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Τροπολογία 20
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
194,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση αυτή καλύπτει μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με διακυβερνητικές 
συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας, περιλαμβάνεται επομένως και το εμπόριο για όλες τις 
μορφές ενέργειας. Η νομική βάση πρέπει να προσαρμοσθεί για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία 21
Νίκη Τζαβέλα

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 από την 
τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια. Τα 
κράτη μέλη πρέπει, επομένως, να 
αποφεύγουν ή να εξαλείφουν τυχόν 
ασυμβατότητες μεταξύ του δικαίου της 
Ένωσης και των διεθνών συμφωνιών που 
συνάπτουν με τρίτες χώρες.
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Αιτιολόγηση

Ο σκοπός αυτής της απόφασης είναι να παράσχει μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών όσον 
αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, ώστε η 
Επιτροπή να μπορεί να ενημερώνεται καλύτερα για τις συμφωνίες που συνάπτουν τα κράτη 
μέλη. Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής η Επιτροπή πρέπει να παρέχει 
νομική συμβουλή στα κράτη μέλη όταν διαπραγματεύονται με τρίτες χώρες. Τα νομικά ζητήματα 
πρέπει να εξετάζονται χωριστά από τους πολιτικοοικονομικούς προβληματισμούς που 
ανακύπτουν από ad hoc αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Τροπολογία 22
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) 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 συμμετέχουσες τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 23
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 

(3) Η διασφάλιση της προστασίας των 
καταναλωτών προϋποθέτει ότι οι 
διαδικασίες εισαγωγής ενέργειας στην 
Ένωση από τρίτες χώρες είναι διαφανείς 
και λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά 
συμφέροντα των καταναλωτών. Εάν η 
εσωτερική αγορά ενέργειας δεν λειτουργεί 
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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.

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. Ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία 
τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να 
είναι αρμόδια για το περιεχόμενο των 
διακυβερνητικών συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 24
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 με τους 
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τον ενεργειακό εφοδιασμό. μακροπρόθεσμους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους 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.

Or. en

Τροπολογία 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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
και υπονομεύονται οιαδήποτε δυνητικά 
οφέλη θα πρόσφερε στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία και τους καταναλωτές.
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.

Or. en
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Τροπολογία 26
Giles Chichester

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. Επαρκής 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.

Or. en

Τροπολογία 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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, 

(4) Ο νέος μηχανισμός ανταλλαγής 
πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει όλες 
τις διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν 
αντίκτυπο στην προμήθεια φυσικού 
αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω σταθερής υποδομής ή στην ποσότητα 
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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.

της ενέργειας που εισάγεται στην Ένωση 
από τρίτες χώρες. Για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης οι συμφωνίες 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
εμπορικών επιχειρήσεων που ανήκουν 
στο δημόσιο σε τρίτες χώρες θα πρέπει 
επίσης να θεωρούνται ως 
«διακυβερνητικές συμφωνίες».

Or. en

Τροπολογία 28
Τάκης Χατζηγεωργίου

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 που 
σχετίζονται με την εισαγωγή ενέργειας 
και 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. Η εξαγωγή φυσικού 
αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικού 
ρεύματος αποκλείεται από τον μηχανισμό 
αυτό.

Or. en

Τροπολογία 29
Maria Da Graça Carvalho
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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 
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.

Or. en

Τροπολογία 30
Krišjānis Kariņš

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 
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.

Or. en
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Τροπολογία 31
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
μπορεί 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση των άρθρων 101 και 107 παράγραφος 1 (ΣΛΕΕ) οι όροι «μπορεί να 
έχουν αντίκτυπο» είναι μάλλον καταλληλότεροι για να περιγράψουν τους ποικίλους σημερινούς 
και μελλοντικούς αντικτύπους για την εσωτερική αγορά ή την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 32
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει 
τον σεβασμό των συμφερόντων των 
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ευρωπαίων καταναλωτών εμμένοντας 
στη συμβατότητα των διακυβερνητικών 
συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας με 
το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως με τις 
διατάξεις που αφορούν την εσωτερική 
αγορά ενέργειας και τις περί πρόσβασης 
τρίτων διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 33
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Για συμφωνίες στον τομέα του 
εμπορίου ενέργειας που έχουν συναφθεί 
με τρίτες χώρες και έχουν ως κύριο στόχο 
την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών 
όπως δασμών και ποσοστώσεων, 
εφαρμόζεται το άρθρο 207 ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 34
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) 

(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 του [κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. ... / ... του Ευρωπαϊκού 
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αριθ. ... / ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της ... για τη θέσπιση 
μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο 
διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών].

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 επιχειρήσει έλεγχο των εν λόγω 
διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών όσον 
αφορά συγκεκριμένη περί ενεργείας 
διάταξη που περιέχεται σε αυτές σχετικά 
με το πεδίο αναφοράς της παρούσας 
απόφασης και να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 35
Bendt Bendtsen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Για να προωθηθεί η αρχή της 
αμοιβαιότητας στην εξωτερική 
ενεργειακή διάσταση της Ένωσης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να 
υπογράφουν μόνο συμβάσεις με τρίτες 
χώρες οι οποίες έχουν θεσπίσει νομοθεσία 
στον τομέα της ενέργειας που αντιστοιχεί 
στους κανόνες αγοράς της ΕΕ, ειδικά 
τους κανόνες για την αποσύνδεση των 
ιδιοκτησιακών σχέσεων στην τρίτη δέσμη 
μέτρων για την ενέργεια1. 
____________
1 ΕΕ L 211, 14.8.2009.

Or. da

Αιτιολόγηση

Η ενοποίηση των ενεργειακών αγορών καθιστά τις αγορές πιο αποτελεσματικές, οπότε 
επενδυτές και παράγοντες της αγοράς θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για να λειτουργούν 
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σε τρίτες χώρες όπως οι τρίτες χώρες πρέπει να λειτουργούν στην ΕΕ.

Τροπολογία 36
Lena Kolarska-Bobińska

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, εκτός εάν διακυβερνητική 
συμφωνία αναφέρεται ρητά σε αυτές τις 
εμπορικές συμφωνίες ή όταν, κατ’ 
εξαίρεση, δεν υπάρχει διακυβερνητική 
συμφωνία για ένα ενεργειακό έργο που 
έχει επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας ή στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού.  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 37
Gaston Franco

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 

(7) Η παρούσα απόφαση δεν πρέπει να
αφορά τις συμφωνίες μεταξύ εμπορικών 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι εμπορικές 
επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται 
εμπορικές συμφωνίες με φορείς 
εκμετάλλευσης από τρίτες χώρες 
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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.

επιτρέπεται να ζητούν καθοδήγηση από 
την Επιτροπή προκειμένου να 
αποφεύγονται πιθανές συγκρούσεις με το 
δίκαιο της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 38
Fiorello Provera

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

Αιτιολόγηση

Συμφωνίες μεταξύ εμπορικών φορέων πρέπει να αποκλειστούν από την παρούσα απόφαση, 
δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για τον ανταγωνισμό και πρέπει να παραμένουν 
εμπιστευτικές. Πέραν αυτού πρόσφατα εγκριθείσες ρυθμίσει της ΕΕ απαιτούν ήδη από 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες 
σχετικά με εμπορικές συμβάσεις (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 994/2010 και αριθ. 1227/2011). Στο 
παρόν στάδιο προτεραιότητα για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να έχει η εκτέλεση αυτών 
των ρυθμίσεων και όχι η θέσπιση νέων.

