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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δεδομένου ότι η ΕΕ για μακρά περίοδο θα παραμείνει καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, η 
εμπορική πολιτική της Επιτροπής πρέπει να διασφαλίζει ευνοϊκές συνθήκες εμπορίας στα 
προϊόντα ενεργείας. Στον στόχο αυτό συνδράμουν και τα κράτη μέλη που συνάπτουν 
διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, που συχνά αφορούν και τις εμπορικές συνθήκες 
για επενδύσεις σε σταθερή ενεργειακή υποδομή. Μολονότι οι πτυχές αυτές θα 
δικαιολογούσαν επέκταση της νομικής βάσης της απόφασης στο άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, είναι 
φανερό ότι το πεδίο αναφοράς της οδηγίας είναι κατά κύριο λόγο η δημιουργία ενός 
συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, η βελτίωση της βιωσιμότητας και της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού και, ως εκ τούτου, βασίζεται στο άρθρο 194 της ΣΛΕΕ. Η συγκρότηση ενός 
μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ 
των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενεργείας υπηρετεί κατά κύριο λόγο και 
τους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Η προτεινόμενη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και η συντονισμένη 
στήριξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά, 
διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή νομοθεσίας όπως αυτή της τρίτης ενεργειακής δέσμης. Η 
πρόταση προβλέπει ένα μέσο για τη μείωση της πίεσης που ασκείται στα κράτη μέλη να 
αποδεχθούν ρυθμιστικούς συμβιβασμούς στις διακυβερνητικές συμφωνίες που θα ήταν
ασυμβίβαστες με το ενωσιακό δίκαιο. Η βελτίωση της ενημέρωσης και της γνώσης όσον 
αφορά τις ρυθμιστικές εξελίξεις θα συμβάλει επίσης και στη διατύπωση της εμπορικής 
πολιτικής από πλευράς Επιτροπής έναντι των μεγάλων προμηθευτριών χωρών ενέργειας, 
όπως η Ρωσία.

Επιπλέον, θα συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ συντονίζοντας 
τις προσπάθειες των κρατών μελών κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Στηρίζει τη 
δημιουργία μηχανισμών αλληλεγγύης που θα προβλέπουν την ασφάλεια των ρυθμίσεων όσον 
αφορά τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα 
και τις πηγές της εισαγόμενης ενέργειας, ούτως ώστε να καταστήσει πραγματικότητα την
ασφάλεια του εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Κατά δεύτερον, ενισχύει την 
ενεργειακή ασφάλεια εξασφαλίζοντας ότι όλες οι συμφωνίες θα είναι απολύτως συμβατές με 
τη νομοθεσία της Ένωσης όσον αφορά την εσωτερική αγορά ενέργειας και το δίκαιο της ΕΕ 
και, ως εκ τούτου, εξασφαλίζει το σταθερό νομικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για 
επενδύσεις. Αυτό λειτουργεί επίσης και προς όφελος της εμπορικής και επενδυτικής 
πολιτικής της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δαπανά περισσότερα από 400 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την εισαγωγή ενέργειας, είναι απαραίτητο να μειωθεί το 
εξωτερικό ενεργειακό χρέος της ΕΕ και να αυξηθεί η γεωπολιτική της ανεξαρτησία και η 
ενεργειακή της ασφάλεια. Ο προτεινόμενος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών και οι 
ταυτόχρονες προσπάθειες των κρατών μελών να επιτύχουν τουλάχιστον τον στόχο της κατά 
20% εξοικονόμησης ενέργειας, θα περιορίσει κατά τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως τη μεταφορά πλούτου από τις οικονομίες της ΕΕ στις χώρες παραγωγής ενέργειας
και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

Ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει επίσης να ενισχύσει τη βιωσιμότητα
αντιστοιχίζοντας τις επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα της ενέργειας με τους 
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μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας και 
αποτρέποντας την επικάλυψη των υποδομών μεταφοράς ενέργειας. Το τελευταίο, θα 
μπορούσε, λόγω του επενδυτικού κύκλου και του κύκλου ζωής της υποδομής αυτής, όχι
απλώς να οδηγήσει σε ανεπάρκειες και εξάρτηση από την πλεονάζουσα παραγωγική 
ικανότητα στερεών καυσίμων σε μια μελλοντική βιώσιμη οικονομία της ΕΕ, αλλά θα ήταν 
και από οικονομικής άποψης αντιπαραγωγική, οδηγώντας σε επιπλέον κόστος. Αυτό είχε ήδη 
επισημανθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση Bendtsen1, που ανέφερε ότι η 
εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί κλειδί για την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού,
καθόσον η επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% θα εξοικονομούσε 
τόση ενέργεια όση θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 15 αγωγοί Nabucco. Ο τελικός σκοπός 
πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές όλων των κρατών μελών να επωφελούνται 
από βιώσιμο και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό και προσιτές τιμές. 

