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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της 
ενέργειας
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0540),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0235/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Διεθνούς 
Εμπορίου (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

                                               
1 ΕΕ C, σ. ...
2 ΕΕ C, σ. ...
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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 και περιέρχεται σε 
δυσμενή θέση 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.

Or. en

Τροπολογία 2
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.
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Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Με γνώμονα την υπεροχή του 
δικαίου της Ένωσης και την αρχή της 
καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών και της Ένωσης όπως 
διακηρύσσεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 
351 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή πρέπει 
να αξιολογήσει τη συμβατότητα των 
υφισταμένων διακυβερνητικών 
συμφωνιών που δεν έχουν ακόμη 
κοινοποιηθεί με το δίκαιο της Ένωσης.
Σε περίπτωση ασυμβατότητας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα με σκοπό να βρεθεί 
αναλογική λύση για την εξάλειψη της 
εντοπισμένης ασυμβατότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπεροχή του δικαίου της Ένωσης και η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ κρατών 
μελών και Ένωσης επιβάλλει να αξιολογείται, και, εάν χρειάζεται, να αποδεικνύεται η 
συμβατότητα μεταξύ διακυβερνητικών συμφωνιών, που αφορούν τομείς συντρεχουσών 
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών. Αυτό εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια δικαίου για τις εμπορικές συμφωνίες και τις αποφάσεις των επενδυτών που 
βασίζονται σε υπάρχουσες διακυβερνητικές συμφωνίες.

Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει, με δική της (10) Η Επιτροπή θα πρέπει, με δική της 
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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.

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. Όταν η 
αξιολόγηση εντοπίζει ασυμβατότητα με 
το δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή 
πρέπει να εκδώσει γνωμοδότηση στην 
οποία θα προσδιορίζει την εντοπισθείσα 
ασυμβατότητα και θα διατυπώνει 
συστάσεις για την εξάλειψή της. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις συστάσεις αυτές και να 
επαναδιαπραγματεύονται τη συμφωνία, 
εάν χρειάζεται. Εάν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι οι συστάσεις δεν έχουν ληφθεί 
δεόντως υπόψη και εξακολουθούν να 
υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη 
συμβατότητα της διακυβερνητικής 
συμφωνίας με το δίκαιο της Ένωσης, η 
Επιτροπή πρέπει να κινήσει διαδικασία 
επί παραβάσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα πρόταση δεν περιλαμβάνει σαφή υπόδειξη σχετικά με το ποια πρέπει να είναι η 
αντίδραση σε περίπτωση που η εκ των προτέρων αξιολόγηση εντοπίσει ασυμβατότητες με το 
δίκαιο της Ένωσης. Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να προβλεφθεί σαφές 
ρυθμιστικό πλαίσιο, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη σχετικά με το πώς θα 
διορθωθεί η κατάσταση και τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 5
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 

(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 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Εξαρτάται από τα κράτη μέλη το κατά πόσο θα λάβουν υπόψη τους τη σύσταση της Επιτροπής.
Παρόλα αυτά τα μέρη που συμμετέχουν στη διοργανική συμφωνία και οι εταιρείες πρέπει να 
έχουν επίγνωση των συνεπειών.

Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Η βελτίωση της αμοιβαίας γνώσης 
των υφιστάμενων και των νέων 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα 
καταστήσει δυνατό τον καλύτερο 
συντονισμό σε θέματα ενέργειας αφενός, 
μεταξύ των κρατών μελών και, αφετέρου, 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής. Χάρη σε αυτή η βελτίωση του 
συντονισμού θα μπορούν τα κράτη μέλη 
να επωφεληθούν πλήρως από την πολιτική 
και οικονομική βαρύτητα της Ένωσης και 
θα έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να 
προτείνει λύσεις για προβλήματα που 
εντοπίζονται στη διακυβερνητική 
συμφωνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα έχει πληρέστατη εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τις διακυβερνητικές 
συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας. Οπότε θα πρέπει να είναι σε θέση να προτείνει λύσεις για 
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τα προβλήματα που εντοπίζονται οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο δυνατό σύνολο 
περιστάσεων.

Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει κατά πόσο η παρούσα 
απόφαση παρέχει επαρκές πλαίσιο και 
εφαρμόζεται πραγματικά το αργότερο 
τέσσερα έτη με την έναρξη της ισχύος 
της, 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. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση ανακαλύψει ανεπάρκειες στο 
ρυθμιστικό πλαίσιο, η Επιτροπή πρέπει 
να υποβάλει νομοθετική πρόταση για να 
αντιμετωπισθούν οι ανεπάρκειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν προβλέπει τί πρέπει να γίνει, εάν η αξιολόγηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
νομοθετική πράξη δεν πέτυχε το στόχο της. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει σαφή εντολή και 
υποχρέωση να διορθώσει την κατάσταση και να λάβει κάθε κατάλληλο νόμιμο μέτρο 
επανεξετάζοντας την απόφαση ή προτείνοντας συμπληρωματική πράξη.

Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας θα πρέπει να προσδιορίζεται τι είδους συμφωνίες εμπίπτουν στο πεδίο 
αυτής της απόφασης.

Τροπολογία 9
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 εφαρμόζεται 
στις 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
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «διακυβερνητικές συμφωνίες»: νομικά 
δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ κρατών 
μελών και τρίτων χωρών οι οποίες είναι 
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
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Τροπολογία 11
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 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

Η υπεροχή του δικαίου της Ένωσης και η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ κρατών 
μελών και Ένωσης επιβάλλει να αξιολογείται, και, εάν χρειάζεται, να αποδεικνύεται η 
συμβατότητα μεταξύ διακυβερνητικών συμφωνιών, που αφορούν τομείς συντρεχουσών 
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών. Αυτό εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη 
ασφάλεια δικαίου για τις εμπορικές συμφωνίες και τις αποφάσεις των επενδυτών που 
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βασίζονται σε υπάρχουσες διακυβερνητικές συμφωνίες.

Τροπολογία 12
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
και το αργότερο 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 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. Εάν το ζητήσει η 
Επιτροπή ή το ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος, η Επιτροπή συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής και 
παρέχει νομική συμβουλή σχετικά με το 
πώς αποφεύγεται η ασυμβατότητα 
μεταξύ της υπό διαπραγμάτευση 
διακυβερνητικής συμφωνίας και δικαίου 
της Ένωσης.

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. Εάν υπάρχει αίτημα είτε από κράτος μέλος είτε 
από την Επιτροπή να συμμετάσχει ως παρατηρητής, δεν πρέπει να αφήνεται κανένα περιθώριο 
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στην Επιτροπή να συμμετάσχει ή όχι. 

Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. 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 του παρόντος 
άρθρου, θεωρείται ότι κοινοποιήθηκαν 
για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης. Οι κοινοποιήσεις που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση θα πρέπει να θεωρείται ότι 
πληρούν την υποχρέωση κοινοποίησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
994/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού αριθ. 994/2010 προβλέπει ήδη την 
υποχρέωση ενημέρωσης της Επιτροπής για συμβάσεις εφοδιασμού με αέριο. Για να 
αποφεύγονται οι διπλές ενημερώσεις πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα απόφαση ότι τα 
κράτη μέλη πληρούν την υποχρέωση που προβλέπεται στον κανονισμό υποβάλλοντας τις 
διακυβερνητικές συμφωνίες δυνάμει αυτής της απόφασης.

Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται
Συνδρομή από την Επιτροπή

Όταν κράτος μέλος ενημερώνει την 
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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 αυτής της τροπολογίας καλύπτεται ήδη από την τροπολογία αριθ. 12.

Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το ταχύτερο 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 
αναφέρεται ρητά, στην Επιτροπή προς 
εξέταση. Η Επιτροπή, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του 
κράτους μέλους το οποίο 
διαπραγματεύθηκε τη διακυβερνητική 
συμφωνία, ενημερώνει το εν λόγω κράτος 
μέλος, εντός δύο μηνών από την στιγμή 
που ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων, για κάθε 
αμφιβολία σχετικά με τη συμβατότητα
του προϊόντος της διαπραγμάτευσης, και 
των παραρτημάτων του και άλλων 
κειμένων στα οποία αναφέρεται ρητώς,
με το δίκαιο της Ένωσης, ειδικότερα με το 
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έλεγχος του συμβιβάσιμου με το δίκαιο 
της Ένωσης, θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν
εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν γνωμοδοτήσει
εντός της προθεσμία εξέτασης.

