
PR\882629FI.doc PE475.868v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2011/0238(COD)

13.12.2011

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energian alalla 
tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia 
koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta
(KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Krišjānis Kariņš



PE475.868v01-00 2/20 PR\882629FI.doc

FI

PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)
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Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energian alalla tehtyjä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan 
tietojenvaihtomekanismin perustamisesta
(KOM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2011)0540),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 194 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0235/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Energian sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta edellyttää, että 

(3) Energian sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta edellyttää, että 

                                               
1 EUVL C, … , s. .
2 EUVL C, … , s. .
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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.

kolmansista maista unioniin tuotavaan 
energiaan sovelletaan energian 
sisämarkkinoiden perustamista koskevia 
sääntöjä. Heikosti toimivat energian 
sisämarkkinat vaarantavat EU:n energian 
toimitusvarmuuden ja asettavat EU:n 
epäsuotuisaan asemaan. 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.

Or. en

Tarkistus 2
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 3
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Unionin oikeuden ensisijaisuuden 
sekä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 4 artiklan 3 kohtaan kirjatun 
jäsenvaltioiden ja unionin välisen 
vilpittömän yhteistyön periaatteen sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 351 artiklan mukaisesti 
komission on arvioitava voimassaolevien, 
mutta ilmoittamatta jääneiden 
hallitustenvälisten sopimusten 
yhteensopivuutta unionin oikeuden 
kanssa. Siltä osin kuin tällaiset 
sopimukset eivät ole sopusoinnussa 
perussopimusten kanssa, jäsenvaltioiden 
olisi käytettävä kaikkia aiheellisia keinoja 
todettujen ristiriitojen poistamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin oikeuden ensisijaisuus sekä jäsenvaltioiden ja unionin vilpittömän 
yhteistyön periaate velvoittavat arvioimaan ja tarpeen tullen myös toimeenpanemaan 
sopusoinnun niiden hallitustenvälisten sopimusten välillä, jotka vaikuttavat unionin ja 
jäsenvaltioiden jaettua toimivaltaa koskeviin aloihin. Tällä varmistetaan pitkän aikavälin 
oikeusvarmuus kaupallisille sopimuksille ja sijoittajien päätöksille, jotka perustuvat 
voimassaoleviin hallitustenvälisiin sopimuksiin.

Tarkistus 4
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Komissiolla on omasta pyynnöstään 
tai hallitustenvälisestä sopimuksesta 
neuvottelevan jäsenvaltion pyynnöstä 
oikeus arvioida neuvoteltavana olevan 
sopimuksen yhteensopivuutta unionin 
lainsäädännön kanssa ennen sopimuksen 
tekemistä. Jos arvioinnin yhteydessä 
havaitaan unionin oikeudesta 
poikkeamista, komission olisi annettava 
lausunto havaitusta poikkeamisesta ja 
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suositeltava keinoja sen poistamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava nämä 
suositukset asiaankuuluvalla tavalla 
huomioon ja tarvittaessa neuvoteltava 
sopimus uudelleen. Jos komissio katsoo, 
että suosituksia ei ole otettu
asiaankuuluvalla tavalla huomioon 
eivätkä epäilykset hallitustenvälisen 
sopimuksen ja unionin oikeuden 
keskinäisestä soveltumattomuudesta ole 
haihtuneet, komission olisi käynnistettävä 
rikkomismenettely.

Or. en

Perustelu

Käsillä oleva ehdotus ei ilmaise selkeästi miten reagoida, jos ennen sopimusta tehdyn 
arvioinnin yhteydessä havaitaan poikkeaminen unionin oikeudesta. Oikeusvarmuuden 
parantamiseksi ja selkeän sääntelykehyksen aikaansaamiseksi komission olisi annettava tukea 
tilanteen korjaamisessa, ja jäsenvaltioiden olisi otettava komission lausunto huomioon.

Tarkistus 5
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
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Perustelu

Jäsenvaltiot päättävät ottavatko ne huomioon komission suosituksen. Hallitustenvälisen 
sopimuksen osapuolten ja yritysten on kuitenkin oltava tietoisia seurauksista.

Tarkistus 6
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Voimassa olevia ja uusia 
hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan 
tiedottamisen lisäämisellä voidaan kehittää 
energia-asioiden koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden 
ja komission välillä. Paremman 
koordinoinnin ansiosta jäsenvaltioille 
annetaan mahdollisuus hyötyä 
täysimääräisesti unionin poliittisesta ja 
taloudellisesta painoarvosta.

