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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ενέργειας. Περισσότερο 
από το 50% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της ΕΕ καλύπτεται μέσω των εισαγωγών, και 
το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Για αυτόν τον 
λόγο, η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ γίνεται ιδιαίτερα τρωτή όταν υπάρχουν ανωμαλίες στον 
εφοδιασμό από χώρες εκτός της Ένωσης. 

Η ενεργειακή ασφάλεια είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ.  
Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ θα ενισχύσουν τον στρατηγικό της ρόλο και τις 
ικανότητές της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Ο στόχος της ΕΕ για διαφοροποίηση των 
οδών και πηγών ενεργειακού εφοδιασμού μπορεί να υποστηριχθεί μέσω διακυβερνητικών
συμφωνιών, ιδίως όσον αφορά τις πηγές εφοδιασμού της Μαύρης Θάλασσας, της περιοχής της 
Ανατολικής Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας.

Εκτός αυτού, οι εισαγωγές ενέργειας συνιστούν το 6% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ και 
επιφέρουν τεράστιο οικονομικό κόστος και κινδύνους για την οικονομία της ΕΕ. Είναι προς το 
συμφέρον της ΕΕ και των κρατών μελών να διαχειριστούν τις εξωτερικές σχέσεις τους στον 
τομέα της ενέργειας μέσω διακυβερνητικών συμφωνιών και να ενισχύσουν την 
διαπραγματευτική δύναμη των κρατών μελών και την τεράστια εσωτερική αγορά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη μέλη και την Επιτροπή. 
Οι διακυβερνητικές συμφωνίες μπορούν, κατά συνέπεια, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 
της ΕΕ, ιδίως μάλιστα εάν υπάρχει καλός συντονισμός ανάμεσα στα κράτη μέλη. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες έχει ως 
στόχο να διασφαλίζει ότι οι μεμονωμένες συμφωνίες που υπογράφονται από τα κράτη μέλη 
υποστηρίζουν το κοινοτικό δίκαιο και συμμορφώνονται με αυτό, όπως για παράδειγμα με τη 
νομοθεσία σχετικά με την εσωτερική αγορά. Επίσης θα πρέπει να συμμορφώνονται τόσο με την 
πληθώρα των υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών και πρωτοβουλιών –όπως είναι η Συνθήκη για 
την Ενεργειακή Κοινότητα, οι ευρωπαϊκές πολιτικές γειτονίας, η εταιρική σχέση και η 
συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, οι τέσσερις κοινοί χώροι ΕΕ-Ρωσίας και οι πολυμερείς 
συμφωνίες με την Κεντρική Ασία και τη Μαύρη Θάλασσα– όσο και με μελλοντικές συμφωνίες 
όπως η προβλεπόμενη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και ιδίως οι διατάξεις της σχετικά με την 
ενέργεια. 

Τέλος, οι μεμονωμένες διακυβερνητικές συμφωνίες παρέχουν την ευκαιρία της προώθησης των 
πολιτικών της ΕΕ για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της 
χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και του κοινωνικού διαλόγου, της καταπολέμησης 
της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Με την αυξημένη σταθερότητα και προβλεψιμότητά τους αυτές 
οι συμφωνίες θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να προωθήσουν την ειρήνη στις γειτονικές 
περιοχές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από 
τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την 
Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
σχετικά με όλες τις νέες και τις 
υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες τους με 
τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να θέτει τις 
πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των 
κρατών μελών, υπό την κατάλληλη μορφή, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 
προστασία των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών.

(1) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από 
τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την 
Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2012, 
σχετικά με όλες τις νέες και τις 
υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες τους με 
τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να θέτει τις 
πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των 
κρατών μελών, υπό την κατάλληλη μορφή, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 
προστασία των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών, καθώς και την προστασία 
των στρατηγικών συμφερόντων της 
Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας τα 
κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις Συνθήκες ή από πράξεις 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη πρέπει, επομένως, να 
αποφεύγουν ή να εξαλείφουν τυχόν 
ασυμβατότητες μεταξύ του δικαίου της 
Ένωσης και των διεθνών συμφωνιών που 
συνάπτουν με τρίτες χώρες.