Τροπολογία 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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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 40
Νίκη Τζαβέλα

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
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Αιτιολόγηση

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Τροπολογία 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 έχουν την 
επιλογή να ενημερώνουν την Επιτροπή για
διαπραγματεύσεις σχετικά με νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες ή 
τροποποιήσεις υφιστάμενων 
διακυβερνητικών συμφωνιών. Εάν ένα 
κράτος μέλος επιλέξει να ενημερώνει την 
Επιτροπή, η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενημερώνεται τακτικά για τις υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις. Τα κράτη μέλη έχουν 
τη δυνατότητα να προσκαλούν την 
Επιτροπή να συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις 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 42
Τάκης Χατζηγεωργίου
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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, εντός 
εύλογης προθεσμίας, 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  Τα κράτη 
μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
ζητούν τη συνδρομή της Επιτροπής κατά 
τις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες. 
Ωστόσο είναι σημαντικό να μην 
υπονομεύεται η ικανότητα των κρατών 
μελών να διαπραγματεύονται το 
περιεχόμενο των συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 43
Νίκη Τζαβέλα

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 έχουν την 
επιλογή να ενημερώνουν την Επιτροπή για 
διαπραγματεύσεις σχετικά με νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες ή 
τροποποιήσεις υφιστάμενων 
διακυβερνητικών συμφωνιών. Εάν ένα 
κράτος μέλος επιλέξει να ενημερώνει την 
Επιτροπή, η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενημερώνεται τακτικά για τις υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις. Τα κράτη μέλη έχουν 
τη δυνατότητα να προσκαλούν την
Επιτροπή να συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής. Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
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ζητούν τη συνδρομή της Επιτροπής κατά 
τις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Τροπολογία 44
Giles Chichester

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 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 Τα κράτη 
μέλη έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από 
την Επιτροπή να συμμετέχει ως 
παρατηρητής ή να τους παρέχει τη 
συνδρομή της κατά τις διαπραγματεύσεις 
τους με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 45
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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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 και τους μακροπρόθεσμους 
ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους 
της Ένωσης προτού αυτή υπογραφεί, και 
να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ανάγκες 
επαναδιαπραγμάτευσης που απορρέουν 
από τις απαιτήσεις του δικαίου της 
Ένωσης, τις οποίες το οικείο κράτος 
μέλος πρέπει να λαμβάνει δεόντως 
υπόψη. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει 
δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση αυτή, η 
Επιτροπή θα πρέπει να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει.

Or. en

Τροπολογία 46
Giles Chichester

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, κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους που έχει 
διαπραγματευθεί διακυβερνητική 
συμφωνία, να κρίνει το συμβιβάσιμο της 
συμφωνίας που προέκυψε από τις 
διαπραγματεύσεις με το δίκαιο της 
Ένωσης, προτού αυτή υπογραφεί.

Or. en

Τροπολογία 47
Τάκης Χατζηγεωργίου
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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 μπορούσε, 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 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

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

Or. fr

Τροπολογία 49
Giles Chichester

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 

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη 
διάθεση όλων των λοιπών κρατών μελών 
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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.

όλες τις κατάλληλες 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.

Or. en

Τροπολογία 50
Lena Kolarska-Bobińska

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 
Επιτροπής σε εμπιστευτικές πληροφορίες, 
επειδή η Επιτροπή χρειάζεται να έχει 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση για να 
αξιολογεί. Τα αιτήματα για 
εμπιστευτικότητα δεν θίγουν το δικαίωμα 

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη 
διάθεση όλων των λοιπών κρατών μελών 
όλες τις πληροφορίες, σε ασφαλή 
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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 51
Krišjānis Kariņš

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη 
βέλτιστων πρακτικών. Με βάση αυτές τις 
βέλτιστες πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προτείνει μη δεσμευτικές
τυποποιημένες ρήτρες προς χρήση σε 
διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών. 
Ειδικότερα, οι τυποποιημένες ρήτρες θα 
πρέπει να εξετάζουν τη συμμόρφωση της 
διακυβερνητικής συμφωνίας με το δίκαιο 
της Ένωσης για τον ανταγωνισμό και 
τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας. Η χρήση των εν λόγω μη 
δεσμευτικών τυποποιημένων ρητρών θα 
πρέπει να αποκλείει τις συγκρούσεις των 
διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 52
Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη 
βέλτιστων πρακτικών. Με βάση αυτές τις 
βέλτιστες πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προτείνει μη δεσμευτικές
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.

Or. en

Τροπολογία 53
Bernd Lange

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de
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Τροπολογία 54
Bernd Lange

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) 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.

Or. de

Τροπολογία 55
Bernd Lange

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 
όλοι οι τεθέντες στόχοι μπορούν να 
επιτευχθούν.

Or. de

Τροπολογία 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Konrad Szymański
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 με σκοπό να 
καταβληθούν προσπάθειες για συνεκτικές 
εξωτερικές ενέργειες στον τομέα της 
ενέργειας, να διασφαλιστεί η συνέπεια με 
το δίκαιο της Ένωσης και να επιτευχθεί 
το επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού 
που προβλέπεται από τους 
μακροπρόθεσμους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της Ένωσης και 
περιγράφεται στους χάρτες πορείας για το 
2050.

Or. en

Τροπολογία 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών στον 
τομέα της ενέργειας. 

Or. ro
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Τροπολογία 58
Maria Da Graça Carvalho

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.

Or. en

Τροπολογία 59
Michael Theurer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.

Ωστόσο, η Επιτροπή αξιολογεί τις 
διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ 
κρατών μελών και τρίτων χωρών όσον 
αφορά συγκεκριμένη περί ενέργειας 
διάταξή τους σχετικά με το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(1) «διακυβερνητικές συμφωνίες»: νομικά 
δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών 
μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της
ενέργειας. Για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης οι συμφωνίες 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
εμπορικών επιχειρήσεων που ανήκουν 
στο δημόσιο σε τρίτες χώρες θεωρούνται 
επίσης «διακυβερνητικές συμφωνίες»·

Or. en

Τροπολογία 61
Krišjānis Kariņš

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

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

Or. en

Τροπολογία 62
Maria Da Graça Carvalho
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

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

Or. en

Τροπολογία 63
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(1) «διακυβερνητικές συμφωνίες»: νομικά 
δεσμευτικές συμφωνίες ή μνημόνια 
συμφωνίας  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·

