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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liikmesriikide ja 
kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse 
mehhanismi loomise kohta
(KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0540),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 194, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0235/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,1

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,2

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A7–0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ELi energia siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks on vaja, et kolmandatest 
riikidest ELi imporditud energia suhtes 
kehtivad täielikult energia siseturu aluseks 
olevad eeskirjad. Kui energia siseturg ei 

(3) ELi energia siseturu nõuetekohaseks 
toimimiseks on vaja, et kolmandatest 
riikidest ELi imporditud energia suhtes 
kehtivad täielikult energia siseturu aluseks 
olevad eeskirjad. Kui energia siseturg ei 

                                               
1 ELT C, lk. ...
2 ELT C, lk. ...
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toimi nõuetekohaselt, seab see ELi 
energiavarustuse kindluse seisukohast 
haavatavasse olukorda. Suur läbipaistvus 
seoses liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vaheliste energiakokkulepetega võimaldab 
ELil solidaarsuse eesmärgil kooskõlastatult 
tegutseda, et tagada selliste lepete vastavus 
ELi õigusaktidele ja kindlustada tõhus 
energiavarustus.

toimi nõuetekohaselt, seab see ELi 
energiavarustuse kindluse seisukohast 
haavatavasse ja ebasoodsasse olukorda. 
Liikmesriikide ja kolmandate riikide 
vaheliste energiakokkulepete suur 
läbipaistvus võimaldab ELil solidaarsuse 
eesmärgil kooskõlastatult tegutseda, et 
tagada selliste lepete vastavus ELi 
õigusaktidele ja kindlustada tõhus 
energiavarustus.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Uus teabevahetusmehhanism peaks 
hõlmama vaid selliseid valitsustevahelisi 
kokkuleppeid, mis mõjutavad tõenäoliselt 
energia siseturgu või energiavarustuse 
kindlust, kuna need kaks küsimust on 
omavahel lahutamatult seotud. Eelkõige 
peaks mehhanism hõlmama kõiki 
valitsustevahelisi kokkuleppeid, mis 
mõjutavad gaasiga, naftaga või elektriga 
varustamist püsiinfrastruktuuri kaudu või 
kolmandatest riikidest ELi imporditava 
energia kogust.

(4) Uus teabevahetusmehhanism peaks 
hõlmama vaid selliseid valitsustevahelisi 
kokkuleppeid, mis mõjutavad energia 
siseturgu või energiavarustuse kindlust, 
kuna need kaks küsimust on omavahel 
lahutamatult seotud. Eelkõige peaks 
mehhanism hõlmama kõiki 
valitsustevahelisi kokkuleppeid, mis 
mõjutavad gaasiga, naftaga või elektriga 
varustamist püsiinfrastruktuuri kaudu või 
kolmandatest riikidest ELi imporditava 
energia kogust.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Seoses liidu õiguse ülimuslikkusega 
ning võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu 
artikli 4 lõikes 3 sätestatud liikmesriikide 
ja liidu vahelise lojaalse koostöö 
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põhimõtet, samuti Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 351, tuleks 
komisjonil hinnata kehtivate ja teatamata 
jäänud valitsustevaheliste kokkulepete 
kooskõla liidu õigusega. Kooskõla 
puudumise korral peaksid liikmesriigid 
tegema kõik sellise proportsionaalse 
lahenduse leidmiseks, millega avastatud 
vastuolu kõrvaldatakse.