(2) Δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας τα 
κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις Συνθήκες και ιδίως το 
άρθρο 194 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
από πράξεις των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει, επομένως, 
να αποφεύγουν ή να εξαλείφουν τυχόν 
ασυμβατότητες μεταξύ του δικαίου της 
Ένωσης και των διεθνών συμφωνιών που 
συνάπτουν με τρίτες χώρες.
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας προϋποθέτει ότι η 
ενέργεια που εισάγεται στην Ένωση από 
τρίτες χώρες διέπεται πλήρως από τους 
κανόνες για τη δημιουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας. Εάν η εσωτερική αγορά 
ενέργειας δεν λειτουργεί σωστά, η ΕΕ 
καθίσταται ευάλωτη όσον αφορά την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 
της. Υψηλός βαθμός διαφάνειας όσον 
αφορά τις συμφωνίες μεταξύ κρατών 
μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της 
ενέργειας θα παρέχει στην Ένωση τη 
δυνατότητα να αναλαμβάνει συντονισμένη 
δράση, με πνεύμα αλληλεγγύης, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εν 
λόγω συμφωνίες συνάδουν με το δίκαιο 
της Ένωσης και διασφαλίζουν πράγματι 
τον ενεργειακό εφοδιασμό.

(3) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και η διασφάλιση της 
προστασίας του καταναλωτή 
προϋποθέτουν ότι η ενέργεια που 
εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες 
διέπεται πλήρως από τους κανόνες για τη 
δημιουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας. Εάν η εσωτερική αγορά 
ενέργειας δεν λειτουργεί σωστά, η ΕΕ 
καθίσταται ευάλωτη όσον αφορά την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 
της, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η 
πολιτική της επιρροή σε διεθνές επίπεδο.
Υψηλός βαθμός διαφάνειας όσον αφορά 
τις συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και 
τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας θα 
παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα να 
αναλαμβάνει συντονισμένη δράση, με 
πνεύμα αλληλεγγύης, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω συμφωνίες 
συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης και 
διασφαλίζουν πράγματι τον ενεργειακό 
εφοδιασμό.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο νέος μηχανισμός ανταλλαγής 
πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει μόνο 
τις διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες
είναι πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας ή στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
καθώς τα δύο αυτά θέματα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα. Θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ιδίως όλες τις διακυβερνητικές συμφωνίες 

(4) Ο νέος μηχανισμός ανταλλαγής 
πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει μόνο 
τις διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες 
έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας ή στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς τα δύο 
αυτά θέματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.
Θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως όλες τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν 
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που έχουν αντίκτυπο στην προμήθεια 
φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω σταθερής υποδομής ή στην 
ποσότητα της ενέργειας που εισάγεται 
στην Ένωση από τρίτες χώρες.

αντίκτυπο στην προμήθεια φυσικού 
αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω σταθερής υποδομής ή στην ποσότητα 
της ενέργειας που εισάγεται στην Ένωση 
από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
γνωστοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή 
τους να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για
νέες διακυβερνητικές συμφωνίες ή 
τροποποιήσεις υφιστάμενων 
διακυβερνητικών συμφωνιών. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για τις 
υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις και να έχει 
το δικαίωμα να συμμετέχει ως 
παρατηρητής. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης 
τη δυνατότητα να ζητούν τη συνδρομή της 
Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις τους 
με τρίτες χώρες.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
γνωστοποιούν στην Επιτροπή όταν έχουν 
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για νέα 
διακυβερνητική συμφωνία ή 
τροποποιήσεις υφιστάμενων 
διακυβερνητικών συμφωνιών. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για τις 
υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής ή του 
ενδιαφερόμενου κράτος μέλους, η 
Επιτροπή δύναται να συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να
ζητήσουν τη συνδρομή της Επιτροπής 
κατά τις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες 
χώρες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
δυνατότητά τους να διαπραγματεύονται 
το περιεχόμενο των συμφωνιών.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη 
διάθεση όλων των λοιπών κρατών μελών 
όλες τις πληροφορίες, σε ηλεκτρονική 
μορφή. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
ικανοποιεί τα αιτήματα των κρατών μελών 
για τον χειρισμό των πληροφοριών, ιδίως 
των εμπορικών, που υποβάλλονται ως 