Or. en

Τροπολογία 64
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση των άρθρων 101 και 107 παράγραφος 1 (ΣΛΕΕ) οι όροι «μπορεί να 
έχουν αντίκτυπο» είναι μάλλον καταλληλότεροι για να περιγράψουν τους ποικίλους σημερινούς 
και μελλοντικούς αντικτύπους για την εσωτερική αγορά ή την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 65
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «εμπορικές συμφωνίες»: νομικά 
δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ 
εμπορικών επιχειρήσεων όσον αφορά την 
ανάπτυξη, την εκμετάλλευση ή τη 
λειτουργία της ενεργειακής υποδομής, τις 
προμήθειες ή τις υπηρεσίες τρίτης χώρας 
που είναι πιθανόν να έχουν αντίκτυπο 
στην επιχειρησιακή εκμετάλλευση ή τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας ή στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 66
Bendt Bendtsen

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. Εντός έξι μηνών 
από την υποβολή των διακυβερνητικών 
συμφωνιών στο σύνολό τους, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβατότητά τους με το 
δίκαιο της ΕΕ, ειδικότερα με το δίκαιο 
του ανταγωνισμού της ΕΕ και τη 
νομοθεσία για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι μια 
διακυβερνητική συμφωνία δεν είναι 
συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης, το 
οικείο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξαλείψει την 
εντοπισθείσα ασυμβατότητα. Η Επιτροπή 
καθιστά προσβάσιμα τα έγγραφα που 
λαμβάνει σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη, σε 
ηλεκτρονική μορφή αλλά δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που χαρακτηρίζονται από το 
οικείο κράτος μέλος ως εμπιστευτικές.

Or. da

Τροπολογία 67
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1



AM\889089EL.doc 31/80 PE480.533v01-00

EL

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. Οι συμφωνίες μεταξύ εμπορικών 
επιχειρήσεων δεν υπόκεινται στην εν 
λόγω υποχρέωση. Εντός έξι μηνών από 
την υποβολή των διακυβερνητικών 
συμφωνιών στο σύνολό τους, 
περιλαμβανομένων των παραρτημάτων 
τους και άλλων κειμένων στα οποία 
παραπέμπουν ρητώς και όλων των 
σχετικών τροποποιήσεων, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβατότητά τους με το 
δίκαιο, ειδικότερα με το δίκαιο του 
ανταγωνισμού της ΕΕ και τη νομοθεσία 
για την εσωτερική αγορά ενέργειας. Όταν 
η υποβληθείσα διακυβερνητική συμφωνία 
δεν είναι συμβατή με το δίκαιο της 
Ένωσης, το κράτος μέλος λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλείψει 
την εντοπισθείσα ασυμβατότητα. Η 
Επιτροπή καθιστά προσβάσιμα τα 
έγγραφα που λαμβάνει σε όλα τα λοιπά 
κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική μορφή αλλά 
δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που 
αναφέρονται από το αντίστοιχο κράτος 
μέλος ως εμπιστευτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι περιττό να υποβάλλονται άλλα κείμενα που δεν έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. 
Οι συμφωνίες μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για τον 
ανταγωνισμό και πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές. Διαφορετικά η εμπορική δύναμη των 
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εταιρειών βλάπτεται.

Τροπολογία 68
Marian-Jean Marinescu

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. Εντός έξι μηνών 
από την υποβολή των διακυβερνητικών 
συμφωνιών στο σύνολό τους, 
περιλαμβανομένων των παραρτημάτων 
τους και άλλων κειμένων στα οποία
παραπέμπουν ρητά και όλων των 
σχετικών τροποποιήσεων, η Επιτροπή 
κοινοποιεί στα οικεία κράτη μέλη τις 
παρατηρήσεις της όσον αφορά τη 
συμβατότητά τους με το δίκαιο της 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια να 
συμμορφωθούν προς τις παρατηρήσεις 
αυτές το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο κατά την πρώτη διεργασία 
τροποποίησης ή αναδιαπραγμάτευσης. Η 
Επιτροπή καθιστά προσβάσιμα τα έγγραφα 
που λαμβάνει σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη, 
σε ηλεκτρονική μορφή, εξαιρουμένων των 
εμπιστευτικών μερών τους κατά το 
άρθρο 7, καθώς και το σημείωμα σχετικά 
με την ασυμβατότητα με το δίκαιο της 
Ένωσης, εάν υπάρχει. Υφιστάμενες ή 
προσωρινά εφαρμοζόμενες 
διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες, 
κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
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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 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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, εξαιρουμένων των εμπιστευτικών 
μερών τους κατά το άρθρο 7. Σε 
περίπτωση ασυμβατότητας των 
υποβληθεισών διακυβερνητικών 
συμφωνιών με το δίκαιο της Ένωσης, η 
Επιτροπή κινεί διαδικασία επί 
παραβάσει. 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 
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παρούσας απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 70
Lena Kolarska-Bobińska

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. Τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν τις αποδόσεις των 
συμφωνιών αυτών σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες και επιπλέον, περιληπτικό 
σημείωμα για κάθε συμφωνία στις τρεις 
γλώσσες εργασίας της Επιτροπής. Η 
Επιτροπή καθιστά προσβάσιμα τα έγγραφα 
που λαμβάνει σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη, 
σε ασφαλή 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
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη χρειάζονται όλες τις γλωσσικές αποδόσεις για να 
διασφαλίσουν πλήρη κατανόηση της συμφωνίας και να καταγράψουν πιθανές διαφωνίες ή 
σφάλματα μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών αποδόσεων. Ένα περιληπτικό σημείωμα κάθε 
συμφωνίας στις τρεις γλώσσες εργασίας της Επιτροπής θα επιτρέψει στους υπαλλήλους των 
κρατών μελών να κατανοήσουν καλύτερα τη συμφωνία σε μια γλώσσα άγνωστη σε αυτούς (π.χ., 
ένα επίσημο έγγραφο το οποίο είναι μόνο στα ρωσικά και ελληνικά, μπορεί να είναι δύσκολο να 
το ελέγξει ένας ισπανός υπάλληλος).

Τροπολογία 71
Gaston Franco

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 μη εμπορικών 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 κατάλληλη 
μορφή, εξασφαλίζοντας ότι 
προστατεύονται οι ευαίσθητες 
πληροφορίες. 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. fr
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Τροπολογία 72
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 
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. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν
στην Επιτροπή, εντός εύλογης 
προθεσμίας, 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.

Or. en

Τροπολογία 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

1. Το αργότερο τρεις μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα 
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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.

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 αλλά δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που αναφέρονται από το 
αντίστοιχο κράτος μέλος ως 
εμπιστευτικές. 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 74
Giles Chichester

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 

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 
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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.

προσβάσιμα τα έγγραφα που λαμβάνει σε
όλα τα λοιπά κράτη μέλη, σε ηλεκτρονική 
μορφή, εξαιρουμένων των εμπιστευτικών 
μερών τους κατά το άρθρο 7. 
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 75
Fiorello Provera

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 

1. Το αργότερο τρεις μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα 
κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν 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.Οι συμφωνίες μεταξύ 
εμπορικών επιχειρήσεων δεν υπόκεινται 
στην υποχρέωση αυτή. 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 
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κοινοποιήθηκαν για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης.