Or. en

Selgitus

ELi õiguse ülimuslikkus ning liikmesriikide ja liidu vahelise lojaalse koostöö põhimõte 
nõuavad, et hinnataks liidu ja liikmesriikide jagatud pädevusse kuuluvaid valdkondi 
mõjutavaid valitsustevahelisi kokkuleppeid ning vajaduse korral viidaks need kooskõlla ELi 
õigusega. Sellega tagatakse kehtivatele valitsustevahelistele kokkulepetele tuginevate 
kaubanduskokkulepete ja investeerimisotsuste pikaajaline õiguskindlus.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Komisjonil peaks olema õigus omal 
algatusel või valitsustevahelise kokkuleppe 
üle läbirääkimisi pidanud liikmesriigi 
taotlusel hinnata enne läbirääkimiste 
tulemusel koostatud kokkuleppe 
allkirjastamist selle vastavust ELi õigusele.
Kui hindamisel leitakse, et need ei ole 
omavahel kooskõlas, peaks komisjon 
avaldama arvamuse, milles nimetatakse 
kõnealune vastuolu ja antakse soovitused 
selle kõrvaldamiseks. Liikmesriigid 
peaksid selliseid soovitusi nõuetekohaselt 
arvesse võtma ja vajadusel lepingu-
tingimuste üle uuesti läbi rääkima. Kui 
komisjon leiab, et tema soovitustega ei ole 
piisavalt arvestatud ning valitsuste-
vahelise kokkuleppe liidu õigusele 
vastavuse küsimuses on endiselt kahtlusi, 
peaks ta alustama rikkumismenetlust.

Or. en
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Selgitus

Käesolevas ettepanekus ei näidata selgelt, mida teha siis, kui eelhindamisel avastatakse 
vastuolusid liidu õigusega. Õiguskindluse suurendamiseks ja selge õigusliku raamistiku 
loomiseks peaks komisjon näitama, kuidas olukorda parandada ning liikmesriigid peaksid 
komisjoni seisukohta arvesse võtma.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid otsustavad ise, kas nad komisjoni soovitusi järgivad. Kuid valitsustevahelise 
lepingu osapooled ja ettevõtted peaksid teadma, mida see kaasa toob. 

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Suuremad vastastikused teadmised 
olemasolevatest ja uutest 
valitsustevahelistest kokkulepetest peaksid 
võimaldama kooskõlastada energiaalast 
tegevust nii liikmesriikide kui ka 
liikmesriikide ja komisjoni vahel. Selline 
parem kooskõla peaks aitama 
liikmesriikidel täielikult ära kasutada ELi 

(14) Suuremad vastastikused teadmised 
olemasolevatest ja uutest 
valitsustevahelistest kokkulepetest peaksid 
võimaldama kooskõlastada energiaalast 
tegevust nii liikmesriikide kui ka 
liikmesriikide ja komisjoni vahel. Selline 
parem kooskõla peaks aitama 
liikmesriikidel täielikult ära kasutada ELi 
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poliitilist ja majanduslikku kaalukust. poliitilist ja majanduslikku kaalukust ning 
võimaldama komisjonil pakkuda 
lahendust valitsustevahelises lepingus 
leitud vastuoludele.

Or. en

Selgitus

Edaspidi on komisjonil valitsustevahelistest energiakokkulepetest kõige täielikum ülevaade. 
Seetõttu peaks ta suutma pakkuda leitud probleemidele lahendusi, mille puhul arvestatakse 
võimalikult kõikehõlmavalt kehtivat olukorda.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Komisjon peaks käesoleva otsuse 
piisavust ja tulemuslikkust hindama 
hiljemalt neli aastat pärast selle 
jõustumist, et tagada valitsustevaheliste 
kokkulepete täielik kooskõla liidu 
õigusega ning nimetatud kokkulepete hea 
liikmesriikide vaheline kooskõlastatus. 
Kui hindamisel avastatakse reguleerivas 
raamistikus puudusi, peaks komisjon 
esitama seadusandliku ettepaneku nende 
kõrvaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus ei näidata, mida teha siis, kui hindamisel leitakse, et õigusakt ei täitnud oma 
eesmärki. Komisjonile tuleks anda selge õigus ja kohustus olukorra parandamiseks ning ta 
peaks võtma vajalikke õiguslikke meetmeid: kas otsuse läbi vaatama või siis esitama 
täiendava seadusandliku ettepaneku.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva otsusega luuakse mehhanism 
valitsustevahelisi kokkuleppeid käsitleva 
teabe vahetamiseks liikmesriikide ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahel.