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη 
διάθεση όλων των λοιπών κρατών μελών 
όλες τις πληροφορίες μη εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, σε ηλεκτρονική μορφή. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να ικανοποιεί τα 
αιτήματα των κρατών μελών για τον 
χειρισμό των πληροφοριών, ιδίως των 
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εμπιστευτικές. Τα αιτήματα για 
εμπιστευτικότητα θα πρέπει όμως να μην 
περιορίζουν την πρόσβαση της ίδιας της 
Επιτροπής σε εμπιστευτικές πληροφορίες, 
επειδή η Επιτροπή χρειάζεται να έχει 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση για να 
αξιολογεί. Τα αιτήματα για 
εμπιστευτικότητα δεν θίγουν το δικαίωμα 
πρόσβασης στα έγγραφα, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, 
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

εμπορικών, που υποβάλλονται ως 
εμπιστευτικές. Τα αιτήματα για 
εμπιστευτικότητα θα πρέπει όμως να μην 
περιορίζουν την πρόσβαση της ίδιας της 
Επιτροπής σε εμπιστευτικές πληροφορίες, 
επειδή η Επιτροπή χρειάζεται να έχει 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση για να 
αξιολογεί. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για 
τη διασφάλιση της εφαρμογής της 
ρήτρας εμπιστευτικότητας και των 
νομικών συνεπειών της. Τα αιτήματα για 
εμπιστευτικότητα δεν θίγουν το δικαίωμα 
πρόσβασης στα έγγραφα, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, 
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη 
βέλτιστων πρακτικών. Με βάση αυτές τις 
βέλτιστες πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προτείνει τυποποιημένες ρήτρες προς 
χρήση σε διακυβερνητικές συμφωνίες 
μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.
Η χρήση των εν λόγω μη δεσμευτικών 
τυποποιημένων ρητρών θα πρέπει να 
αποκλείει τις συγκρούσεις των 
διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο 
της Ένωσης.

(13) Η μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη 
βέλτιστων πρακτικών. Με βάση αυτές τις 
βέλτιστες πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προτείνει, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ 
σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές πολιτικές 
της Ένωσης, τυποποιημένες ρήτρες προς 
χρήση σε διακυβερνητικές συμφωνίες 
μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.
Η χρήση των εν λόγω μη δεσμευτικών 
τυποποιημένων ρητρών θα πρέπει να 
αποκλείει τις συγκρούσεις των 
διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο 
της Ένωσης ή με διεθνείς συμφωνίες που 
έχει συνάψει η Ένωση. Η Επιτροπή 
πρέπει επίσης να προτείνει μη 
δεσμευτικές τυποποιημένες ρήτρες όσον 
αφορά τις αρχές και τις πολιτικές της ΕΕ 
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όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η δημοκρατία, η χρηστή 
διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και οι 
κοινωνικοί διάλογοι, όπου 
συμπεριλαμβάνεται και η κοινωνική 
εταιρική ευθύνη, η κλιματική αλλαγή, η 
προστασία του περιβάλλοντος, η 
ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες 
ενέργειες και οι στόχοι της ΕΕ στον 
τομέα του βιοκαυσίμου.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η βελτίωση της αμοιβαίας γνώσης 
των υφιστάμενων και των νέων 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα 
καταστήσει δυνατό τον καλύτερο 
συντονισμό σε θέματα ενέργειας αφενός, 
μεταξύ των κρατών μελών και, αφετέρου, 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Χάρη σε αυτή η βελτίωση του 
συντονισμού θα μπορούν τα κράτη μέλη 
να επωφεληθούν πλήρως από την πολιτική 
και οικονομική βαρύτητα της Ένωσης.

