
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 7.9.2011 
COM(2011) 540 τελικό 

2011/0238 (COD) 

 C7-0235/11    EL  

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη συγκρότηση µηχανισµού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών στον τοµέα της 

ενέργειας 

 



 

EL 1   EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 αναφέρεται ότι 
χρειάζεται καλύτερος συντονισµός των δράσεων της Ένωσης και των κρατών µελών µε 
σκοπό την εξασφάλιση της συνέπειας και της συνοχής στις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις 
της ΕΕ µε τις βασικές χώρες παραγωγής, διαµετακόµισης και κατανάλωσης ενέργειας. Ως εκ 
τούτου, το Συµβούλιο κάλεσε 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 ενέργειας1. 

Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µετουσιώνονται µε την παρούσα πρόταση σε 
µηχανισµό µε λεπτοµερείς διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών 
µελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις διακυβερνητικές συµφωνίες, δηλαδή τις νοµικά 
δεσµευτικές συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών που είναι πιθανόν να έχουν 
αντίκτυπο στην επιχειρησιακή εκµετάλλευση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας ή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Ένωσης. 

Η πρόταση συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασµού και τη διεθνή συνεργασία, µε τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: 
σύµπραξη µε εταίρους πέρα από τα σύνορα µας»2. 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Το µερίδιο της εισαγόµενης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται συνεχώς3. Τα 
κράτη µέλη και οι ενεργειακές εταιρείες αναζητούν, κατά συνέπεια, νέες πηγές ενέργειας 
εκτός ΕΕ. Οι διαπραγµατεύσεις µε τους ισχυρότερους προµηθευτές ενέργειας σε τρίτες χώρες 
κατά κανόνα απαιτούν πολιτική στήριξη µε τη µορφή της σύναψης διακυβερνητικών 
συµφωνιών µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών. Αυτές οι διακυβερνητικές συµφωνίες 
αποτελούν συνήθως αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε διµερές επίπεδο και συχνά τις βάσεις 
για λεπτοµερέστερες εµπορικές συµβάσεις. 

Μετά την ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως µε την εφαρµογή της τρίτης δέσµης µέτρων για την ενέργεια4, τα 
κράτη µέλη έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην ενεργειακή νοµοθεσία τους. Η 
συµµόρφωση µε αυτές τις νοµοθετικές αλλαγές δεν είναι πάντα προς το εµπορικό συµφέρον 
των προµηθευτών ενέργειας από τρίτες χώρες. Αντιµέτωπα µε ενδεχόµενες ελλείψεις 
εφοδιασµού µε ενέργεια, τα κράτη µέλη υφίστανται αυξανόµενες πιέσεις να αποδεχθούν, στο 
πλαίσιο των διακυβερνητικών συµφωνιών τους µε τρίτες χώρες, ρυθµιστικές παραχωρήσεις 
οι οποίες δεν συµβιβάζονται µε το δίκαιο της Ένωσης για την ενέργεια. Οι εν λόγω 
ρυθµιστικές παραχωρήσεις απειλούν την επιχειρησιακή εκµετάλλευση ή την εύρυθµη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ένωσης. 

                                                 
1 Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώθηκε από το Συµβούλιο Ενέργειας της 28ης Φεβρουαρίου 2011: «Τη 

βελτιωµένη έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών, 
περιλαµβανοµένων των πληροφοριών των κρατών µελών προς την Επιτροπή ως προς τις νέες και τις 
ισχύουσες διµερείς συµφωνίες τους µε τρίτες χώρες στον τοµέα της ενέργειας». 

