi. Komisjonil 
peaks olema õigus osaleda neil läbirääkimistel, et ta saaks nõuetekohaselt abistada 
liikmesriike vastavalt käesoleva otsuse artiklile 4, ning taotluse korral anda neile juriidilist 
nõu läbirääkimiste ajal.
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Muudatusettepanek 81
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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.

2) Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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. Komisjon 
annab liikmesriikidele tegevusjuhendi 
läbirääkimiste pidamiseks eesmärgiga 
tagada vastavus ELi õigusaktidele, 
liikmesriikide solidaarsus ja 
energiavarustus. Asjaomane liikmesriik 
hoiab komisjoni korrapäraselt kursis 
käimasolevate läbirääkimistega. Komisjoni 
algatusel või asjaomase riigi taotluse korral 
võib komisjon osaleda läbirääkimistel 
vaatlejana.

Or. ro

Muudatusettepanek 82
Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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.

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
kolmanda riigiga läbirääkimisi 
olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 
muutmiseks või uue valitsustevahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, võib oma 
kavatsusest kirjalikult teatada 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. See kohustus ei 
kehti äriüksuste vaheliste kokkulepete 
kohta. Asjaomane liikmesriik hoiab 
komisjoni korrapäraselt kursis 
käimasolevate läbirääkimistega. Komisjoni 
algatusel või asjaomase riigi taotluse korral 
võib komisjon osaleda läbirääkimistel 
vaatlejana.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjate vahelised kokkulepped tuleb käesolevast otsusest välja jätta, sest nad on olulised 
siseturu konkurentsi seisukohalt. Eelkõige eelnev teabe avaldamine selliste kokkulepete kohta 
võib tõsiselt kahjustada iga Euroopa ettevõtte positsiooni läbirääkimistel võrreldes ELi 
mittekuuluvate tarnijatega ning tulla kahjuks ELi varustuskindlusele.

Muudatusettepanek 83
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
kolmanda riigiga läbirääkimisi 
olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
kolmanda riigiga läbirääkimisi 
olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 
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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.

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. Välja arvatud 
artikli 7 kohaselt märgitud 
konfidentsiaalsed osad, teeb komisjon
saadud teabe kõigile liikmesriikidele 
elektrooniliselt kättesaadavaks. Asjaomane 
liikmesriik hoiab komisjoni korrapäraselt 
kursis käimasolevate läbirääkimistega. 
Asjaomase liikmesriigi taotluse korral võib 
komisjon osaleda läbirääkimistel 
vaatlejana.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada
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 

2. Liikmesriik, kes alustab kolmanda 
riigiga läbirääkimisi olemasoleva 
valitsustevahelise kokkuleppe muutmiseks 
või uue valitsustevahelise kokkuleppe 
sõlmimiseks, teatab sellest kirjalikult 
komisjonile. 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 
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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.

elektrooniliselt kättesaadavaks. Asjaomane 
liikmesriik hoiab komisjoni korrapäraselt 
kursis käimasolevate läbirääkimistega. 
Asjaomase liikmesriigi taotluse korral võib 
komisjon osaleda läbirääkimistel 
vaatlejana.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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.

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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. 
Liikmesriigid võivad kutsuda komisjoni 
osalema läbirääkimistel vaatlejana.

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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.

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
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 
turvalisel elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks. Asjaomane liikmesriik 
hoiab komisjoni korrapäraselt kursis 
käimasolevate läbirääkimistega. Komisjoni 
algatusel või asjaomase riigi taotluse korral 
võib komisjon osaleda läbirääkimistel 
vaatlejana.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pärast läbirääkimiste lõppemist 
esitavad liikmesriigid läbirääkimiste 
tulemusel juba koostatud, kuid veel 
allkirjastamata valitsustevahelise 
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kokkuleppe koos lisade ja muude selles 
selgesõnaliselt osutatud tekstidega 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikidelt ei nõuta, et nad 
esitaksid komisjonile teavet, mida nad 
peavad konfidentsiaalseks.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 muudatuse koos selle lisadega. 
Juhul kui neis lepetes on selgesõnaliselt 
osutatud muudele tekstidele, siis esitavad 
liikmesriigid lisaks veel need muud 
tekstid, kui need sisaldavad elemente, mis 
mõjutavad energia siseturu toimimist või 
liidu energiavarustuse kindlust. See 
kohustus ei kehti aga äriüksuste vaheliste 
kokkulepete kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 90
Niki Tzavela