δίκαιο του ανταγωνισμού της ΕΕ και τη 
νομοθεσία της ΕΕ 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 αλλά δεν έχει ακόμη 
υπογραφεί, δεν είναι συμβατή με το 
δίκαιο της Ένωσης. Εντός αυτών των 
δύο μηνών η Επιτροπή εκδίδει νομική 
γνώμη. 
2. Όταν η νομική γνώμη εντοπίζει 
ασυμβατότητα μεταξύ του προϊόντος της 
διαπραγμάτευσης και του δίκαιου της 
Ένωσης, η Επιτροπή προσδιορίζει την 
ασυμβατότητα αυτή και διατυπώνει 
συστάσεις σχετικά με το πώς να 
εξαλειφθεί η ασυμβατότητα. 
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής και, 
εάν χρειάζεται, επαναδιαπραγματεύονται 
τη συμφωνία. Εάν οι συστάσεις δεν 
λαμβάνονται υπόψη και εξακολουθούν να 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με 
τη συμβατότητα της υπογραφείσας 
διακυβερνητικής συμφωνίας με το δίκαιο 
της Ένωσης, η Επιτροπή εξετάζει το 
ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σε δύο στάδια υποχρεωτικός εκ των προτέρων έλεγχος της συμβατότητας 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. Οι συνέπειες κάθε σταδίου του μηχανισμού ελέγχου θα πρέπει να καθίστανται 
σαφείς, δηλαδή ότι θα χρειασθεί η Επιτροπή να προτείνει λύσεις, θα υποχρεωθεί το κράτος 
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μέλος να λάβει υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής και, ως ύστατο μέσο, θα κινηθεί διαδικασία 
επί παραβάσει.

Τροπολογία 16
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
υποβολή προτάσεων για την επίλυση
αυτών των προβλημάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει λύσεις τις οποίες κρίνει απαραίτητες για την άρση των 
προβλημάτων που εντοπίζονται στις διακυβερνητικές συμφωνίες.

Τροπολογία 17
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 και 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη 
μέλη, τη διαμόρφωση μη δεσμευτικών
τυποποιημένων ρητρών, η χρήση των 
οποίων θα εξασφαλίζει την πλήρη 
συμμόρφωση των μελλοντικών 
διακυβερνητικών συμφωνιών με την 
ενωσιακή νομοθεσία στον ενεργειακό 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7
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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 έχουν τη δυνατότητα να 
επισημαίνουν αν κάποιες από τις 
παρεχόμενες πληροφορίες, η αποκάλυψη 
των οποίων θα μπορούσε να βλάψει τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες των 
εμπλεκομένων μερών, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας μπορούν ενίοτε να περιέχουν 
αναφορές σε εμπορικές συμβάσεις. Για να προστατεύονται οι εταιρείες από διαρροή 
πληροφοριών όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους πρέπει να προσδιορίζεται 
περαιτέρω τι είδους πληροφορίες μπορούν να χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές.

