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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Energiasiseturu nõuetekohaseks 

toimimiseks on vaja, et liitu imporditud 

energia suhtes kehtiksid täielikult 

energiasiseturu aluseks olevad eeskirjad. 

Kui energiasiseturg ei toimi 

nõuetekohaselt, seab see liidu 

energiavarustuskindluse seisukohast 

haavatavasse ja ebasoodsasse olukorda 

ning vähendab Euroopa tööstuse ja 

tarbijate saadavat võimalikku kasu. 

(1) Energiasiseturu nõuetekohaseks 

toimimiseks on vaja, et liitu imporditud 

energia suhtes kehtiksid täielikult 

energiasiseturu aluseks olevad eeskirjad. 

Liidu energiastabiilsuse tagamisel on 

tähtis osa läbipaistvusel ja liidu õiguse 

järgimisel. Kui energiasiseturg ei toimi 

nõuetekohaselt, seab see liidu 

energiavarustuskindluse seisukohast 

haavatavasse ja ebasoodsasse olukorda 

ning vähendab Euroopa tööstuse ja 

tarbijate saadavat võimalikku kasu. 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Liidu energiavarustuse tagamiseks 

tuleb mitmekesistada energiaallikaid ning 

rajada liikmesriikide vahel uusi 

energiaühendusi. Samuti on oluline 

tõhustada energiajulgeolekualast 

koostööd nii liidu naaberriikide ja 

strateegiliste partneritega kui ka liidu 

institutsioonide vahel. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Komisjoni poolt 25. veebruaril 

2015 vastu võetud energialiidu strateegia3 

eesmärk on varustada tarbijaid turvalise, 

säästva, konkurentsivõimelise ja 

taskukohase energiaga. Euroopa 

energialiidu strateegias rõhutatakse, 

tuginedes juba 2014. aasta mais Euroopa 

energiajulgeoleku strateegia4 kohaselt 

tehtud analüüsile, et energiajulgeoleku 

tagamisel on oluline see, et energia 

ostmiseks kolmandate riikidega sõlmitud 

kokkulepped vastaksid täielikult liidu 

õigusele. Sama põhimõtet järgides kutsus 

Euroopa Ülemkogu 19. märtsi 2015. aasta 

järeldustes üles tagama kõigi 

välistarnijatelt gaasi ostmisega seotud 

kokkulepete puhul liidu õiguse täieliku 

järgimise, eelkõige suurendades selliste 

lepete läbipaistvust ja kooskõla liidu 

energiajulgeolekusätetega.  

(2) Komisjoni poolt 25. veebruaril 

2015 vastu võetud energialiidu strateegia3 

eesmärk on varustada tarbijaid turvalise, 

säästva, konkurentsivõimelise ja 

taskukohase energiaga. Seda on võimalik 

saavutada juhul, kui energia-, 

kaubandus- ja välispoliitikat aetakse 

sidusalt ja järjepidevalt. Euroopa 

energialiidu strateegias rõhutatakse, 

tuginedes juba 2014. aasta mais Euroopa 

energiajulgeoleku strateegia4 kohaselt 

tehtud analüüsile, et energiajulgeoleku 

tagamisel on oluline see, et energia 

ostmiseks kolmandate riikidega sõlmitud 

kokkulepped vastaksid täielikult liidu 

õigusele. Sama põhimõtet järgides kutsus 

Euroopa Ülemkogu 19. märtsi 2015. aasta 

järeldustes üles tagama kõigi 

välistarnijatelt gaasi ostmisega seotud 

kokkulepete puhul liidu õiguse täieliku 

järgimise, eelkõige suurendades selliste 

lepete läbipaistvust ja kooskõla liidu 

energiajulgeolekusätetega. Eelnimetatut 

arvestades peaks komisjon oma pädevuste 

piires ning subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtteid järgides 

püüdma tagada, et piirkonnas valitsevat 

turupositsiooni omavad gaasitarnijad ei 

kuritarvitaks olukorda ega rikuks liidu 

konkurentsieeskirju, eriti seoses 

liikmesriikides kehtestatud ebaõiglaste 

hindadega ning tarnete katkestamisega 

majandusliku ja poliitilise surve 

avaldamise eesmärgil. 