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 muudatuse koos selle lisadega. 
Juhul kui neis lepetes on selgesõnaliselt 
osutatud muudele tekstidele, siis esitavad 
liikmesriigid lisaks veel need muud 
tekstid, kui need sisaldavad elemente, mis 
mõjutavad energia siseturu toimimist või 
liidu energiavarustuse kindlust. See 
kohustus ei kehti aga äriüksuste vaheliste 
kokkulepete kohta.

Or. en

Selgitus

Komisjonile tuleks esitada ainult niisugused muud tekstid, millel on mõju siseturule. 
Äriüksuste vahelised kokkulepped on konkurentsi seisukohalt olulised ning peavad jääma 
konfidentsiaalseks. Vastasel korral saab kahjustada ettevõtte äriline tugevus. Dokumentide 
edasisaatmine komisjonist kõigile teistele liikmesriikidele ületab ministrite nõukogu 4. 
veebruari sellekohaseid volitusi.

Muudatusettepanek 91
Fiorello Provera

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 

3. Pärast valitsustevahelise kokkuleppe või 
valitsustevahelise kokkuleppe muudatuse 
ratifitseerimist võib asjaomane liikmesriik 
esitada vastava kokkuleppe või 
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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.

kokkuleppe muudetud osa koos lisade ja 
muude leppes või muudetud osas 
selgesõnaliselt osutatud dokumentidega, 
välja arvatud äriüksuste vahelised 
kokkulepped, komisjonile, kes teeb saadud 
dokumendid, välja arvatud artikli 7 
kohaselt märgitud konfidentsiaalsed osad, 
kõigile teistele liikmesriikidele 
elektrooniliselt kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjate vahelised kokkulepped tuleb käesolevast otsusest selgelt välja jätta, sest nad on 
olulised siseturu konkurentsi seisukohalt. Eelkõige võib eelnev või hilisem teabe avaldamine 
selliste kokkulepete kohta tõsiselt kahjustada iga Euroopa ettevõtte ärilist tugevust ja 
positsiooni läbirääkimistel võrreldes ELi mittekuuluvate tarnijatega ning tulla kahjuks 
siseturu konkurentsile ja ELi varustuskindlusele.

Muudatusettepanek 92
Gaston Franco

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 
vastava kokkuleppe või kokkuleppe 
muudetud osa koos lisade ja muude leppes 
või muudetud osas selgesõnaliselt osutatud 
mitteäriliste dokumentidega komisjonile, 
kes teeb saadud dokumendid, välja arvatud 
artikli 7 kohaselt märgitud 
konfidentsiaalsed osad, kõigile teistele 
liikmesriikidele elektrooniliselt 
kättesaadavaks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 93
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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 turvalisel 
elektroonilisel kujul kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Kaubanduskokkulepped ja vastastikuse 