(14) Voimassa olevia ja uusia 
hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan 
tiedottamisen lisäämisellä voidaan kehittää 
energia-asioiden koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden 
ja komission välillä. Paremman 
koordinoinnin ansiosta jäsenvaltioille 
annetaan mahdollisuus hyötyä 
täysimääräisesti unionin poliittisesta ja 
taloudellisesta painoarvosta ja annetaan 
komissiolle mahdollisuus ehdottaa 
ratkaisuja hallitustenvälisessä 
sopimuksessa todettuihin ongelmiin.

Or. en

Perustelu

Komissiolla on kokonaisvaltaisin kuva energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia koskevasta 
tilanteesta. Siksi juuri komission pitäisi voida ehdottaa havaittuihin ongelmiin 
mahdollisimman laaja-alaisia ratkaisuja.

Tarkistus 7
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komission olisi arvioitava neljän 
vuoden kuluessa tämän sopimuksen 
voimaantulosta, onko tämä päätös riittävä 
ja tehokas, jotta hallitustenvälisten 
sopimusten voidaan katsoa olevan 
sopusoinnussa unionin lainsäädännön 
kanssa ja jotta varmistetaan 
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jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin 
korkea taso hallitustenvälisten sopimusten 
suhteen. Jos tässä arvioinnissa havaitaan 
puutteita sääntelykehyksessä, komission 
on annettava lainsäädäntöehdotus 
puutteiden korjaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa ei kuitenkaan määritellä, mitä olisi tehtävä sellaisissa tapauksissa kun arvion 
perusteella väline ei saavuttanut tavoitteitaan. Komissiolle olisi annettava selkeä valtuutus ja 
velvoite tilanteen korjaamiseksi sekä aiheellisiin oikeudellisiin toimiin ryhtymiseksi 
tarkastelemalla päätöstä uudelleen tai ehdottamalla täydentävää välinettä.

Tarkistus 8
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi olisi määriteltävä minkä alan sopimukset kuuluvat tämän päätöksen piiriin.

Tarkistus 9
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) 

2. Tätä päätöstä ei sovelleta 
hallitustenvälisiin sopimuksiin, joihin jo 
kokonaisuudessaan sovelletaan unionin 
lainsäädännön nojalla muita erityisiä 
ilmoitusmenettelyjä, lukuun ottamatta 
hallitustenvälisiä sopimuksia, joista on 
tiedotettava komissiolle asetuksen (EU) 
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N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti.

N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

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 11
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. Komissio 
antaa 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 

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 
hallitustenväliset sopimukset on toimitettu 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
liitteet ja muut tekstit, joihin niissä 
nimenomaisesti viitataan, sekä kaikki 
niihin tehdyt tarkistukset, komissio arvioi 
neuvotellun sopimuksen ristiriitaisuutta 
unionin lainsäädäntöön ja etenkin EU:n 
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mukaisesti ja jotka täyttävät tämän 
kohdan vaatimukset, katsotaan tämän 
päätöksen mukaisesti ilmoitetuiksi.

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

Euroopan unionin oikeuden ensisijaisuus sekä jäsenvaltioiden ja unionin vilpittömän 
yhteistyön periaate velvoittavat arvioimaan ja tarpeen tullen myös toimeenpanemaan 
sopusoinnun niiden hallitustenvälisten sopimusten välillä, jotka vaikuttavat unionin ja 
jäsenvaltioiden jaettua toimivaltaa koskeviin aloihin. Tällä varmistetaan pitkän aikavälin 
oikeusvarmuus kaupallisille sopimuksille ja sijoittajien päätöksille, jotka perustuvat 
voimassaoleviin hallitustenvälisiin sopimuksiin.

Tarkistus 12
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 

2. Jos jäsenvaltio aikoo käynnistää 
kolmannen maan kanssa neuvottelut 
voimassa olevan hallitustenvälisen 
sopimuksen tarkistamiseksi tai uuden 
hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi, 
jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle 
kirjallisesti aikomuksestaan 
mahdollisimman aikaisin ja viimeistään 
kolme 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 
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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.

tiedoissa on ilmoitettava säännökset, joista 
neuvotellaan uudelleen. Kyseisen 
jäsenvaltion on säännöllisesti tiedotettava 
komissiolle käynnissä olevista 
neuvotteluista. Komissio osallistuu omasta 
tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä 
neuvotteluihin tarkkailijana ja tarjoaa 
jäsenvaltiolle oikeudellisia neuvoja siitä, 
miten välttää ristiriita neuvoteltavan 
hallitustenvälisen sopimuksen ja unionin 
lainsäädännön välillä. 