1. Käesoleva otsusega luuakse mehhanism 
valitsustevahelisi energiakokkuleppeid
käsitleva teabe vahetamiseks liikmesriikide 
ning liikmesriikide ja komisjoni vahel.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks täpsustada, mis liiki kokkulepped otsuse kohaldamisalasse kuuluvad.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Otsust ei kohaldata valitsustevaheliste 
kokkulepete suhtes, mis tuleb tervikuna 
esitada muude ELi õiguses sätestatud 
teatamismenetluste kohaselt, välja arvatud 
määruse (EL) nr 994/2010 artikli 13 lõike 6 
kohaselt komisjonile teatavaks tehtavad
valitsustevahelised kokkulepped.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile kõik 
nende ja kolmandate riikide vahelised 
olemasolevad ja ajutiselt kohaldatavad 
valitsustevahelised kokkulepped tervikuna, 
st koos lisade, muude neis selgesõnaliselt 
osutatud tekstide ja muudatustega hiljemalt 
kolm kuud pärast käesoleva otsuse 
jõustumist. Komisjon teeb saadud 
dokumendid kõigile teistele 
liikmesriikidele elektrooniliselt 
kättesaadavaks. Käesoleva otsuse 
kohaldamisel loetakse esitatuks 
olemasolevad või ajutiselt kohaldatavad 
valitsustevahelised kokkulepped, mis on 
esitatud komisjonile käesoleva otsuse 
jõustumise kuupäevaks vastavalt 
määrusele (EL) nr 994/2010 ja kooskõlas 
käesoleva lõike nõuetega.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile kõik 
nende ja kolmandate riikide vahelised 
olemasolevad ja ajutiselt kohaldatavad 
valitsustevahelised kokkulepped tervikuna, 
st koos lisade, muude neis selgesõnaliselt 
osutatud tekstide ja muudatustega hiljemalt 
kolm kuud pärast käesoleva otsuse 
jõustumist. Kuue kuu jooksul pärast seda,
kui on esitatud valitsustevahelised 
kokkulepped tervikuna, st koos lisade, 
muude neis selgesõnaliselt osutatud 
tekstide ja muudatustega, hindab 
komisjon nende kooskõla liidu õiguse, 
eriti ELi konkurentsiõiguse ja energia 
siseturgu reguleerivate õigusaktidega. Kui 
esitatud valitsustevaheline kokkulepe ei 
ole liidu õigusega kooskõlas, teeb 
liikmesriik kõik vajaliku leitud vastuolu 
kõrvaldamiseks. Komisjon teeb saadud 
dokumendid kõigile teistele 
liikmesriikidele elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks, kuid ei avalikusta 
asjaomase liikmesriigi poolt 
konfidentsiaalseks liigitatud teavet.

Or. en

Selgitus

ELi õiguse ülimuslikkus ning liikmesriikide ja liidu vahelise lojaalse koostöö põhimõte 
nõuavad, et hinnataks liidu ja liikmesriikide jagatud pädevusse kuuluvaid valdkondi 
mõjutavaid valitsustevahelisi kokkuleppeid ning vajaduse korral viidaks need kooskõlla ELi 
õigusega. Sellega tagatakse kehtivatele valitsustevahelistele kokkulepetele tuginevate 
kaubanduskokkulepete ja investeerimisotsuste pikaajaline õiguskindlus.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
kolmanda riigiga läbirääkimisi 
olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 
muutmiseks või uue valitsustevahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, teatab oma 
kavatsusest kirjalikult komisjonile esimesel 
võimalusel enne läbirääkimiste kavandatud 
algust. Komisjonile esitatud teave sisaldab 
vastavaid dokumente, märget sätete kohta, 
mille üle läbirääkimisi peetakse, 
läbirääkimiste eesmärke ja muud 
asjakohast teavet. Olemasoleva kokkuleppe 
muutmise korral märgitakse komisjonile 
esitatud teabes sätted, mille üle uued 
läbirääkimised peetakse. Komisjon teeb 
saadud teabe kõigile liikmesriikidele 
elektrooniliselt kättesaadavaks. 
Asjaomane liikmesriik hoiab komisjoni 
korrapäraselt kursis käimasolevate 
läbirääkimistega. Komisjoni algatusel või 
asjaomase riigi taotluse korral võib
komisjon osaleda läbirääkimistel 
vaatlejana.