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 και 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας 
παραγράφου, θεωρείται ότι 
κοινοποιήθηκαν για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες μεταξύ εμπορικών φορέων πρέπει να αποκλείονται σαφώς από την παρούσα 
απόφαση. Η παροχή πληροφοριών για τέτοιες συμφωνίες θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά την 
εμπορική δύναμη οιασδήποτε ευρωπαϊκής επιχείρησης έναντι των μη κοινοτικών προμηθευτών 
και να είναι επιζήμια για τον ανταγωνισμό της εσωτερικής αγοράς και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού στην ΕΕ.

Τροπολογία 76
Gaston Franco

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 

διαγράφεται
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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. fr

Τροπολογία 77
Marian-Jean Marinescu

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 
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, εξαιρουμένων των 
εμπιστευτικών μερών τους κατά το 
άρθρο 7, καθώς και το σημείωμα σχετικά 
με την ασυμβατότητα με το δίκαιο της 
Ένωσης, εάν υπάρχει. Το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή 
τακτικά για τις υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις. Δύο εβδομάδες μετά 
την κοινοποίηση από το κράτος μέλος 



AM\889089EL.doc 41/80 PE480.533v01-00

EL

στην Επιτροπή, η Επιτροπή γνωστοποιεί 
στα οικεία κράτη μέλη τις παρατηρήσεις 
της όσον αφορά τη συμβατότητά τους με 
το δίκαιο της Ένωσης. Κατόπιν αιτήματος 
της Επιτροπής ή του ενδιαφερόμενου 
κράτος μέλους, η Επιτροπή δύναται να 
συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ως 
παρατηρητής.

Or. en

Τροπολογία 78
András Gyürk

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 
κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να 
συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ως 

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. Εφόσον το ζητήσει η 
Επιτροπή ή το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει 
στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής. Η 
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παρατηρητής. Επιτροπή παρέχει στο 
διαπραγματευόμενο κράτος μέλος μη 
δεσμευτικές τυποποιημένες ρήτρες που 
έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 
6 παράγραφος 1 και του παρέχει 
περαιτέρω νομική συμβουλή σχετικά με 
το πώς αποφεύγεται η ασυμβατότητα 
μεταξύ διακυβερνητικής συμφωνίας που 
προκύπτει από διαπραγματεύσεις και του 
δικαίου της Ένωσης. Εάν το κράτος 
μέλος ζητήσει τη συνδρομή της 
Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις με την 
τρίτη χώρα, η Επιτροπή παρέχει τη 
βοήθεια που της ζητείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαθέσιμες τυποποιημένες ρήτρες κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα βοηθήσουν 
στην πρόληψη αντιθέσεων μεταξύ διακυβερνητικών συμφωνιών και δικαίου της Ένωσης. 
Επειδή η συμφωνία στο σύνολό της συμμορφώνεται προς το δίκαιο της Ένωσης και οι 
τυποποιημένες ρήτρες μπορεί να μην καλύπτουν το σύνολο της συμφωνίας, η Επιτροπή παρέχει 
περαιτέρω νομική συνδρομή για να αποφεύγονται δυνητικές ασυμβατότητες. Εάν υπάρχει 
αίτημα από κράτος μέλος στην Επιτροπή να βοηθήσει ενεργά στη διεργασία των 
διαπραγματεύσεων, δεν πρέπει να αφήνεται κανένα περιθώριο στην Επιτροπή να παράσχει 
βοήθεια ή όχι.

Τροπολογία 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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, 

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, 
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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.

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. Το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή 
τακτικά για τις υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 80
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

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 καμία περίπτωση αργότερα από 
τρεις 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 
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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.

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. Η
Επιτροπή έχει το δικαίωμα να συμμετέχει 
στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής 
και να παρέχει νομική συμβουλή κατόπιν
αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθεί η νομική σαφήνεια, η νομοθετική πράξη πρέπει να ορίζει ακριβή ημερομηνία, 
την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με την 
πρόθεσή τους να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
συμμετέχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις για να μπορεί να συντρέχει δεόντως τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης και, εάν της το ζητήσουν, να τους παρέχει 
νομική συμβουλή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τροπολογία 81
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 
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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.

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. Παρέχει στο κράτος 
μέλος οδηγό για τη διεξαγωγή των 
διαπραγματεύσεων, με σκοπό να 
εξασφαλισθεί συμμόρφωση με το δίκαιο 
της Ένωσης, αλληλεγγύη μεταξύ κρατών 
μελών και ενεργειακός εφοδιασμός. Το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει 
την Επιτροπή τακτικά για τις υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις. Κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει 
στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

Or. ro

Τροπολογία 82
Fiorello Provera

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, 

2. Όταν κράτος μέλος προτίθεται να 
αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα 
προκειμένου να τροποποιήσει υφιστάμενη 
διακυβερνητική συμφωνία ή να συνάψει 
νέα, μπορεί να 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 
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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.

τροποποιήσεων υφιστάμενης συμφωνίας, 
στις πληροφορίες που παρέχονται στην 
Επιτροπή αναφέρονται οι διατάξεις προς 
αναδιαπραγμάτευση. Οι συμφωνίες 
μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων δεν 
υπόκεινται στην υποχρέωση αυτή. Το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει 
την Επιτροπή τακτικά για τις υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις. Κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει 
στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνίες μεταξύ εμπορικών φορέων πρέπει να αποκλειστούν από την παρούσα απόφαση, 
δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. 
Ειδικότερα η εκ των προτέρων παροχή πληροφοριών για τέτοιες συμφωνίες θα μπορούσε να 
βλάψει σοβαρά την διαπραγματευτική δύναμη οιασδήποτε ευρωπαϊκής επιχείρησης έναντι των 
μη κοινοτικών προμηθευτών και να είναι επιζήμια για την ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ.

Τροπολογία 83
Giles Chichester

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, 

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, 
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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.

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, εξαιρουμένων των 
εμπιστευτικών μερών τους κατά το 
άρθρο 7. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή τακτικά για τις 
υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Κατόπιν 
αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει 
στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

Or. en

Τροπολογία 84
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 

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 του ενδιαφερόμενου κράτους
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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.

μέλους, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει 
στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

Or. en

Τροπολογία 85
Νίκη Τζαβέλα

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 
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. Τα κράτη μέλη 
προσκαλούν την Επιτροπή να συμμετέχει 
στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

Or. en
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Τροπολογία 86
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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 
ασφαλή ηλεκτρονική μορφή. Το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει 
την Επιτροπή τακτικά για τις υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις. Κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους, η Επιτροπή δύναται να συμμετέχει 
στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής.

Or. en

Τροπολογία 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μετά το πέρας των 
διαπραγματεύσεων, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες που 
προέκυψαν ήδη από τις 
διαπραγματεύσεις αλλά δεν έχουν ακόμα 
υπογραφεί, περιλαμβανομένων των 
παραρτημάτων τους και άλλων κειμένων 
στα οποία παραπέμπουν ρητά.

Or. en

Τροπολογία 88
Michael Theurer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες 
που θεωρούν εμπιστευτικές.

Or. en

Τροπολογία 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

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 της. Επιπλέον, όταν οι εν 
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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.