(14) Η βελτίωση της αμοιβαίας γνώσης 
των υφιστάμενων και των νέων 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα 
καταστήσει δυνατό τον καλύτερο 
συντονισμό σε θέματα ενέργειας αφενός, 
μεταξύ των κρατών μελών και, αφετέρου, 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Χάρη σε αυτή τη βελτίωση του 
συντονισμού θα μπορούν τα κράτη μέλη 
να επωφεληθούν πλήρως από την πολιτική 
και οικονομική βαρύτητα της Ένωσης, θα 
επιτρέψει στην Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συντονίσουν πλήρως τις 
προσπάθειες τους όσον αφορά την 
εισαγωγή ενέργειας στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανεώσιμης 
ενέργειας, και θα ενισχύσει τον 
στρατηγικό ρόλο της Ένωσης, καθώς και 
τις ικανότητές της στον τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής.
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Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Ένα μέλος της Επιτροπής αρμόδιο 
για την ενέργεια και ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ, 
δραστηριοποιούνται ενεργά σύμφωνα με 
την παρούσα απόφαση, προκειμένου να 
την προωθήσουν με τρίτες χώρες, και 
κάθε χρόνο υποβάλλουν έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται 
μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες.

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται 
μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα 
της ενέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
2.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «διακυβερνητικές συμφωνίες»: νομικά 
δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών 
μελών και τρίτων χωρών οι οποίες είναι 

(1) «διακυβερνητικές συμφωνίες»: νομικά 
δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών 
μελών και τρίτων χωρών οι οποίες έχουν 
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πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στην 
επιχειρησιακή εκμετάλλευση ή τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας ή στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης·

αντίκτυπο στην επιχειρησιακή 
εκμετάλλευση ή τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της 
Ένωσης·

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο τρεις μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή το 
πλήρες κείμενο όλων των υφιστάμενων 
και των προσωρινά εφαρμοζόμενων 
διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν 
συνάψει με τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων 
τους, άλλων κειμένων στα οποία 
παραπέμπουν ρητά και όλων των 
τροποποιήσεών τους. Η Επιτροπή καθιστά 
προσβάσιμα τα έγγραφα που λαμβάνει σε 
όλα τα λοιπά κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική 
μορφή. Υφιστάμενες ή προσωρινά 
εφαρμοζόμενες διακυβερνητικές 
συμφωνίες οι οποίες, κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, 
έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
994/2010 και πληρούν τις προϋποθέσεις 
της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ότι 
κοινοποιήθηκαν για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης.

1. Το αργότερο τρεις μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή
όλες τις διακυβερνητικές συμφωνίες που 
έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων 
τους και όλων των τροποποιήσεών τους,
καθώς και άλλων κειμένων στα οποία 
παραπέμπουν ρητά, στον βαθμό που τα 
κείμενα αυτά περιέχουν στοιχεία που 
έχουν επιχειρησιακή επίπτωση στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας ή την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού. Η Επιτροπή καθιστά 
προσβάσιμα τα έγγραφα που λαμβάνει, με 
εξαίρεση τα εμπιστευτικά τμήματα, σε 
όλα τα λοιπά κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική 
μορφή. Εντός δώδεκα μηνών από την 
παραλαβή των αντίστοιχων 
διακυβερνητικών συμφωνιών, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ σε 
ό,τι αφορά τις εξωτερικές πολιτικές της 
Ένωσης, αξιολογεί τις συμφωνίες που της 
κοινοποιήθηκαν και ενημερώνει τα οικεία 
κράτη μέλη σχετικά με το πιθανό
ασυμβίβαστο των συμφωνιών τους με το 
δίκαιο της Ένωσης και τις διεθνείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση. 
Υφιστάμενες ή προσωρινά εφαρμοζόμενες 
διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες, 
κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας απόφασης, έχουν ήδη 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 και 
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πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας 
παραγράφου, θεωρείται ότι 
κοινοποιήθηκαν για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν κράτος μέλος προτίθεται να
αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα 
προκειμένου να τροποποιήσει υφιστάμενη 
διακυβερνητική συμφωνία ή να συνάψει 
νέα, ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή 
για την πρόθεσή του, το νωρίτερο 
δυνατόν πριν από την προβλεπόμενη 
έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στις 
πληροφορίες που παρέχονται στην 
Επιτροπή συγκαταλέγονται τα σχετικά 
έγγραφα, μνεία των διατάξεων που θα 
συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις, οι 
στόχοι των διαπραγματεύσεων και άλλες 
σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση 
των τροποποιήσεων υφιστάμενης 
συμφωνίας, στις πληροφορίες που 
παρέχονται στην Επιτροπή αναφέρονται οι 
διατάξεις προς αναδιαπραγμάτευση. Η 
Επιτροπή καθιστά προσβάσιμες τις 
πληροφορίες που λαμβάνει σε όλα τα 
λοιπά κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική μορφή. 
Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή τακτικά για τις 
υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής ή του 
ενδιαφερόμενου κράτος μέλους, η 
Επιτροπή δύναται να συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

