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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
*
 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 για τη θέσπιση µηχανισµού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές 

συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών στον τοµέα της ενέργειας 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

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

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους 

πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
1  EE C 68 της 6.3.2012, σ. 65. 
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Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών ▌, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία1, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από τα κράτη µέλη να ενηµερώνουν την Επιτροπή από 
την 1η Ιανουαρίου 2012, σχετικά µε όλες τις νέες και τις υφιστάµενες διµερείς συµφωνίες 
τους µε τρίτες χώρες στον τοµέα της ενέργειας. Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει τις 
πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των κρατών µελών, υπό την κατάλληλη µορφή, 
λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προστασία των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. 

(2) Το άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ▌απαιτεί από τα κράτη µέλη 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 θα πρέπει, εποµένως, να αποφεύγουν ή να εξαλείφουν 
οποιαδήποτε ασυµβατότητα µεταξύ του δικαίου της Ένωσης και των διεθνών συµφωνιών 
που συνάπτουν µεταξύ τους και µε τρίτες χώρες. 

                                                 
1  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της … 
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(3) Η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας προϋποθέτει ότι η ενέργεια που 
εισάγεται στην Ένωση ▌διέπεται πλήρως από τους κανόνες για τη δηµιουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Εάν η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν λειτουργεί σωστά, η 
Ένωση έρχεται σε δύσκολη και µειονεκτική θέση όσον αφορά την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασµού της και υπονοµεύονται οιαδήποτε δυνητικά οφέλη θα 
πρόσφερε στους ευρωπαίους καταναλωτές και την ευρωπαϊκή βιοµηχανία. 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 τηρούν το δίκαιο της Ένωσης και διασφαλίζουν πράγµατι τον 
ενεργειακό εφοδιασµό. Από τη διαφάνεια αυτή θα διευκολυνθεί τόσο η επίτευξη 
στενότερης συνεργασία εντός της Ένωσης στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων όσον 
αφορά την ενέργεια, όσο και η επίτευξη των  µακροπρόθεσµων  πολιτικών στόχων της 
Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια, το κλίµα και την ασφάλεια του ενεργειακού 
ανεφοδιασµού. 

(4) Ένας νέος µηχανισµός ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει εποµένως να θεσπισθεί. Θα 
πρέπει να καλύπτει µόνο τις διακυβερνητικές συµφωνίες οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας ή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού στην Ένωση, 
καθώς τα δύο αυτά θέµατα είναι άρρηκτα συνδεδεµένα. Θα πρέπει να εµπίπτει στην 
ευθύνη των κρατών µελών να αξιολογούν αρχικά εάν µία διακυβερνητική συµφωνία ή 
άλλο κείµενο στο οποίο παραπέµπει ρητώς  διακυβερνητική συµφωνία έχει επίπτωση 
στην εσωτερική αγορά ενέργειας ή την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασµού στην 
Ένωση. Σε περίπτωση αµφιβολίας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαβουλεύονται την 
Επιτροπή. Σε γενικά πλαίσια, οι συµφωνίες που δεν ισχύουν ή δεν εφαρµόζονται πλέον 
δεν έχουν επίπτωση στην εσωτερική αγορά ενέργειας η στην ασφάλεια του ενεργειακού 
ανεφοδιασµού στην Ένωση και συνεπώς δεν θα πρέπει να καλύπτονται από αυτό το 
µηχανισµό ανταλλαγής πληροφοριών. Ο µηχανισµός ανταλλαγής πληροφοριών θα 
πρέπει να περιλαµβάνει ειδικότερα 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 ▌. 

(5) Θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον µηχανισµό ανταλλαγής πληροφοριών οι 
διακυβερνητικές συµφωνίες των οποίων το πλήρες κείµενο πρέπει να κοινοποιείται στην 
Επιτροπή δυνάµει άλλων πράξεων της Ένωσης. Ωστόσο, η απαλλαγή αυτή δεν θα πρέπει 
να εφαρµόζεται σε διακυβερνητικές συµφωνίες µε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη χρήση των υποδοµών φυσικού αερίου και στην 
προµήθεια φυσικού αερίου, οι οποίες πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύµφωνα 
µε το άρθρο 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τα 
µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο ▌4.  Οι εν λόγω συµφωνίες θα 
πρέπει στο εξής να κοινοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στην 
παρούσα απόφαση. Για να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, θα πρέπει να θεωρείται ότι οι 
κοινοποιήσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση πληρούν την 
υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 994/2010. 

