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Tarkistus 20
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 194 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan 
atomienergiayhteisön (Euratom) 
perustamissopimuksen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 194 artiklan,

Or. en

Perustelu

Tämä päätös kattaa energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan 
tiedonvaihtomekanismin ja sisältää siten kaikkien energiamuotojen kaupan. Oikeusperusta on 
sovitettava tähän tarkoitukseen.

Tarkistus 21
Niki Tzavela

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tällä päätöksellä pyritään tarjoamaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva tietojenvaihtomekanismi, jonka avulla komissio saa 
paremmat tiedot jäsenvaltioiden tekemistä sopimuksista. Päätöksen alan mukaisesti komissio 
tarjoaa jäsenvaltioille oikeudellisia neuvoja niiden neuvotellessa kolmansien maiden kanssa.
Oikeudellisia kysymyksiä on tarkasteltava erillään niistä poliittisista ja taloudellisista 
näkökohdista, joita nousee esiin unionin toimielinten ad hoc -päätösten yhteydessä.

Tarkistus 22
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kansainvälinen yhteistyö on 
tunnetusti keskeistä energia-alalla, joten 
kaikkien hallitustenvälisten sopimusten 
perustana on oltava keskinäinen 
kunnioitus asianomaisten kolmansien 
maiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 23
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

koskeva avoimuus tekisi unionille 
mahdolliseksi toteuttaa yhteisvastuun
hengessä yhdennettyjä toimia, joilla 
varmistetaan, että kyseiset sopimukset ovat 
unionin lainsäädännön mukaisia ja että 
niillä voidaan turvata energian toimitukset.
On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että 
jäsenvaltiot ovat jatkossakin vastuussa 
hallitustenvälisten sopimusten sisällöstä.

Or. en

Tarkistus 24
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energian sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta edellyttää, että 
kolmansista maista unioniin tuotavaan 
energiaan sovelletaan energian 
sisämarkkinoiden perustamista koskevia 
sääntöjä. Heikosti toimivat energian 
sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian 
toimitusvarmuuden. Jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välisiä energian alalla 
tehtyjä sopimuksia koskeva avoimuus 
tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa 
yhteenkuuluvuuden hengessä yhdennettyjä 
toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset 
sopimukset ovat unionin lainsäädännön 
mukaisia ja että niillä voidaan turvata 
energian toimitukset.

(3) Energian sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta edellyttää, että 
kolmansista maista unioniin tuotavaan 
energiaan sovelletaan energian
sisämarkkinoiden perustamista koskevia 
sääntöjä. Heikosti toimivat energian 
sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian 
toimitusvarmuuden. Jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välisiä energian alalla 
tehtyjä sopimuksia koskeva avoimuus 
tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa 
yhteisvastuun hengessä yhdennettyjä 
toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset 
sopimukset ovat unionin lainsäädännön
sekä unionin pitkän aikavälin energia- ja 
ilmastotavoitteiden mukaisia ja että niillä 
voidaan turvata energian toimitukset
välttäen samalla ylikapasiteetin 
muodostumista ja näin varmistaen 
taloudellisen tehokkuuden, kestävyyden ja 
kohtuulliset kuluttajahinnat.

Or. en
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Tarkistus 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energian sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta edellyttää, että 
kolmansista maista unioniin tuotavaan 
energiaan sovelletaan energian 
sisämarkkinoiden perustamista koskevia 
sääntöjä. Heikosti toimivat energian 
sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian 
toimitusvarmuuden. Jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välisiä energian alalla 
tehtyjä sopimuksia koskeva avoimuus 
tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa 
yhteenkuuluvuuden hengessä yhdennettyjä 
toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset 
sopimukset ovat unionin lainsäädännön 
mukaisia ja että niillä voidaan turvata 
energian toimitukset.

(3) Energian sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta edellyttää, että 
kolmansista maista unioniin tuotavaan 
energiaan sovelletaan energian 
sisämarkkinoiden perustamista koskevia 
sääntöjä. Heikosti toimivat energian 
sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian 
toimitusvarmuuden ja saattavat heikentää 
etuja, joita ne mahdollisesti tuovat 
eurooppalaiselle teollisuudelle ja 
kuluttajille. Jäsenvaltioiden ja kolmansien 
maiden välisiä energian alalla tehtyjä 
sopimuksia koskeva avoimuus tekisi 
unionille mahdolliseksi toteuttaa 
yhteisvastuun hengessä yhdennettyjä 
toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset 
sopimukset ovat unionin lainsäädännön 
mukaisia ja että niillä voidaan turvata 
energian toimitukset.

Or. en

Tarkistus 26
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energian sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta edellyttää, että 
kolmansista maista unioniin tuotavaan 
energiaan sovelletaan energian 
sisämarkkinoiden perustamista koskevia 
sääntöjä. Heikosti toimivat energian 
sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian 
toimitusvarmuuden. Jäsenvaltioiden ja 

(3) Energian sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta edellyttää, että 
kolmansista maista unioniin tuotavaan 
energiaan sovelletaan energian 
sisämarkkinoiden perustamista koskevia 
sääntöjä. Heikosti toimivat energian 
sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian 
toimitusvarmuuden. Jäsenvaltioiden ja 
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kolmansien maiden välisiä energian alalla 
tehtyjä sopimuksia koskeva avoimuus 
tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa 
yhteenkuuluvuuden hengessä yhdennettyjä 
toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset 
sopimukset ovat unionin lainsäädännön 
mukaisia ja että niillä voidaan turvata 
energian toimitukset.

kolmansien maiden välisiä energian alalla 
tehtyjä sopimuksia koskeva
tarkoituksenmukainen avoimuus tekisi 
unionille mahdolliseksi toteuttaa 
yhteisvastuun hengessä yhdennettyjä 
toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset 
sopimukset ovat unionin lainsäädännön 
mukaisia ja että niillä voidaan turvata 
energian toimitukset.

Or. en

Tarkistus 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Uusi tietojenvaihtomekanismi koskee
kaikkia hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka 
vaikuttavat kaasun, öljyn tai sähkön 
toimittamiseen kiinteän infrastruktuurin 
kautta tai kolmansista maista unioniin 
tuotavan energian määrään. Tässä 
päätöksessä "hallitustenvälisinä 
sopimuksina" olisi pidettävä myös 
jäsenvaltioiden ja kolmansissa maissa 
sijaitsevien julkisessa omistuksessa 
olevien kaupallisten toimijoiden välisiä 
sopimuksia.

Or. en

Tarkistus 28
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

vain energian tuontiin liittyviä
hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat energian 
sisämarkkinoihin tai energian 
toimitusvarmuuteen, koska nämä kaksi 
näkökohtaa liittyvät erottamattomasti 
toisiinsa. Mekanismia on sovellettava 
etenkin sellaisiin hallitustenvälisiin 
sopimuksiin, jotka vaikuttavat kaasun, 
öljyn tai sähkön toimittamiseen kiinteän 
infrastruktuurin kautta tai kolmansista 
maista unioniin tuotavan energian määrään.
Kaasun, öljyn ja sähkön vienti on jätetty 
mekanismin soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 29
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 30
Krišjānis Kariņš
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 31
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja 107 artiklan 1 kohdan 
sanamuodon mukaisesti ilmaisu "ovat omiaan vaikuttamaan" tuntuu sopivammalta 
kuvaamaan moninaisia nykyisiä ja tulevia vaikutuksia sisämarkkinoihin tai energian 
toimitusvarmuuteen.

Tarkistus 32
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Komission olisi varmistettava 
eurooppalaisten kuluttajien etujen 
huomioon ottaminen ja vaadittava, että 
energian alalla tehtävien 
hallitustenvälisten sopimusten on oltava 
unionin lainsäädännön ja erityisesti 
energian sisämarkkinoita ja kolmansien 
osapuolten käyttöoikeuksia koskevien 
säännösten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 33
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Kolmansien maiden kanssa tehtyihin 
energiakauppasopimuksiin, joiden 
pääasiallisena tavoitteena on poistaa 
kaupan esteitä, kuten tariffeja ja 
kiintiöitä, sovelletaan SEUT:n 
207 artiklaa.
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Tarkistus 34
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 35
Bendt Bendtsen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Vastavuoroisuuden edistämiseksi 
unionin energiapolitiikan ulkoisessa 
ulottuvuudessa jäsenvaltioita olisi 
kannustettava tekemään sopimuksia vain 
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sellaisten kolmansien maiden kanssa, 
jotka ovat ottaneet käyttöön sellaista 
energia-alan lainsäädäntöä, joka vastaa 
EU:n markkinasääntöjä, erityisesti 
kolmanteen energiapakettiin1 sisältyviä 
omistuksen eriyttämistä koskevia 
sääntöjä.
____________
1 EUVL L 211, 14.8.2009.

Or. da

Perustelu

Energiamarkkinoiden yhdentyminen tehostaa markkinoita niin, että investoijilla ja 
markkinatoimijoilla pitäisi olla samat mahdollisuudet toimia kolmansissa maissa kuin 
kolmansien maiden toimijoilla EU:ssa.

Tarkistus 36
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Tämä päätös koskee kaupallisten 
toimijoiden välisiä sopimuksia vain niiltä 
osin, kun tällaisiin kaupallisiin sopimuksiin 
nimenomaisesti viitataan 
hallitustenvälisissä sopimuksissa tai kun 
poikkeuksellisesti energiahankkeesta, 
joka vaikuttaa kansainvälisiin 
energiamarkkinoihin tai energian 
toimitusvarmuuteen, ei ole tehty 
kansainvälistä sopimusta. Kaupalliset 
toimijat, jotka neuvottelevat kaupallisista 
sopimuksista kolmansien maiden 
toimijoiden kanssa, voivat kuitenkin pyytää 
komissiolta ohjeita mahdollisten 
ristiriitaisuuksien välttämiseksi unionin 
lainsäädäntöön verrattuna.