mõistmise memorandumid
Komisjonil on õigus taotleda juurdepääsu 
energiaprojektide 
kaubanduskokkulepetele koos lisade ja 
muude dokumentidega ning vastastikuse 
mõistmise memorandumitele, mille on 
sõlminud äriüksused ja liikmesriigid, 
juhul kui energiaprojekt, mida alustatakse 
või lõpetatakse kolmandas riigis ja mis 
tõenäoliselt mõjutab energia siseturgu või 
energiavarustuse kindlust, ei ole 
valitsustevahelise kokkuleppe objekt. 
Sellise taotluse korral on osalevatel 
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äriüksustel või liikmesriikidel kolm kuud 
aega, et esitada taotletud dokumendid või 
üksikasjalik selgitus selle kohta, miks 
projekt ei mõjuta energia siseturgu või 
energiavarustuse kindlust. Komisjon võib 
selle selgitusega nõustuda või taotluse 
uuesti esitada.
Kuue kuu jooksul pärast nõutud 
dokumentide esitamist hindab komisjon 
nende kooskõla liidu õiguse, eriti ELi 
konkurentsiõiguse ja energia siseturgu 
reguleerivate õigusaktidega. Kui esitatud 
kaubanduskokkulepe või vastastikuse 
mõistmise memorandum ei ole kooskõlas 
liidu õigusega, teevad äriüksused kõik 
vajalikud sammud tuvastatud vastuolu 
kõrvaldamiseks.
Kui soovitusi arvesse ei võeta ning 
endiselt on tõsiseid kahtlusi, et 
allkirjastatud kaubanduskokkulepe või 
vastastikuse mõistmise memorandum ei 
ole kooskõlas liidu õigusega, võib 
komisjon paluda liikmesriigil või 
liikmesriikidel kaaluda kohtumenetluse 
algatamist kokkuleppele allakirjutanute 
vastu või algatada ise kohtumenetluse, 
mis vastab aluslepingutele või mis on 
võimalik asjaomases rahvusvahelises 
organisatsioonis, mille liige EL on.
Komisjon ei tee saadud dokumente 
kättesaadavaks kõigile teistele 
liikmesriikidele ega muudele organitele 
ning käsitleb kõiki käesoleva artikli 
kohaselt saadud dokumente 
konfidentsiaalsena. Saadud dokumendid 
avalikustatakse asjaomastele 
ametiasutustele üksnes kohtumenetluse 
korral. Liikmesriike teavitatakse sellest, et 
dokumente on käesoleva artikli kohaselt 
taotletud ning kas taotlus on 
rahuldamata, rahuldatud või tagasi 
võetud.

Or. en
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Selgitus

See artikkel on vajalik selleks, et liikmesriigid ja äriüksused ei püüaks vältida käesoleva 
otsuse kohaldamist seeläbi, et sõlmitakse üksnes kaubanduskokkuleppeid, aga mitte 
valitsustevahelisi kokkuleppeid rahvusvaheliste energiaprojektide kohta. Selle artikli kohaselt 
saaks komisjon kontrollida kõiki projekte konfidentsiaalsust säilitades.

Muudatusettepanek 95
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni abi välja jäetud
Liikmesriik, kes teatab komisjonile 
kooskõlas artikli 3 lõikega 2 oma 
kavatsusest alustada läbirääkimisi 
olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 
muutmiseks või uue valitsustevahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, võib paluda 
kolmanda riigiga läbirääkimiste ajaks 
komisjoni abi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 1 juba käsitleb selle artikli sisu.

Muudatusettepanek 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik, kes teatab komisjonile 
kooskõlas artikli 3 lõikega 2 oma 
kavatsusest alustada läbirääkimisi 
olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 

Kui liikmesriik teatab komisjonile 
kooskõlas artikli 3 lõikega 2 oma 
kavatsusest alustada läbirääkimisi 
olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 
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muutmiseks või uue valitsustevahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, võib paluda
kolmanda riigiga läbirääkimiste ajaks 
komisjoni abi.

muutmiseks või uue valitsustevahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, võib komisjon 
läbirääkimistel kolmanda riigiga kas omal 
algatusel või liikmesriigi palvel osaleda 
vaatlejana ning anda õigusnõu, kuidas 
saavutada valitsustevaheline kokkulepe 
täielikus vastavuses liidu õigusaktidega.

 Or. en

Muudatusettepanek 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

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 kahe
nädala jooksul nende lõpuleviimisest ning 
esitab veel allkirjastamata 
valitsustevahelise kokkuleppe projekti 
koos lisade ja muude selles selgesõnaliselt 
osutatud tekstidega komisjonile 
hindamiseks. Kahe kuu jooksul pärast 
läbirääkimiste lõpuleviimisest teavitamist 
teatab komisjon kõnealusele liikmesriigile 
kõigist kahtlustest seoses saavutatud
kokkuleppe, selle lisade ja muude selles 
selgesõnaliselt osutatud tekstide 
vastavusega ELi õigusele, eriti 
kaubandus- ja investeerimiseeskirjadele, 
energia siseturgu reguleerivatele 
õigusaktidele, samuti liidu energia- ja 
kliimapoliitika pikaajalistele 
eesmärkidele. 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, 
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et läbirääkimistel saavutatud, kuid veel 
allkirjastamata kokkulepe ei ole liidu 
õigusega kooskõlas, lükkab ta kokkuleppe 
allkirjastamise veel kahe kuu võrra edasi. 
Nende kahe kuu jooksul esitab komisjon 
õigusliku arvamuse.
Kui õigusliku arvamusega tuvastatakse 
vastuolu läbirääkimistel saavutatud 
kokkuleppe ja liidu õiguse vahel, 
täpsustab komisjon, milles see seisneb ja 
annab soovitused vastuolu 
kõrvaldamiseks.
Liikmesriigid peavad komisjoni soovitusi 
nõuetekohaselt arvesse võtma ja vajadusel 
kokkuleppe üle uuesti läbirääkimisi 
pidama. Kui soovitusi arvesse ei võeta 
ning endiselt on tõsiseid kahtlusi, et 
allkirjastatud valitsustevaheline 
kokkulepe ei vasta liidu õigusele, peab 
komisjon kaaluma rikkumismenetluse 
algatamist.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