2. Liikmesriik, kes kavatseb alustada 
kolmanda riigiga läbirääkimisi 
olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 
muutmiseks või uue valitsustevahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, teatab oma 
kavatsusest kirjalikult komisjonile esimesel 
võimalusel ning hiljemalt kolm kuud enne 
läbirääkimiste kavandatud algust. 
Komisjonile esitatud teave sisaldab 
vastavaid dokumente, märget sätete kohta, 
mille üle läbirääkimisi peetakse, 
läbirääkimiste eesmärke ja muud 
asjakohast teavet. Olemasoleva kokkuleppe 
muutmise korral märgitakse komisjonile 
esitatud teabes sätted, mille üle uued 
läbirääkimised peetakse. Asjaomane 
liikmesriik hoiab komisjoni korrapäraselt 
kursis käimasolevate läbirääkimistega. 
Komisjoni algatusel või asjaomase riigi 
taotluse korral osaleb komisjon 
läbirääkimistel vaatlejana ning annab 
läbirääkimisi pidavale liikmesriigile 
juriidilist nõu selle kohta, kuidas vältida 
koostatava valitsustevahelise kokkuleppe 
vastuolu liidu õigusega.

Or. en

Selgitus

Õigusliku selguse suurendamiseks tuleks otsuses määrata täpne tähtaeg, mille jooksul 
liikmesriigid peavad teatama komisjonile oma kavatsusest alustada läbirääkimisi. Kui 
liikmesriik või komisjon ise taotleb komisjoni osalemist läbirääkimistel vaatlejana, ei tuleks 
komisjonile jätta võimalust mitte osaleda.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olemasolevad või ajutiselt 
kohaldatavad valitsustevahelised 
kokkulepped, mis käesoleva otsuse 
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jõustumise kuupäevaks on komisjonile 
juba esitatud vastavalt määrusele (EL) nr 
994/2010 ja mis vastavad käesoleva artikli 
nõuetele, loetakse käesoleva otsuse 
kohaselt esitatuks. Käesoleva otsuse 
kohaselt esitatud teadet tuleks lugeda 
määruse (EL) nr 994/2010 artikli 13 
lõikes 6 sätestatud teatamiskohustuse 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Määruse nr 994/2010 artikli 13 lõike 6 punktiga a on juba kehtestatud kohustus teatada 
komisjonile gaasitarnelepingutest. Korduva teatamise vältimiseks tuleks otsuses täpsustada, 
et käesolevas otsuses käsitletavate valitsustevaheliste kokkulepete esitamise korral on 
määruse nõue täidetud.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Komisjoni abi

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 12 juba käsitleb käesoleva artikli sisu.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib omal algatusel kuni nelja
nädala jooksul pärast tema teavitamist
läbirääkimiste lõpuleviimisest või 
valitsustevahelise kokkuleppe üle 
läbirääkimisi pidanud liikmesriigi taotlusel 
hinnata enne läbirääkimiste tulemusel 
koostatud kokkuleppe allkirjastamist selle 
vastavust ELi õigusele. Juhul kui 
komisjon või asjaomane liikmesriik soovib 
sellist eelkontrolli, et selgitada välja, kas 
läbirääkimiste tulemusel koostatud 
kokkulepe vastab ELi õigusele, esitatakse 
läbirääkimiste tulemusel koostatud, kuid 
alles allkirjastamata kokkuleppe eelnõu 
komisjonile hindamiseks. Asjaomane 
liikmesriik ei tohi kirjutada kõnealusele 
kokkuleppele alla nelja kuu jooksul pärast 
leppe eelnõu esitamist komisjonile. 
Asjaomase liikmesriigi nõusolekul võib 
hindamisperioodi pikendada. Kui 
vastavuskontrolli on taotletud ja komisjon 
ei ole hindamisperioodi jooksul arvamust 
esitanud, siis otsustatakse, et komisjon ei 
ole vastuväiteid esitanud.