Τροπολογία 19
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 και ουσιαστικό 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. Εάν η παρούσα απόφαση δεν 
εξασφαλίζει  πλήρη συμβατότητα των 
διακυβερνητικών συμφωνιών με το 
δίκαιο της Ένωσης και υψηλό επίπεδο 
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συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά τις διακυβερνητικές 
συμφωνίες, η Επιτροπή, το αργότερο ένα 
έτος από την υποβολή της έκθεσης, 
υποβάλλει, εάν κριθεί σκόπιμο, 
επανεξέταση της απόφασης ή 
συμπληρωματική νομοθετική πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν ορίζει τί πρέπει να γίνει, εάν η αξιολόγηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
νομοθετική πράξη δεν πέτυχε το στόχο της. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει σαφή εντολή και 
υποχρέωση να διορθώσει την κατάσταση και να λάβει κάθε κατάλληλο νόμιμο μέτρο 
επανεξετάζοντας την απόφαση ή προτείνοντας συμπληρωματική πράξη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο σταθερός και ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός έχει σημασία για την προώθηση 
προβλέψιμου οικονομικού περιβάλλοντος για τους πολίτες και τον βιομηχανικό τομέα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία του 
ενεργειακού εφοδιασμού είναι μέσω μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Η 
εισαγωγή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια έχει υποβοηθήσει τις προσπάθειες της 
ΕΕ να ελευθερώσει την αγορά ενέργειας. Πολλά κράτη μέλη έχουν διαχωρίσει την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από τη μεταφορά της, στοιχείο που επέτρεψε την είσοδο νέων 
συμμετεχόντων στην αγορά ενεργειακού εφοδιασμού. Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια 
έχει άρει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά ενέργειας και αύξησε σημαντικά τη ρευστότητά 
της. Παρά το γεγονός ότι η δεύτερη και τρίτη δέσμη μέτρων δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί 
πλήρως, τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη στα οποία έχουν εισαχθεί είναι ενθαρρυντικά.
Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν εξωτερικές ευπάθειες. Η ΕΕ εισάγει πάνω από 
60% του φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί και πάνω από 80% του πετρελαίου. Δυστυχώς 
αυτή η ανοδική τάση των εισαγωγών αυξάνεται.

Μετά την κρίση εφοδιασμού σε φυσικό αέριο το 2009, πολλά έχουν γίνει για να βελτιωθεί η 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην αγορά ενέργειας της ΕΕ. Η κρίση του φυσικού 
αερίου αποκάλυψε τις ευπάθειες των συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ταχεία έγκριση του κανονισμού αριθ. 994/2010 παρέσχε στην Ένωση κάποια 
εργαλεία για να καταπολεμήσει τις μελλοντικές διαταραχές του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο.
Η κρίση του φυσικού αερίου έδειξε την ύπαρξη σημείων συμφόρησης και ελλείψεων στο 
σύστημα εφοδιασμού σε αέριο της ΕΕ και τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπισή τους έχουν 
ληφθεί. Εκκρεμούν ωστόσο ζητήματα όπως αυτό της εξασφάλισης του ασφαλούς 
εφοδιασμού σε ανταγωνιστικές τιμές για τους ευρωπαίους πολίτες. Στις εκκρεμότητες 
περιλαμβάνονται και οι διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας μεταξύ κρατών 
μελών και τρίτων χωρών.

Όπως διακηρύσσεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενεργειακή πολιτική της 
Ένωσης έχει ως στόχο να διασφαλίζει τη λειτουργία και τον ενεργειακό εφοδιασμό της 
αγοράς ενέργειας. Ενίοτε τα κράτη μέλη συνάπτουν συμβάσεις με τρίτες χώρες που ενδέχεται 
να έχουν επίπτωση στη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Μολονότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι συμβάσεις εφοδιασμού σε ενέργεια συνάπτονται μεταξύ 
εμπορικών επιχειρήσεων, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στις οποίες απαιτείται η συνδρομή 
του κράτους μέλους υπό τη μορφή διακυβερνητικής συμφωνίας. Αυτές οι περιπτώσεις 
αφορούν ως επί το πλείστον την ανάπτυξη υποδομής μεταφοράς αερίου για την οποία 
χρειάζονται επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Για να δοθούν εγγυήσεις σε προμηθευτές τρίτων 
χωρών όσον αφορά την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα του νομικού συστήματος, 
συνάπτεται διακυβερνητική συμφωνία. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί το γεγονός ότι ενίοτε ο 
σκοπός της τρίτης χώρας είναι να δεσμεύσει το κράτος μέλος ότι θα εξασφαλίσει την 
εμπορική σύμβαση ή να κατοχυρώσει μονοπωλιακή θέση στον ενεργειακό εφοδιασμό μέσω 
ιδιαίτερης υποδομής.