Or. en
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Tarkistus 37
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 38
Fiorello Provera

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Kaupallisten toimijoiden väliset sopimukset on jätettävä tämän päätöksen ulkopuolelle, sillä 
ne ovat olennaisia kilpailuvälineitä ja niiden on säilyttävä luottamuksellisina. EU:n äskettäin 
hyväksytyissä säännöissä edellytetään, että yksityisyritykset ilmoittavat kaupallisista 
sopimuksista Euroopan komissiolle (asetukset (EU) N:o 994/20120 ja N:o 1227/2011). 
Näiden sääntöjen täytäntöönpanon olisi oltava ensisijaista EU:n toimielimille sen sijaan, että 
annetaan uusia sääntöjä.

Tarkistus 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 40
Niki Tzavela

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämä päätös koskee kaupallisten 
toimijoiden välisiä sopimuksia vain niiltä 
osin, kun tällaisiin kaupallisiin 

(7) Tämä päätös ei koske kaupallisten 
toimijoiden välisiä sopimuksia. Kaupalliset 
toimijat, jotka neuvottelevat kaupallisista 



AM\889089FI.doc 15/76 PE480.533v01-00

FI

sopimuksiin nimenomaisesti viitataan 
hallitustenvälisissä sopimuksissa.
Kaupalliset toimijat, jotka neuvottelevat 
kaupallisista sopimuksista kolmansien 
maiden toimijoiden kanssa, voivat 
kuitenkin pyytää komissiolta ohjeita 
mahdollisten ristiriitaisuuksien 
välttämiseksi unionin lainsäädäntöön 
verrattuna.

sopimuksista kolmansien maiden 
toimijoiden kanssa, voivat kuitenkin pyytää 
komissiolta ohjeita mahdollisten 
ristiriitaisuuksien välttämiseksi unionin 
lainsäädäntöön verrattuna.

Or. en

Perustelu

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 
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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
komissiolle jo aikomuksestaan käynnistää 
neuvottelut uusista hallitustenvälisistä 
sopimuksista tai voimassa olevien 
hallitustenvälisten sopimusten 
tarkistamisesta. Komissiolle on 
säännöllisesti tiedotettava käynnissä 
olevista neuvotteluista. Sillä on oltava 
oikeus osallistua neuvotteluihin 
tarkkailijana. Jäsenvaltiot voivat myös 

(9) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
halutessaan ilmoittaa komissiolle uusia 
hallitustenvälisiä sopimuksia koskevista 
neuvotteluista tai voimassa olevien 
hallitustenvälisten sopimusten 
tarkistamisesta. Jos jäsenvaltio päättää 
ilmoittaa komissiolle, käynnissä olevista 
neuvotteluista on tiedotettava komissiolle 
säännöllisesti. Jäsenvaltiot voivat pyytää 
komissiota osallistumaan neuvotteluihin 
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pyytää komissiota auttamaan niitä 
kolmansien maiden kanssa käytävien 
neuvottelujensa aikana.

tarkkailijana. Jäsenvaltiot voivat myös 
pyytää komissiota auttamaan niitä 
kolmansien maiden kanssa käytävien 
neuvottelujensa aikana.

Or. en

Tarkistus 42
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Jäsenvaltioiden on kohtuullisen ajan 
kuluessa ilmoitettava komissiolle jo 
aikomuksestaan käynnistää neuvottelut 
uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai 
voimassa olevien hallitustenvälisten 
sopimusten tarkistamisesta. Komissiolle on 
säännöllisesti tiedotettava käynnissä 
olevista neuvotteluista. Jäsenvaltiot voivat 
myös pyytää komissiota auttamaan niitä 
kolmansien maiden kanssa käytävien 
neuvottelujensa aikana. On kuitenkin 
tärkeää, että ei vaaranneta jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksia neuvotella sopimusten 
sisällöstä.

Or. en

Tarkistus 43
Niki Tzavela

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
komissiolle jo aikomuksestaan käynnistää 
neuvottelut uusista hallitustenvälisistä 
sopimuksista tai voimassa olevien 

(9) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
halutessaan ilmoittaa komissiolle uusia 
hallitustenvälisiä sopimuksia koskevista 
neuvotteluista tai voimassa olevien 
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hallitustenvälisten sopimusten 
tarkistamisesta. Komissiolle on 
säännöllisesti tiedotettava käynnissä 
olevista neuvotteluista. Sillä on oltava 
oikeus osallistua neuvotteluihin 
tarkkailijana. Jäsenvaltiot voivat myös 
pyytää komissiota auttamaan niitä 
kolmansien maiden kanssa käytävien 
neuvottelujensa aikana.

hallitustenvälisten sopimusten 
tarkistamisesta. Jos jäsenvaltio päättää 
ilmoittaa komissiolle, käynnissä olevista 
neuvotteluista on tiedotettava komissiolle 
säännöllisesti. Jäsenvaltiot voivat pyytää 
komissiota osallistumaan neuvotteluihin 
tarkkailijana. Jäsenvaltiot voivat myös 
pyytää komissiota auttamaan niitä 
kolmansien maiden kanssa käytävien 
neuvottelujensa aikana.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 44
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle jo aikomuksestaan käynnistää 
neuvottelut uusista hallitustenvälisistä 
sopimuksista tai voimassa olevien 
hallitustenvälisten sopimusten 
tarkistamisesta. Komissiolle on 
säännöllisesti tiedotettava käynnissä 
olevista neuvotteluista. Jäsenvaltiot voivat 
pyytää komissiota osallistumaan 
tarkkailijana kolmansien maiden kanssa
käytäviin neuvotteluihin.
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neuvottelujensa aikana.

Or. en

Tarkistus 45
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Komission olisi arvioitava
neuvoteltavana olevan sopimuksen 
yhteensopivuutta unionin lainsäädännön ja 
unionin pitkän aikavälin energia- ja 
ilmastotavoitteiden kanssa ennen 
sopimuksen tekemistä ja annettava 
lausunto siitä, onko joitakin kohtia 
neuvoteltava uudestaan unionin 
lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi, 
ja asianomaisen jäsenvaltion olisi otettava 
tämä lausunto asianmukaisella tavalla 
huomioon. Jos jäsenvaltio ei ota 
lausuntoa asianmukaisella tavalla 
huomioon, komission olisi käynnistettävä 
rikkomismenettely.

Or. en

Tarkistus 46
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Komission on hallitustenvälisestä 
sopimuksesta neuvottelevan jäsenvaltion 
pyynnöstä arvioitava neuvoteltavana 
olevan sopimuksen yhteensopivuutta 
unionin lainsäädännön kanssa ennen 
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lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen 
tekemistä.

sopimuksen tekemistä.

Or. en

Tarkistus 47
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kaikki tämän päätöksen 
soveltamisalaan kuuluvat lopulliset ja 
ratifioidut sopimukset on toimitettava 
komissiolle, jotta niistä voidaan toimittaa 
täysimääräiset tiedot kaikille muille 
jäsenvaltioille.

(11) Kaikki tämän päätöksen 
soveltamisalaan kuuluvat hallitustenväliset
lopulliset ja ratifioidut sopimukset on 
toimitettava komissiolle, jotta niistä 
voidaan toimittaa täysimääräiset tiedot 
kaikille muille jäsenvaltioille.

Or. fr

Tarkistus 49
Giles Chichester
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 50
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission on annettava kaikki 
vastaanotetut tiedot kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden saataville sähköisessä 
muodossa. Komission on kunnioitettava 
jäsenvaltioiden pyyntöjä toimitettujen 
tietojen, etenkin kaupallisten tietojen, 
luottamuksellisesta käsittelystä.
Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä 

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

ei kuitenkaan saa rajoittaa itse komission 
valtuuksia tarkastella luottamuksellisia 
tietoja, koska komission on saatava 
kattavat tiedot omaa arviointiaan varten.
Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt 
eivät vaikuta Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission asiakirjojen 
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 
30 päivänä toukokuuta 2001 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 
säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua 
asiakirjoihin.

Or. en

Tarkistus 51
Krišjānis Kariņš

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Hallitustenvälisiä sopimuksia 
koskevien tietojen pysyvällä vaihtamisella 
unionin tasolla annetaan mahdollisuus 
parhaiden käytäntöjen kehittämiseen.
Komission on kyseisten parhaiden 
käytäntöjen perusteella suositeltava ei-
sitovia vakiolausekkeita, joita on 
käytettävä jäsenvaltioiden ja kolmansien 
maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa.
Erityisesti standardilausekkeissa olisi 
käsiteltävä hallitustenvälisten sopimusten 
yhdenmukaisuutta unionin 
kilpailulainsäädännön ja energian 
sisämarkkinoita koskevien sääntöjen 
kanssa. Tällaisten oikeudellisesti 
sitomattomien vakiolausekkeiden käytöllä 
voitaneen välttää ristiriitaisuudet 
hallitustenvälisten sopimusten ja unionin 
lainsäädännön välillä.

Or. en
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Tarkistus 52
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 53
Bernd Lange

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Koska Euroopan unionilla on 
energian sisämarkkinat ja yhteinen 
energiastrategia, hallitustenväliset 
sopimukset vaikuttavat yhteiseen 
politiikkaan. Tämän vuoksi on 
varmistettava, että hallitustenväliset 
sopimukset noudattavat yhteistä 
politiikkaa.

