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Tarkistus 2 

Bernd Lange 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0264/2012 

Krišjānis KariĦš 

Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia 

koskeva tietojenvaihtomekanismi 

COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD) 

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 ja kolmansien maiden 

välillä energian alalla tulevaisuudessa 

neuvoteltavia tai parhaillaan 

neuvoteltavina olevia sopimuksia koskeva 

suurempi avoimuus voisi edistää 

jäsenvaltioiden välistä 

johdonmukaisuutta, unionin 

lainsäädännön noudattamista ja energian 

toimitusvarmuutta unionissa. Näin ollen 

jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 

komissiolle ennen neuvottelujen 

käynnistämistä uusia hallitustenvälisiä 

sopimuksia koskevista neuvotteluista tai 

voimassa olevien hallitustenvälisten 

sopimusten tarkistamisesta. Tässä 

tapauksessa komissiolle on säännöllisesti 

tiedotettava käynnissä olevista 

neuvotteluista. Jäsenvaltioiden olisi 

voitava pyytää komissiota osallistumaan 

neuvotteluihin tarkkailijana. 

 Komissiolla olisi myös oltava oikeus 

osallistua neuvotteluihin tarkkailijana 

omasta pyynnöstään. Jäsenvaltioiden olisi 

myös voitava pyytää komissiota auttamaan 

niitä kolmansien maiden kanssa käytävien 

neuvottelujensa aikana. Tässä tapauksessa 

komission olisi voitava antaa neuvoja 

siitä, miten välttää ristiriitaisuudet 

unionin lainsäädännön kanssa, ja 

kiinnittää huomiota unionin 

energiapolitiikan tavoitteisiin ja 
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jäsenvaltioiden yhteisvastuun 

periaatteeseen. 

Or. en 



 

AM\912024FI.doc  PE493.575v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

 

3.9.2012 A7-0264/3 

Tarkistus  3 

Bernd Lange 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0264/2012 

Krišjānis KariĦš 

Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia 

koskeva tietojenvaihtomekanismi 

COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD) 

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) Suuremman avoimuuden 

varmistamiseksi ja mahdollisten 

ristiriitaisuuksien välttämiseksi unionin 

lainsäädännön kanssa jäsenvaltioiden 

olisi ilmoitettava komissiolle 

suunnitellusta hallitustenvälisestä 

sopimuksesta ennen uuden 

hallitustenvälisen sopimuksen tekemistä 

kolmannen maan kanssa. Kun 

hallitustenvälisen sopimuksen neuvotellut 

jäsenvaltio on ilmoittanut sopimuksesta 

ennen neuvottelujen päättämistä ja 

toimittanut hallitustenvälisen sopimuksen 

luonnoksen komissiolle, komission on 

ilmoitettava kyseiselle jäsenvaltiolle 

kantansa neuvotellun sopimuksen 

yhteensopivuudesta unionin 

lainsäädännön kanssa. Jos komissio 

katsoo, että jäsenvaltio on jättänyt 

täyttämättä sille perussopimusten mukaan 

kuuluvan velvollisuuden, komissiolla on 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 258 artiklan mukaisesti 

oikeus käynnistää rikkomismenettely. 

Or. en 
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3.9.2012 A7-0264/4 

Tarkistus 4 

Bernd Lange 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0264/2012 

Krišjānis KariĦš 

Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia 

koskeva tietojenvaihtomekanismi 

COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD) 

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. Ennen neuvottelujen käynnistämistä 

kolmannen maan kanssa hallitustenvälisen 

sopimuksen tekemisestä tai voimassa 

olevan hallitustenvälisen sopimuksen 

tarkistamisesta jäsenvaltion on ilmoitettava 

komissiolle kirjallisesti neuvottelujen 

tavoitteet ja neuvotteluissa käsiteltävät 

säännökset ja toimitettava muut asiaan 

liittyvät tiedot. Tässä tapauksessa kyseisen 

jäsenvaltion on säännöllisesti tiedotettava 

komissiolle käynnissä olevista 

neuvotteluista. 

 Komissio antaa neuvottelevalle 

jäsenvaltiolle neuvoja siitä, miten välttää 

ristiriitaisuudet neuvoteltavan 
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3.9.2012 A7-0264/5 

Tarkistus  5 

Bernd Lange 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0264/2012 

Krišjānis KariĦš 

Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia 

koskeva tietojenvaihtomekanismi 

COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla 

 

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 

neuvotteluista kolmannen maan kanssa 

hallitustenvälisen sopimuksen tekemiseksi 

tai voimassa olevan hallitustenvälisen 

sopimuksen tarkistamiseksi, kyseinen 

jäsenvaltio voi pyytää komissiolta apua 

kyseisiä neuvotteluja varten. 

 Komissio voi kyseisen jäsenvaltion 

pyynnöstä tai omasta pyynnöstään 

osallistua neuvotteluihin tarkkailijana. 

 Kun komissio osallistuu neuvotteluihin 

tarkkailijana, se antaa neuvottelevalle 

jäsenvaltiolle neuvoja siitä, miten välttää 

ristiriitaisuudet neuvoteltavan 

hallitustenvälisen sopimuksen ja unionin 

lainsäädännön välillä. 

Or. en 

 

 

 