____________________ ____________________ 

3 COM(2015) 80. 3 COM(2015) 0080. 

4 COM(2014) 330. 4 COM(2014) 0330. 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Seoses sellega rõhutas Euroopa 

Parlament oma 15. detsembri 2015. aasta 

resolutsioonis Euroopa energialiidu 

suunas liikumise kohta1a vajadust 

suurendada ELi välise energiajulgeoleku 

sidusust ja energiavaldkonna kokkulepete 

läbipaistvust. 

 ____________________ 

 1a Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0444. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Liikmesriikide ja kolmandate 

riikide vaheliste energiakokkulepete suur 

läbipaistvus võimaldab liidul solidaarselt 

ja kooskõlastatult tegutseda, et tagada 

lepete vastavus liidu õigusele ja 

kindlustada tõhus energiavarustus. 

Samuti peaks läbipaistvus aitama 

saavutada tihedamat liidusisest koostööd 

energiaalaste välissuhete valdkonnas ning 

liidu pikaajalisi energeetika, kliima ja 

energiavarustuse kindlusega seotud 

poliitilisi eesmärke. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Selleks et vältida mis tahes 

vastuolusid liidu õigusega ja suurendada 

läbipaistvust, peaksid liikmesriigid teatama 

komisjonile nii kiiresti kui võimalik oma 

kavatsustest alustada läbirääkimisi uute 

valitsustevaheliste kokkulepete 

(5) Selleks et vältida mis tahes 

vastuolusid liidu õiguse ja liidu 

energiajulgeolekut tagavate 

õigusnormidega ning suurendada 

läbipaistvust, peaksid liikmesriigid teatama 

komisjonile nii kiiresti kui võimalik oma 
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sõlmimiseks või olemasolevatesse 

kokkulepetesse muudatuste tegemiseks. 

Liikmesriigid peaksid hoidma komisjoni 

korrapäraselt kursis läbirääkimiste käiguga. 

Liikmesriikidel peaks olema võimalus 

kutsuda komisjoni osalema läbirääkimistel 

vaatlejana. 

kavatsustest alustada läbirääkimisi uute 

valitsustevaheliste kokkulepete 

sõlmimiseks või olemasolevatesse 

kokkulepetesse muudatuste tegemiseks. 

Liikmesriigid peaksid hoidma komisjoni 

korrapäraselt ja piisavalt kursis 

läbirääkimiste käiguga. Liikmesriikidel 

peaks olema võimalus kutsuda komisjoni 

osalema läbirääkimistel vaatlejana. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Läbirääkimiste ajal peaks 

komisjonil olema võimalus anda nõu, 

kuidas vältida vastuolusid liidu õigusega. 

Eelkõige võiks komisjon koos 

liikmesriikidega välja töötada 

vabatahtlikud standardsätted või suunised. 

Komisjon peaks saama juhtida tähelepanu 

liidu energiapoliitika eesmärkidele, 

liikmesriikidevahelise solidaarsuse 

põhimõttele ja liidu poliitilistele 

seisukohtadele, mis on vastu võetud 

nõukogu või Euroopa Ülemkogu 

järeldustes. 

(6) Läbirääkimiste ajal peaks 

komisjonil olema võimalus anda 

liikmesriikidele nõu, kuidas vältida 

vastuolusid liidu õigusega. Eelkõige peaks 

komisjon koos liikmesriikidega välja 

töötama vabatahtlikud standardsätted või 

suunised. Komisjon peaks saama juhtida 

tähelepanu liidu energiapoliitika, kaasa 

arvatud energiajulgeoleku eesmärkidele, 

liikmesriikidevahelise solidaarsuse 

põhimõttele ja liidu poliitilistele 

seisukohtadele, mis on vastu võetud 

nõukogu või Euroopa Ülemkogu 

järeldustes. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 7 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Selleks et tagada kooskõla liidu 