Or. de
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Tarkistus 54
Bernd Lange

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 55
Bernd Lange

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Hallitustenvälisiä sopimuksia 
koordinoidessaan Euroopan komission 
olisi omaksuttava aktiivinen ja helpottava 
rooli, jotta voidaan varmistaa, että kaikki 
asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Or. de

Tarkistus 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Konrad Szymański
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 
hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien 
tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja 
komission välillä, jotta voidaan pyrkiä 
energia-alan ulkoisten toimien 
yhdenmukaisuuteen, varmistaa unionin 
lainsäädännön johdonmukaisuus ja 
saavuttaa toimitusvarmuus, jota on 
visioitu unionin pitkän aikavälin energia-
ja ilmastotavoitteissa, mukaan luettuina 
suunnitelmat vuoden 2050 
etenemissuunnitelmissa.

Or. en

Tarkistus 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi
energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia 
koskevien tietojen vaihtamiseksi 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden
välillä.

Or. ro

Tarkistus 58
Maria Da Graça Carvalho
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 59
Michael Theurer

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän päätöksen soveltamisalaan eivät 
kuulu hallitustenväliset sopimukset, joihin 
jo kokonaisuudessaan sovelletaan unionin 
lainsäädännön nojalla muita erityisiä 
ilmoitusmenettelyjä, lukuun ottamatta 
hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka on 
toimitettava komissiolle asetuksen (EU) 
N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti.

2. Tämän päätöksen soveltamisalaan eivät 
kuulu hallitustenväliset sopimukset, joihin 
jo kokonaisuudessaan sovelletaan unionin 
lainsäädännön nojalla muita erityisiä 
ilmoitusmenettelyjä, lukuun ottamatta 
hallitustenvälisiä sopimuksia, jotka on 
toimitettava komissiolle asetuksen (EU) 
N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti.

Komissio kuitenkin arvioi jäsenvaltioiden 
ja kolmansien maiden kahdenväliset 
investointisopimukset tämän päätöksen 
soveltamisalan kannalta merkityksellisten 
energiatoimitusten osalta ja antaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1) "hallitustenvälisillä sopimuksilla"
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia,
jotka todennäköisesti vaikuttavat energian 
sisämarkkinoiden toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa;

1) "hallitustenvälisillä sopimuksilla"
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisiä oikeudellisesti sitovia energia-alan
sopimuksia. Tässä päätöksessä 
"hallitustenvälisinä sopimuksina" 
pidetään myös jäsenvaltioiden ja 
kolmansissa maissa sijaitsevien julkisessa 
omistuksessa olevien kaupallisten 
toimijoiden välisiä sopimuksia.

Or. en

Tarkistus 61
Krišjānis Kariņš

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) "hallitustenvälisillä sopimuksilla" 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia, 
jotka todennäköisesti vaikuttavat energian 
sisämarkkinoiden toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa;

1) "hallitustenvälisillä sopimuksilla" 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia, 
jotka vaikuttavat energian 
sisämarkkinoiden toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa;

Or. en

Tarkistus 62
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) "hallitustenvälisillä sopimuksilla" 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia, 
jotka todennäköisesti vaikuttavat energian 

1) "hallitustenvälisillä sopimuksilla" 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia, 
jotka vaikuttavat energian 
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sisämarkkinoiden toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa;

sisämarkkinoiden toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa;

Or. en

Tarkistus 63
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) "hallitustenvälisillä sopimuksilla" 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia, 
jotka todennäköisesti vaikuttavat energian 
sisämarkkinoiden toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa;

1) "hallitustenvälisillä sopimuksilla" 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia
tai yhteisymmärryspöytäkirjoja, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat energian 
sisämarkkinoiden toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa;

Or. en

Tarkistus 64
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) "hallitustenvälisillä sopimuksilla" 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia, 
jotka todennäköisesti vaikuttavat energian 
sisämarkkinoiden toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa;

1) "hallitustenvälisillä sopimuksilla" 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia, 
jotka ovat omiaan vaikuttamaan energian 
sisämarkkinoiden toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa;

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja 107 artiklan 1 kohdan 
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sanamuodon mukaisesti ilmaisu "ovat omiaan vaikuttamaan" tuntuu sopivammalta 
kuvaamaan moninaisia nykyisiä ja tulevia vaikutuksia sisämarkkinoihin tai energian 
toimitusvarmuuteen.

Tarkistus 65
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) "kaupallisilla sopimuksilla" 
kaupallisten toimijoiden välisiä 
energiainfrastruktuurin kehittämistä tai 
toimintaa taikka kolmannesta maasta 
saatavia energiatoimituksia tai -palveluja 
koskevia oikeudellisesti sitovia 
sopimuksia, jotka todennäköisesti 
vaikuttavat energian sisämarkkinoiden 
toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa;

Or. en

Tarkistus 66
Bendt Bendtsen

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 
niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 
kaikki niihin tehdyt tarkistukset.
Komission on annettava vastaanotetut 

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

hallitustenväliset sopimukset on toimitettu 
kokonaisuudessaan, komissio arvioi 
niiden yhdenmukaisuutta EU:n 
lainsäädäntöön ja etenkin EU:n 
kilpailulainsäädäntöön ja energian 
sisämarkkinoita koskevaan 
lainsäädäntöön verrattuna. Mikäli 
komissio katsoo, että hallitustenvälinen 
sopimus ei ole sopusoinnussa EU:n 
lainsäädännön kanssa, asianomaisen 
jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet havaittujen 
ristiriitaisuuksien poistamiseksi. 
Komission on annettava vastaanotetut 
asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden saataville, mutta 
jätettävä ilmoittamatta kyseisen 
jäsenvaltion luottamuksellisiksi 
ilmoittamat tiedot.

Or. da

Tarkistus 67
Niki Tzavela

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 
niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 
kaikki niihin tehdyt tarkistukset.
Komission on annettava vastaanotetut 
asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden saataville.
Voimassa olevat tai väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset, 
joista on viimeistään tämän päätöksen 

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

hallitustenväliset sopimukset on toimitettu 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
liitteet ja muut tekstit, joihin niissä 
nimenomaisesti viitataan, sekä kaikki 
niihin tehdyt tarkistukset, komissio arvioi 
neuvotellun sopimuksen 
yhdenmukaisuutta unionin 
lainsäädäntöön ja etenkin EU:n 
kilpailulainsäädäntöön tai energian 
sisämarkkinoita koskevaan 
lainsäädäntöön verrattuna. Mikäli 
toimitettu hallitustenvälinen sopimus ei 
ole sopusoinnussa unionin lainsäädännön 
kanssa, jäsenvaltion on poistettava 
havaitut ristiriidat kaikilla aiheellisilla 
toimilla. Komission on annettava 
vastaanotetut asiakirjat sähköisessä 
muodossa kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden saataville, mutta jätettävä 
ilmoittamatta kyseisen jäsenvaltion 
luottamukselliseksi katsomat tiedot.

Or. en

Perustelu

On tarpeetonta esittää muita tekstejä, joilla ei ole vaikutusta sisämarkkinoihin. Kaupallisten 
toimijoiden väliset sopimukset ovat merkittäviä kilpailuvälineitä ja ne on pidettävä edelleen 
luottamuksellisina. Muussa tapauksessa yhtiöiden kaupallinen voima vahingoittuu.

Tarkistus 68
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 



AM\889089FI.doc 31/76 PE480.533v01-00

FI

niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 
kaikki niihin tehdyt tarkistukset.
Komission on annettava vastaanotetut 
asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden saataville. 
Voimassa olevat tai väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset, 
joista on viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 
kaikki niihin tehdyt tarkistukset. Kuuden 
kuukauden kuluessa siitä kun 
hallitustenväliset sopimukset on toimitettu 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
liitteet ja muut tekstit, joihin niissä 
nimenomaisesti viitataan, sekä kaikki 
niihin tehdyt tarkistukset, komissio 
toimittaa asianomaisille jäsenvaltioille 
huomautuksensa sopimusten 
yhteensopivuudesta unionin 
lainsäädännön kanssa. Jäsenvaltioiden 
on pyrittävä kaikin keinoin noudattamaan 
näitä huomautuksia mahdollisimman 
pian ja viimeistään silloin, kun sopimusta 
muutetaan ensimmäistä kertaa tai kun se 
neuvotellaan uudelleen. Komissio antaa
vastaanotetut asiakirjat, lukuun ottamatta 
7 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi 
ilmoitettuja osia, sekä ilmoituksen 
mahdollisesta yhteensopimattomuudesta 
unionin lainsäädännön kanssa
sähköisessä muodossa kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden saataville Voimassa olevat 
tai väliaikaisesti sovellettavat 
hallitustenväliset sopimukset, joista on 
viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 

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

kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 
niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 
kaikki niihin tehdyt tarkistukset. Komissio 
antaa vastaanotetut asiakirjat, lukuun 
ottamatta 7 artiklan mukaisesti 
luottamuksellisiksi ilmoitettuja osia,
sähköisessä muodossa kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden saataville. Jos toimitetut 
hallitustenväliset sopimukset eivät ole 
unionin lainsäädännön mukaisia, 
komissio käynnistää rikkomismenettelyn. 
Voimassa olevat tai väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset, 
joista on viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

Or. en

Tarkistus 70
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 
niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 
kaikki niihin tehdyt tarkistukset.
Komission on annettava vastaanotetut 
asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien 

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

asiakirjoista sekä yhteenveto kustakin 
sopimuksesta kolmella komission 
työkielellä. Komissio antaa vastaanotetut 
asiakirjat turvallisessa sähköisessä 
muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden 
saataville. Voimassa olevat tai 
väliaikaisesti sovellettavat 
hallitustenväliset sopimukset, joista on 
viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

Or. en

Perustelu

Komissio ja muut jäsenvaltiot tarvitsevat kaikkia kieliversioita sen varmistamiseksi, että 
sopimus ymmärretään täydellisesti ja voidaan havaita eri kieliversioiden väliset mahdolliset 
ristiriitaisuudet tai virheet. Yhteenveto kustakin sopimuksesta kolmella komission työkielellä 
antaa jäsenvaltioiden viranomaisille mahdollisuuden ymmärtää paremmin heille vieraalla 
kielellä kirjoitettua sopimusta (esimerkiksi espanjalaisen virkamiehen saattaa olla vaikeaa 
tarkistaa virallista asiakirjaa, joka on kirjoitettu ainoastaan venäjäksi ja kreikaksi).

