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Τροπολογία 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson, 

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 αυτής, 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.

Or. en

Τροπολογία 19
Τάκης Χατζηγεωργίου

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 

(3) Η διασφάλιση της προστασίας των 
καταναλωτών προϋποθέτει ότι οι 
διαδικασίες που διέπουν την ενέργεια που 
εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες 
είναι διαφανείς και λαμβάνουν υπόψη το 
οικονομικό συμφέρον των καταναλωτών. 
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 
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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.

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. Ωστόσο, έχει κομβική 
σημασία τα κράτη μέλη να διατηρήσουν 
την ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο 
των διακυβερνητικών συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 20
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο 
που διαδραματίζει η διεθνής συνεργασία 
στον τομέα της ενέργειας, όλες οι 
διακυβερνητικές συμφωνίες πρέπει να 
βασίζονται στην αρχή του αμοιβαίου 
σεβασμού με τις εμπλεκόμενες τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 21
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο νέος μηχανισμός ανταλλαγής (4) Ο νέος μηχανισμός ανταλλαγής 
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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 
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.

πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει μόνο 
τις διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες 
αφορούν την εισαγωγή ενέργειας και 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 
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. Από τον 
μηχανισμό εξαιρούνται οι εξαγωγές 
φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 22
Ivo Belet

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 
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.

(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 
που έχουν αντίκτυπο στην προμήθεια 
φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω σταθερής υποδομής.

Or. en
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Τροπολογία 23
Ivo Belet

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τις 
συμφωνίες μεταξύ εμπορικών 
επιχειρήσεων, εκτός εάν διακυβερνητική 
συμφωνία αναφέρεται ρητά σε αυτές τις 
εμπορικές συμφωνίες. Ωστόσο, οι 
εμπορικές επιχειρήσεις που 
διαπραγματεύονται εμπορικές συμφωνίες 
με φορείς εκμετάλλευσης από τρίτες χώρες 
επιτρέπεται να ζητούν καθοδήγηση από 
την Επιτροπή προκειμένου να 
αποφεύγονται πιθανές συγκρούσεις με το 
δίκαιο της Ένωσης.

(7) Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τις 
συμφωνίες μεταξύ εμπορικών 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι εμπορικές 
επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται 
εμπορικές συμφωνίες με φορείς 
εκμετάλλευσης από τρίτες χώρες 
επιτρέπεται να ζητούν καθοδήγηση από 
την Επιτροπή προκειμένου να 
αποφεύγονται πιθανές συγκρούσεις με το 
δίκαιο της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 24
Τάκης Χατζηγεωργίου

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 

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

τις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην τεθεί σε 
κίνδυνο η δυνατότητα των κρατών μελών 
να διαπραγματεύονται το περιεχόμενο 
των συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 25
Ivo Belet

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 
ξεκινούν διαπραγματεύσεις για νέα
διακυβερνητική συμφωνία ή 
τροποποιήσεις υφιστάμενων 
διακυβερνητικών συμφωνιών. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για τις 
υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να καλούν την Επιτροπή να 
συμμετέχει ως παρατηρητής. Τα κράτη 
μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
ζητούν τη συνδρομή της Επιτροπής κατά 
τις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 26
Ivo Belet

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του 
κράτους μέλους που έχει διαπραγματευθεί 
διακυβερνητική συμφωνία, να έχει το 

(10) Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους που έχει 
διαπραγματευθεί διακυβερνητική 
συμφωνία, να εκτιμά το συμβιβάσιμο της 
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δικαίωμα να κρίνει το συμβιβάσιμο της 
συμφωνίας που προέκυψε από τις 
διαπραγματεύσεις με το δίκαιο της 
Ένωσης, προτού αυτή υπογραφεί.

συμφωνίας που προέκυψε από τις 
διαπραγματεύσεις με το δίκαιο της Ένωσης 
και ενημερώνει το κράτος μέλος για τη 
θέση της προτού αυτή υπογραφεί.

Or. en

Τροπολογία 27
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του 
κράτους μέλους που έχει διαπραγματευθεί 
διακυβερνητική συμφωνία, να έχει το 
δικαίωμα να κρίνει το συμβιβάσιμο της 
συμφωνίας που προέκυψε από τις 
διαπραγματεύσεις με το δίκαιο της 
Ένωσης, προτού αυτή υπογραφεί.

(10) Η Επιτροπή μπορεί μόνο κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους που έχει 
διαπραγματευθεί διακυβερνητική 
συμφωνία, να έχει το δικαίωμα να κρίνει 
το συμβιβάσιμο της συμφωνίας που 
προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις με το 
δίκαιο της Ένωσης, προτού αυτή 
υπογραφεί.