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 

1. Läbirääkimistel valitustevahelise 
kokkuleppe saavutanud liikmesriik 
teavitab komisjoni võimalikult kiiresti, 
kuid kahe nädala jooksul pärast 
läbirääkimiste lõpetamist sellest, et 
läbirääkimised on lõpule viidud, ning 
esitab komisjonile hindamiseks 
läbirääkimistel saavutatud, ent veel 
allkirjastamata valitsustevahelise 
kokkuleppe projekti koos lisade ja muude 
kokkuleppes selgesõnaliselt osutatud 
tekstidega. Kahe kuu jooksul pärast 
läbirääkimiste lõpuleviimisest teavitamist 
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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.

teatab komisjon omal algatusel või 
valitsustevahelise kokkuleppe üle 
läbirääkimisi pidanud liikmesriigi taotlusel
asjaomasele liikmesriigile kõigist 
kahtlustest seoses koostatud kokkuleppe,
selle lisade ja muude selles selgesõnaliselt 
osutatud tekstide vastavusega ELi 
õigusele, eriti liidu konkurentsiõigusele ja 
ELi energia siseturgu reguleerivatele 
õigusaktidele. Asjaomane liikmesriik ei 
tohi kirjutada kõnealusele kokkuleppele 
alla kahe kuu jooksul pärast leppe eelnõu 
esitamist komisjonile. Kui komisjon ei ole
selle aja jooksul vastanud, siis 
otsustatakse, et komisjon ei ole 
vastuväiteid esitanud. Kui liikmesriik on 
saanud komisjonilt vastuse, et 
läbirääkimistel saavutatud, kuid veel 
allkirjastamata kokkulepe ei ole liidu 
õigusega kooskõlas, lükkab ta kokkuleppe 
allkirjastamise veel kahe kuu võrra edasi. 
Komisjon esitab nende kahe kuu jooksul 
õigusliku arvamuse.
2. Komisjon täpsustab oma õiguslikus 
arvamuses, milles tuvastatud vastuolu 
seisneb, ja annab soovitused selle 
vastuolu kõrvaldamiseks.
3. Liikmesriigid peavad komisjoni 
soovitusi nõuetekohaselt arvesse võtma ja 
vajadusel kokkuleppe üle uuesti 
läbirääkimisi pidama. Kui soovitusi 
arvesse ei võeta ning endiselt on kahtlusi, 
et allkirjastatud valitsustevaheline 
kokkulepe ei vasta ELi õigusele, peab 
komisjon kaaluma rikkumismenetluse 
algatamist.

Or. da

Muudatusettepanek 99
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1
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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.

Enne läbirääkimistel saavutatud 
valitsustevaheliste kokkulepete 
allkirjastamist esitavad liikmesriigid need 
komisjonile hindamiseks. Komisjon
hindab nelja nädala jooksul pärast
läbirääkimistel saavutatud kokkuleppe
saamist selle vastavust ELi õigusele, 
eelkõige kaubandus- ja 
investeerimiseeskirjadele ning energia 
siseturgu reguleerivatele õigusaktidele, 
samuti liidu energia- ja kliimapoliitika 
pikaajalistele eesmärkidele.
Asjaomane liikmesriik ei tohi kirjutada 

kõnealusele kokkuleppele alla nelja kuu 
jooksul pärast leppe eelnõu esitamist 
komisjonile. Asjaomase liikmesriigi 
nõusolekul võib hindamisperioodi 
pikendada. Kui komisjon ei ole 
hindamisperioodi jooksul arvamust 
esitanud, siis otsustatakse, et komisjon ei 
ole vastuväiteid esitanud.