Tarkistus 71
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 
niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 
kaikki niihin tehdyt tarkistukset.
Komission on annettava vastaanotetut 
asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut ei-kaupalliset
tekstit, joihin niissä nimenomaisesti 
viitataan, sekä kaikki niihin tehdyt 
tarkistukset. Komissio antaa vastaanotetut 
asiakirjat kaikkien muiden jäsenvaltioiden 



PE480.533v01-00 34/76 AM\889089FI.doc

FI

muiden jäsenvaltioiden saataville.
Voimassa olevat tai väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset, 
joista on viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

saataville soveltuvassa muodossa, jolla 
varmistetaan, että arkaluotoisia tietoja 
suojellaan. Voimassa olevat tai 
väliaikaisesti sovellettavat 
hallitustenväliset sopimukset, joista on 
viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

Or. fr

Tarkistus 72
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 74
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 
niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 
kaikki niihin tehdyt tarkistukset. Lukuun 
ottamatta 7 artiklan mukaisesti 
luottamuksellisiksi määritettyjä osia,
komission on annettava vastaanotetut 
asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden saataville.
Voimassa olevat tai väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset, 
joista on viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

Or. en

Tarkistus 75
Fiorello Provera

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava
komissiolle viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta 
kaikki niiden ja kolmansien maiden välillä 
tehdyt voimassa olevat ja väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
sopimusten liitteet ja muut tekstit, joihin 
niissä nimenomaisesti viitataan, sekä 

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

kaikki niihin tehdyt tarkistukset. Tämä 
velvoite ei koske kaupallisten toimijoiden 
keskenään tekemiä sopimuksia. 
Komission on annettava vastaanotetut 
asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden saataville.
Voimassa olevat tai väliaikaisesti 
sovellettavat hallitustenväliset sopimukset, 
joista on viimeistään tämän päätöksen 
voimaantulopäivänä ilmoitettu komissiolle 
asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti ja 
jotka täyttävät tämän kohdan vaatimukset, 
katsotaan tämän päätöksen mukaisesti 
ilmoitetuiksi.

Or. en

Perustelu

Kaupalliset toimijoiden väliset sopimukset on jätettävä selkeästi päätöksen ulkopuolelle.
Tällaisia sopimuksia koskevien tietojen julkaiseminen saattaa vakavasti haitata 
eurooppalaisten yritysten kaupallista asemaa suhteessa EU:n ulkopuolisiin toimittajiin ja olla 
haitaksi sisämarkkinoiden kilpailulle ja toimitusvarmuudelle EU:ssa. 

Tarkistus 76
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 77
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos jäsenvaltio aikoo käynnistää 
kolmannen maan kanssa neuvottelut 
voimassa olevan hallitustenvälisen 
sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden 
hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, 
jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
kirjallisesti aikomuksestaan 
mahdollisimman aikaisin ennen 
neuvottelujen suunniteltua käynnistämistä.
Komissiolle toimitettaviin tietoihin on 
sisällytettävä asiaa koskevat asiakirjat, 
ilmoitus neuvotteluissa käsiteltävistä 
säännöksistä, neuvottelujen tavoitteet sekä 
muut asiaan liittyvät tiedot. Voimassa 
olevaa sopimusta tarkistettaessa 
komissiolle toimitettavissa tiedoissa on 
ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan 
uudelleen. Komissio antaa vastaanotetut 
tiedot, lukuun ottamatta 7 artiklan 
mukaisesti luottamuksellisiksi ilmoitettuja 
osia, sekä ilmoituksen mahdollisesta 
yhteensopimattomuudesta unionin 
lainsäädännön kanssa kaikkien muiden 
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Komissio voi omasta tai kyseisen 
jäsenvaltion pyynnöstä osallistua 
neuvotteluihin tarkkailijana.

jäsenvaltioiden saataville sähköisessä 
muodossa. Kyseisen jäsenvaltion on 
säännöllisesti tiedotettava komissiolle 
käynnissä olevista neuvotteluista. Kahden 
viikon kuluessa jäsenvaltion komissiolle 
tekemästä ilmoituksesta komissio
toimittaa jäsenvaltioille lausuntonsa 
neuvotellun sopimuksen 
yhteensopivuudesta unionin 
lainsäädännön kanssa. Komissio voi 
omasta tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä 
osallistua neuvotteluihin tarkkailijana.

Or. en

Tarkistus 78
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Komissio osallistuu neuvotteluihin 
tarkkailijana, jos komissio tai kyseinen 
jäsenvaltio sitä pyytää. Komissio toimittaa 
neuvottelevalle jäsenvaltiolle ei-sitovia 
vakiolausekkeita, jotka on laadittu 
6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja muita 
oikeudellisia neuvoja siitä, miten välttää 
ristiriita neuvoteltavan hallitustenvälisen 
sopimuksen ja unionin lainsäädännön 
välillä. Jos jäsenvaltio pyytää komissiolta 
apua neuvotteluissa kolmannen maan 
kanssa, komissio toimittaa kyseistä apua.

Or. en

Perustelu

Hyödyntämällä vakiolausekkeita, jotka ovat saatavana neuvottelujen käynnistyessä, voidaan 
välttää hallitustenvälisten sopimusten ja unionin lainsäädännön väliset ristiriidat 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sopimuksen on oltava kokonaisuudessaan unionin 
lainsäädännön mukainen. Vakiolausekkeet eivät ehkä kata kuitenkaan koko sopimusta. Siksi 
komissio antaa oikeudellisia neuvoja mahdollisten yhteensopivuusongelmien välttämiseksi. 
Jos jäsenvaltio pyytää komissiolta aktiivista tukea neuvotteluprosessissa, komissiolle ei pitäisi 
jättää mahdollisuutta päättää antaako se apua vai ei.

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

muut asiaan liittyvät tiedot. Voimassa 
olevaa sopimusta tarkistettaessa 
komissiolle toimitettavissa tiedoissa on 
ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan 
uudelleen. Kyseisen jäsenvaltion on 
säännöllisesti tiedotettava komissiolle 
käynnissä olevista neuvotteluista.

Or. en

Tarkistus 80
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio aikoo käynnistää 
kolmannen maan kanssa neuvottelut 
voimassa olevan hallitustenvälisen 
sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden 
hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, 
jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
kirjallisesti aikomuksestaan 
mahdollisimman aikaisin ennen 
neuvottelujen suunniteltua käynnistämistä.
Komissiolle toimitettaviin tietoihin on 
sisällytettävä asiaa koskevat asiakirjat, 
ilmoitus neuvotteluissa käsiteltävistä 
säännöksistä, neuvottelujen tavoitteet sekä 
muut asiaan liittyvät tiedot. Voimassa 
olevaa sopimusta tarkistettaessa 
komissiolle toimitettavissa tiedoissa on 
ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan 
uudelleen. Komission on annettava 
vastaanotetut tiedot kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden saataville sähköisessä 
muodossa. Kyseisen jäsenvaltion on 

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

muodossa. Kyseisen jäsenvaltion on 
säännöllisesti tiedotettava komissiolle 
käynnissä olevista neuvotteluista.
Komissiolla on oikeus osallistua 
neuvotteluihin tarkkailijana ja antaa 
oikeudellisia neuvoja kyseisen 
jäsenvaltion pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selvyyden parantamiseksi välineessä olisi määriteltävä täsmällinen määräaika, 
jota jäsenvaltioiden pitäisi noudattaa ilmoittaessaan komissiolle aikomuksistaan 
neuvottelujen käynnistämiseksi. Komissiolla olisi oltava oikeus osallistua kyseisiin 
neuvotteluihin, jotta se voi asianmukaisesti arvioida jäsenvaltioita tämän päätöksen 
4 artiklan mukaisesti ja pyydettäessä antaa niille oikeudellisia neuvoja menettelyn aikana.

Tarkistus 81
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio aikoo käynnistää 
kolmannen maan kanssa neuvottelut 
voimassa olevan hallitustenvälisen 
sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden 
hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, 
jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
kirjallisesti aikomuksestaan 
mahdollisimman aikaisin ennen 
neuvottelujen suunniteltua käynnistämistä. 
Komissiolle toimitettaviin tietoihin on 
sisällytettävä asiaa koskevat asiakirjat, 
ilmoitus neuvotteluissa käsiteltävistä 
säännöksistä, neuvottelujen tavoitteet sekä 
muut asiaan liittyvät tiedot. Voimassa 
olevaa sopimusta tarkistettaessa 
komissiolle toimitettavissa tiedoissa on 
ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan 
uudelleen. Komission on annettava 
vastaanotetut tiedot kaikkien muiden 
jäsenvaltioiden saataville sähköisessä 

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

muodossa. Komission on toimitettava 
jäsenvaltioille neuvottelumenettelyjä 
koskeva opas, jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus EU:n lainsäädännön 
kanssa, jäsenvaltioiden välinen 
yhteisvastuu ja energiantoimitus.
Kyseisen jäsenvaltion on säännöllisesti 
tiedotettava komissiolle käynnissä olevista 
neuvotteluista. Komissio voi omasta tai 
kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä osallistua 
neuvotteluihin tarkkailijana.