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selvyyden parantamiseksi välineessä olisi määriteltävä täsmällinen määräaika, 
jota jäsenvaltioiden pitäisi noudattaa ilmoittaessaan komissiolle aikomuksistaan 
neuvottelujen käynnistämiseksi. Jos jäsenvaltio tai komissio pyytää osallistua neuvotteluihin 
tarkkailijana, komissiolle ei pitäisi jättää epäselvyyttä osallistumisestaan. 

Tarkistus 13
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 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. 
Tämän päätöksen mukaisesti toimitetulla 
ilmoituksella katsotaan täytetyksi 
asetukseen (EU) N:o 994/2010 
sisältyvässä 13 artiklan 6 kohdassa 
säädetty ilmoitusvelvollisuus.

Or. en

Perustelu

Asetukseen N:o 994/2010 sisältyvän 13 artiklan 6 kohdan a alakohdassa velvoitetaan 
ilmoittamaan komissiolle kaasuntoimitussopimuksista. Päällekkäisyyksien välttämiseksi 
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päätöksessä olisi täsmennettävä, että jäsenvaltiot täyttävät asetuksessa säädetyt velvoitteensa 
toimittamalla tämän päätöksen piiriin kuuluvat hallitustenväliset sopimukset.

Tarkistus 14
Ehdotus päätökseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Komission tarjoama apu

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 jo tarkistuksen 12 piiriin.

Tarkistus 15
Ehdotus päätökseksi
5 artikla

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 

1. 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 
suoraan viitataan. Komissio ilmoittaa 
omasta aloitteestaan tai hallitustenvälisestä 
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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.

sopimuksesta neuvotelleen jäsenvaltion 
pyynnöstä kyseiselle jäsenvaltiolle kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun komissiolle 
ilmoitettiin neuvottelujen 
loppuunsaattamisesta, kaikista 
epäilyksistä, jotka koskevat neuvotellun 
sopimuksen ristiriitaisuutta unionin 
lainsäädäntöön ja etenkin EU:n 
kilpailulainsäädäntöön tai energian 
sisämarkkinoita koskevaan 
lainsäädäntöön verrattuna. Kyseinen 
jäsenvaltio saa allekirjoittaa sopimuksen 
vasta neljän kuukauden kuluttua 
hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen 
toimittamisesta. Jos komissio ei vastaa
mainitussa määräajassa, kansalliset toimet 
katsotaan hyväksytyiksi. 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.
2. Jos oikeudellisessa lausunnossa 
todetaan, että neuvotellun sopimuksen ja 
unionin lainsäädännön välillä on 
ristiriita, komissio määrittelee tämän 
ristiriidan ja antaa suosituksia sen 
poistamiseksi.
3. Jäsenvaltioiden on otettava nämä 
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

Perustelu

Kaksivaiheinen ennakkotarkastus voi toimia jäsenvaltioiden varhaisvaroitusjärjestelmänä, 
jolloin hallitustenvälistä sopimusta ei tarvitse neuvotella kokonaan uudelleen. 
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Valvontamekanismin vaiheiden olisi oltava selkeitä, jolloin komissio ehdottaa ratkaisuja, 
jäsenvaltion velvoitteena on ottaa komission suositus huomioon ja viimeisenä vaihtoehtona 
olisi rikkomismenettelyn käynnistäminen.

Tarkistus 16
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 ja ehdottaa 
ratkaisuja kyseisiin ongelmiin;

Or. en

Perustelu

Komission olisi ehdotettava tarpeellisiksi katsomiaan ratkaisuja hallitustenvälisissä 
sopimuksissa havaittuihin ongelmiin.

Tarkistus 17
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 jäsenvaltioiden kuulemisen 
jälkeen parhaisiin käytäntöihin perustuvia 
sitomattomia vakiolausekkeita, joiden 
käytöllä voitaisiin varmistaa tulevien 
hallitustenvälisten sopimusten 
yhteensopivuus unionin 
energialainsäädännön kanssa.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus päätökseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun jäsenvaltio toimittaa komissiolle Kun jäsenvaltio toimittaa komissiolle 
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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.

tietoja 3 artiklan mukaisesti, jäsenvaltio voi 
ilmoittaa, onko osapuolten liiketoiminnan 
kannalta mahdollisesti vahingollisten 
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.

Or. en

Perustelu

Energia-alan hallitustenväliset sopimukset saattavat joskus sisältää viittauksia kaupallisiin 
sopimuksiin. Yritysten liiketoimintaa koskevien tietovuotojen estämiseksi olisi määriteltävä 
tarkemmin millaiset tiedot voidaan katsoa luottamuksellisiksi.