Or. de

Muudatusettepanek 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

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 

Pärast läbirääkimiste lõppemist teavitab 
asjaomane liikmesriik komisjoni 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt kahe
nädala jooksul nende lõpuleviimisest ning 
esitab veel allkirjastamata
valitsustevahelise kokkuleppe projekti 
koos lisade ja muude kokkuleppes 
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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.

selgesõnaliselt osutatud tekstidega 
komisjonile hindamiseks. See kohustus ei 
kehti aga äriüksuste vaheliste kokkulepete 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

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 

Enne kokkuleppe allkirjastamist 
teavitavad liikmesriigid komisjoni 
läbirääkimiste lõpuleviimisest ning 
esitavad komisjonile kokkuleppe projekti. 
Komisjon edastab nelja nädala jooksul 
pärast tema teavitamist läbirääkimiste 
lõpuleviimisest asjaomasele liikmesriigile 
oma kommentaarid kokkuleppe ELi 
õigusele mittevastavuse kohta, kui 
komisjonil selliseid kommentaare on. 
Enne kokkuleppe allkirjastamist võtab 
asjaomane liikmesriik komisjoni lõplikke 
soovitusi kokkuleppe projektis arvesse 
ning vajaduse korral peab kokkuleppe üle
uuesti läbirääkimisi. Kui komisjon ei ole 
hindamisperioodi jooksul arvamust 
esitanud, siis otsustatakse, et komisjon ei 
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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.

ole vastuväiteid esitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

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.

Valitsustevaheliste kokkulepete puhul, 
mis on komisjonile esitatud vastavalt 
artikli 3 lõikele 3, hindab komisjon mitte 
hiljem kui kolme kuu jooksul pärast 
kokkuleppe esitamist kas omal algatusel
või kokkuleppe esitanud liikmesriigi 
taotlusel kokkuleppe vastavust ELi 
õigusele ning teavitab liikmesriiki 
kõikidest oma hinnangus tuvastatud 
mittevastavustest, selgitab iga 
mittevastavuse õiguslikke põhjusi ning 
annab soovitusi mittevastavuste 
kõrvaldamiseks. Asjaomane liikmesriik ei 
tohi nimetatud kolme kuu jooksul
kõnealusele kokkuleppele alla kirjutada.
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.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

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 kahe
nädala jooksul nende lõpuleviimisest ning 
esitab veel allkirjastamata
valitsustevahelise kokkuleppe projekti 
koos lisade ja muude selles selgesõnaliselt 
osutatud tekstidega komisjonile 
hindamiseks. See kohustus ei kehti aga 
äriüksuste vaheliste kokkulepete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1
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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.

Liikmesriigid esitavad läbiräägitud, kuid 
veel allkirjastamata valitsustevaheliste 
kokkulepete projektid komisjonile 
hindamiseks. Komisjon hindab nelja 
nädala jooksul pärast läbirääkimistel 
saavutatud kokkuleppe saamist selle 
vastavust ELi õigusele, eelkõige 
konkurentsiõigusele ja ELi energia 
siseturgu reguleerivatele õigusaktidele 
ning liidu pikaajalistele eesmärkidele 
energia- ja kliimavaldkonnas. Asjaomane 
liikmesriik ei tohi kirjutada kõnealusele 
kokkuleppele hindamisperioodi jooksul
alla. Asjaomase liikmesriigi nõusolekul 
võib hindamisperioodi pikendada. Kui 
komisjon ei ole hindamisperioodi jooksul 
arvamust esitanud, siis otsustatakse, et 
komisjon ei ole vastuväiteid esitanud.

Or. en

Selgitus

Kohustuslik vastavuse eelkontroll, mis hõlmab ka pikaajalisi eesmärke ja siseturgu 
reguleerivaid õigusakte, võib aidata liikmesriike aegsasti hoiatada ja sellega saab ära hoida 
vajaduse pidada uusi keerulisi läbirääkimisi valitsustevahelise kokkuleppe üle.