Or. ro

Tarkistus 82
Fiorello Provera

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos jäsenvaltio aikoo käynnistää 
kolmannen maan kanssa neuvottelut 
voimassa olevan hallitustenvälisen 
sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden 
hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, 
jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle 
kirjallisesti aikomuksestaan 
mahdollisimman aikaisin ennen 
neuvottelujen suunniteltua käynnistämistä. 
Komissiolle toimitettaviin tietoihin on 
sisällytettävä asiaa koskevat asiakirjat, 
ilmoitus neuvotteluissa käsiteltävistä 
säännöksistä, neuvottelujen tavoitteet sekä 
muut asiaan liittyvät tiedot. Voimassa 
olevaa sopimusta tarkistettaessa 
komissiolle toimitettavissa tiedoissa on 
ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan 
uudelleen.Tämä velvoite ei koske 
kaupallisten toimijoiden keskenään 
tekemiä sopimuksia. Kyseisen jäsenvaltion 
on säännöllisesti tiedotettava komissiolle 
käynnissä olevista neuvotteluista. 
Komissio voi omasta tai kyseisen 
jäsenvaltion pyynnöstä osallistua 
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jäsenvaltion pyynnöstä osallistua 
neuvotteluihin tarkkailijana.

neuvotteluihin tarkkailijana.

Or. en

Perustelu

Kaupallisten toimijoiden väliset sopimukset on jätettävä tämän päätöksen ulkopuolelle, sillä 
ne ovat olennaisia kilpailuvälineitä sisämarkkinoilla. Etenkin tällaisia sopimuksia koskevien 
tietojen ennenaikainen julkaiseminen saattaa vakavasti haitata eurooppalaisten yritysten 
neuvotteluasemia niiden neuvotellessa EU:n ulkopuolisten toimittajien kanssa ja olla 
haitallista toimitusvarmuudelle EU:ssa. 

Tarkistus 83
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos jäsenvaltio aikoo käynnistää 
kolmannen maan kanssa neuvottelut 
voimassa olevan hallitustenvälisen 
sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden 
hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, 
jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
kirjallisesti aikomuksestaan 
mahdollisimman aikaisin ennen 
neuvottelujen suunniteltua käynnistämistä. 
Komissiolle toimitettaviin tietoihin on 
sisällytettävä asiaa koskevat asiakirjat, 
ilmoitus neuvotteluissa käsiteltävistä 
säännöksistä, neuvottelujen tavoitteet sekä 
muut asiaan liittyvät tiedot. Voimassa 
olevaa sopimusta tarkistettaessa 
komissiolle toimitettavissa tiedoissa on 
ilmoitettava säännökset, joista neuvotellaan 
uudelleen. Lukuun ottamatta 7 artiklan 
mukaisesti luottamuksellisiksi ilmoitettuja 
osia, komission on annettava vastaanotetut 
tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden 
saataville sähköisessä muodossa. Kyseisen 
jäsenvaltion on säännöllisesti tiedotettava 
komissiolle käynnissä olevista 
neuvotteluista. Komissio voi kyseisen 
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neuvotteluihin tarkkailijana. jäsenvaltion pyynnöstä osallistua 
neuvotteluihin tarkkailijana.

Or. en

Tarkistus 84
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 85
Niki Tzavela
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 86
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava jo 
neuvotellut mutta vielä 
allekirjoittamattomat hallitustenväliset 
sopimukset, myös sopimusten liitteet ja 
muut tekstit, joihin niissä nimenomaisesti 
viitataan, komissiolle neuvottelujen 
päätyttyä.

Or. en
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Tarkistus 88
Michael Theurer

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioita ei vaadita toimittamaan 
komissiolle tietoja, joiden ne katsovat 
olevan luottamuksellisia.

Or. en

Tarkistus 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Hallitustenvälistä sopimusta tai 
hallitustenvälisen sopimuksen tarkistusta 
ratifioitaessa kyseisen jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle sopimus tai 
sopimuksen tarkistus, mukaan luettuina sen 
liitteet. Jos sopimuksissa nimenomaisesti 
viitataan muihin teksteihin, 
jäsenvaltioiden on toimitettava myös nämä 
tekstit, mikäli niihin sisältyy osia, jotka 
vaikuttavat energian sisämarkkinoiden 
toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa. Tämä 
velvoite ei kuitenkaan koske kaupallisten 
toimijoiden keskenään tekemiä 
sopimuksia.

Or. en

Tarkistus 90
Niki Tzavela
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Hallitustenvälistä sopimusta tai 
hallitustenvälisen sopimuksen tarkistusta 
ratifioitaessa kyseisen jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle sopimus tai 
sopimuksen tarkistus, mukaan luettuina sen 
liitteet. Lisäksi jos sopimuksissa 
nimenomaisesti viitataan muihin 
teksteihin, jäsenvaltioiden on toimitettava 
myös nämä tekstit, mikäli niihin sisältyy 
osia, jotka vaikuttavat energian 
sisämarkkinoiden toimintaan tai energian 
toimitusvarmuuteen unionissa. Tämä 
velvoite ei kuitenkaan koske kaupallisten 
toimijoiden keskenään tekemiä 
sopimuksia.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan kyseiset "muut tekstit", joilla on vaikutusta sisämarkkinoihin, on toimitettava 
komissiolle. Kaupallisten toimijoiden väliset sopimukset ovat merkittäviä kilpailuvälineitä ja 
ne on pidettävä edelleen luottamuksellisina. Muussa tapauksessa yhtiöiden kaupallinen voima 
heikkenee. Se, että komissio välittää näitä eteenpäin kaikille muille jäsenvaltioille, menee 
ministerineuvoston 4. helmikuuta asiasta antamaa valtuutusta pidemmälle.

Tarkistus 91
Fiorello Provera

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallitustenvälistä sopimusta tai 
hallitustenvälisen sopimuksen tarkistusta 
ratifioitaessa kyseisen jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle sopimus tai 
sopimuksen tarkistus, mukaan luettuina 
niiden liitteet ja muut tekstit, joihin 
sopimuksissa tai tarkistuksissa 

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

nimenomaisesti viitataan, lukuun 
ottamatta kaupallisten toimijoiden 
keskenään tekemiä sopimuksia, ja 
komission on annettava vastaanotetut 
asiakirjat sähköisessä muodossa kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden saataville, lukuun 
ottamatta luottamuksellisiksi 7 artiklan 
mukaisesti määritettyjä osia.

Or. en

Perustelu

Kaupallisten toimijoiden väliset sopimukset on jätettävä selkeästi päätöksen ulkopuolelle, 
sillä ne ovat olennaisia kilpailuvälineitä sisämarkkinoilla. Etenkin tällaisia sopimuksia 
koskevien tietojen ennenaikainen julkaiseminen saattaa vakavasti haitata eurooppalaisten 
yritysten neuvotteluasemia niiden neuvotellessa EU:n ulkopuolisten toimittajien kanssa ja olla 
haitallista toimitusvarmuudelle EU:ssa. 

Tarkistus 92
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 93
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 94
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Kaupalliset sopimukset ja 
yhteisymmärryspöytäkirjat 

Komissiolla on oltava oikeus saada 
tutustua energiahankkeen kaupallisiin 
sopimuksiin ja liitteisiin tai muihin 
asiakirjoihin sekä mahdollisiin 
yhteisymmärryspöytäkirjoihin, joita 
asianomaiset kaupalliset toimijat tai 
jäsenvaltiot ovat laatineet, kun on kyse 
sellaisen kolmanteen maahan sijoittuvan 
energiahankkeen käynnistämisestä tai 
päättämisestä, josta ei ole sovittu 
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hallitusten välillä ja joka todennäköisesti 
vaikuttaa energian sisämarkkinoihin tai 
energian toimitusvarmuuteen. Tällaisen 
pyynnön perusteella asianomaisilla 
kaupallisilla toimijoilla ja jäsenvaltioilla 
on kolme kuukautta aikaa toimittaa 
vaaditut asiakirjat tai yksityiskohtainen 
selvitys siitä, miksi hankkeella ei ole 
vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai 
energian toimitusvarmuuteen. Komissio 
voi hyväksyä selvityksen tai toistaa 
pyyntönsä.
Kuuden kuukauden kuluessa vaadittujen 
asiakirjojen toimittamisesta komissio 
arvioi neuvotellun sopimuksen 
yhteensopivuutta unionin lainsäädäntöön 
ja etenkin EU:n kilpailulainsäädäntöön 
tai energian sisämarkkinoita koskevaan 
lainsäädäntöön verrattuna. Mikäli 
toimitettu kaupallinen sopimus tai 
yhteisymmärryspöytäkirja ei ole 
sopusoinnussa unionin lainsäädännön 
kanssa, jäsenvaltion on toteutettava kaikki 
asianmukaiset toimet havaittujen 
ristiriitojen poistamiseksi.
Jos suosituksia ei oteta huomioon ja 
allekirjoitetun kaupallisen sopimuksen tai 
yhteisymmärryspöytäkirjan 
yhteensopivuutta epäillään vahvasti, 
komissio voi pyytää jäsenvaltiota tai 
jäsenvaltioita harkitsemaan oikeustoimien 
käynnistämistä sopimuksen 
allekirjoittaneita vastaan tai ryhtyä itse 
sopimusten sallimiin oikeustoimiin tai 
käynnistää ne asianmukaisella 
kansainvälisellä foorumilla, jonka jäsen 
unioni on. 
Komissio ei aseta saamiaan asiakirjoja 
kaikkien muiden jäsenvaltioiden tai 
elinten saataville ja käsittelee kaikkia 
tämän artiklan mukaisesti saatuja 
asiakirjoja luottamuksellisina. 
Vastaanotetut asiakirjat esitetään 
vastaaville viranomaisille ainoastaan 
oikeudenkäyntitapauksessa. 
Jäsenvaltioille ilmoitetaan, että tämän 
artiklan mukainen asiakirjojen 
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toimituspyyntö on tehty, ja ilmoitetaan, 
ollaanko pyyntöä parhaillaan tekemässä, 
onko se saatettu loppuun tai peruttu.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla on tarpeen, sillä sen avulla estetään jäsenvaltioita ja kaupallisia toimijoita 
pyrkimästä välttämään tämän päätöksen soveltamista siten, että ne hyväksyvät ainoastaan 
kaupallisia sopimuksia kansainvälisistä energiahankkeista ilman hallitustenvälisiä 
sopimuksia. Tällä artiklalla komissiolle annettaisiin mahdollisuus varmentaa kaikki hankkeet 
ja säilyttää samalla niiden luottamuksellisuus.