1. Pärast läbirääkimiste lõppemist teavitab 
asjaomane liikmesriik komisjoni 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt kahe
nädala jooksul nende lõpuleviimisest ning 
esitab veel allkirjastamata valitsuste-
vahelise kokkuleppe projekti koos lisade 
ja muude selles selgesõnaliselt osutatud 
tekstidega komisjonile läbivaatamiseks.
Kahe kuu jooksul pärast läbirääkimiste 
lõpuleviimisest teavitamist teatab 
komisjon omal algatusel või 
valitsustevahelise kokkuleppe üle 
läbirääkimisi pidanud liikmesriigi taotlusel 
asjaomasele liikmesriigile kõigist 
kahtlustest seoses koostatud kokkuleppe, 
selle lisade ja muude selles selgesõnaliselt 
osutatud tekstide vastavusega ELi 
õigusele, eriti ELi konkurentsiõigusele ja 
ELi energia siseturgu reguleerivatele 
õigusaktidele. Asjaomane liikmesriik ei 
tohi kirjutada kõnealusele kokkuleppele 
alla kahe kuu jooksul pärast leppe 
esitamist komisjonile. Kui komisjon selle 
aja jooksul ei vasta, siis otsustatakse, et 
komisjon ei ole vastuväiteid esitanud. Kui 
liikmesriik on saanud komisjonilt vastuse, 
et läbirääkimiste tulemusel koostatud, 
kuid veel allkirjastamata kokkulepe ei ole 
liidu õigusega kooskõlas, lükkab ta leppe 
allkirjastamist veel kahe kuu võrra edasi. 
Nende kahe kuu jooksul esitab komisjon 
õigusliku arvamuse.
2. Kui õiguslikus arvamuses tuvastatakse 
vastuolu koostatud kokkuleppe ja liidu 
õiguse vahel, näitab komisjon, milles see 
seisneb ja annab soovitused vastuolu 
kõrvaldamiseks.
3. Liikmesriigid peavad komisjoni 
soovitusi nõuetekohaselt arvesse võtma ja 
vajadusel lepingutingimuste üle uuesti 
läbi rääkima. Kui soovitusi arvesse ei 
võeta ning alla kirjutatud 
valitsustevahelise kokkuleppe liidu 
õigusele vastavuse küsimuses on endiselt 
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tõsiseid kahtlusi, peab komisjon kaaluma 
rikkumismenetluse algatamist.

Or. en

Selgitus

Kohustuslik kaheetapiline vastavuse eelkontroll võib aidata liikmesriike aegsasti hoiatada ja 
vältida uusi keerukaid läbirääkimisi valitsustevahelise kokkuleppe üle. Selgelt tuleks näidata 
iga kontrollietapi tulemused, s.t et komisjon peab pakkuma lahendusi, liikmesriik peab 
komisjoni soovitustega arvestama ja et äärmisel juhul alustatakse rikkumismenetlust.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selgitada välja valitsustevaheliste 
kokkulepetega seotud ühised probleemid ja 
kaaluda nende lahendusi,

b) selgitada välja valitsustevaheliste 
kokkulepetega seotud ühised probleemid ja 
pakkuda neile lahendusi,

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks välja pakkuma selliseid lahendusi, mida ta peab vajalikuks 
valitsustevahelistes kokkulepetes tuvastatud probleemide kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) töötada parimate tavade põhjal ja 
liikmesriikidega konsulteerides välja 
mittesiduvad standardsätted, mille 
kasutamine tagaks tulevaste 
valitsustevaheliste kokkulepete täieliku 
kooskõla ELi energiaalaste õigusaktidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile artikli 3 kohaselt teavet 
esitades võib liikmesriik märkida, kas 
mingit osa sellest teabest, eriti äriteabest, 
tuleb lugeda konfidentsiaalseks ja kas 
esitatud teavet võib teiste liikmesriikidega 
jagada. Komisjon käsitab märgitud osi 
liikmesriigi soovi kohaselt. 
Konfidentsiaalsustaotlused ei piira 
komisjoni juurdepääsu konfidentsiaalsele 
teabele.

Komisjonile artikli 3 kohaselt teavet 
esitades võib liikmesriik märkida, kas 
mingit osa sellest teabest, mille 
avalikustamine võiks kahjustada 
asjaomaste osapoolte äritegevust, eriti 
äriteabest, tuleb lugeda konfidentsiaalseks 
ja kas esitatud teavet võib teiste 
liikmesriikidega jagada. Komisjon käsitab 
märgitud osi liikmesriigi soovi kohaselt. 
Konfidentsiaalsustaotlused ei piira 
komisjoni juurdepääsu konfidentsiaalsele 
teabele.