2 COM(2011) 539. 
3 Σύµφωνα µε τα σενάρια για το 2030, οι συνολικές εισαγωγές ενέργειας από τρίτες χώρες ενδέχεται να 

ανέλθουν σε ποσοστό 57%. 
4 ΕΕ L 211 της 14.8.2009. 
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Για παράδειγµα, όταν συνάπτεται διακυβερνητική συµφωνία για τη στήριξη συγκεκριµένου 
έργου αγωγού φυσικού αερίου, θα πρέπει να µην περιλαµβάνονται ρήτρες µε τις οποίες 
συγκεκριµένος αποστολέας να αποκτά αποκλειστικό δικαίωµα να συνάπτει συµβάσεις για την 
πλήρη δυναµικότητα του αγωγού ή µέρος της, εκτός αν τέτοιες ρήτρες επιτρέπονται από το 
δίκαιο της Ένωσης µετά τη λήψη ευνοϊκής απόφασης από τις αρµόδιες αρχές, σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο, για εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενωσιακής ενεργειακής νοµοθεσίας 
που αφορούν την πρόσβαση τρίτων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα νοµοθεσία. Ειδάλλως, η συµφωνία θα αντιβαίνει το δίκαιο της Ένωσης και, ως εκ 
τούτου, δεν θα παρέχει ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές. Επιπλέον, το έργο του αγωγού δεν 
θα είναι επιλέξιµο για πιθανή ενωσιακή χρηµατοδότηση. Καθώς τα κράτη µέλη δεν µπορούν 
απλώς να τροποποιούν µονοµερώς διακυβερνητικές συµφωνίες που έχουν συνάψει µε τρίτες 
χώρες σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ορισµένες διατάξεις των εν λόγω συµφωνιών 
παραβιάζουν κανόνες της εσωτερικής αγοράς, οι διακυβερνητικές συµφωνίες που περιέχουν 
µη σύννοµες διατάξεις δηµιουργούν στα κράτη µέλη κατάσταση αντικρουόµενων νοµικών 
υποχρεώσεων και απειλούν την επιχειρησιακή εκµετάλλευση ή την εύρυθµη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ένωσης. Εποµένως, τα κράτη µέλη πρέπει να µην 
υπογράφουν τέτοιες συµφωνίες. 

Επιπλέον, όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της διαµάχης για το φυσικό αέριο µεταξύ της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ουκρανίας, τον Ιανουάριο του 2009, όταν η εσωτερική αγορά 
δεν λειτουργεί σωστά, η ΕΕ είναι πιο ευάλωτη σε κινδύνους ασφαλείας του εφοδιασµού. Ως 
εκ τούτου, είναι σηµαντικό να γνωρίζουν τα κράτη µέλη και η Επιτροπή τις ποσότητες και τις 
πηγές της εισαγόµενης ενέργειας. 

Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, είναι σηµαντικό να βελτιωθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών, αφενός, και µεταξύ κρατών µελών και Επιτροπής, 
αφετέρου, σχετικά µε τις υφιστάµενες, τις προσωρινά εφαρµοζόµενες και τις µελλοντικές 
διακυβερνητικές συµφωνίες. Αυτό θα διευκολύνει τον συντονισµό σε επίπεδο Ένωσης και 
την αποτελεσµατική εφαρµογή της ενεργειακής πολιτικής της. Επιπλέον, θα ενισχύσει τη 
διαπραγµατευτική θέση των µεµονωµένων κρατών µελών έναντι τρίτων χωρών για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασµού, την εύρυθµη επιχειρησιακή εκµετάλλευση και 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ένωσης, θα δηµιουργήσει ασφάλεια δικαίου 
για τις επενδυτικές αποφάσεις και θα καταστήσει δυνατή τη χρηµατοδότηση έργων από την 
ΕΕ. Η βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τις διακυβερνητικές συµφωνίες θα αυξήσει, εν 
τέλει, τη συνέπεια και τη συνοχή, µε πνεύµα αλληλεγγύης, των εξωτερικών ενεργειακών 
σχέσεων της Ένωσης και θα δώσει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να επωφεληθούν 
καλύτερα από την πολιτική και οικονοµική βαρύτητα της Ένωσης και την εµπειρογνωµοσύνη 
της Επιτροπής όσον αφορά το ενωσιακό δίκαιο. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται ότι τα κράτη 
µέλη θα µπορούν να ζητούν τη συνδροµή της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων. Κατά συνέπεια, ο νέος µηχανισµός θα παρέχει τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή να υποστηρίζει ουσιαστικά τα κράτη µέλη. 

2. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Λόγω των περιορισµένων οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων της παρούσας πρότασης, 
δεν θεωρήθηκε απαραίτητη η τυπική εκτίµηση των επιπτώσεων. Λαµβάνοντας υπόψη τους 
διακηρυγµένους στόχους πολιτικής, η Επιτροπή αξιολόγησε, ωστόσο, µια σειρά από επιλογές 
για να επιτευχθεί η ορθή µετουσίωση στην πράξη των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου. Από τις 21 ∆εκεµβρίου 2010 έως τις 7 Μαρτίου 2011 πραγµατοποιήθηκε 
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δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. 
Κατά τη διαβούλευση τέθηκαν ερωτήµατα σχετικά µε την ανάγκη συντονισµού µεταξύ των 
κρατών µελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις διακυβερνητικές συµφωνίες µε σκοπό την 
κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασµού και την εύρυθµη επιχειρησιακή εκµετάλλευση 
και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ένωσης. Λήφθηκαν συνολικά 
περισσότερες από 90 απαντήσεις. Στις απαντήσεις υπογραµµίζεται ο σηµαντικός ρόλος της 
Ένωσης στην προώθηση αξιόπιστου νοµικού και θεσµικού πλαισίου µε σκοπό την επίτευξη 
αµοιβαίως επωφελών σχέσεων µε τους βασικούς προµηθευτές ενέργειας και χώρες 
διαµετακόµισης. Εξάλλου, στις 6 Απριλίου 2011 πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 
συνεδρίαση µε εµπειρογνώµονες σε θέµατα ενέργειας. 

Η υφιστάµενη κατάσταση  

Επί του παρόντος οι περισσότερες διακυβερνητικές συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και 
τρίτων χωρών δεν είναι γνωστές στην Επιτροπή, επειδή δεν υφίσταται υποχρέωση να 
ενηµερώνεται πλήρως η Επιτροπή σχετικά µε αυτές τις συµφωνίες5. Η Επιτροπή υπολογίζει 
πολύ χονδρικά ότι περίπου 30 διακυβερνητικές συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων 
χωρών αφορούν το πετρέλαιο και περίπου 60 το φυσικό αέριο6. Πρόκειται µάλλον για 
συµφωνίες που αφορούν είτε ποσότητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου που εισάγονται στην 
Ένωση από τρίτες χώρες είτε τους όρους προµήθειας αυτών των ποσοτήτων µέσω σταθερών 
υποδοµών. Εκτιµάται ότι είναι µικρότερος ο συνολικός αριθµός των διακυβερνητικών 
συµφωνιών µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια. 
Στις συµφωνίες αυτές συγκαταλέγεται η καλούµενη συµφωνία BRELL RING µεταξύ 
Λευκορωσίας, Ρωσίας, Εσθονίας, Λιθουανίας και Λετονίας) για την επιχειρησιακή 
εκµετάλλευση και τη χρήση των δικτύων στα κράτη της Βαλτικής. Παρόµοιες συµφωνίες 
είναι πιθανό να υπάρχουν, επιπλέον, µε τις βαλκανικές χώρες, όπου τα δίκτυα των τρίτων 
χωρών έχουν σύγχρονη σύνδεση µε τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν είναι 
δυνατή επακριβής προσέγγιση σχετικά µε το πόσο τακτικά τροποποιούνται οι εν λόγω 
διακυβερνητικές συµφωνίες ή πόσες νέες ενδέχεται να συναφθούν. Εξάλλου, τα κράτη µέλη 
δεν διαθέτουν µηχανισµό ενηµέρωσης σχετικά µε τις εξελίξεις στο εν λόγω πεδίο στα 27 
κράτη µέλη. Ορισµένες απαιτήσεις διαφάνειας έχουν ήδη εγκριθεί7, αλλά αφορούν µόνο τον 
τοµέα του φυσικού αερίου (υφιστάµενες διακυβερνητικές συµφωνίες και νέες συµφωνίες 
µετά τη σύναψή τους) και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών µελών (δεν προβλέπεται ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών) και, 
ήδη για τους λόγους αυτούς, δεν εφαρµόζονται στην πράξη τα συµπεράσµατα του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Συνεπώς, η υφιστάµενη κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική και η 

                                                 
5 Η µόνη υποχρέωση που υφίσταται µέχρι στιγµής προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 6 του 

κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής 
Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συµβουλίου (κανονισµός σχετικά µε την ασφάλεια του 
εφοδιασµού µε αέριο), ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 1-22. Η διάταξη αυτή επιβάλλει στα κράτη µέλη 
την υποχρέωση να κοινοποιούν στην Επιτροπή διακυβερνητικές συµφωνίες στον τοµέα του αερίου. 
Μόνον οι υφιστάµενες διακυβερνητικές συµφωνίες πρέπει να κοινοποιηθούν πριν από τις 3 ∆εκεµβρίου 
2011. 

6 Λαµβάνοντας υπόψη τις λίγες γνωστές διακυβερνητικές συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων 
χωρών, για παράδειγµα όσον αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream, αυτή η πολύ 
συντηρητική εκτίµηση βασίζεται στην παραδοχή ότι αρκετά κράτη µέλη έχουν συνάψει 
διακυβερνητικές συµφωνίες αυτού του είδους µε τους βασικούς προµηθευτές πετρελαίου και αερίου, 
ιδίως όταν το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο παραδίδεται µέσω αγωγών. 