Tarkistus 95
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komission tarjoama apu Poistetaan.
Kun jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että se 
aikoo käynnistää neuvottelut voimassa 
olevan hallitustenvälisen sopimuksen 
tarkistamiseksi tai uuden 
hallitustenvälisen sopimuksen 
tekemiseksi, jäsenvaltio voi pyytää 
komissiolta apua kolmannen maan 
kanssa käytäviä neuvotteluja varten.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan sisältö kuuluu tarkistuksen 1 piiriin.

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

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että se 
aikoo käynnistää neuvottelut voimassa 
olevan hallitustenvälisen sopimuksen 
tarkistamiseksi tai uuden hallitustenvälisen 
sopimuksen tekemiseksi, jäsenvaltio voi 
pyytää komissiolta apua kolmannen maan 
kanssa käytäviä neuvotteluja varten.

Kun jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että se 
aikoo käynnistää neuvottelut voimassa 
olevan hallitustenvälisen sopimuksen 
tarkistamiseksi tai uuden hallitustenvälisen
sopimuksen tekemiseksi, komissio voi 
omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion 
pyynnöstä osallistua kolmannen maan 
kanssa käytäviin neuvotteluihin 
tarkkailijana ja antaa oikeudellisia 
neuvoja siitä, miten päästään 
hallitustenväliseen sopimukseen, joka on 
yhdenmukainen unionin lainsäädännön 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi viimeistään neljän viikon 
kuluttua neuvottelujen loppuunsaattamista 
koskevasta ilmoituksesta omasta 
aloitteestaan tai hallitustenvälisestä 
sopimuksesta neuvotelleen jäsenvaltion
pyynnöstä arvioida neuvotellun 
sopimuksen yhteensopivuutta unionin 
lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen 
tekemistä. Jos komissio tai kyseinen 
jäsenvaltio pyytää tällaista neuvotellun 
hallitustenvälisen sopimuksen 
ennakkoarviointia unionin 
lainsäädäntöön verrattuna, neuvoteltu 
mutta vielä allekirjoittamaton 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnos on 
toimitettava komission tarkasteltavaksi. 

Asianomaisen jäsenvaltion on 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja
viimeistään kahden viikon kuluttua 
neuvottelujen päättymisestä ilmoitettava 
komissiolle neuvottelujen 
loppuunsaattamisesta ja toimitettava 
komissiolle tarkastelua varten valmiiksi 
neuvoteltu allekirjoittamaton 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnos 
liitteineen ja muut tekstit, joihin siinä 
nimenomaisesti viitataan. Komissio 
ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun komissiolle 
ilmoitettiin neuvottelujen 
loppuunsaattamisesta, mahdollisista 
epäilyksistä, jotka koskevat neuvotellun 
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Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa 
sopimuksen vasta neljän kuukauden 
kuluttua hallitustenvälisen sopimuksen 
luonnoksen toimittamisesta. 
Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen 
jäsenvaltion suostumuksella. Jos 
yhteensopivuuden tarkastusta on pyydetty 
ja jos komissio ei tarkastelukauden 
aikana esitä lausuntoaan, katsotaan, että 
komissio ei ole esittänyt vastalauseita.

sopimuksen, sen liitteiden tai muiden 
tekstien, joihin siinä nimenomaisesti 
viitataan, yhteensopivuutta unionin
lainsäädännön ja etenkin kauppa- ja 
investointisäännösten, energian 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
ja unionin pitkän aikavälin energia- ja 
ympäristöpoliittisten tavoitteiden kanssa. 
Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa 
sopimuksen vasta kahden kuukauden 
kuluttua hallitustenvälisen sopimuksen 
toimittamisesta. Jos komissio ei vastaa 
mainitussa määräajassa, katsotaan, että 
komissio ei ole esittänyt vastalauseita.
Jäsenvaltion on lykättävä 
hallitustenvälisen sopimuksen 
allekirjoittamista jälleen kahdella 
kuukaudella, jos komissio vastaa, että 
neuvoteltu allekirjoittamaton sopimus on 
ristiriidassa unionin lainsäädännön 
kanssa. Näiden kahden kuukauden 
aikana komissio antaa oikeudellisen 
lausunnon.
Jos oikeudellisessa lausunnossa todetaan, 
että neuvotellun sopimuksen ja unionin 
lainsäädännön välillä on ristiriita, 
komissio määrittelee tämän ristiriidan ja 
antaa suosituksia sen poistamiseksi.
Jäsenvaltioiden on otettava komission 
suositukset asiaankuuluvalla tavalla 
huomioon ja tarvittaessa neuvoteltava 
sopimus uudelleen. Jos suosituksia ei 
oteta huomioon ja allekirjoitetun 
hallitustenvälisen sopimuksen epäillään 
vakavasti olevan unionin lainsäädännön 
kanssa ristiriidassa, komissio harkitsee 
rikkomismenettelyn käynnistämistä.

Or. en

Tarkistus 98
Bendt Bendtsen

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Hallitustenvälisestä sopimuksesta 
neuvotellut jäsenvaltio ilmoittaa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja
viimeistään kahden viikon kuluttua 
neuvottelujen päättymisestä komissiolle, 
että neuvottelut on saatettu loppuun, ja 
toimittaa komissiolle tarkasteltavaksi 
neuvotellun mutta vielä 
allekirjoittamattoman hallitustenvälisen 
sopimuksen luonnoksen liitteineen ja 
muut tekstit, joihin siinä nimenomaisesti 
viitataan. Komissio ilmoittaa omasta 
aloitteestaan tai hallitustenvälisestä 
sopimuksesta neuvotelleen jäsenvaltion 
pyynnöstä kyseiselle jäsenvaltiolle kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun komissiolle 
ilmoitettiin neuvottelujen 
loppuunsaattamisesta, kaikista 
epäilyksistä, jotka koskevat neuvotellun 
sopimuksen sen liitteiden tai muiden 
tekstien, joihin siinä nimenomaisesti 
viitataan, yhteensopivuutta unionin 
lainsäädännön ja etenkin EU:n 
kilpailulainsäädännön tai energian 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
kanssa. Kyseinen jäsenvaltio saa 
allekirjoittaa sopimuksen vasta kahden
kuukauden kuluttua hallitustenvälisen 
sopimuksen luonnoksen toimittamisesta. 
Jos komissio ei vastaa mainitussa 
määräajassa, katsotaan, että komissio ei 
ole esittänyt vastalauseita. Jäsenvaltion on 
lykättävä hallitustenvälisen sopimuksen 
allekirjoittamista jälleen kahdella 
kuukaudella, jos komissio vastaa, että 
neuvoteltu allekirjoittamaton sopimus on 
ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa. 
Komissio antaa oikeudellisen lausunnon 
näiden kahden kuukauden aikana.
2. Oikeudellisessa lausunnossa komissio 
määrittelee tunnistetun ristiriidan ja 
antaa suosituksia sen poistamiseksi.
3. Jäsenvaltioiden on otettava komission 
suositukset asiaankuuluvalla tavalla 
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huomioon ja tarvittaessa neuvoteltava 
sopimus uudelleen. Jos suosituksia ei 
oteta huomioon ja allekirjoitetun 
hallitustenvälisen sopimuksen epäillään 
olevan EU:n lainsäädännön kanssa 
ristiriidassa, komissio harkitsee 
rikkomismenettelyn käynnistämistä.

Or. da

Tarkistus 99
Bernd Lange

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltion on toimitettava neuvotellut 
hallitustenväliset sopimukset komission 
tarkasteltaviksi ennen niiden 
allekirjoittamista. Komissio arvioi neljän 
viikon kuluttua siitä, kun sopimus on
toimitettu, neuvotellun sopimuksen 
yhteensopivuutta unionin lainsäädännön 
kanssa, erityisesti kilpailu- ja 
investointisääntöjen ja energian 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
sekä unionin pitkän aikavälin energia- ja 
ilmastotavoitteiden osalta. Kyseinen 
jäsenvaltio saa allekirjoittaa sopimuksen 
vasta neljän kuukauden kuluttua 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen 
toimittamisesta. Tarkastelukautta voidaan 
jatkaa kyseisen jäsenvaltion 
suostumuksella. Jos komissio ei 
tarkastelukauden aikana esitä lausuntoaan, 
katsotaan, että komissio ei ole esittänyt 
vastalauseita.