λόγω συμφωνίες παραπέμπουν ρητά σε 
άλλα κείμενα, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
αυτά τα άλλα κείμενα στο μέτρο που 
περιέχουν στοιχεία τα οποία έχουν 
αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας ή στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ωστόσο, οι συμφωνίες μεταξύ 
εμπορικών επιχειρήσεων δεν υπόκεινται 
στην υποχρέωση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 90
Νίκη Τζαβέλα

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 της. Επιπλέον, όταν οι εν 
λόγω συμφωνίες παραπέμπουν ρητά σε 
άλλα κείμενα, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
αυτά τα άλλα κείμενα στο μέτρο που 
περιέχουν στοιχεία τα οποία έχουν 
αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας ή στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ωστόσο, οι συμφωνίες μεταξύ 
εμπορικών επιχειρήσεων δεν υπόκεινται 
στην υποχρέωση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνον τα «άλλα κείμενα» που έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά πρέπει να υποβάλλονται 
στην Επιτροπή. Οι συμφωνίες μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία 
για τον ανταγωνισμό και πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές. Διαφορετικά η εμπορική δύναμη 
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των εταιρειών βλάπτεται. Η κυκλοφορία από την Επιτροπή σε όλα τα άλλα κράτη μέλη 
υπερβαίνει την εντολή που έδωσε το Συμβούλιο Υπουργών στις 4 Φεβρουαρίου για το θέμα 
αυτό.

Τροπολογία 91
Fiorello Provera

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 μπορεί να 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, εκτός 
από τις συμφωνίες μεταξύ εμπορικών 
επιχειρήσεων, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες μεταξύ εμπορικών φορέων πρέπει να αποκλείονται σαφώς από την παρούσα 
απόφαση, δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για τον ανταγωνισμό στην εσωτερική 
αγορά. Ειδικότερα η εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων παροχή πληροφοριών για τέτοιες 
συμφωνίες θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά την εμπορική και διαπραγματευτική δύναμη 
οιασδήποτε ευρωπαϊκής επιχείρησης έναντι των μη κοινοτικών προμηθευτών και να είναι 
επιζήμια για την ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ.

Τροπολογία 92
Gaston Franco



AM\889089EL.doc 53/80 PE480.533v01-00

EL

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 τη συμφωνία ή 
την τροποποίηση της συμφωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων 
τους και των λοιπών μη εμπορικών 
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.

Or. fr

Τροπολογία 93
Lena Kolarska-Bobińska

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 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 ασφαλή 
ηλεκτρονική μορφή, σε όλα τα λοιπά 
κράτη μέλη τα έγγραφα που λαμβάνει, 
εξαιρουμένων των εμπιστευτικών μερών 
τους κατά το άρθρο 7.

Or. en
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Τροπολογία 94
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Εμπορικές συμφωνίες και μνημόνια 

συμφωνιών
Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει 
πρόσβαση σε εμπορική(ές) συμφωνία(ες) 
έργου στον τομέα της ενέργειας και στα 
παραρτήματα ή άλλα έγγραφα και σε 
οιαδήποτε μνημόνια συμφωνιών από τις 
εμπορικές επιχειρήσεις και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, όταν ένα έργο 
στον τομέα της ενέργειας που αρχίζει ή 
τελειώνει σε τρίτη χώρα και το οποίο 
είναι πιθανόν να έχει αντίκτυπο στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας ή στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
δεν υπόκειται σε διακυβερνητική 
συμφωνία. Εάν η Επιτροπή υποβάλει 
τέτοια αίτηση, οι εμπορικές επιχειρήσεις 
ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν στη 
διάθεσή τους τρεις μήνες για να 
υποβάλουν τα ζητηθέντα έγγραφα ή 
λεπτομερή εξήγηση των λόγων για τους 
οποίους συγκεκριμένο έργο δεν θα έχει 
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας ή στην ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού. Η Επιτροπή
μπορεί να αποδεχθεί αυτή την εξήγηση ή 
να υποβάλει εκ νέου την αίτησή της.
Εντός έξι μηνών από την υποβολή των 
ζητηθέντων εγγράφων, η Επιτροπή 
αξιολογεί τη συμβατότητά τους με το 
δίκαιο της Ένωσης, ιδιαίτερα με το 
δίκαιο του ανταγωνισμού της ΕΕ και τη 
νομοθεσία για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας. Όταν η υποβληθείσα εμπορική 
συμφωνία ή το μνημόνιο συμφωνίας δεν 
είναι συμβατό με το δίκαιο της Ένωσης, 
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οι εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνουν όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν 
την εντοπισθείσα ασυμβατότητα.
Εάν οι συστάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη 
και εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές 
αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα 
της υπογραφείσας εμπορικής συμφωνίας 
ή του μνημονίου συμφωνίας, η Επιτροπή 
μπορεί από κράτος μέλος ή κράτη μέλη 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ασκήσουν 
προσφυγή κατά εκείνων που υπέγραψαν 
τη συμφωνία ή να ασκήσει η ίδια 
προσφυγή που προβλέπεται από τις 
συνθήκες ή στο πλαίσιο κατάλληλου 
διεθνούς φόρουμ του οποίου η Ένωση 
είναι μέλος.
Η Επιτροπή δεν καθιστά προσβάσιμα τα 
έγγραφα που λαμβάνει σε όλα τα λοιπά 
κράτη μέλη ή άλλους οργανισμούς και 
μεταχειρίζεται όλα τα έγγραφα που 
λαμβάνει δυνάμει αυτού του άρθρου ως 
εμπιστευτικά. Τα λαμβανόμενα έγγραφα 
αποκαλύπτονται στις αρμόδιες 
αντίστοιχες αρχές μόνον στην περίπτωση 
δικαστικής διαδικασίας. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνονται σχετικά με την υποβολή 
αίτησης για έγγραφα δυνάμει του 
παρόντος άρθρου και εάν μια αίτηση 
είναι ανοικτή, έχει κλείσει ή έχει 
αποσυρθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο χρειάζεται για να αποτρέπει τα κράτη μέλη και τις εμπορικές επιχειρήσεις από το 
να επιδιώκουν να αποφεύγουν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης με την έγκριση μόνο 
εμπορικών συμφωνιών, χωρίς διακυβερνητικές συμφωνίες για διεθνή ενεργειακά έργα. Αυτό το 
άρθρο θα επιτρέπει στην Επιτροπή να επαληθεύει όλα τα έργα με ταυτόχρονη διαφύλαξη της 
εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 95
András Gyürk
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνδρομή από την Επιτροπή διαγράφεται
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου καλύπτεται από την τροπολογία αριθ. 1.

Τροπολογία 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, 
η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους,
δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής 
στις διαπραγματεύσεις με την τρίτη χώρα
και να παρέχει νομικές συμβουλές 
σχετικά με τον τρόπο επίτευξης 
διακυβερνητικής συμφωνίας σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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 προθεσμία εξέτασης.