Muudatusettepanek 105
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib omal algatusel kuni nelja Komisjon hindab valitsustevahelise 
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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.

kokkuleppe üle läbirääkimisi pidanud 
liikmesriigi taotlusel enne läbirääkimiste 
tulemusel koostatud kokkuleppe 
allkirjastamist selle vastavust ELi õigusele.
Juhul kui 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 kahe kuu jooksul pärast 
leppe eelnõu esitamist komisjonile.
Asjaomase liikmesriigi nõusolekul võib 
hindamisperioodi pikendada. Kui 
vastavuskontrolli on taotletud, ja vältimaks 
tarbetuid viivitusi kokkuleppe 
allkirjastamisel, teavitab komisjon
liikmesriiki võimalikult kiiresti enne 
hindamisperioodi lõppu, kas tal on kavas 
vastuväiteid esitada. Komisjon püüab 
avaldada oma positiivset või negatiivset 
arvamust kõigis vastavuskontrolli 
küsimustes, kuid kui komisjon ei ole 
hindamisperioodi jooksul arvamust 
esitanud, siis otsustatakse, et komisjon ei 
ole vastuväiteid esitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Takis Hadjigeorgiou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

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 

Komisjon võib valitsustevahelise 
kokkuleppe üle läbirääkimisi pidanud 
liikmesriigi taotlusel hinnata enne 
läbirääkimiste tulemusel koostatud 
kokkuleppe allkirjastamist selle vastavust 
ELi õigusele. Juhul kui asjaomane 
liikmesriik soovib sellist eelkontrolli, et 
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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.

selgitada välja, kas läbirääkimiste 
tulemusel koostatud kokkulepe vastab ELi 
õigusele, esitatakse läbirääkimiste 
tulemusel koostatud, kuid alles 
allkirjastamata kokkuleppe eelnõu 
komisjonile hindamiseks. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

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.

Komisjon võib ühe liikmesriigi taotlusel
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 
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.
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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.

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Michael Theurer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon esitab valitsusvaheliste 
kokkuleppe projekti hindamise 
tulemusena negatiivse arvamuse, pakub ta 
asjaomasele liikmesriigile välja 
võimalikud lahenduse või täpsustab uusi 
läbirääkimisi vajavaid küsimusi, mida 
asjaomane liikmesriik peab 
nõuetekohaselt arvesse võtma.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon tuvastab vastuolu 
läbirääkimistel saavutatud kokkuleppe ja 
liidu õiguse vahel, tuleb liikmesriigil see 
tuvastatud vastuolu kõrvaldada. Kui 
liikmesriik allkirjastab kokkuleppe, ilma 
et oleks vastuolu kõrvaldanud, võib 
komisjon algatada rikkumismenetluse.



PE480.533v01-00 62/72 AM\889089ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 110
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koos õigusliku arvamusega koostab 
komisjon ka analüüsi, milles näidatakse, 
kui suures ulatuses on asjaomane kolmas 
riik ise kasutusele võtnud ja jõustanud 
õigusakte, mis on samalaadsed kui ELi 
energiavaldkonna õigusaktid, eriti 
kolmanda energiapaketi normid.

Or. da

Muudatusettepanek 111
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon esitab valitsusvaheliste 
kokkuleppe projekti hindamise 
tulemusena negatiivse arvamuse, pakub ta 
välja võimalikud lahendused või täpsustab 
uusi läbirääkimisi vajavaid küsimusi, 
mida asjaomasel liikmesriigil tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleks ära näidata iga kontrollietapi tulemused, s.t komisjon peab pakkuma lahendusi 
ning liikmesriik peab komisjoni soovitusi arvesse võtma.
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Muudatusettepanek 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Energia- ja investeerimiskokkulepete 

seostatus
Euroopa Komisjon peab tagama, et 
energiaalased kokkulepped, mis 
sisaldavad sätteid investeerimise kohta, 
oleksid kooskõlas kahepoolseid 
investeerimiskokkuleppeid käsitlevate 
liidu õigusaktide ja liidu 
investeerimispoliitikaga, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi sellest tulenevate 
järelevalve- ja arvamuseõigustega. 
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu nendest konkreetsetest sätetest, 
mis on olulised käesoleva otsusega seoses.