Or. de
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Tarkistus 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asianomaisen jäsenvaltion on 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja
viimeistään kahden viikon kuluttua 
neuvottelujen päättymisestä ilmoitettava 
komissiolle neuvottelujen 
loppuunsaattamisesta ja toimitettava 
komissiolle tarkasteltavaksi valmiiksi 
neuvoteltu mutta vielä allekirjoittamaton 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnos 
liitteineen ja muut tekstit, joihin siinä 
nimenomaisesti viitataan. Tämä velvoite 
ei kuitenkaan koske kaupallisten yritysten 
keskenään tekemiä sopimuksia.

Or. en

Tarkistus 101
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle neuvottelujen 
loppuunsaattamisesta ennen sopimuksen 
allekirjoittamista ja toimitettava 
komissiolle sopimuksen luonnos. Neljän 
viikon kuluttua neuvottelujen 
loppuunsaattamista koskevasta 
ilmoituksesta komissio ilmoittaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdolliset 
lausuntonsa, jotka koskevat 
yhteensopivuutta unionin lainsäädännön 
kanssa. Ennen sopimuksen 
allekirjoittamista asianomaisen 
jäsenvaltion on otettava huomioon 
sopimusluonnokseen sisältyvät komission 
lopulliset suositukset ja tarvittaessa 
neuvoteltava sopimus uudelleen. Jos 
komissio ei tarkastelukauden aikana esitä 
lausuntoaan, katsotaan, että komissio ei ole 
esittänyt vastalauseita.

Or. en

Tarkistus 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi viimeistään neljän viikon
kuluttua neuvottelujen 
loppuunsaattamista koskevasta 
ilmoituksesta omasta aloitteestaan tai 
hallitustenvälisestä sopimuksesta 
neuvotelleen jäsenvaltion pyynnöstä 

Mitä tulee 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
toimitettuihin hallitustenvälisiin 
sopimuksiin, komissio arvioi viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua 
hallitustenvälisen sopimuksen 
toimittamisesta sopimuksen 
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arvioida neuvotellun sopimuksen 
yhteensopivuutta unionin lainsäädännön 
kanssa ennen sopimuksen tekemistä. Jos 
komissio tai kyseinen jäsenvaltio pyytää 
tällaista neuvotellun hallitustenvälisen 
sopimuksen ennakkoarviointia unionin 
lainsäädäntöön verrattuna, neuvoteltu 
mutta vielä allekirjoittamaton 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnos on 
toimitettava komission tarkasteltavaksi. 
Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa 
sopimuksen vasta neljän kuukauden 
kuluttua hallitustenvälisen sopimuksen 
luonnoksen toimittamisesta. 
Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen 
jäsenvaltion suostumuksella. Jos 
yhteensopivuuden tarkastusta on pyydetty 
ja jos komissio ei tarkastelukauden aikana 
esitä lausuntoaan, katsotaan, että komissio 
ei ole esittänyt vastalauseita.

yhteensopivuutta unionin lainsäädännön 
kanssa ja ilmoittaa jäsenvaltiolle tässä 
arvioinnissa mahdollisesti tunnistetuista 
ristiriidoista sekä selittää tällaisen 
ristiriidan oikeudelliset syyt ja ehdottaa 
ratkaisua sen poistamiseksi. Kyseinen 
jäsenvaltio saa allekirjoittaa sopimuksen 
vasta näiden kolmen kuukauden aikana. 
Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen 
jäsenvaltion suostumuksella. Jos 
yhteensopivuuden tarkastusta on pyydetty 
ja jos komissio ei tarkastelukauden aikana 
esitä lausuntoaan, katsotaan, että komissio 
ei ole esittänyt vastalauseita.

Or. en

Tarkistus 103
Niki Tzavela

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi viimeistään neljän viikon 
kuluttua neuvottelujen loppuunsaattamista 
koskevasta ilmoituksesta omasta 
aloitteestaan tai hallitustenvälisestä 
sopimuksesta neuvotelleen jäsenvaltion 
pyynnöstä arvioida neuvotellun 
sopimuksen yhteensopivuutta unionin 
lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen 
tekemistä. Jos komissio tai kyseinen 
jäsenvaltio pyytää tällaista neuvotellun 
hallitustenvälisen sopimuksen 
ennakkoarviointia unionin 
lainsäädäntöön verrattuna, neuvoteltu 
mutta vielä allekirjoittamaton 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnos on 

Asianomaisen jäsenvaltion on 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja
viimeistään kahden viikon kuluttua 
neuvottelujen päättymisestä ilmoitettava 
komissiolle neuvottelujen 
loppuunsaattamisesta ja toimitettava 
komissiolle tarkastelua varten valmiiksi 
neuvotellun mutta vielä
allekirjoittamattoman hallitustenvälisen 
sopimuksen luonnos liitteineen ja muut 
tekstit, joihin siinä nimenomaisesti 
viitataan. Tämä velvoite ei kuitenkaan 
koske kaupallisten toimijoiden keskenään 
tekemiä sopimuksia.
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toimitettava komission tarkasteltavaksi. 
Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa 
sopimuksen vasta neljän kuukauden 
kuluttua hallitustenvälisen sopimuksen 
luonnoksen toimittamisesta. 
Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen 
jäsenvaltion suostumuksella. Jos 
yhteensopivuuden tarkastusta on pyydetty 
ja jos komissio ei tarkastelukauden 
aikana esitä lausuntoaan, katsotaan, että 
komissio ei ole esittänyt vastalauseita.

Or. en

Tarkistus 104
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tutkittavaksi luonnokset 
hallitustenvälisiksi sopimuksiksi, jotka on 
neuvoteltu valmiiksi mutta joita ei ole 
vielä allekirjoitettu. Komissio arvioi 
viimeistään neljän kuukauden kuluttua 
siitä, kun sopimusluonnos on toimitettu,
neuvotellun sopimuksen yhteensopivuutta 
unionin lainsäädännön kanssa, erityisesti 
kilpailulainsäädännön ja energian 
sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
sekä unionin pitkän aikavälin energia- ja 
ilmastotavoitteiden osalta. Kyseinen 
jäsenvaltio saa allekirjoittaa sopimuksen 
vasta tarkastelukauden jälkeen. 
Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen 
jäsenvaltion suostumuksella. Jos komissio 
ei tarkastelukauden aikana esitä 
lausuntoaan, katsotaan, että komissio ei ole 
esittänyt vastalauseita.
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ja jos komissio ei tarkastelukauden aikana 
esitä lausuntoaan, katsotaan, että komissio 
ei ole esittänyt vastalauseita.

Or. en

Perustelu

Ennakkotarkastus, jossa keskitytään myös pitkän aikavälin tavoitteisiin ja sisämarkkinoiden 
lainsäädäntöön, voi toimia jäsenvaltioiden varhaisvaroitusjärjestelmänä, jolloin vältytään 
monimutkaisilta hallitustenvälistä sopimusta koskevilta uudelleenneuvotteluilta. 

Tarkistus 105
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komission on hallitustenvälisestä 
sopimuksesta neuvotelleen jäsenvaltion 
pyynnöstä arvioitava neuvotellun 
sopimuksen yhteensopivuutta unionin 
lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen 
tekemistä. Jos kyseinen jäsenvaltio pyytää 
tällaista neuvotellun hallitustenvälisen 
sopimuksen ennakkoarviointia unionin 
lainsäädäntöön verrattuna, neuvoteltu 
mutta vielä allekirjoittamaton 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnos on 
toimitettava komission tarkasteltavaksi. 
Kyseinen jäsenvaltio saa allekirjoittaa 
sopimuksen vasta kahden kuukauden 
kuluttua hallitustenvälisen sopimuksen 
luonnoksen toimittamisesta. 
Tarkastelukautta voidaan jatkaa kyseisen 
jäsenvaltion suostumuksella. Jos 
yhteensopivuuden tarkastusta on pyydetty, 
komissio ilmoittaa mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ennen 
tarkastelukauden päättymistä 
jäsenvaltiolle, jos se ei aio esittää 
vastalauseita, jotta vältytään 
viivästyttämästä tarpeettomasti 
sopimuksen allekirjoittamista. Komissio 
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pyrkii esittämään myönteisen tai 
kielteisen lausunnon kaikista 
yhteensopivuuden tarkastuspyynnöistä 
mutta jos komissio ei tarkastelukauden 
aikana esitä lausuntoaan, katsotaan, että 
komissio ei ole esittänyt vastalauseita.

Or. en

Tarkistus 106
Takis Hadjigeorgiou

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 107
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 108
Michael Theurer

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jos komissio antaa kielteisen lausunnon 
hallituksenvälisen sopimuksen 
luonnoksesta, se ilmoittaa tästä Euroopan 
parlamentille ja tarjoaa mahdollisia 
ratkaisuja tai täsmentää, mitä kohtia on 
neuvoteltava uudestaan, ja asianomaisen 
jäsenvaltion on otettava tämä 
asianmukaisella tavalla huomioon. 

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio toteaa, että neuvotellun 
sopimuksen ja unionin lainsäädännön 
välillä on ristiriita, jäsenvaltion on 
poistettava todettu ristiriita. Jos 
jäsenvaltio allekirjoittaa sopimuksen 
ristiriitaa poistamatta, komissio voi 
käynnistää rikkomismenettelyn.

Or. en

Tarkistus 110
Bendt Bendtsen

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii oikeudellisen lausunnon 
ohella selvityksen, jossa osoitetaan, missä 
määrin kyseinen kolmas maa on itse 
ottanut käyttöön ja saattanut voimaan 
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EU:n energia-alan lainsäädännön ja 
etenkin kolmannen energiapaketin 
säännösten kaltaista lainsäädäntöä.

Or. da

Tarkistus 111
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Valvontamekanismin kaikkien vaiheiden olisi oltava selkeitä, mikä merkitsee sitä, että 
komissio ehdottaa ratkaisuja, ja jäsenvaltion velvoitteena on ottaa komission suositus 
huomioon.