Για να αποφευχθεί παραβίαση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς στον ενεργειακό τομέα, 
χρειάζεται ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τις διακυβερνητικές 
συμφωνίες στον εν λόγω τομέα. Οι πληροφορίες για τις συμφωνίες αυτές πρέπει να 
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κυκλοφορούν στα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να έχει γνώση των υφισταμένων 
συμβάσεων και των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή μπορεί να παράσχει στα 
κράτη μέλη εμπειρογνωμοσύνη και να συντονίσει τις κοινές προσπάθειες για να 
εξασφαλισθεί η συμμόρφωση των διακυβερνητικών συμφωνιών με τους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο οι διακυβερνητικές 
συμφωνίες με τρίτες χώρες που έχουν αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά για την ενέργεια να 
υποβάλλονται στην Επιτροπή για αξιολόγηση. Για να αποφεύγεται η διπλή υποβολή 
εκθέσεων στην Επιτροπή, πρέπει να τονισθεί ότι οι διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν 
ήδη κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 994/2010 δεν χρειάζεται να υποβληθούν 
πάλι στην Επιτροπή προς ενημέρωση. Το ίδιο πρέπει να εφαρμόζεται και αντίστροφα.

Όπως δείχνει η εμπειρία, η συμμετοχή της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις με τρίτους 
μπορεί να έχει θετική επίδραση στην έκβαση των συνομιλιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο το δικαίωμα συμμετοχής της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις πρέπει να διευρυνθεί.  
Η παρουσία της Επιτροπής θα βοηθήσει να εξασφαλισθεί αποτέλεσμα το οποίο θα συνάδει 
προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, παρέχοντας σαφώς με τον τρόπο αυτό τη 
βεβαιότητα στις εταιρείες ότι η συγκεκριμένη σύμβαση είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της 
ΕΕ. Οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν τη διαβεβαίωση ότι η διακυβερνητική συμφωνία δεν 
παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ, και ότι δεν θα υποβληθεί σε διαδικασία λόγω παραβάσεως, 
το αποτέλεσμα της οποίας θα μπορούσε να είναι δαπανηρό για την εμπλεκόμενη εταιρεία. Η 
μεγαλύτερη συμμετοχή της Επιτροπής θα πρέπει να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και με τον τρόπο αυτό να αυξήσει την ασφάλεια 
δικαίου για τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η συμμόρφωση με τις συστάσεις που εκδίδει η Επιτροπή εξαρτάται 
τα κράτη μέλη. Ο στόχος αυτής της νομοθετικής πράξης είναι να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια των διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη στον 
τομέα της ενέργειας και να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη έχουν επίγνωση της 
συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης της συμφωνίας προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.
Η Επιτροπή θα πρέπει να ετοιμάσει μη δεσμευτικές τυποποιημένες ρήτρες τις οποίες τα 
κράτη μέλη θα ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν. Αυτές οι ρήτρες θα εξασφαλίσουν ότι η 
διακυβερνητική συμφωνία δεν παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ.

Η παρούσα νομοθετική πράξη δεν αφορά τις συμφωνίες μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων, 
εκτός εάν αυτές αποτελούν μέρος μιας διακυβερνητικής συμφωνίας. Οι συμφωνίες μεταξύ 
χωρών υπό κανονικές συνθήκες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν,  αλλά λόγω του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα του επιχειρηματικού τομέα, δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι οι εταιρείες ενέργειας 
αποτελούν μέρος μιας διακυβερνητικής συμφωνίας. Η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς 
εγγυήσεις για τις εταιρείες εκείνη σχετικά με το ότι η καθημερινή επιχειρηματική 
δραστηριότητά τους δεν θα επηρεασθεί από την απόφαση αυτή. Επιπλέον, για να 
εξασφαλισθεί ότι οι εμπορικές πληροφορίες δεν διαβιβάζονται στα άλλα κράτη μέλη, πρέπει 
να προσδιορίζεται περαιτέρω τι είδους πληροφορίες μπορεί να χαρακτηρίζονται 
εμπιστευτικές. Αυτό θα πρέπει να παράσχει τις κατάλληλες εγγυήσεις για τις επιχειρήσεις.

Συμφωνίες που αφορούν τομέα συντρεχουσών αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των 
κρατών μελών πρέπει να συνάδουν προς το δίκαιο της Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη της εντοπισμένης 
ασυμβατότητας στις διακυβερνητικές συμφωνίες με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας.
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Τούτο είναι απαραίτητο μέτρο για να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία και η ασφάλεια της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη.