õigusega, peaksid liikmesriigid edastama 

valitsustevahelise kokkuleppe kavandi 

komisjonile enne seda, kui kokkulepe 

muutub selle osaliste jaoks õiguslikult 

siduvaks (eelhinnang). Koostöövajadust 

(7) Selleks et tagada kooskõla liidu 

õiguse ja liidu energiajulgeolekut 

tagavate õigusnormidega, peaksid 

liikmesriigid edastama valitsustevahelise 

kokkuleppe kavandi komisjonile enne seda, 

kui kokkulepe muutub selle osaliste jaoks 
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silmas pidades peaks komisjon aitama 

liikmesriigil välja selgitada 

valitsustevahelise kokkuleppe või selle 

muudatuse kavandis sätted, mis on 

vastuolus liidu õigusega. Sel juhul oleks 

asjaomane liikmesriik paremini ette 

valmistatud liidu õigusele vastava 

kokkuleppe sõlmimiseks. Komisjonil peaks 

olema piisavalt aega sellise hinnangu 

andmiseks, et tagada võimalikult suur 

õiguskindlus ja samas vältida 

põhjendamatuid viivitusi. Selleks et 

liikmesriigid saaksid komisjoni abi 

täielikult ära kasutada, peaksid nad 

hoiduma valitsustevaheliste kokkulepete 

sõlmimisest enne, kui komisjon on 

teatanud asjaomasele liikmesriigile oma 

hinnangust. Liikmesriigid peaksid võtma 

kõik vajalikud meetmed kindlakstehtud 

vastuolu kõrvaldamiseks. 

õiguslikult siduvaks (eelhinnang). 

Koostöövajadust silmas pidades peaks 

komisjon aitama liikmesriigil välja 

selgitada valitsustevahelise kokkuleppe või 

selle muudatuse kavandis sätted, mis on 

vastuolus liidu õigusega või 

õigusnormidega. Sel juhul oleks 

asjaomane liikmesriik paremini ette 

valmistatud liidu õigusele vastava 

kokkuleppe sõlmimiseks. Komisjonil peaks 

olema piisavalt aega sellise hinnangu 

andmiseks, et tagada võimalikult suur 

õiguskindlus. Komisjon peaks hinnangu 

andmisel võimalikult vältima asjatuid 

viivitusi ning võtma arvesse 

liikmesriikidelt läbirääkimiste käigus 

saadud teavet. Lisaks peaks komisjon 

vältima asjatuid viivitusi, mis võiksid 

liikmesriigi läbirääkimispositsiooni 

nõrgestada. Selleks et liikmesriigid saaksid 

komisjoni abi täielikult ära kasutada, 

peaksid nad hoiduma valitsustevaheliste 

kokkulepete sõlmimisest enne, kui 

komisjon on teatanud asjaomasele 

liikmesriigile oma hinnangust. Kui 

komisjon leiab, et rahvusvahelise 

kokkuleppe kavand ei ole kooskõlas liidu 

õigusega, peaks asjaomane liikmesriik 

leidma sobiva lahenduse kindlakstehtud 

vastuolu kõrvaldamiseks. 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Energialiidu strateegiat arvesse 

võttes mängib nii endiste kui ka tulevaste 

valitsustevaheliste kokkulepete 

läbipaistvus jätkuvalt ülimalt olulist rolli. 

Seepärast peaksid liikmesriigid esitama 

komisjonile kõik olemasolevad ja tulevikus 

sõlmitavad valitsustevahelised 

kokkulepped, olenemata sellest, kas need 

on juba jõustunud või kas neid 

kohaldatakse rahvusvaheliste lepingute 

õiguse Viini konventsiooni artikli 25 

(8) Energialiidu strateegiat arvesse 

võttes mängib nii endiste kui ka tulevaste 

valitsustevaheliste kokkulepete 

läbipaistvus jätkuvalt ülimalt olulist rolli ja 

on liidu energiastabiilsuse tagamise 

oluline osa. Seepärast peaksid 

liikmesriigid esitama komisjonile kõik 

olemasolevad ja tulevikus sõlmitavad 

valitsustevahelised kokkulepped, 

olenemata sellest, kas need on juba 

jõustunud või kas neid kohaldatakse 
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kohaselt ajutiselt, ning kõik uued 

valitsustevahelised kokkulepped. 

rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini 

konventsiooni artikli 25 kohaselt ajutiselt, 

ning kõik uued valitsustevahelised 

kokkulepped. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Käesolevat otsust kohaldatakse 

ainult selliste valitsustevaheliste 

kokkulepete suhtes, mis mõjutavad 

energiasiseturgu või liidu 

energiavarustuskindlust. Kahtluse korral 

peaksid liikmesriigid konsulteerima 

komisjoniga. Energiasiseturgu või liidu 

energiavarustuskindlust ei mõjuta 

põhimõtteliselt kokkulepped, mis on 

kehtivuse kaotanud või mida enam ei 

rakendata, ning seetõttu ei peaks käesolev 

otsus neid hõlmama. 

(10) Käesolevat otsust kohaldatakse 

ainult selliste valitsustevaheliste 

kokkulepete suhtes, mis mõjutavad 

energiasiseturgu või liidu ja transiitriikide 

energiavarustuskindlust. Kahtluse korral 

peaksid liikmesriigid konsulteerima 

komisjoniga. Energiasiseturgu või liidu 

energiavarustuskindlust ei mõjuta 

põhimõtteliselt kokkulepped, mis on 

kehtivuse kaotanud või mida enam ei 

rakendata, ning seetõttu ei peaks käesolev 

otsus neid hõlmama. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Liikmesriigid loovad kolmandate 

riikidega sidemeid lisaks 

valitsustevaheliste kokkulepete 

sõlmimisele ka mittesiduvate vahendite 

abil. Ehkki need vahendid ei ole õiguslikult 

siduvad, on neid võimalik kasutada 

üksikasjaliku energiataristu- ja 

energiavarustusraamistiku 

väljatöötamiseks. Selles kontekstis võivad 

mittesiduvad vahendid mõjutada 

energiasiseturgu samamoodi nagu 

valitsustevahelised kokkulepped, kuna 

nende rakendamisel võib tekkida vastuolu 

liidu õigusega. Selleks et tagada 

liikmesriikide kohaldatud kõikide selliste 

(11) Liikmesriigid loovad kolmandate 

riikidega sidemeid lisaks 

valitsustevaheliste kokkulepete 

sõlmimisele ka mittesiduvate vahendite 

abil. Ehkki need vahendid ei ole õiguslikult 

siduvad, on neid võimalik kasutada 

üksikasjaliku energiataristu- ja 

energiavarustusraamistiku 

väljatöötamiseks. Selles kontekstis võivad 

mittesiduvad vahendid mõjutada 

energiasiseturgu samamoodi nagu 

valitsustevahelised kokkulepped, kuna 

nende rakendamisel võib tekkida vastuolu 

liidu õigusega. Selleks et tagada 

liikmesriikide kohaldatud kõikide selliste 
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meetmete läbipaistvus, mis võivad 

mõjutada energiasiseturgu ja 

energiajulgeolekut, peaksid liikmesriigid 

esitama komisjonile pärast nende 

sõlmimist ka vastavad mittesiduvad 

vahendid. Komisjon peaks hindama 

esitatud mittesiduvaid vahendeid ja 

vajaduse korral asjaomast liikmesriiki 

sellest teavitama. 

meetmete läbipaistvus, mis võivad 

mõjutada energiasiseturgu ja 

energiajulgeolekut, peaksid liikmesriigid 

esitama komisjonile ka vastavad 

mittesiduvad vahendid. Komisjon peaks 

hindama esitatud mittesiduvaid vahendeid 

ja vajaduse korral asjaomast liikmesriiki 

sellest teavitama. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 16 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Pidev valitsustevahelisi 

kokkuleppeid käsitleva teabe vahetamine 

liidu tasandil peaks võimaldama välja 

töötada parimad tavad. Kõnealustest 

parimatest tavadest lähtudes peaks 

komisjon välja töötama liikmesriikide ja 

kolmandate riikide valitsuste vahelistes 

kokkulepetes kasutatavad vabatahtlikud 

standardsätted, tehes seejuures liidu 

välispoliitika küsimustes vajaduse korral 

koostööd Euroopa välisteenistusega. 