2. Όταν κράτος μέλος αρχίσει 
διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα 
προκειμένου να τροποποιήσει υφιστάμενη 
διακυβερνητική συμφωνία ή να συνάψει 
νέα, το κράτος μέλος ενημερώνει 
εγγράφως την Επιτροπή για τους στόχους
των διαπραγματεύσεων, τις διατάξεις που 
θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις και 
άλλες σχετικές πληροφορίες. Στην 
περίπτωση των τροποποιήσεων 
υφιστάμενης συμφωνίας, στις πληροφορίες 
που παρέχονται στην Επιτροπή 
αναφέρονται οι διατάξεις προς 
αναδιαπραγμάτευση. Το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή 
τακτικά για τις υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις. Κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή του ενδιαφερόμενου κράτος 
μέλους, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει 
στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μετά την κύρωση διακυβερνητικής 
συμφωνίας ή τροποποίησης 
διακυβερνητικής συμφωνίας, το οικείο 
κράτος μέλος διαβιβάζει τη συμφωνία ή 
την τροποποίηση της συμφωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων 
τους και των λοιπών κειμένων στα οποία 
παραπέμπουν ρητά οι εν λόγω συμφωνίες 
ή τροποποιήσεις, στην Επιτροπή, η οποία
καθιστά προσβάσιμα, σε ηλεκτρονική 
μορφή, σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη τα 
έγγραφα που λαμβάνει, εξαιρουμένων των 
εμπιστευτικών μερών τους κατά το άρθρο 
7.

3. Μετά την κύρωση διακυβερνητικής 
συμφωνίας ή τροποποίησης 
διακυβερνητικής συμφωνίας, το οικείο 
κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή
τη συμφωνία ή την τροποποίηση της 
συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 
παραρτημάτων τους και των λοιπών 
κειμένων στα οποία παραπέμπουν ρητά οι 
εν λόγω συμφωνίες ή τροποποιήσεις, στον 
βαθμό που τα κείμενα αυτά περιέχουν 
στοιχεία που έχουν επιχειρησιακή 
επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας ή την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν συνοπτικά στοιχεία των 
πληροφοριών που υπεβλήθησαν. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους, η
Επιτροπή καθιστά προσβάσιμα, σε 
ηλεκτρονική μορφή, σε όλα τα λοιπά 
κράτη μέλη τα έγγραφα που λαμβάνει, 
εξαιρουμένων των εμπιστευτικών μερών 
τους κατά το άρθρο 7.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, με δική της 
πρωτοβουλία, έως τέσσερις εβδομάδες 
μετά την ενημέρωσή της για την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή 
κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους 
που έχει διαπραγματευθεί τη 
διακυβερνητική συμφωνία, να κρίνει το
συμβιβάσιμο με το δίκαιο της Ένωσης 
της συμφωνίας που προέκυψε από τη 