Or. en

Selgitus

Valitsustevahelistes energiakokkulepetes võidakse aegajalt viidata ärilepingutele. Ettevõtete 
kaitsmiseks nende äritegevust puudutava teabe väljalekkimise eest tuleks lähemalt täpsustada, 
mis liiki teavet võib lugeda konfidentsiaalseks.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aruandes hinnatakse eeskätt seda, kas 
käesoleva otsusega on loodud piisav 
raamistik, et tagada valitsustevaheliste 
kokkulepete täielik kooskõla ELi õigusega 
ning valitsustevaheliste kokkulepetega 
seotud tegevuse tihe kooskõlastamine 
liikmesriikide vahel.

2. Aruandes hinnatakse eeskätt seda, kas 
käesoleva otsusega on loodud piisav ja 
tulemuslik raamistik, et tagada 
valitsustevaheliste kokkulepete täielik 
kooskõla ELi õigusega ning 
valitsustevaheliste kokkulepetega seotud 
tegevuse tihe kooskõlastamine 
liikmesriikide vahel. Kui käesolev otsus ei 
taga valitsustevaheliste kokkulepete 
täielikku kooskõla liidu õigusega ning 
nimetatud kokkulepete head liikmesriikide 
vahelist kooskõlastatust, teostab komisjon 
hiljemalt üks aasta pärast aruande 
esitamist vastavalt vajadusele kas 



PR\882629ET.doc 17/19 PE475.868v01-00

ET

ettepaneku läbivaatamise või esitab 
täiendava seadusandliku ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus ei näidata, mida teha siis, kui hindamisel leitakse, et õigusakt ei täitnud oma 
eesmärki. Komisjonile tuleks anda selge õigus ja kohustus olukorra parandamiseks ning ta 
peaks võtma vajalikke õiguslikke meetmeid: vaatama otsuse läbi või siis esitama täiendava 
seadusandliku ettepaneku.
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SELETUSKIRI

Kindel ja turvaline energiavarustus on tähtis Euroopa Liidu kodanikele ja tööstusele 
prognoositava majanduskeskkonna tagamiseks. Kõige paremini aitab energiavarustuse 
usaldusväärsust tagada toimiv energia siseturg. Kolmanda energiapaketi juurutamine on 
tõhustanud ELi pingutusi vaba energiaturu loomiseks. Paljud liikmesriigid on eraldanud 
energia tootmise ja ülekandmise, mis on võimaldanud energiavarustuse turule tulla uutel 
osalejatel. Kolmas energiapakett on kõrvaldanud tõkked energiaturule sisenemisel ja muutnud 
turu märksa likviidsemaks. Teine ja kolmas energiapakett ei ole küll veel täiel määral 
rakendunud, kuid tulemused neid kasutusele võtnud liikmesriikides on julgustavad. 
Sellegipoolest ei ole välisteguritest tulenev haavatavus kadunud: EL impordib üle 60% 
tarbitavast gaasist ja üle 80% tarbitavat naftast. Kahjuks impordi osakaal kasvab.

Pärast 2009. aasta gaasitarnekriisi on ELi turu energiavarustuse kindluse suurendamiseks 
palju ära tehtud. Gaasikriis paljastas Euroopa Liidu energiavarustussüsteemide nõrkused. 
Määruse nr 994/2010 kiire vastuvõtmine andis ELile mõningad võimalused tulevaste 
gaasitarnehäiretega võitlemiseks. Gaasikriis näitas ära ELi gaasitarnesüsteemi puudused ja 
kitsaskohad ning nüüd on hakatud tegutsema nende kõrvaldamiseks. Sellegipoolest esineb 
veel raskusi Euroopa tarbijatele konkurentsivõimelise hinnaga turvaliste varude tagamisel. 
Üheks probleemiks on liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelised 
energiakokkulepped.

Euroopa Liidu lepingus on sätestatud, et ELi energiapoliitika peab tagama energiaturu 
toimimise ja turvalisuse. Ikka ja jälle sõlmivad liikmesriigid kolmandate riikidega 
kokkuleppeid, millel võib olla mõju energia siseturu nõuetekohasele toimimisele. Enamasti 
sõlmitakse energiatarnelepingud äriühingute vahel, kuid mõnel juhul võidakse vajada mõne 
liikmesriigi abi valitsustevahelise kokkuleppe (VVK) näol. Tavaliselt juhtub seda 
gaasiülekandevõrkude arendamisel, kus vajatakse suuri investeeringuid. Valitsustevaheline 
kokkulepe annab kolmanda riigi tarnijatele prognoosimiskindluse ja õiguskorra stabiilsuse. Ei 
saa välistada, et teinekord on kolmanda riigi eesmärk muuta liikmesriik kommertslepingu 
garandiks või tagada endale teatava infrastruktuuri kaudu energiatarnemonopol.