Το νωρίτερο δυνατόν και το αργότερο 
δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή 
σχετικά με την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων και υποβάλλει το 
σχέδιο διακυβερνητικής συμφωνίας που 
αποτελεί το προϊόν της διαπραγμάτευσης 
αλλά δεν έχει ακόμα υπογραφεί,
περιλαμβανομένων των παραρτημάτων 
του και άλλων κειμένων στα οποία 
παραπέμπει ρητά, στην Επιτροπή προς 
εξέταση. Εντός δύο μηνών από την 
ενημέρωσή της για την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή 
ενημερώνει το εν λόγω κράτος μέλος για 
οιεσδήποτε αμφιβολίες ως προς τη 
συμβατότητα του προϊόντος της 
διαπραγμάτευσης και των παραρτημάτων 
του και άλλων κειμένων στα οποία 
αναφέρεται ρητά, με το δίκαιο της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις εμπορικές 
και επενδυτικές ρυθμίσεις, τη νομοθεσία 
που διέπει την εσωτερική αγορά ενέργειας 
και τους μακροπρόθεσμους στόχους της 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της 
Ένωσης. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
δεν υπογράφει τη συμφωνία για δύο μήνες 
από την υποβολή της διακυβερνητικής 
συμφωνίας. Θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν 
εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν απαντήσει
εντός της περιόδου αυτής. Το κράτος 
μέλος αναβάλλει την υπογραφή της 
διακυβερνητικής συμφωνίας για δύο 
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ακόμη μήνες, εάν έχει λάβει απάντηση 
από την Επιτροπή ότι η συμφωνία που
αποτελεί το προϊόν των 
διαπραγματεύσεων αλλά δεν έχει ακόμη 
υπογραφεί, δεν είναι συμβατή με το 
δίκαιο της Ένωσης. Εντός αυτών των 
δύο μηνών η Επιτροπή εκδίδει νομική 
γνώμη.
Όταν η νομική γνώμη εντοπίζει 
ασυμβατότητα μεταξύ του προϊόντος της 
διαπραγμάτευσης και του δίκαιου της 
Ένωσης, η Επιτροπή προσδιορίζει την 
ασυμβατότητα αυτή και διατυπώνει 
συστάσεις σχετικά με το πώς να 
εξαλειφθεί η ασυμβατότητα.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής και, 
εάν χρειάζεται, επαναδιαπραγματεύονται 
τη συμφωνία. Εάν οι συστάσεις δεν 
λαμβάνονται υπόψη και εξακολουθούν να 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με 
τη συμβατότητα της υπογραφείσας 
διακυβερνητικής συμφωνίας με το δίκαιο 
της Ένωσης, η Επιτροπή εξετάζει το 
ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει.

Or. en

Τροπολογία 98
Bendt Bendtsen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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 

1. Το νωρίτερο δυνατόν και το αργότερο 
δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων, το κράτος μέλος που 
έχει διαπραγματευθεί τη διακυβερνητική 
συμφωνία ενημερώνει την Επιτροπή 
σχετικά με την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων και υποβάλλει το 
σχέδιο διακυβερνητικής συμφωνίας που 
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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.

αποτελεί το προϊόν της διαπραγμάτευσης 
αλλά δεν έχει ακόμα υπογραφεί,
περιλαμβανομένων των παραρτημάτων 
του και άλλων κειμένων στα οποία 
αναφέρεται ρητά, στην Επιτροπή προς 
εξέταση. Η Επιτροπή, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του 
κράτους μέλους που έχει διαπραγματευθεί 
τη διακυβερνητική συμφωνία, εντός δύο 
μηνών από τη στιγμή που της 
κοινοποιήθηκε η ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων, ενημερώνει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τυχόν 
αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα του 
προϊόντος της διαπραγμάτευσης και των 
παραρτημάτων του καθώς και άλλων 
κειμένων στα οποία αναφέρεται ρητά, με 
το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως με το δίκαιο 
του ανταγωνισμού της ΕΕ και τη 
νομοθεσία για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
δεν υπογράφει τη συμφωνία για δύο μήνες 
από την υποβολή του σχεδίου 
διακυβερνητικής συμφωνίας. Θεωρείται
ότι η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις εάν 
δεν απαντήσει εντός της περιόδου αυτής. 
Το κράτος μέλος αναβάλλει την 
υπογραφή της διακυβερνητικής 
συμφωνίας για δύο ακόμη μήνες, εάν έχει 
λάβει απάντηση από την Επιτροπή ότι η 
συμφωνία που αποτελεί το προϊόν των 
διαπραγματεύσεων δεν είναι συμβατή με 
το δίκαιο της ΕΕ. Εντός των δύο αυτών 
μηνών η Επιτροπή εκδίδει νομική γνώμη.
2. Στη νομική γνώμη της η Επιτροπή 
προσδιορίζει την εντοπισθείσα 
ασυμβατότητα και διατυπώνει συστάσεις 
σχετικά με το πώς να εξαλειφθεί η 
ασυμβατότητα αυτή.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής και, 
εάν χρειάζεται, επαναδιαπραγματεύονται 
τη συμφωνία. Εάν οι συστάσεις δεν 
ληφθούν υπόψη και παραμένουν 
αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα 
της διακυβερνητικής συμφωνίας με το 
δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή εξετάζει 
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το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει.

Or. da

Τροπολογία 99
Bernd Lange

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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 προθεσμία εξέτασης.

Προτού υπογράψουν τις διακυβερνητικές 
συμφωνίες που προκύπτουν από 
διαπραγματεύσεις, τα κράτη μέλη τις 
υποβάλλουν στην Επιτροπή προς 
εξέταση. Η Επιτροπή, εντός τεσσάρων 
εβδομάδων από την υποβολή της 
συμφωνίας, κρίνει το συμβιβάσιμο με το 
δίκαιο της Ένωσης της συμφωνίας που 
προέκυψε από τη διαπραγμάτευση, ιδίως 
όσον αφορά τις εμπορικές και 
επενδυτικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις 
που διέπουν την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, καθώς και με τους 
μακροπρόθεσμους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της Ένωσης. 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. Θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν 
εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν γνωμοδοτήσει 
εντός της προθεσμία εξέτασης.

Or. de
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Τροπολογία 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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 προθεσμία 
εξέτασης.

Το νωρίτερο δυνατό και το αργότερο δύο
εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή 
σχετικά με την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων και υποβάλλει το
σχέδιο διακυβερνητικής συμφωνίας που
αποτελεί το προϊόν της διαπραγμάτευσης
αλλά δεν έχει ακόμα υπογραφεί, 
περιλαμβανομένων των παραρτημάτων 
του και άλλων κειμένων στα οποία 
παραπέμπει ρητά, στην Επιτροπή προς 
εξέταση. Ωστόσο, οι συμφωνίες μεταξύ 
εμπορικών επιχειρήσεων δεν υπόκεινται 
στην υποχρέωση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 101
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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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 προθεσμία 
εξέτασης.

Πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, 
τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με την ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων και υποβάλλουν 
το σχέδιο της συμφωνίας. Τέσσερις 
εβδομάδες μετά την ενημέρωσή της για 
την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, 
η Επιτροπή γνωστοποιεί στο οικείο κράτος 
μέλος τις παρατηρήσεις της όσον αφορά 
την ασυμβατότητα, εάν υπάρχει, με το 
δίκαιο της Ένωσης. Προτού υπογραφεί η 
συμφωνία, το οικείο κράτος μέλος 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τις τελικές 
συστάσεις της Επιτροπής στο σχέδιο 
συμφωνίας και, εάν χρειάζεται, προβαίνει 
σε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας. 
Θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν εγείρει 
αντιρρήσεις εάν δεν γνωμοδοτήσει εντός 
της προθεσμία εξέτασης.

Or. en

Τροπολογία 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά τις διακυβερνητικές 
συμφωνίες που υποβάλλονται δυνάμει του 



AM\889089EL.doc 63/80 PE480.533v01-00

EL

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.

άρθρου 3 παράγραφος 3,  το αργότερο 
τρεις μήνες μετά την υποβολή της 
διακυβερνητικής συμφωνίας, η Επιτροπή, 
με δική της πρωτοβουλία, ή κατόπιν 
αιτήματος του κράτους μέλους που 
υπέβαλε τη συμφωνία, κρίνει το 
συμβιβάσιμο της συμφωνίας με το δίκαιο 
της Ένωσης και ενημερώνει το κράτος 
μέλος για οιαδήποτε ασυμβατότητα έχει 
εντοπίσει κατά την αξιολόγηση, 
εξηγώντας τους νομικούς λόγους της 
ασυμβατότητας αυτής και προτείνοντας 
λύση για την απάλειψή της. Το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν 
υπογράφει τη συμφωνία για περίοδο τριών 
μηνών. 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 103
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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 

Το νωρίτερο δυνατόν και το αργότερο 
δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή 
σχετικά με την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων και υποβάλλει το
σχέδιο διακυβερνητικής συμφωνίας που
αποτελεί το προϊόν της διαπραγμάτευσης
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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.

αλλά δεν έχει ακόμα υπογραφεί, 
περιλαμβανομένων των παραρτημάτων 
του και άλλων κειμένων στα οποία 
παραπέμπει ρητά, στην Επιτροπή προς 
εξέταση. Ωστόσο, οι συμφωνίες μεταξύ 
εμπορικών επιχειρήσεων δεν υπόκεινται 
στην υποχρέωση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 104
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις μέχρι 
τούδε μη υπογραφείσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες στην Επιτροπή προς εξέταση.
Η Επιτροπή, έως τέσσερις μήνες μετά την 
υποβολή της συμφωνίας, κρίνει το 
συμβιβάσιμο με το δίκαιο της Ένωσης της 
συμφωνίας που προέκυψε από τη 
διαπραγμάτευση, ιδίως όσον αφορά το 
δίκαιο περί ανταγωνισμού και τη 
νομοθεσία περί της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, καθώς και με τους 
μακροπρόθεσμους ενεργειακούς και 
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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.

κλιματικούς στόχους της Ένωσης. Το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν 
υπογράφει τη συμφωνία κατά την εν λόγω 
περίοδο 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υποχρεωτικός εκ των προτέρων έλεγχος της συμβατότητας, με εστίαση της προσοχής στους 
μακροπρόθεσμους στόχους και το δίκαιο εσωτερικής αγοράς, μπορεί να χρησιμεύσει ως 
έγκαιρη προειδοποίηση για τα κράτη μέλη και συμβάλλει στο να αποφευχθεί η εκ νέου 
διαπραγμάτευση της διακυβερνητικής συμφωνίας πράγμα που περιπλέκει την κατάσταση.

Τροπολογία 105
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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. 

Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους 
που έχει διαπραγματευθεί διακυβερνητική 
συμφωνία, η Επιτροπή κρίνει το 
συμβιβάσιμο της συμφωνίας που προέκυψε 
από τις διαπραγματεύσεις με το δίκαιο της 
Ένωσης, 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 
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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.

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. Όταν έχει ζητηθεί έλεγχος του 
συμβιβάσιμου και για να αποφεύγονται 
οιεσδήποτε περιττές καθυστερήσεις στην 
υπογραφή της συμφωνίας, η Επιτροπή 
ενημερώνει το κράτος μέλος το 
συντομότερο δυνατόν πριν από τη λήξη 
της περιόδου εξέτασης εάν δεν 
προτίθεται να εγείρει αντιρρήσεις. Η 
Επιτροπή προσπαθεί να εκφράσει γνώμη, 
θετική ή αρνητική, για όλες τις αιτήσεις 
ελέγχου της συμβατότητας αλλά εάν δεν 
γνωμοδοτήσει εντός της προθεσμία 
εξέτασης, θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν 
εγείρει αντιρρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 106
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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 

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

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 107
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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 

Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, 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 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 
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 108
Michael Theurer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση ενός 
σχεδίου διακυβερνητικής συμφωνίας 
καταλήξει σε αρνητική γνώμη, η 
Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και προτείνει στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πιθανές 
λύσεις ή προσδιορίζει τις ανάγκες 
επαναδιαπραγμάτευσης που λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη από το οικείο κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή εντοπίζει 
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ασυμβατότητα μεταξύ της συμφωνίας 
που προκύπτει από τη διαπραγμάτευση 
και του δίκαιου της Ένωσης, το κράτος 
μέλος πρέπει να εξαλείψει την 
εντοπισθείσα ασυμβατότητα. Εάν το 
κράτος μέλος υπογράψει τη συμφωνία 
χωρίς να εξαλείψει την ασυμβατότητα, η 
Επιτροπή δύναται να κινήσει διαδικασία 
επί παραβάσει.

Or. en

Τροπολογία 110
Bendt Bendtsen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μαζί με τη νομική γνωμοδότηση, η 
Επιτροπή συντάσσει επίσης ανάλυση που 
δείχνει το βαθμό στον οποίο η σχετική 
τρίτη χώρα έχει θεσπίσει η ίδια και έχει 
επιβάλει νομοθεσία παρόμοια με τη 
νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της 
ενέργειας, και ιδίως με τις διατάξεις της 
τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια.

Or. da

Τροπολογία 111
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες κάθε σταδίου του μηχανισμού ελέγχου θα πρέπει να καθίστανται σαφείς, δηλαδή 
ότι θα χρειασθεί η Επιτροπή να προτείνει λύσεις και θα υποχρεωθεί το κράτος μέλος να λάβει 
υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Συνοχή μεταξύ ενεργειακών και 

επενδυτικών συμφωνιών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι συμφωνίες στον τομέα 
της ενέργειας που περιέχουν διατάξεις για 
επενδύσεις είναι συνεπείς με το δίκαιο 
της Ένωσης όσον αφορά τις διμερείς 
συμφωνίες επενδύσεων και την πολιτική 
της Ένωσης στον τομέα των επενδύσεων, 
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που 
απορρέουν για έλεγχο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και γνωμοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον 
αφορά τις εν λόγω ειδικές διατάξεις περί 
ενέργειας που έχουν σχέση με το σκοπό 
της παρούσας απόφασης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συνοχή μεταξύ ενεργειακών και επενδυτικών συμφωνιών δεν είναι απλώς απαραίτητη από 
την άποψη της ορθής χάραξης πολιτικής, αλλά πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει τις 
αρμοδιότητες των διαφόρων θεσμικών παραγόντων, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, δηλαδή για παράδειγμα το δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον 
τομέα της πολιτικής των επενδύσεων.