Οι προτεινόμενες τροπολογίες θα στηρίξουν την πρόταση της Επιτροπής προς τον σκοπό 
αυτό, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσουν την αυτονομία των κρατών μελών για τη 
διαπραγμάτευση συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ασφάλεια όσον αφορά τη
συμβατότητα των συνθηκών με το δίκτυο της ΕΕ και τους μακροπρόθεσμους πολιτικούς της 
στόχους είναι ο εκ των υστέρων έλεγχος της συμβατότητας κατά τη διαπραγμάτευση των 
διακυβερνητικών συμφωνιών. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά πρέπει να καταστεί 
κανόνας ότι η Επιτροπή θα αξιολογεί τις νέες συμφωνίες πριν από τη σύναψή τους. Αν τα
κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν τη νομική συμβατότητα καθώς και αυξημένη 
ασφάλεια και βιωσιμότητα του εφοδιασμού, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει να αξιολογεί και 
να προτείνει ενδεχομένως τις αναγκαίες αλλαγές, μέσω γνωμοδότησης. Τα οικεία κράτη μέλη
θα λαμβάνουν τις συστάσεις αυτές εγκαίρως, προκειμένου να αποφευχθούν ανασφάλειες 
δικαίου, μη συντονισμένες, μη βιώσιμες και οικονομικά εσφαλμένες αποφάσεις και,
ενδεχομένως, μελλοντικές διαδικασίες επί παραβάσει που θα κινήσει η Επιτροπή.

Στο ίδιο πνεύμα, οι υφιστάμενες συμφωνίες πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή και 
να υποβληθούν παρατηρήσεις όσον αφορά ενδεχόμενα ασυμβίβαστα με το δίκαιο της ΕΕ
προκειμένου να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να προχωρήσουν στη δέουσα 
επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών αυτών. Ωστόσο, δεν πρέπει να προβλεφθεί επίσημη 
διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων ή νέων συμφωνιών, καθόσον αυτό θα επιβαρύνει 
υπερβολικά την προτεινόμενη απόφαση. 

Για να αποτραπεί η υπερβολική επιβάρυνση των εταιρειών και των κρατών μελών, πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι η Επιτροπή οφείλει να εφαρμόσει στη γνωμοδότησή της μια συνεκτική
και συνεπή προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά όλες τις νομικές διατάξεις της ΕΕ. Οιεσδήποτε 
υφιστάμενες ή μελλοντικές απαλλαγές όσον αφορά την πρόσβαση τρίτου μέρους πρέπει να 
αξιολογούνται με βάση το ιστορικό του υγιούς νομικού πλαισίου της πολιτικής 
ανταγωνισμού και να σχεδιαστούν προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ, ιδίως των 
καταναλωτών ενέργειας, που πρέπει να επωφεληθούν πλήρως από την απελευθερωμένη
αγορά ενέργειας. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως στόχος της προτεινόμενης ενίσχυσης της 
ανταλλαγής πληροφοριών.

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για την αναθεώρηση του ενεργειακού σχεδίου
δράσης για την ενεργειακή απόδοση (2010/2107(INI))
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 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 ενώ παράλληλα 
αποτρέπουν τη δημιουργία πλεονάζουσας 
παραγωγικής ικανότητας και, ως εκ 
τούτου, συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
οικονομικής απόδοσης, της 
βιωσιμότητας και δίκαιων τιμών 
καταναλωτή. 
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει 
τον σεβασμό των συμφερόντων των 
ευρωπαίων καταναλωτών εμμένοντας 
στη συμβατότητα των διακυβερνητικών 
συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας με 
το δίκαιο της ΕΕ και ιδίως την περί 
εσωτερικής αγοράς νομοθεσία της ΕΕ, 
όπου περιλαμβάνονται και οι περί 
πρόσβασης τρίτων διατάξεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την εσωτερική 
αγορά ενέργειας. 

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 χωρών].

(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 χωρών].
Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει 
τον έλεγχο των εν λόγω διμερών 
επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών 
μελών και τρίτων χωρών όσον αφορά 
συγκεκριμένη περί ενέργειας διάταξη που 
περιέρχεται σε αυτές σχετικά με το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, που 
θα καταλήγει σε υποβολή έκθεσης προς 
τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο.
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Τροπολογία 4