Or. en

Τροπολογία 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

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 
εμπιστευτικές. Τα αιτήματα για 
εμπιστευτικότητα θα πρέπει όμως να μην 
περιορίζουν την πρόσβαση της ίδιας της 

(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 
εμπιστευτικές. Τα αιτήματα για 
εμπιστευτικότητα θα πρέπει όμως να μην 
περιορίζουν την πρόσβαση της ίδιας της 
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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

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 και στο 
άρθρο 15 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού 
στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων, 
οργανισμών, γραφείων και υπηρεσιών της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

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 σε 
συνεργασία με την ΕΥΕΔ όσον αφορά τις 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, 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 ή με τις διεθνείς συνφωνίες 
της Ένωσης. Η Επιτροπή πρέπει επίσης 
να προτείνει μη δεσμευτικές



PE480.541v04-00 10/20 AM\890027EL.doc

EL

τυποποιημένες ρήτρες όσον αφορά τις 
πολιτικές της ΕΕ 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.

Or. en

Τροπολογία 30
Ivo Belet

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 αναπτύξει πρότυπα προς χρήση σε 
διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η χρήση 
των εν λόγω μη δεσμευτικών προτύπων θα 
πρέπει να αποκλείει τις συγκρούσεις των 
διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson 

Πρόταση απόφασης
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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 η βελτίωση του 
συντονισμού θα μπορούν τα κράτη μέλη 
να επωφεληθούν πλήρως από την πολιτική 
και οικονομική βαρύτητα της Ένωσης·
επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συντονίσουν πλήρως 
τις προσπάθειες τους όσον αφορά την 
εισαγωγή περισσότερης ανανεώσιμης 
ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ· και 
ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της 
Ένωσης, καθώς και τις ικανότητές της 
στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να αποτελέσει σημαντικό 
τμήμα της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των στόχων 
της ΕΕ όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson, 

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Ένα μέλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αρμόδιο για την ενέργεια και ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για 
την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
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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 προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 33
Ivo Belet

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.

Or. en

Τροπολογία 34
Ivo Belet

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 

1. Το αργότερο τρεις μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή
όλες τις υφιστάμενες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συνάψει με τρίτες 
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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.

χώρες, και οι οποίες τέθησαν σε ισχύ μετά 
13 Ιουλίου 2009, 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. 
Τα κράτη μέλη διαθέτουν συνοπτικά 
στοιχεία των πληροφοριών που 
υπεβλήθησαν. Σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ενδιαφερομενου κράτους μέλους, 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.

Or. en

Τροπολογία 35
Τάκης Χατζηγεωργίου

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 

1. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
τα κράτη μέλη μπορούν να 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 36
Ivo Belet

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 

2. Όταν ξεκινήσουν οι 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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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.

Or. en

Τροπολογία 37
Τάκης Χατζηγεωργίου

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 

2. Όταν κράτος μέλος αρχίζει
διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα 
προκειμένου να τροποποιήσει υφιστάμενη 
διακυβερνητική συμφωνία ή να συνάψει 
νέα, ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή. 
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.
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διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

Or. en

Τροπολογία 38
Ivo Belet

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 
ενδιαφερομενου κράτους μέλους, 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.

Or. en

Τροπολογία 39
Ivo Belet

Πρόταση απόφασης
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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 
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 προθεσμίας εξέτασης.

Η Επιτροπή δύναται έως τέσσερις 
εβδομάδες μετά την ενημέρωσή της
σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, 
ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος για την γνώμη της σχετικά με το 
συμβιβάσιμο με το δίκαιο της Ένωσης της 
συμφωνίας που προέκυψε από τη 
διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση που 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 δύο μήνες από 
την υποβολή του σχεδίου διακυβερνητικής 
συμφωνίας. Σε συμφωνία με το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, είναι 
δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία 
εξέτασης κατά δύο μήνες. Εάν δεν 
υπάρξει εκτίμηση από την Επιτροπή εντός 
της προθεσμίας εξέτασης, θεωρείται ότι η 
Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 40
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται, με δική της 
πρωτοβουλία, έως τέσσερις εβδομάδες 

Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του 
κράτους μέλους που έχει διαπραγματευθεί 
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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 
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.

τη διακυβερνητική συμφωνία, να κρίνει το 
συμβιβάσιμο με το δίκαιο της Ένωσης της 
συμφωνίας που προέκυψε από τη 
διαπραγμάτευση, προτού αυτή υπογραφεί. 
Σε περίπτωση που 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. 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.

Or. en

Τροπολογία 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson, 

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 (α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. (α) την ανασκόπηση των εξελίξεων όσον 
αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και 
διασφαλίζει συνέπεια και συνοχή στις 
εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις της ΕΕ 
με τις βασικές χώρες παραγωγής, 
διαμετακόμισης και κατανάλωσης·

Or. en
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Τροπολογία 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson, 

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 (β) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. (β) τον εντοπισμό των κοινών 
προβλημάτων όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες και την 
εξέταση των καταλλήλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων,
και προτείνει πιθανές λύσεις για τα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 43
Ivo Belet

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 (γ) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. (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.

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

Or. en

Τροπολογία 44
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση απόφασης
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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 
εμπιστευτικότητα δεν περιορίζουν την 
πρόσβαση της ίδιας της Επιτροπής σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες.

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 στην Επιτροπή 
στα λοιπά κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
ακολουθεί αυτές τις επισημάνσεις.

Or. en