Tarkistus 19
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 ja 
tehokkaat puitteet varmistamaan 
hallitustenvälisten sopimusten 
yhteensopivuus unionin lainsäädännön 
kanssa ja korkeatasoinen koordinointi 
jäsenvaltioiden välillä hallitustenvälisten 
sopimusten osalta. Jos tällä päätöksellä ei 
varmisteta hallitustenvälisten sopimusten 
yhteensopivuutta unionin lainsäädännön 
kanssa ja korkeatasoista koordinointia 
jäsenvaltioiden välillä hallitustenvälisten 
sopimusten osalta, komissio yhden vuoden 
kuluessa kertomuksen antamisesta 
uudelleenarvioi tai antaa täydentävän 
lainsäädäntöehdotuksen.

Or. en
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Perustelu

Ehdotuksessa ei kuitenkaan määritellä, mitä olisi tehtävä sellaisissa tapauksissa kun arvion 
perusteella väline ei saavuttanut tavoitteitaan. Komissiolle olisi annettava selkeä valtuutus ja 
velvoite tilanteen korjaamiseksi sekä aiheellisiin oikeudellisiin toimiin ryhtymiseksi 
tarkastelemalla päätöstä uudelleen tai ehdottamalla täydentävää välinettä.



PR\882629FI.doc 19/20 PE475.868v01-00

FI

PERUSTELUT

Vakaat ja turvalliset energialähteet ovat tärkeitä edistettäessä Euroopan unionin kansalaisten 
ja teollisuuden ennakoitavissa olevaa taloudellista ympäristöä. Paras tapa energialähteiden 
luotettavuuden varmistamiseen on energian sisämarkkinoiden tehokas toiminta. Kolmannen 
energiapaketin käyttöönotto on edistänyt EU:n pyrkimyksiä energiamarkkinoiden 
vapauttamiseksi. Monet jäsenvaltiot ovat eriyttäneet sähköntuotannon sähkönsiirrosta, mikä 
on mahdollistanut uusien toimijoiden pääsyn energialähteiden markkinoille. Kolmas 
energiapaketti on poistanut energiamarkkinoille pääsyn esteet ja lisännyt merkittävästi niiden 
likviditeettiä. Vaikka toisen ja kolmannen energiapaketin täytäntöönpano onkin vielä kesken, 
tulokset ovat rohkaisevia niissä jäsenvaltioissa, joissa ne on otettu käyttöön. Ulkoiset 
riippuvuussuhteet ovat kuitenkin jäljellä. EU tuo yli 60 prosenttia kaasustaan ja yli 
80 prosenttia öljystään. Tämä tuontikehitys on valitettavasti lisääntymässä.

Vuoden 2009 kaasuntoimituskriisin jälkeen EU:n energiamarkkinoilla on tehty paljon 
energian toimitusvarmuuden lisäämiseksi. Kaasukriisi paljasti Euroopan unionin 
energiantoimitusjärjestelmien heikkoudet. Asetuksen N:o 994/2010 pikainen hyväksyntä on 
taannut unionille välineitä tulevien kaasuntoimitushäiriöiden estämiseksi. Kaasukriisi paljasti 
pullonkauloja ja puutteita EU:n kaasuntoimitusjärjestelmässä, ja ensimmäiset toimet niiden 
poistamiseksi on nyt toteutettu. Jäljellä on kuitenkin haasteita eurooppalaisten asiakkaiden 
toimitusten turvaamiseksi kilpailukykyisin hinnoin. Energia-alan hallitustenväliset sopimukset 
kolmansien maiden kanssa kuuluvat näihin haasteisiin.

Kuten Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa säädetään, unionin energiapolitiikan 
tarkoituksena on varmistaa energiamarkkinoiden toiminta ja turvallisuus. Jäsenvaltiot ja 
kolmannet maat tekevät ajoittain sopimuksia, joilla saattaa olla vaikutuksia energian 
sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan. Vaikka useimmissa tapauksissa 
energiatoimituksia koskevat sopimukset tehdään kaupallisten yritysten kesken, joissakin 
tapauksissa jäsenvaltioilta pyydetään apua hallitustenvälisen sopimuksen muodossa. Nämä 
tapaukset koskevat yleensä kaasun siirtoon liittyvien perusrakenteiden kehittämistä, joka 
edellyttää suuria investointeja. Hallitustenvälinen sopimus tehdään, jotta kolmannen maan 
toimittajat vakuuttuvat oikeudellisen järjestelyn ennakoitavuudesta ja vakaudesta. Eräissä 
tapauksissa kolmannen maan tavoitteena saattaa hyvinkin olla saada jäsenvaltio takaamaan 
kaupallinen sopimus tai saada tiettyä infrastruktuuria käyttämällä monopoliasema 
energiantoimituksissa.