Kõnealuste standardsätete kasutamise 

eesmärk peaks olema vältida vastuolu 

valitsustevaheliste kokkulepete ja liidu 

õiguse vahel, eelkõige energiasiseturu 

eeskirjade ja konkurentsiõiguse ning liidu 

sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepete 

vahel. Nende kasutamine peaks olema 

vabatahtlik ning nende sisu peaks olema 

võimalik kohandada vastavalt 

konkreetsetele asjaoludele. 

(16) Pidev valitsustevahelisi 

kokkuleppeid käsitleva teabe vahetamine 

liidu tasandil peaks võimaldama välja 

töötada parimad tavad. Kõnealustest 

parimatest tavadest lähtudes peaks 

komisjon koostöös liikmesriikidega välja 

töötama liikmesriikide ja kolmandate 

riikide valitsuste vahelistes kokkulepetes 

kasutatavad vabatahtlikud standardsätted ja 

suunised, tehes seejuures liidu 

välispoliitika küsimustes vajaduse korral 

koostööd Euroopa välisteenistusega. 

Kõnealuste standardsätete kasutamise 

eesmärk peaks olema vältida vastuolu 

valitsustevaheliste kokkulepete ja liidu 

õiguse vahel, eelkõige energiasiseturu 

eeskirjade ja konkurentsiõiguse ning liidu 

sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepete 

vahel. Komisjon peaks ka koostama 

suunised, kuidas vältida rahvusvahelistes 

kokkulepetes vastuolusid liidu 

energiajulgeoleku eesmärkidega. Nende 

kasutamine peaks olema vabatahtlik ning 

nende sisu peaks olema võimalik 

kohandada vastavalt konkreetsetele 

asjaoludele. 
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Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva otsusega luuakse 

mehhanism artikli 2 kohaseid 

energiavaldkonnas sõlmitud 

valitsustevahelisi kokkuleppeid ja 

mittesiduvaid vahendeid käsitleva teabe 

vahetamiseks liikmesriikide ja komisjoni 

vahel, et optimeerida energiasiseturu 

toimimist. 

1. Käesoleva otsusega luuakse 

mehhanism artikli 2 kohaseid 

energiavaldkonnas sõlmitud 

valitsustevahelisi kokkuleppeid ja 

mittesiduvaid vahendeid käsitleva teabe 

vahetamiseks liikmesriikide ja komisjoni 

vahel, et optimeerida energiasiseturu 

toimimist ning tagada liidu 

energiavarustuse kindlus. 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3) „mittesiduv vahend” – ühe või 

mitme liikmesriigi ning ühe või mitme 

kolmanda riigi vaheline õiguslikult 

mittesiduv kokkulepe, näiteks vastastikuse 

mõistmise memorandum, 

ühisdeklaratsioon, ministrite 

ühisdeklaratsioon, ühismeede või ühine 

toimimisjuhend, mis hõlmab liidu õiguse 

tõlgendamist või millega määratakse 

kindlaks energiatarne tingimused (näiteks 

mahud ja hinnad) või energiataristute 

arendamine; 