Τροπολογία 113
Bernd Lange

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:

Or. de

Τροπολογία 114
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τη συνοχή των ενεργειακών και 
επενδυτικών συμφωνιών. Η Ευρωπαϊκή 
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 τα 
δικαιώματα συμμετοχής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε σχέση με μελλοντικές 
ενεργειακές συμφωνίες που περιέχουν 
διατάξεις για επενδύσεις. Ιδιαιτέρως 
λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
μελλοντική επενδυτική πολιτική·
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Or. de

Τροπολογία 115
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 116
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, τη 
διαμόρφωση 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 Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγεται η εκ νέου διαπραγμάτευση των συμφωνιών, οι μακροπρόθεσμοι 
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ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της ΕΕ πρέπει να εξετάζονται από την αρχή.

Τροπολογία 117
András Gyürk

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των τυποποιημένων ρητρών βελτιώνει τη συμβατότητα της διακυβερνητικής 
συμφωνίας που προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις με το δίκαιο της Ένωσης, ωστόσο δεν 
διασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα των τμημάτων  εκείνων της συμφωνίας τα οποία δεν 
καλύπτονται από τυποποιημένες ρήτρες.

Τροπολογία 118
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, τη 
διαμόρφωση τυποποιημένων ρητρών οι 
οποίες εάν εφαρμόζονται θα 
εξασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση 
των μελλοντικών διακυβερνητικών 
συμφωνιών με την ενωσιακή νομοθεσία 
στον ενεργειακό τομέα.

Or. en
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Τροπολογία 119
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το συντονισμό των συμφωνιών με 
στόχο να διασφαλισθεί ότι η 
χωρητικότητα και η ικανότητα αγωγού 
είναι ευθυγραμμισμένες και 
ανταποκρίνονται στους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους καθώς και στο 
επίπεδο της ασφάλειας του εφοδιασμού 
όπως διαμορφώθηκαν μέσω των 
μακροπρόθεσμων ενεργειακών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης 
αποφεύγοντας τη δημιουργία 
πλεονασματικής ικανότητας που θα 
παραμένει περιορισμένη στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγεται η εκ νέου διαπραγμάτευση των συμφωνιών, οι μακροπρόθεσμοι 
ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της ΕΕ πρέπει να εξετάζονται από την αρχή· πρέπει δε να 
αποφεύγονται διατάξεις που μπλοκάρουν την ικανότητα χωρίς πραγματική παραγωγή ενέργειας 
όχι μόνον από οικονομική άποψη αλλά και προς όφελος του ευρωπαίου καταναλωτή.

Τροπολογία 120
Lena Kolarska-Bobińska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) την ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
πολυμερών διακυβερνητικών συμφωνιών 
στις οποίες θα συμμετέχουν πλείονα 
κράτη μέλη ή η Ένωση στο σύνολό της 
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και όχι ανάπτυξη εθνικών διμερών 
συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 121
Bernd Lange

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.

Or. de

Τροπολογία 122
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) οδηγό για τη διεξαγωγή των 
διαπραγματεύσεων, με σκοπό να 
εξασφαλίζεται συμμόρφωση με το δίκαιο 
της Ένωσης, αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών και ενεργειακός 
εφοδιασμός.

Or. ro

Τροπολογία 123
Gaston Franco

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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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 επιλέγουν τη μορφή με την 
οποία πρέπει να διαβιβάζονται οι
πληροφορίες προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η προστασία των 
ευαίσθητων πληροφοριών εμπορικού 
χαρακτήρα. 

Or. fr

Τροπολογία 124
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

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 οι εμπορικές πληροφορίες 
που περιέχονται σε αυτές 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. Όλα τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν περιλήψεις των 
διατάξεων που περιλαμβάνουν 
πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται εν 
μέρει εμπιστευτικές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προστατεύουν το απόρρητο των πληροφοριών 
εμπορικού χαρακτήρα. Βασικές πληροφορίες των συμφωνιών θα πρέπει ωστόσο να τίθενται στη 
διάθεση όλων των κρατών μελών, έτσι ώστε οι σκοποί της παρούσας απόφασης να μπορούν να 
εξυπηρετούνται.

Τροπολογία 125
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα κράτος μέλος ζητεί ένα μέρος 
μιας συμφωνίας να θεωρηθεί 
εμπιστευτικό, η Επιτροπή διαγράφει τις 
πληροφορίες αυτές από τα έγγραφα που 
κοινοποιούνται στα κράτη μέλη και στη 
θέση της διαγραφής παρέχει πληροφορίες 
για αυτό που διαγράφηκε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ είναι σωστό οι εμπιστευτικές πληροφορίες να αποσύρονται από τα κείμενα που 
κοινοποιούνται σε πλείονες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να πληροφορούνται ότι υπήρξε απόσυρση 
πληροφοριών και πού βρίσκονται οι πληροφορίες που αποσύρθηκαν. Χωρίς την ενημέρωση 
αυτή τα κράτη μέλη δεν θα γνωρίζουν με σαφήνεια εάν έχουν πρόσβαση σε όλη ή σε μέρος της 
συμφωνίας, στα παραρτήματα ή άλλα έγγραφα. Επομένως για το σκοπό αυτό πρέπει να εισαχθεί 
σημείωση, π.χ. «Η τιμή ορίζεται σε [έχει αποσυρθεί] ή «[Το παρόν παράρτημα έχει αποσυρθεί 
λόγω απορρήτου]» ή «[Το έγγραφο έχει αποσυρθεί λόγω απορρήτου]».

Τροπολογία 126
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επανεξέταση Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί υποχρέωση υποβολής έκθεσης, για να εξακριβώνεται εάν η απόφαση 
υπηρετεί το σκοπό της και για να διασφαλίζεται ο δημοκρατικός έλεγχος.

Τροπολογία 127
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης, η Επιτροπή υποβάλλει κατ’ 
έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά
με την εφαρμογή της.

Or. ro

Τροπολογία 128
Rolandas Paksas

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Δύο 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.
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Τροπολογία 129
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση 
σχετικά με τις πληροφορίες που έλαβε 
σύμφωνα με το άρθρο 3 και διαβιβάζει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολική 
αξιολόγηση εντός 24 μηνών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί υποχρέωση υποβολής έκθεσης, για να εξακριβώνεται εάν η απόφαση 
υπηρετεί το σκοπό της και για να διασφαλίζεται ο δημοκρατικός έλεγχος.

Τροπολογία 130
Giles Chichester

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. 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. Αξιολογείται επίσης κατά 
πόσο τα χρονικά πλαίσια που 
καθορίζονται στην παρούσα απόφαση 
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είναι τα κατάλληλα και ο αντίκτυπος που 
είχαν στις διαπραγματεύσεις των κρατών 
μελών με τρίτες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 131
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα 
κράτη μέλη.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα 
κράτη μέλη και στις επιχειρήσεις του 
άρθρου 3α.

Or. en