7 Βλ. άρθρο 13 παράγραφος 6 του κανονισµού σχετικά µε την ασφάλεια του εφοδιασµού µε αέριο. 
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Επιτροπή θεωρεί απαραίτητο να προτείνει τη συγκρότηση νέου λεπτοµερέστερου και 
πληρέστερου µηχανισµού ανταλλαγής πληροφοριών. 

Νοµοθετική πράξη ή µέτρα προαιρετικής εφαρµογής 

Μόνο µε σαφείς υποχρεώσεις ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις διακυβερνητικές 
συµφωνίες µεταξύ των κρατών µελών, αφενός, και µεταξύ των κρατών µελών και της 
Επιτροπής, αφετέρου, είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η αναγκαία διαφάνεια που απαιτείται 
για τον συντονισµό σε επίπεδο Ένωσης. Μολονότι και ο προτεινόµενος µηχανισµός 
περιλαµβάνει µη δεσµευτικές διατάξεις, όπως από κοινού διαµόρφωση τυποποιηµένων 
ρητρών, τα προαιρετικής εφαρµογής µέτρα από µόνα τους δεν έχουν µέχρι σήµερα 
αποδειχθεί επαρκή για να εγγυώνται το είδος της ανταλλαγής πληροφοριών που απαιτείται 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ κρατών µελών και τρίτων 
χωρών είναι σύννοµες και δεν απειλούν την εύρυθµη επιχειρησιακή εκµετάλλευση και 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η µόνη επιλογή που 
θα διασφαλίζει ότι τηρούνται οι διακηρυγµένοι στόχοι πολιτικής είναι νοµοθετική πράξη για 
την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληροφοριών, ενδείκνυται δε ιδίως η µορφή της απόφασης8. 

Πεδίο εφαρµογής 

Για να ενσωµατωθούν επακριβώς στη νοµοθεσία τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, 
προτείνεται να καλύπτει η απόφαση όλες τις υφιστάµενες, τις προσωρινά εφαρµοζόµενες και 
τις νέες διακυβερνητικές συµφωνίες οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην 
επιχειρησιακή εκµετάλλευση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Ένωσης, καθώς τα δύο αυτά θέµατα είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένα. Θέµα ιδιαιτέρως σηµαντικό είναι να περιλαµβάνει η απόφαση όλες τις 
διακυβερνητικές συµφωνίες που έχουν αντίκτυπο στην προµήθεια φυσικού αερίου, 
πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των σταθερών υποδοµών (όπως είναι οι αγωγοί και 
τα δίκτυα) ή στις συνολικές ποσότητες ενέργειας που εισάγονται στην ΕΕ. 

Η κατάλληλη χρονική στιγµή για την ανταλλαγή πληροφοριών 

Καίριας σηµασίας είναι η έγκαιρη ενηµέρωση των λοιπών κρατών µελών και της Επιτροπής 
σχετικά µε µελλοντικές διακυβερνητικές συµφωνίες. Απαραίτητη είναι επίσης η πλήρης 
γνώση του περιεχοµένου των διακυβερνητικών συµφωνιών που ήδη ισχύουν. Ως εκ τούτου, 
θεωρείται σκόπιµο τα κράτη µέλη να ενηµερώνουν πρώτα την Επιτροπή για την πρόθεσή 
τους να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις και να κοινοποιούν την κυρωµένη έκδοση της 
διακυβερνητικής συµφωνίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην 
άµεση διάδοση αυτών των πληροφοριών στα λοιπά κράτη µέλη, λαµβάνοντας υπόψη τα 
αιτήµατα των κρατών µελών για εµπιστευτική µεταχείριση. 