3) „mittesiduv vahend” – ühe või 

mitme liikmesriigi ning ühe või mitme 

kolmanda riigi vaheline õiguslikult 

mittesiduv kokkulepe, näiteks vastastikuse 

mõistmise memorandum, 

ühisdeklaratsioon, ministrite 

ühisdeklaratsioon, ühismeede või ühine 

toimimisjuhend, mis hõlmab liidu õiguse 

tõlgendamist või millega määratakse 

kindlaks energiatarne tingimused (näiteks 

mahud ja hinnad) või energiataristute 

arendamine või käitamine; 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui liikmesriik teavitab artikli 3 

lõike 1 kohaselt komisjoni läbirääkimistest, 

võivad komisjoni talitused anda 

1. Kui liikmesriik teavitab artikli 3 

lõike 1 kohaselt komisjoni läbirääkimistest, 

võivad komisjoni talitused anda 
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läbirääkimisi pidavale liikmesriigile nõu, 

kuidas vältida läbiräägitava 

valitsustevahelise kokkuleppe või 

olemasoleva valitsustevahelise kokkuleppe 

muudatuse vastuolu liidu õigusega. 

Liikmesriik võib taotleda komisjonilt abi 

kõnealuste läbirääkimiste pidamisel. 

läbirääkimisi pidavale liikmesriigile nõu ja 

suuniseid selle kohta, kuidas vältida 

läbiräägitava valitsustevahelise kokkuleppe 

või olemasoleva valitsustevahelise 

kokkuleppe muudatuse vastuolu liidu 

õigusega. Liikmesriik võib taotleda 

komisjonilt abi kõnealuste läbirääkimiste 

pidamisel. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui komisjoni osaleb vaatlejana, 

võib ta anda läbirääkimisi pidavale 

liikmesriigile nõu, kuidas vältida 

läbiräägitava valitsustevahelise kokkuleppe 

või selle muudatuse vastuolu liidu 

õigusega. 

3. Kui komisjoni osaleb vaatlejana, 

võib ta anda läbirääkimisi pidavale 

liikmesriigile nõu ja suuniseid, kuidas 

vältida läbiräägitava valitsustevahelise 

kokkuleppe või selle muudatuse vastuolu 

liidu õigusega ja liidu energiajulgeoleku 

eesmärkidega. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Asjaomane liikmesriik võtab 

valitsustevahelise kokkuleppe või selle 

muudatuse allkirjastamisel, 

ratifitseerimisel või selle kokkuleppimisel 

igati arvesse komisjoni arvamust, millele 

on osutatud lõikes 2. 

Asjaomane liikmesriik võtab enne 

valitsustevahelise kokkuleppe või selle 

muudatuse allkirjastamist, ratifitseerimist 

või selle kokkuleppimist igati arvesse 

komisjoni arvamust, millele on osutatud 

lõikes 2. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pärast mittesiduva vahendi või selle Enne mittesiduva vahendi või selle 
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muudatuse vastuvõtmist esitab asjaomane 

liikmesriik komisjonile mittesiduva 

vahendi või selle muudatuse, sealhulgas 

kõik selle lisad. 

muudatuse vastuvõtmist esitab asjaomane 

liikmesriik komisjonile mittesiduva 

vahendi või selle muudatuse, sealhulgas 

kõik selle lisad. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) selgitada välja valitsustevaheliste 

kokkulepetega ja mittesiduvate 

vahenditega seotud ühised probleemid ja 

kaaluda nende lahendamiseks vajalikke 

meetmeid ning pakkuda vajaduse korral 

välja lahendused; 

(b) selgitada välja valitsustevaheliste 

kokkulepetega ja mittesiduvate 

vahenditega seotud ühised probleemid ja 

kaaluda nende lahendamiseks vajalikke 

meetmeid ning pakkuda vajaduse korral 

suuniseid ja lahendusi; 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) töötada parimatele tavadele 

tuginedes ja liikmesriikidega 

konsulteerides välja vabatahtlikud 

standardsätted, mille kasutamine parandaks 

tunduvalt tulevaste valitsustevaheliste 

kokkulepete ja mittesiduvate vahendite 

kooskõla liidu õigusega; 

(c) töötada parimatele tavadele 

tuginedes ja liikmesriikidega 

konsulteerides välja vabatahtlikud 

standardsätted ja suunised, mille 

kasutamine parandaks tunduvalt tulevaste 

valitsustevaheliste kokkulepete ja 

mittesiduvate vahendite kooskõla liidu 

õigusega; 
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