Or. en

Selgitus

Energia- ja investeerimiskokkulepete seostatus ei ole vajalik mitte ainult hea 
poliitikakujundamise huvides, vaid selles peab kajastuma ka mitmesuguste osalevate 
institutsioonide pädevus, nagu see on kindlaks määratud Lissaboni lepinguga. See hõlmab 
näiteks Euroopa Parlamendi järelevalveõigust investeerimispoliitika valdkonnas.

Muudatusettepanek 113
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hõlbustab liikmesriikide 
tegevuse kooskõlastamist, mis võimaldab 

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

Or. de

Muudatusettepanek 114
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) taotleda energia- ja 
investeerimiskokkulepete seostatust. 
Euroopa Komisjon tagab 
investeerimissätteid sisaldavate 
energiakokkulepete kooskõla 
kahepoolseid investeerimiskokkuleppeid 
sisaldavate õigusaktidega. Komisjon 
kindlustab ka Euroopa Parlamendi 
osalemisõiguse tulevaste 
investeerimissätteid sisaldavate 
energiakokkulepete puhul. Eelkõige tuleb
arvesse võtta Euroopa Parlamendi 
soovitusi tulevase investeerimispoliitika 
kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 115
Niki Tzavela

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 teha 
sellekohaseid ettepanekuid,

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
standardsätted, mille kasutamine tagaks 
tulevaste valitsustevaheliste kokkulepete 
täieliku kooskõla ELi energiaalaste 
õigusaktidega ja energiavarustuse 
kindluse sellise taseme, mis on ette nähtud 
ELi pikaajalistes energia- ja kliimaalastes 
eesmärkides.

Or. en

Selgitus

Vältimaks uusi läbirääkimisi kokkulepete üle, tuleks algusest peale arvesse võtta ELi 
pikaajalisi energia- ja kliimaalaseid eesmärke.

Muudatusettepanek 117
András Gyürk

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 aitaks tunduvalt suurendada
tulevaste valitsustevaheliste kokkulepete 
kooskõla ELi energiaalaste õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Standardsätete rakendamine aitab suurendada läbirääkimistel saavutatud valitsustevahelise 
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kokkuleppe vastavust liidu õigusele, kuid ei taga kokkuleppe nende osade täielikku vastavust, 
mille kohta standardsätted puuduvad.

Muudatusettepanek 118
Giles Chichester

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 
standardsätted, mille rakendamine aitaks 
tagada tulevaste valitsustevaheliste 
kokkulepete täieliku kooskõla ELi 
energiaalaste õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) koordineerida kokkuleppeid, et oleks 
tagatud, et füüsiline maht ja torujuhtmete 
läbilaskevõime on omavahel vastavuses 
ning vastavad ka energia- ja 
kliimaalastele eesmärkidele ning 
varustuskindluse tasemele, mis on välja 
kujundatud seoses liidu pikaajaliste 
energia- ja kliimaalaste eesmärkidega, 
vältides liidu blokeerimist ülemäärase 
läbilaskevõimega.

Or. en

Selgitus

Vältimaks uusi läbirääkimisi kokkulepete üle, tuleks algusest peale arvesse võtta ELi 
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pikaajalisi energia- ja kliimaalaseid eesmärke ning kokkulepetes tuleks vältida sätteid, 
millega blokeeritakse võimsusi, ilma et energiatarneid tegelikult toimuks. Seda tuleks teha nii 
majanduslikel kaalutlustel kui ka Euroopa tarbija huvides.

Muudatusettepanek 120
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) soodustada selliste mitmepoolsete 
valitsustevaheliste kokkulepete 
väljatöötamist, millesse, erinevalt riikide 
kahepoolsetest kokkulepetest kolmandate 
riikidega, on kaasatud mitu liikmesriiki 
või liit tervikuna.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) siduda kokkulepped Euroopa ühise 
energiapoliitikaga ja muuta need selle 
osaks, nagu on kirjeldatud tegevuskavas, 
mis hõlmab ajavahemikku kuni 2050. 
aastani.