Εντούτοις, εάν δεν ανταλλάσσονται πληροφορίες ήδη κατά τη διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων, θα είναι δύσκολο να διαµορφωθούν µελλοντικές διακυβερνητικές 
συµφωνίες οι οποίες να συνάδουν µε την ενεργειακή νοµοθεσία της Ένωσης και την πολιτική 
της για την ασφάλεια του εφοδιασµού. Επιπλέον, θα παρέµενε αναξιοποίητη η ευκαιρία να 
παρέχεται η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το καθεστώς και την εγκυρότητα των 
διακυβερνητικών συµφωνιών για τα µείζονα ενεργειακά έργα και τη συνακόλουθη 

                                                 
8 Μολονότι θα ήταν επίσης δυνατόν να εκδοθεί κανονισµός και απόφαση, καταλληλότερη νοµοθετική 

πράξη θεωρείται η απόφαση, επειδή δεν θα έχει άµεσες συνέπειες για πρόσωπα, αλλά απευθύνεται 
αποκλειστικά στα κράτη µέλη. 
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χρηµατοδότηση. Αυτό θα ήταν επιζήµιο για τις επενδύσεις στην Ένωση και, ως εκ τούτου, 
για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της. 

Ο υφιστάµενος µηχανισµός εκ των υστέρων ελέγχου ― µε τη µορφή των διαδικασιών επί 
παραβάσει ― δεν συνιστά τον αποτελεσµατικότερο τρόπο αντιµετώπισης αυτού του 
προβλήµατος9. Αυτό οφείλεται στο ότι, αφού οι διακυβερνητικές συµφωνίες υπογραφούν και, 
πολλώ µάλλον, αφού επικυρωθούν, τα κράτη µέλη δεν έχουν τη δυνατότητα µονοµερούς 
τροποποίησής τους σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ορισµένες διατάξεις τους παραβιάζουν 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς, αλλά θα πρέπει να επαναδιαπραγµατευθούν τις 
διακυβερνητικές συµφωνίες µε τις οικείες τρίτες χώρες. Εποµένως, θεωρούνται ουσιώδεις οι 
συνεχείς επαφές και ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και η 
δυνατότητα ελέγχου του συµβιβάσιµου µε το δίκαιο της ΕΕ, κατόπιν αιτήµατος του 
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους ή της Επιτροπής, πριν από την υπογραφή διακυβερνητικής 
συµφωνίας. Επιπλέον, προτείνεται να έχουν τα κράτη µέλη τη δυνατότητα να ζητούν τη 
συνδροµή των υπηρεσιών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. Η πείρα 
που θα αποκτηθεί µέσω αυτών των µηχανισµών ανταλλαγής αναµένεται να καταστήσει 
δυνατή την από κοινού διαµόρφωση προαιρετικών τυποποιηµένων ρητρών, τις οποίες θα 
µπορούν να χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη σε µελλοντικές διακυβερνητικές συµφωνίες. Η 
χρήση των εν λόγω τυποποιηµένων ρητρών θα βοηθήσει στην αποτροπή συγκρούσεων των 
διακυβερνητικών συµφωνιών µε το δίκαιο της Ένωσης. 

Υποχρεωτικός εκ των προτέρων έλεγχος ή πιο ευέλικτος έλεγχος του συµβιβάσιµου µε 
το δίκαιο της ΕΕ  

∆εν προτείνεται να δηµιουργηθεί µηχανισµός ενδελεχούς υποχρεωτικού εκ των προτέρων 
ελέγχου που θα εφαρµόζεται σε όλες τις σχετικές διακυβερνητικές συµφωνίες, καθώς ένας 
τέτοιος µηχανισµός θα επιβάρυνε υπερβολικά τα κράτη µέλη και θα καθυστερούσε τη 
σύναψη όλων των µελλοντικών διακυβερνητικών συµφωνιών, τουλάχιστον κατά µερικούς 
µήνες. 

Αντ’ αυτού, θεωρείται ότι αρκεί να προβλεφθεί πιο ευέλικτος µηχανισµός ελέγχου του 
συµβιβάσιµου µε την νοµοθεσία, µε βάση τον οποίο η Επιτροπή, µετά από αίτηµα δικό της ή 
του κράτους µέλους που διαπραγµατεύεται διακυβερνητική συµφωνία, θα κρίνει κατά πόσον 
η υπό διαπραγµάτευση συµφωνία συνάδει µε το δίκαιο της Ένωσης, πριν από την υπογραφή 
της. Σε περίπτωση που διενεργείται έλεγχος του συµβιβάσιµου κατόπιν αιτήµατος του 
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους ή της Επιτροπής, για να µην καθυστερεί αδικαιολόγητα η 
διαπραγµάτευση, θα θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις, εάν δεν έχει 
διατυπώσει ρητή γνώµη εντός τεσσάρων µηνών. 