Tarkistus 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Energia- ja investointisopimusten 
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johdonmukaisuus
Komission on varmistettava, että 
energiasopimukset, jotka sisältävät 
investointeja koskevia määräyksiä, ovat 
kahdenvälisiä investointisopimuksia 
koskevan unionin lainsäädännön sekä 
unionin investointipolitiikan mukaisia, 
mukaan luettuina niistä johtuvat 
Euroopan parlamentin valvonta- ja 
lausunto-oikeudet. Komissio tiedottaa 
näistä erityisistä tämän päätöksen 
kannalta merkityksellisistä 
energiasäännöksistä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Investointi- ja energiasopimusten keskinäinen johdonmukaisuus on välttämätöntä hyvän 
toimintapolitiikan kannalta, mutta niissä on Lissabonin sopimuksen mukaisesti otettava myös 
huomioon erilaisten institutionaalisten toimijoiden toimivalta, mikä merkitsee esimerkiksi 
Euroopan parlamentin valvontaoikeutta investointipolitiikan alalla.

Tarkistus 113
Bernd Lange

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio edistää jäsenvaltioiden 
keskinäistä koordinointia, jotta voidaan

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

Or. de

Tarkistus 114
Bernd Lange

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 115
Niki Tzavela

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin 
liittyvät yhteiset ongelmat, tarkastella 
asianmukaisia toimenpiteitä ja ehdottaa 
ratkaisuja, joilla näihin ongelmiin 
voidaan puuttua;

Or. en

Tarkistus 116
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

c) laatia parhaisiin käytäntöihin perustuvia 
vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin 
varmistaa tulevien hallitustenvälisten 
sopimusten yhteensopivuus unionin 
energialainsäädännön sekä unionin pitkän 
aikavälin energia- ja ilmastotavoitteissa 
kaavaillun energian toimitusvarmuuden 
tason kanssa.

Or. en

Perustelu

EU:n pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteet olisi otettava huomioon alusta pitäen, 
jotta sopimuksista ei tarvitse neuvotella uudelleen.

Tarkistus 117
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) laatia parhaisiin käytäntöihin perustuvia 
ei-sitovia vakiolausekkeita, joiden käytöllä 
voitaisiin parantaa huomattavasti tulevien 
hallitustenvälisten sopimusten 
yhteensopivuutta unionin 
energialainsäädännön kanssa.

Or. en

Perustelu

Vakiolausekkeiden soveltamisella parannetaan huomattavasti hallitustenvälisten 
neuvoteltujen sopimusten yhteensopivuutta unionin lainsäädännön kanssa. Niiden avulla ei 
kuitenkaan varmisteta sopimuksen niiden osien täydellistä yhteensopivuutta, joita 
vakiolausekkeet eivät kata.

Tarkistus 118
Giles Chichester
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Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 119
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) koordinoida sopimuksia, jotta 
voidaan taata, että fyysinen kapasiteetti ja 
putkikapasiteetti ovat yhdenmukaisia ja 
vastaavat energia- ja ilmastotavoitteita 
sekä unionin pitkän aikavälin energia- ja 
ilmastotavoitteet huomioon ottaen 
laadittua toimitusvarmuuden tasoa, jotta 
unioni ei joudu tilanteeseen, jossa sillä on 
liikakapasiteettia.

Or. en

Perustelu

EU:n pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteet olisi otettava huomioon alusta pitäen, 
jotta sopimuksista ei tarvitse neuvotella uudelleen, ja sellaisia sopimusten määräyksiä, joilla 
rajoitetaan kapasiteettia ilman, että varsinaista energiaa toimitetaan, olisi vältettävä ei 
ainoastaan taloudellisesta näkökulmasta vaan myös eurooppalaisen kuluttajan edun 
huomioon ottaen.
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Tarkistus 120
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komission teksti Tarkistus

c a) edistää monenvälisten 
hallitustenvälisten sopimusten laatimista 
kolmansien maiden kanssa tehtävien 
kahdenvälisten kansallisten sopimusten 
sijaan siten, että otetaan mukaan useita 
jäsenvaltioita tai unioni 
kokonaisuudessaan.

Or. en

Tarkistus 121
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 122
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) laatia neuvottelumenettelyjä koskeva 
opas, jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus EU:n lainsäädännön 
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kanssa, jäsenvaltioiden välinen 
yhteisvastuu ja energiantoimitukset.

Or. ro

Tarkistus 123
Gaston Franco

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kun jäsenvaltio toimittaa komissiolle 
tietoja 3 artiklan mukaisesti, jäsenvaltion 
on päätettävä tapa, jolla tiedot välitetään 
eteenpäin, jotta varmistetaan 
luottamuksellisten kaupallisten tietojen 
suoja. 

Or. fr

Tarkistus 124
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kun jäsenvaltio toimittaa komissiolle 
tietoja 3 artiklan mukaisesti, jäsenvaltio voi 
ilmoittaa, sisältyykö niihin 
luottamuksellisiksi katsottavia kaupallisia 
tietoja ja voidaanko toimitetut tiedot esittää 
muille jäsenvaltioille. Komission on 
noudatettava tällaisia ilmoituksia. 
Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt 
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pyynnöt eivät vaikuta komission oikeuteen 
tarkastella luottamuksellisia tietoja.

eivät vaikuta komission oikeuteen 
tarkastella luottamuksellisia tietoja.
Jokaiselle jäsenvaltiolle on toimitettava 
yhteenvedot määräyksistä, joihin sisältyy 
luottamuksellisiksi katsottavia tietoja. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus suojella kaupallisten tietojen luottamuksellisuutta. 
Sopimuksia koskevien perustietojen olisi kuitenkin oltava kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla, 
jotta päätös olisi tarkoituksenmukainen.

Tarkistus 125
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio vaatii, että jotkin 
sopimuksen tiedot on katsottava 
luottamuksellisiksi, komissio poistaa 
kyseiset tiedot jäsenvaltioille levitetyistä 
asiakirjoista ja antaa poistetussa 
kohdassa tietoa siitä, mitä on poistettu.

Or. en

Perustelu

Vaikka on täysin asianmukaista, että luottamuksellisia tietoja poistetaan jälkeenpäin 
yhteisistä teksteistä, jäsenvaltioille on kuitenkin ilmoitettava, että tällainen poisto on tehty, ja 
ilmoitettava kyseisten poistojen paikat. Ilman näitä tietoja jäsenvaltioille jäisi epäselväksi, 
onko heillä mahdollisuus tutustua koko sopimukseen, liitteisiin ja asiakirjoihin vai ainoastaan 
osaan siitä. Tätä tarkoitusta varten olisi liitettävä esimerkiksi seuraavanlainen merkintä 
"Hinnaksi vahvistetaan [poistettu]" tai "[Tämä liite on poistettu, koska siihen sisältyy 
luottamuksellisia tietoja]" tai "[Asiakirja on poistettu, koska siihen sisältyy luottamuksellisia 
tietoja]".

Tarkistus 126
Yannick Jadot
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uudelleentarkastelu Raportointi ja uudelleentarkastelu

Or. en

Perustelu

Raportointivelvollisuus olisi sisällytettävä tähän, jotta varmistetaan päätöksen 
tarkoituksenmukaisuus ja taataan demokraattinen valvonta.

Tarkistus 127
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission on neljän vuoden kuluttua
tämän päätöksen voimaantulosta 
toimitettava Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomus tämän
päätöksen soveltamisesta.

1. Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen
komissio toimittaa vuosittain kertomuksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
päätöksen soveltamisesta.

Or. ro

Tarkistus 128
Rolandas Paksas

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission on neljän vuoden kuluttua 
tämän päätöksen voimaantulosta 
toimitettava Euroopan parlamentille, 

1. Komission on kahden vuoden kuluttua 
tämän päätöksen voimaantulosta 
toimitettava Euroopan parlamentille, 
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neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomus tämän 
päätöksen soveltamisesta.

neuvostolle ja Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomus tämän 
päätöksen soveltamisesta.

Or. lt

Tarkistus 129
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille vuosittain 3 artiklan 
mukaisesti saaduista tiedoista ja toimittaa 
sille kattavan arvioinnin 24 kuukauden 
kuluessa tämän päätöksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Ilmoittamisvelvollisuudet olisi sisällytettävä tähän, jotta varmistetaan, että päätös on 
tarkoituksenmukainen, ja taataan demokraattinen valvonta.

Tarkistus 130
Giles Chichester

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kertomuksessa on erityisesti arvioitava 
sitä, onko tällä päätöksellä luotu riittävät 
puitteet varmistamaan hallitustenvälisten 
sopimusten yhteensopivuus unionin 
lainsäädännön kanssa ja korkeatasoinen 
koordinointi jäsenvaltioiden välillä 
hallitustenvälisten sopimusten osalta.

2. Kertomuksessa on erityisesti arvioitava 
sitä, onko tällä päätöksellä luotu riittävät 
puitteet varmistamaan hallitustenvälisten 
sopimusten yhteensopivuus unionin 
lainsäädännön kanssa ja korkeatasoinen 
koordinointi jäsenvaltioiden välillä 
hallitustenvälisten sopimusten osalta. Siinä 
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on myös arvioitava, ovatko tässä 
päätöksessä vahvistetut määräajat 
tarkoituksenmukaisia ja sitä, millainen 
vaikutus niillä on ollut jäsenvaltioiden 
kolmansien maiden kanssa käymiin 
neuvotteluihin.

Or. en

Tarkistus 131
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille. Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille ja 
3 a artiklan mukaisille toimijoille.

Or. en