Or. de

Muudatusettepanek 122
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) anda juhiseid läbirääkimiste 
pidamiseks eesmärgiga tagada vastavus 
ELi õigusaktidele, liikmesriikide 
solidaarsus ja energiavarustus.

Or. ro

Muudatusettepanek 123
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1

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 valib liikmesriik sellise teabe 
edastamise vormi, millega on tagatud 
tundliku äriteabe kaitse. 

Or. fr

Muudatusettepanek 124
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile artikli 3 kohaselt teavet 
esitades võib liikmesriik märkida, kas
mingit osa sellest teabest, eriti äriteabest,
tuleb lugeda konfidentsiaalseks ja kas 

Komisjonile artikli 3 kohaselt teavet 
esitades võib liikmesriik märkida, kas
selles sisalduvat äriteavet tuleb lugeda 
konfidentsiaalseks ja kas esitatud teavet 
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esitatud teavet võib teiste liikmesriikidega 
jagada. Komisjon käsitab märgitud osi 
liikmesriigi soovi kohaselt.
Konfidentsiaalsustaotlused ei piira 
komisjoni juurdepääsu konfidentsiaalsele 
teabele.

võib teiste liikmesriikidega jagada.
Komisjon käsitab märgitud osi liikmesriigi 
soovi kohaselt. Konfidentsiaalsustaotlused 
ei piira komisjoni juurdepääsu 
konfidentsiaalsele teabele. Kõik 
liikmesriigid saavad kokkuvõtted sätetest, 
mis sisaldavad osaliselt konfidentsiaalseks 
peetavat teavet.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus kaitsta äriteabe konfidentsiaalsust. Kokkulepetes 
sisalduv põhiteave peaks aga olema kättesaadav kõikidele liikmesriikidele, nii et käesoleva 
otsuse eesmärgid oleksid täidetavad.

Muudatusettepanek 125
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik taotleb, et osa 
kokkuleppest loetaks konfidentsiaalseks, 
jätab komisjon selle teabe liikmesriikidele 
edastatavatest dokumentidest välja ning 
annab väljajäetud osa kohal teavet selle 
kohta, mis on välja jäetud.

Or. en

Selgitus

Konfidentsiaalse teabe väljajätmine on õige, kuid liikmesriike tuleks selliste väljajätete 
tegemisest teavitada ja ära näidata väljajätte koht. Ilma sellise informatsioonita jääks 
liikmesriikidele selgusetuks, kas neil on juurdepääs kokkuleppe, selle lisade ja muude 
dokumentide kogu tekstile või ainult osale sellest. Selleks tuleks lisada selgitavad märkused, 
nt „Hind määratakse kindlaks... [välja jäetud]” või „[See lisa on konfidentsiaalsuse tõttu 
välja jäetud.]” või „[Dokument on konfidentsiaalsuse tõttu välja jäetud]”.
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Muudatusettepanek 126
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbivaatamine Aruandlus ja läbivaatamine

Or. en

Selgitus

Aruandluskohustus tuleks lisada, et otsus täidaks oma otstarvet ja tagatud oleks demokraatlik 
kontroll.

Muudatusettepanek 127
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pärast käesoleva otsuse jõustumist esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele igal aastal aruande selle 
kohaldamise kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 128
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast käesoleva otsuse 
jõustumist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 

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

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
selle kohaldamise kohta.

Or. lt

Muudatusettepanek 129
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon annab Euroopa 
Parlamendile igal aastal aru artikli 3 
alusel saadud teabe kohta ja esitab 
Euroopa Parlamendile 24 kuu jooksul 
pärast käesoleva otsuse jõustumist 
üksikasjaliku hinnangu.

Or. en

Selgitus

Aruandluskohustus tuleks lisada, et otsus täidaks oma otstarvet ja tagatud oleks demokraatlik 
kontroll.

Muudatusettepanek 130
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. 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. Hinnatakse ka seda, 
kas käesolevas otsuses ette nähtud 
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tähtajad on asjakohased ja missugune on 
olnud nende mõju liikmesriikide 
läbirääkimistele kolmandate riikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev otsus on adresseeritud 
liikmesriikidele.

Käesolev otsus on adresseeritud 
liikmesriikidele ja artiklis 3 a osututud 
üksustele.

Or. en