Jotta estettäisiin energia-alan sisämarkkinasäännösten rikkominen, jäsenvaltioiden välistä 
tehostettua yhteistyötä tarvitaan energia-alan hallitustenvälisissä sopimuksissa. 
Jäsenvaltioiden olisi jaettava näitä sopimuksia koskevia tietoja, ja komission on oltava selvillä 
voimassa olevista sopimuksista ja meneillään olevista neuvotteluista. Komissio voi tarjota 
jäsenvaltioille asiantuntemusta ja yhteishankkeiden koordinointia, jotta varmistetaan 
hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuus markkinasäännösten kanssa. Siksi on tarpeen, 
että sellaiset kolmansien maiden kanssa tehdyt hallitustenväliset sopimukset, joilla saattaa olla 
vaikutuksia energia-alan sisämarkkinoihin, toimitetaan komissiolle arviointia varten. 
Päällekkäisten ilmoitusten välttämiseksi olisi korostettava, että niistä hallitustenvälisistä 
sopimuksista, joista on jo ilmoitettu asetuksen N:o 994/2010 mukaisesti, ei tarvitse ilmoittaa 
uudelleen. Saman pitäisi päteä myös toisinpäin.



PE475.868v01-00 20/20 PR\882629FI.doc

FI

Kuten kokemus osoittaa, komission osallistuminen kolmansien osapuolten kanssa käytäviin 
neuvotteluihin saattaa olla hyväksi neuvottelujen lopputuloksen kannalta. Tämän vuoksi 
komission osallistumisoikeutta neuvotteluihin on laajennettava. Komission läsnäolo auttaisi 
varmistamaan tuloksen, joka on sopusoinnussa sisämarkkinasääntöjen kanssa, mikä 
selkeyttäisi yritysten käsityksiä siitä, onko jokin tietty sopimus EU:n lainsäädännön mukainen 
vai ei. Yritysten on oltava varmoja, että hallitustenvälinen sopimus ei ole EU:n lainsäädännön 
vastainen ja että siitä ei käynnistetä yrityksen kannalta mahdollisesti kallista 
rikkomismenettelyä. Komission läheisempi osallistuminen helpottanee yhteensopivuutta EU:n 
sisämarkkinasääntöjen kanssa, mikä lisää oikeusvarmuutta markkinatoimijoiden keskuudessa.

On syytä korostaa, että komission antamien suositusten noudattaminen on jäsenvaltioiden 
päätettävissä. Tämän lainsäädännön tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden tekemien 
energia-alan hallitustenvälisten sopimusten avoimuutta ja varmistaa, että jäsenvaltiot ovat 
selvillä sopimuksen yhteensopivuudesta tai yhteensopimattomuudesta 
sisämarkkinasäännösten kanssa. Komission on laadittava ei-sitovia vakiolausekkeita, joita 
jäsenvaltioita kannustetaan käyttämään. Näillä lausekkeilla varmistetaan, että 
hallitustenvälinen sopimus ei riko EU:n lainsäädäntöä.

Tämä lainsäädäntö ei koske kaupallisten yritysten tekemiä sopimuksia, paitsi jos ne ovat osa 
hallitustenvälistä sopimusta. Yritykset eivät normaalitilanteessa osallistu valtioiden välisiin 
sopimuksiin, mutta liiketoiminta-alan erityispiirteistä johtuen ei ole poissuljettua, että 
energiayhtiöt ovat osa hallitustenvälistä sopimusta. Ehdotus sisältää riittävät takuut yrityksille, 
jotta niiden päivittäinen liiketoiminta ei häiriinny tästä päätöksestä. Lisäksi on varmistettava, 
että kaupallisia tietoja ei välity toisiin jäsenvaltioihin. Tämän vuoksi on määriteltävä, millaiset 
tiedot katsotaan luottamuksellisiksi. Näin yrityksille varmistetaan asianmukaiset suojatoimet.

Unionin ja jäsenvaltioiden väliseen jaettuun toimivaltaan liittyvien alojen sopimusten on 
oltava yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Jäsenvaltioita kannustetaan toteuttamaan 
tarvittavat vaiheet kolmansien maiden kanssa tehdyissä energia-alan hallitustenvälisissä 
sopimuksissa havaittujen ristiriitojen poistamiseksi. Tämä on tarpeellista Euroopan energia-
alan sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.