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 θα πρέπει να κρίνει το 
συμβιβάσιμο της συμφωνίας που προέκυψε 
από τις διαπραγματεύσεις με το δίκαιο της 
Ένωσης, προτού αυτή υπογραφεί, και να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ανάγκες 
επαναδιαπραγμάτευσης που απορρέουν 
από τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, τις 
οποίες το οικείο κράτος μέλος πρέπει να 
λαμβάνει δεόντως υπόψη.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Δεδομένου ότι υπάρχουν εσωτερική 
αγορά ενέργειας καθώς και κοινή 
ενεργειακή στρατηγική, οι 
διακυβερνητικές συμφωνίες επιδρούν 
στην κοινή πολιτική. Γι’ αυτό τον λόγο 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι 
διακυβερνητικές συμφωνίες 
εναρμονίζονται με τους κοινούς 
πολιτικούς σχεδιασμούς.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Πολλές ενεργειακές συμφωνίες 
έχουν επενδυτικές συνιστώσες. Ο 
Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας για 
παράδειγμα εμπεριέχει ρυθμίσεις σχετικές 
με τις επενδύσεις. Γι’ αυτό τον λόγο 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι τηρείται η 
συνέπεια μεταξύ ενεργειακών συμφωνιών 
και επενδυτικών συμφωνιών. Ιδιαίτερα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το 
πλαίσιο τα δικαιώματα και οι συστάσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
μελλοντική επενδυτική πολιτική.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Κατά τον συντονισμό των 
διακυβερνητικών συμφωνιών η Επιτροπή 
της ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ενεργό και 
προωθητικό ρόλο για να διασφαλίσει ότι 
θα ενσωματωθούν όλες οι θεσπισμένες 
απαιτήσεις.

Τροπολογία 8

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, για να 
ενισχυθούν η ενεργειακή ασφάλεια της 
Ένωσης, η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας και η συνέπεια και 
συνοχή της εξωτερικής δράσης της 
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Ένωσης στον τομέα της ενέργειας και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμβατότητα με το δίκαιο της ΕΕ.

Τροπολογία 9

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 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. Εντός δώδεκα μηνών από την 
παραλαβή των αντίστοιχων 
διακυβερνητικών συμφωνιών, η 
Επιτροπή αξιολογεί τις συμφωνίες που 
της κοινοποιήθηκαν και ενημερώνει τα 
οικεία κράτη μέλη σχετικά με ενδεχόμενα 
ασυμβίβαστα των συμφωνιών τους με το 
δίκαιο της ΕΕ. 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.
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Τροπολογία 10

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 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 
αλλά σε καμιά περίπτωση αργότερα από 3 
μήνες 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.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται, με δική της 
πρωτοβουλία, έως τέσσερις εβδομάδες 
μετά την ενημέρωσή της για την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή 

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα σχέδια 
διακυβερνητικών συμφωνιών, που έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων αλλά δεν έχουν ακόμη 
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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.

υπογραφεί, στην Επιτροπή προς εξέταση.
Η Επιτροπή, έως τέσσερις μήνες μετά την 
υποβολή, κρίνει το συμβιβάσιμο με το
δίκαιο της Ένωσης της συμφωνίας που
προέκυψε από τη διαπραγμάτευση, ιδίως 
όσον αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού 
και τη νομοθεσία για την εσωτερική 
αγορά. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
δεν υπογράφει τη συμφωνία κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου εξέτασης.
Σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, είναι δυνατόν να παραταθεί η 
προθεσμία εξέτασης. Θεωρείται ότι η 
Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν 
γνωμοδοτήσει εντός της προθεσμία 
εξέτασης.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση ενός 
σχεδίου διακυβερνητικής συμφωνίας 
καταλήξει σε αρνητική γνώμη, η 
Επιτροπή προτείνει πιθανές λύσεις ή 
καθορίζει τις ανάγκες 
επαναδιαπραγμάτευσης που λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη από το οικείο κράτος 
μέλος.

Τροπολογία 13
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – 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 τυποποιημένων ρητρών, η 
χρήση των οποίων θα εξασφαλίζει την 
πλήρη συμμόρφωση των μελλοντικών 
διακυβερνητικών συμφωνιών με την 
ενωσιακή νομοθεσία στον ενεργειακό 
τομέα και το επίπεδο ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού που προβλέπεται 
στους μακροπρόθεσμους ενεργειακούς 
και κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) την ενσωμάτωση και πρόσδεση των 
συμφωνιών στην κοινή ευρωπαϊκή 
ενεργειακή πολιτική, όπως περιγράφεται
στο πλαίσιο του έργου Roadmap 2050.

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνοχή των ενεργειακών και επενδυτικών 
συμφωνιών
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι 
ενεργειακές συμφωνίες οι οποίες έχουν 
επενδυτικό περιεχόμενο συμφωνούν με τη 
νομοθεσία για τις διμερείς επενδυτικές 
συμφωνίες. Εγγυάται επίσης ότι θα 
διατηρηθούν μελλοντικά τα δικαιώματα 
συμμετοχής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για ενεργειακές συμφωνίες 
με επενδυτικό περιεχόμενο. Ιδιαιτέρως 
λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
μελλοντική επενδυτική πολιτική.

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επανεξέταση Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή παρουσιάζει κάθε χρόνο 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση 
σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνει, 
σύμφωνα με το άρθρο 3, και διαβιβάζει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολική 
αξιολόγηση εντός 2 μηνών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
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