Η προτεινόµενη λύση θα ενισχύσει σηµαντικά την ικανότητα της Ένωσης να διατηρήσει την 
εύρυθµη επιχειρησιακή εκµετάλλευση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, να 
κατοχυρώσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και την υλοποίηση µεγάλων 
ενεργειακών έργων µέσω συντονισµένης και, συνεπώς, αποτελεσµατικής αξιοποίησης της 
διαπραγµατευτικής ισχύος της. Εν προκειµένω, οι θετικές επιπτώσεις της πρότασης θα 
υπερκαλύψουν τη µάλλον περιορισµένη πρόσθετη επιβάρυνση των κρατών µελών, λόγω των 

                                                 
9 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κοινοποίηση υφιστάµενων διακυβερνητικών συµφωνιών δεν θα αποκλείει τη 

δυνατότητα να κινεί η Επιτροπή διαδικασίες επί παραβάσει, εάν χρειαστεί, δηλαδή, αν είναι δυνατόν να 
αποδειχθεί ότι συγκεκριµένη συµφωνία παραβιάζει τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. 



 

EL 6   EL 

υποχρεώσεων διαφάνειας που θα υπέχουν κατά τη διαπραγµάτευση των διακυβερνητικών 
συµφωνιών µε τρίτες χώρες. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Ο σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να µετουσιωθούν τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 σε µηχανισµό µε λεπτοµερείς διαδικασίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συµφωνίες, προκειµένου να διευκολυνθεί ο συντονισµός σε επίπεδο 
Ένωσης, µε σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασµού, την ορθή επιχειρησιακή 
εκµετάλλευση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ένωσης και την παροχή 
ασφάλειας δικαίου για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. 

Είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί από τα µεµονωµένα κράτη µέλη η υλοποίηση των εν λόγω 
στόχων πολιτικής. Τα κράτη µέλη δεν έχουν επί του παρόντος επαρκείς πληροφορίες για να 
κρίνουν τις συνολικές επιπτώσεις των διακυβερνητικών συµφωνιών τους στην κατάσταση της 
ασφάλειας του εφοδιασµού στην ΕΕ. Εξάλλου, δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια δικαίου στους 
επενδυτές αξιολογήσεις από τα κράτη µέλη όσον αφορά την ορθή εφαρµογή των ενωσιακών 
διατάξεων για την ενέργεια στο πλαίσιο των εν λόγω διακυβερνητικών συµφωνιών. Από την 
άλλη πλευρά, ο συντονισµός σε επίπεδο Ένωσης θα έχει θετικά αποτελέσµατα σε όλους τους 
διακηρυγµένους στόχους. Επειδή η προτεινόµενη ανταλλαγή πληροφοριών θα ενισχύσει την 
διαπραγµατευτική θέση των κρατών µελών έναντι τρίτων χωρών, θα εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρµογή των ενωσιακών διατάξεων και πολιτικών. Θα καταστήσει δυνατή την υιοθέτηση 
της προοπτικής της συλλογικής ασφάλειας του εφοδιασµού στην ΕΕ, αντί της εθνικής 
προοπτικής. Επιπλέον, η χρήση τυποποιηµένων ρητρών που θα έχουν διαµορφωθεί από 
κοινού και οι προτεινόµενοι έλεγχοι του συµβιβάσιµου µε την ενωσιακή νοµοθεσία θα 
παρέχουν στους επενδυτές περισσότερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το συµβιβάσιµο της 
διακυβερνητικής συµφωνίας µε τη νοµοθεσία της ΕΕ. Εποµένως, η πρόταση δικαιολογείται 
βάσει της αρχής της επικουρικότητας. Επίσης, η πρόταση τηρεί την αρχή της 
αναλογικότητας, καθώς οι προαιρετικές εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν δεν εγγυώνται 
ανταλλαγή πληροφοριών που να επαρκεί για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων 
πολιτικής. 

Ως διακυβερνητικές συµφωνίες ορίζονται όλες οι νοµικά δεσµευτικές συµφωνίες µεταξύ 
κρατών µελών και τρίτων χωρών οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις στην 
επιχειρησιακή εκµετάλλευση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της ΕΕ. 

Για να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, εξαιρούνται από την πρόταση οι διακυβερνητικές 
συµφωνίες των οποίων η κοινοποίηση στην Επιτροπή έχει ήδη προβλεφθεί σε άλλες 
νοµοθετικές πράξεις της Ένωσης, πλην των διακυβερνητικών συµφωνιών που πρέπει να 
υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του κανονισµού σχετικά µε την ασφάλεια του 
εφοδιασµού µε αέριο10. Προτείνεται επίσης να µην αφορά ο νέος µηχανισµός τις συµφωνίες 
µεταξύ εµπορικών επιχειρήσεων, εκτός εάν διακυβερνητική συµφωνία αναφέρεται ρητά σε 
αυτές τις εµπορικές συµφωνίες. 