1. Το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο
τέσσερις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει
την Επιτροπή σχετικά με την
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και 
υποβάλει το σχέδιο της μέχρι τούδε μη 
υπογραφείσας διακυβερνητικής 
συμφωνίας, περιλαμβανομένων των 
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διαπραγμάτευση, προτού αυτή 
υπογραφεί. Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή ή το οικείο κράτος μέλος 
ζητήσει εκ των προτέρων αξιολόγηση του 
συμβιβάσιμου του προϊόντος της 
διαπραγμάτευσης με το δίκαιο της 
Ένωσης, υποβάλλεται στην Επιτροπή 
προς εξέταση το σχέδιο της μέχρι τούδε 
μη υπογραφείσας διακυβερνητικής 
συμφωνίας. Το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος δεν υπογράφει τη συμφωνία για
τέσσερις μήνες από την υποβολή του 
σχεδίου διακυβερνητικής συμφωνίας. Σε 
συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, είναι δυνατόν να παραταθεί η 
προθεσμία εξέτασης. Όταν έχει ζητηθεί 
έλεγχος του συμβιβάσιμου με το δίκαιο 
της Ένωσης, θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν 
εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν γνωμοδοτήσει
εντός της προθεσμία εξέτασης.

παραρτημάτων του και άλλων κειμένων 
στα οποία αναφέρεται ρητά, στην 
Επιτροπή προς εξέταση. Η Επιτροπή 
ενημερώνει το εν λόγω κράτος μέλος, 
εντός δύο μηνών από την στιγμή που 
ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων, για οποιαδήποτε 
αμφιβολία σχετικά με τη συμβατότητα 
του προϊόντος της διαπραγμάτευσης, και 
των παραρτημάτων του και άλλων 
κειμένων στα οποία αναφέρεται ρητώς, 
με το δίκαιο της Ένωσης, ειδικότερα με 
το δίκαιο του ανταγωνισμού και τη 
νομοθεσία για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας της Ένωσης, ή με διεθνείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση. Το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν 
υπογράφει τη συμφωνία για δύο μήνες από 
την υποβολή της διακυβερνητικής 
συμφωνίας. Θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν 
εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν απαντήσει
εντός της περιόδου αυτής. Το κράτος 
μέλος αναβάλλει την υπογραφή της 
διακυβερνητικής συμφωνίας για δύο 
ακόμη μήνες, εάν έχει λάβει απάντηση 
από την Επιτροπή ότι η συμφωνία που 
αποτελεί το προϊόν των 
διαπραγματεύσεων αλλά δεν έχει ακόμη 
υπογραφεί, δεν είναι συμβατή με το 
δίκαιο της Ένωσης ή με διεθνείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση. 
Εντός αυτών των δύο μηνών η Επιτροπή 
εκδίδει νομική γνώμη.
2. Όταν η νομική γνώμη εντοπίζει 
ασυμβατότητα μεταξύ του προϊόντος της 
διαπραγμάτευσης και του δίκαιου της 
Ένωσης ή των διεθνών συμφωνιών της 
Ένωσης, η Επιτροπή προσδιορίζει την 
ασυμβατότητα αυτή και διατυπώνει 
συστάσεις σχετικά με το πώς να εξαλειφθεί 
η ασυμβατότητα.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής και, 
εάν χρειάζεται, επαναδιαπραγματεύονται 
τη συμφωνία. Εάν οι συστάσεις δεν 
λαμβάνονται υπόψη και εξακολουθούν να 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με 



PE478.667v03-00 14/17 AD\891414EL.doc

EL

τη συμβατότητα της υπογραφείσας 
διακυβερνητικής συμφωνίας με το δίκαιο 
της Ένωσης ή με διεθνείς συμφωνίες που 
έχει συνάψει η Ένωση, η Επιτροπή 
εξετάζει τη λήψη διορθωτικών μέτρων για 
να ρυθμίσει την κατάσταση.