Selleks et vältida energia valdkonnas siseturu eeskirjade rikkumist, on valitsustevaheliste 
energiakokkulepete puhul vaja tõhusamat koostööd liikmesriikide vahel. Liikmesriigid 
peaksid vahetama teavet VVKde kohta ning komisjon peab olema teadlik kehtivatest 
lepingutest ja toimuvatest läbirääkimistest. Komisjon võib pakkuda liikmesriigile
erialateadmisi ja kooskõlastada ühiseid jõupingutusi, et tagada VVKde kooskõla siseturu 
eeskirjadega. Seetõttu on vaja energia siseturgu mõjutavad kolmandate riikidega sõlmitavad 
VVKd anda komisjonile hindamiseks. Vältimaks mitmekordset aruandlust komisjonile, tuleb 
rõhutada, et kui VVKst on vastavalt määrusele nr 994/2010 juba teatatud, ei ole vaja uut 
teadet saata. Vastasel juhul kehtib vastupidine nõue.

Kogemused näitavad, et komisjoni osalemine kolmandate osapooltega peetavatel 
läbirääkimistel võib nende tulemus positiivselt mõjutada. Sellepärast tuleks laiendada 
komisjoni õigust läbirääkimistel osaleda. Komisjoni juuresolek võib aidata saavutada siseturu 
eeskirjadega kooskõlas olevat tulemust ning seega anda ettevõtetele kindluse, et antud 
kokkulepe on ELi õigusega kooskõlas. Ettevõtted peavad olema kindlad, et VVK ei ole ELi 



PR\882629ET.doc 19/19 PE475.868v01-00

ET

õigusega vastuolus ega saa põhjustada rikkumismenetlust, mille tulemus võib asjaomasele 
ettevõttele kalliks maksma minna. Komisjoni ulatuslikum osalemine peaks hõlbustama ELi 
siseturu eeskirjade täitmist ning andma seeläbi turuosalistele suurema õiguskindluse.

Tuleb rõhutada, et komisjoni soovituste täitmine või mittetäitmine on liikmesriigi otsustada. 
Käesoleva õigusakti eesmärk on tagada liikmesriikide sõlmitavate energiakokkulepete suurem 
läbipaistvus ning see, et liikmesriigid teaksid, kas kokkulepe vastab siseturu eeskirjadele. 
Komisjonil tuleb koostada mittesiduvad standardklauslid, millest liikmesriikidel soovitatakse 
lähtuda. Sellised klauslid tagavad VVK kooskõla ELi õigusega.

Käesolev õigusakt puudutab äriühingute vahelisi lepinguid ainult juhul, kui need on VVK 
osaks. Üldjuhul ei peaks riikidevahelised kokkulepped hõlmama ettevõtteid, kuid energia-
valdkonna eripära tõttu ei saa välistada, et mõni VVK hõlmab ka energeetikaettevõtteid. 
Ettepanek sisaldab ettevõtete jaoks piisavaid tagatisi, et käesolev otsus ei mõjuta nende 
igapäevast äritegevust. Välistamaks äriteabe edastamist teistele liikmesriikidele tuleb ka 
täpsustada, mis liiki teavet võib lugeda konfidentsiaalseks. See peaks ettevõtete huve piisavalt 
kaitsma.

Liidu ja liikmesriikide jagatud pädevusse kuuluvaid valdkondi puudutavad kokkulepped 
peavad olema ELi õigusega kooskõlas. Liikmesriikidel soovitatakse võtta meetmeid 
kolmandate riikidega sõlmitud valitsustevahelistes energiakokkulepetes avastatud vastuolude 
kõrvaldamiseks. See on vajalik Euroopa energia siseturu nõuetekohase toimimise ja 
turvalisuse tagamiseks.