                                                 
10 Οι επικαλύψεις αποφεύγονται και στην περίπτωση του κανονισµού σχετικά µε την ασφάλεια του 

εφοδιασµού µε αέριο, καθώς η κοινοποίηση σύµφωνα µε τους λεπτοµερέστερους κανόνες που 
προβλέπονται στην παρούσα πρόταση θα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισµού σχετικά µε την 
ασφάλεια του εφοδιασµού µε αέριο. 
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Το αργότερο τρεις µήνες µετά την έναρξη ισχύος της προτεινόµενης απόφασης, τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να αποστείλουν στην Επιτροπή όλες τις υφιστάµενες και προσωρινά 
εφαρµοζόµενες διακυβερνητικές συµφωνίες µεταξύ αυτών και τρίτων χωρών. Τα κράτη µέλη 
θα πρέπει επίσης να ενηµερώνουν την Επιτροπή, το νωρίτερο δυνατόν, για την πρόθεσή τους 
να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις µε αντικείµενο µελλοντικές διακυβερνητικές συµφωνίες ή την 
τροποποίηση υφιστάµενων διακυβερνητικών συµφωνιών. Θα πρέπει να ενηµερώνεται 
τακτικά η Επιτροπή σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις. Κατόπιν αιτήµατος, η Επιτροπή θα 
συµµετέχει ως παρατηρητής στις διαπραγµατεύσεις. Εν προκειµένω, τα κράτη µέλη θα έχουν 
επίσης το δικαίωµα να ζητούν τη συνδροµή της Επιτροπής κατά τις διαπραγµατεύσεις τους µε 
τρίτες χώρες. 

Μόλις κυρωθεί διακυβερνητική συµφωνία, το κυρωµένο κείµενο πρέπει να αποστέλλεται 
στην Επιτροπή. Πρέπει να υποβάλλεται το πλήρες κείµενο των διακυβερνητικών συµφωνιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων τους, άλλων κειµένων στα οποία παραπέµπουν 
και όλων των τροποποιήσεών τους. Η Επιτροπή θα θέτει στη διάθεση των κρατών µελών 
όλες τις πληροφορίες, µέσω βάσης δεδοµένων. Κατά την παροχή πληροφοριών στην 
Επιτροπή, τα κράτη µέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επισηµαίνουν αν τυχόν πρέπει να 
θεωρηθεί εµπιστευτικό µέρος των πληροφοριών που περιέχουν οι υποβαλλόµενες συµφωνίες. 

Η Επιτροπή θα διευκολύνει το συντονισµό µεταξύ των κρατών µελών, µε σκοπό την 
ανασκόπηση των εξελίξεων όσον αφορά τις διακυβερνητικές συµφωνίες, τον εντοπισµό 
κοινών προβληµάτων και λύσεων, καθώς και τη διαµόρφωση τυποποιηµένων ρητρών τις 
οποίες θα µπορούν να χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη σε µελλοντικές διακυβερνητικές 
συµφωνίες 

Επιπλέον, η Επιτροπή, µε δική της πρωτοβουλία, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδοµάδων 
αφότου ενηµερωθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγµατεύσεις, ή κατόπιν αιτήµατος του 
κράτους µέλους που έχει διαπραγµατευθεί διακυβερνητική συµφωνία, έχει το δικαίωµα να 
κρίνει κατά πόσον συνάδει µε το δίκαιο της Ένωσης το προϊόν της διαπραγµάτευσης, 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η συµφωνία είναι σύννοµη. Σε αυτή την περίπτωση, τα 
κράτη µέλη πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή τη διακυβερνητική συµφωνία που ήταν το 
προϊόν της διαπραγµάτευσης προτού αυτή υπογραφεί. Η Επιτροπή έχει τετράµηνη προθεσµία 
για την αξιολόγηση. Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί ο εν λόγω έλεγχος του συµβιβάσιµου, 
θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις, εάν δεν γνωµοδοτήσει εντός της 
τετράµηνης προθεσµίας αξιολόγησης. 

Η Επιτροπή οφείλει να συντάξει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της προτεινόµενης 
απόφασης τέσσερα χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της. 