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την ανασκόπηση των εξελίξεων όσον 
αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες·

(α) την ανασκόπηση των εξελίξεων όσον 
αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και 
την διασφάλιση συνέπειας και συνοχής 
στις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις της 
Ένωσης με τις βασικές χώρες 
παραγωγής, διαμετακόμισης και 
κατανάλωσης·

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τον εντοπισμό των κοινών 
προβλημάτων όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες και την 
εξέταση των καταλλήλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων·

(α) τον εντοπισμό των κοινών 
προβλημάτων όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες, την εξέταση 
των καταλλήλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, 
και την υποβολή πρότασης με πιθανές 
λύσεις για τα κράτη μέλη·
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Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) την ενίσχυση του συνολικού 
στρατηγικού ρόλου της Ένωσης μέσω 
μιας ισχυρής και αποτελεσματικής 
συντονισμένης προσέγγισης με τις χώρες 
που προμηθεύουν ενέργεια.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, τη 
διαμόρφωση τυποποιημένων ρητρών, η 
χρήση των οποίων θα εξασφαλίζει την 
πλήρη συμμόρφωση των μελλοντικών 
διακυβερνητικών συμφωνιών με την 
ενωσιακή νομοθεσία στον ενεργειακό 
τομέα.

(γ) με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, τη 
διαμόρφωση μη δεσμευτικών
τυποποιημένων ρητρών, η χρήση των 
οποίων θα εξασφαλίζει την πλήρη 
συμμόρφωση των μελλοντικών 
διακυβερνητικών συμφωνιών με την 
ενωσιακή νομοθεσία στον ενεργειακό 
τομέα.

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την παροχή πληροφοριών στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3, τα 
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
επισημαίνουν αν κάποιες από τις 
παρεχόμενες πληροφορίες, ιδίως εμπορικές 
πληροφορίες, πρέπει να θεωρηθούν 
εμπιστευτικές και κατά πόσον είναι 
δυνατόν να κοινοποιηθούν στα λοιπά 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή ακολουθεί αυτές 
τις επισημάνσεις. Τα αιτήματα για 

Κατά την παροχή πληροφοριών στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3, τα 
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
επισημαίνουν αν κάποιες από τις 
παρεχόμενες πληροφορίες, ιδίως εμπορικές 
πληροφορίες, πρέπει να θεωρηθούν 
εμπιστευτικές και κατά πόσον είναι 
δυνατόν να κοινοποιηθούν στα λοιπά 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή ακολουθεί αυτές 
τις επισημάνσεις. Τα αιτήματα για 
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εμπιστευτικότητα δεν περιορίζουν την 
πρόσβαση της ίδιας της Επιτροπής σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες.

εμπιστευτικότητα δεν περιορίζουν την 
πρόσβαση της ίδιας της Επιτροπής σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 
περιορίζεται αποκλειστικά στο 
προσωπικό της Επιτροπής που έχει 
απόλυτη ανάγκη να λάβει αυτές τις 
πληροφορίες για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6.

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επανεξέταση Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
1. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η 
έκθεση καλύπτει τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 3.

2. Ειδικότερα. στην έκθεση αξιολογείται
το κατά πόσον η παρούσα απόφαση 
παρέχει επαρκές πλαίσιο για να 
διασφαλίζονται η πλήρης συμμόρφωση 
των διακυβερνητικών συμφωνιών με το 
δίκαιο της Ένωσης και υψηλό επίπεδο 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά τις διακυβερνητικές 
συμφωνίες.

2. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης εντός 
τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος 
αυτής της απόφασης. Ειδικότερα. στην 
έκθεση αξιολόγησης εκτιμάται το κατά 
πόσον η παρούσα απόφαση παρέχει 
επαρκές πλαίσιο για να διασφαλίζονται η 
πλήρης συμμόρφωση των 
διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο 
της Ένωσης και υψηλό επίπεδο 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά τις διακυβερνητικές 
συμφωνίες.
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