Η προτεινόµενη απόφαση θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης. Η περιορισµένη πρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συνεπάγεται επιπλέον δαπάνες. 
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2011/0238 (COD) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη συγκρότηση µηχανισµού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών στον τοµέα της 

ενέργειας 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
194, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής11, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών12, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(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. 

(2) ∆υνάµει 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. 

(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 

                                                 
11 ΕΕ C της , σ. . 
12 ΕΕ C της , σ. . 
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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. 

(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. 

(5) Πρέπει να εξαιρεθούν από τον µηχανισµό ανταλλαγής πληροφοριών που θεσπίζεται 
µε την παρούσα απόφαση οι διακυβερνητικές συµφωνίες των οποίων το πλήρες 
κείµενο πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή δυνάµει άλλων πράξεων της Ένωσης, 
όπως ο [κανονισµός (ΕΕ) αριθ. ... / ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της ... για τη θέσπιση µεταβατικών ρυθµίσεων στο πλαίσιο διµερών 
επενδυτικών συµφωνιών µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών13]. 

(6) Η απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης που αναφέρεται παραπάνω δεν θα 
πρέπει να εφαρµόζεται σε διακυβερνητικές συµφωνίες οι οποίες πρέπει να 
υποβάλλονται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 6 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασµού µε αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συµβουλίου14. 
Οι εν λόγω διακυβερνητικές συµφωνίες µε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη και τη χρήση των υποδοµών φυσικού αερίου και στην προµήθεια 
φυσικού αερίου θα πρέπει πλέον να κοινοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες που 
καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Για να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, οι 
κοινοποιήσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση θα πρέπει να 
θεωρείται ότι πληρούν την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 994/2010. 

(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. 

(8) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις υφιστάµενες 
προσωρινά εφαρµοζόµενες διακυβερνητικές συµφωνίες κατά την έννοια του άρθρου 
25 της Σύµβασης της Βιέννης15 και τις νέες διακυβερνητικές συµφωνίες. 

                                                 
13 [COM 2010 (344) τελικό, δεν έχει ακόµη εκδοθεί] 
14 ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 1. 
15 Σύµβαση της Βιέννης του 1969 περί του δικαίου των συνθηκών. 
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(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.  

(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. 

(11) Όλες οι τελικές, κυρωµένες συµφωνίες που καλύπτει η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να διαβιβάζονται στην Επιτροπή, προκειµένου να είναι δυνατή η πλήρης ενηµέρωση 
όλων των λοιπών κρατών µελών. 

(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 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 Επιτροπής16. 

(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. 

(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. 

(15) Ο µηχανισµός ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση θα 
πρέπει να µην θίγει την εφαρµογή των κανόνων της Ένωσης σχετικά µε τις 
παραβάσεις και τον ανταγωνισµό, 

                                                 
16 ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 28. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

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

2. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει τις διακυβερνητικές συµφωνίες οι οποίες υπόκεινται 
ήδη στο σύνολό τους σε άλλες ειδικές διαδικασίες κοινοποίησης σύµφωνα µε το δίκαιο της 
Ένωσης, εξαιρουµένων των διακυβερνητικών συµφωνιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 994/2010. 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

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

(2) «υφιστάµενη διακυβερνητική συµφωνία»: διακυβερνητική συµφωνία η οποία έχει τεθεί 
σε ισχύ πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 3 
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών 

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. 

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 
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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. 

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. 

Άρθρο 4 
Συνδροµή από την Επιτροπή 

Όταν κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2, 
σχετικά µε την πρόθεσή του να αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε σκοπό την τροποποίηση 
υφιστάµενης ή τη σύναψη νέας διακυβερνητικής συµφωνίας, το εν λόγω κράτος µέλος 
δύναται να ζητήσει τη συνδροµή της Επιτροπής στις διαπραγµατεύσεις µε την τρίτη χώρα. 

Άρθρο 5 
Εκ των προτέρων έλεγχος του συµβιβάσιµου µε το δίκαιο της Ένωσης 

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 προθεσµία εξέτασης. 

Άρθρο 6 
Συντονισµός µε τα κράτη µέλη 

1. Η Επιτροπή διευκολύνει τον συντονισµό µεταξύ των κρατών µελών µε σκοπό: 

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

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

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. 
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Άρθρο 7 
Εµπιστευτικότητα 

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. 

Άρθρο 8 
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. 

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. 

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 10 
Αποδέκτες 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
  