                                                 
4 ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 1. 
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(6α) Οι διακυβερνητικές συµφωνίες σχετικά µε θέµατα αρµοδιότητας της Συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας δεν εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής της παρούσας απόφασης. 

(7) Η παρούσα απόφαση δεν δηµιουργεί υποχρεώσεις όσον αφορά τις συµφωνίες µεταξύ 
εµπορικών επιχειρήσεων ▌. ∆εν εµποδίζει ωστόσο κράτη µέλη να διαβιβάσουν σε 
εθελοντική βάση στην Επιτροπή εµπορικές συµφωνίες που αναφέρονται ρητά σε 
διακυβερνητικές συµφωνίες. Επιπλέον, καθώς οι εµπορικές συµφωνίες είναι δυνατόν 
να περιέχουν κανονιστικές διατάξεις, οι εµπορικές επιχειρήσεις που διαπραγµατεύονται 
εµπορικές συµφωνίες µε φορείς εκµετάλλευσης από τρίτες χώρες θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν καθοδήγηση από την Επιτροπή προκειµένου να αποφεύγονται 
πιθανές συγκρούσεις µε το δίκαιο της Ένωσης. 

(8) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις υφιστάµενες 
▌διακυβερνητικές συµφωνίες που έχουν θέσει σε ισχύ ή οι ποίες εφαρµόζονται 
προσωρινά κατά την έννοια του άρθρου 25 της Σύµβασης της Βιέννης περί του δικαίου 
των Συνθηκών, καθώς και όλες τις νέες διακυβερνητικές συµφωνίες. 

(9) Περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις µελλοντικές διακυβερνητικές συµφωνίες που 
θα αποτελέσουν το αντικείµενο διαπραγµάτευσης ή που αποτελούν τώρα το 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών στον τοµέα 
της ενέργειας θα µπορούσαν να συµβάλουν στη συνοχή όσον αφορά τις προσεγγίσεις 
των κρατών µελών στις εν λόγω συµφωνίες, καθώς και στην τήρηση του δικαίου της 
Ένωσης και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού στην Ένωση. Θα πρέπει 
συνεπώς τα κράτη µέλη  να έχουν την επιλογή να ενηµερώνουν την Επιτροπή για 
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε νέες διακυβερνητικές συµφωνίες ή τροποποιήσεις 
υφιστάµενων διακυβερνητικών συµφωνιών. Στις περιπτώσεις που τα κράτη µέλη 
κάνουν χρήση της επιλογής αυτής, η Επιτροπή θα πρέπει να ενηµερώνεται τακτικά για 
την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να καλούν την Επιτροπή να συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις ως παρατηρητής.  
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Η Επιτροπή θα πρέπει εξάλλου να έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει ως παρατηρητής 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, κατόπιν έγκρισης του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους. 
Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τη συνδροµή της 
Επιτροπής κατά τις διαπραγµατεύσεις τους µε τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει συµβουλή σχετικά µε τον τρόπο 
αποφυγής ασυµβατότητας µε το ∆ίκαιο της Ένωσης και να επισύρει την προσοχή 
στους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης και την αρχή της αλληλεγγύης 
µεταξύ των κρατών µελών. 

(9α) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συµβατότητα των υφιστάµενων 
διακυβερνητικών συµφωνιών µε το δίκαιο της Ένωσης. Σε περίπτωση 
ασυµβατότητας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα µε 
σκοπό να βρεθεί κατάλληλη λύση για την εξάλειψη της εντοπισµένης ασυµβατότητας. 

(10) Προκειµένου τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν περισσότερη διαφάνεια και να 
αποφύγουν ενδεχόµενες συγκρούσεις µε το δίκαιο της Ένωσης, θα πρέπει να έχουν την 
επιλογή να ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε νέα διακυβερνητική συµφωνία µε 
τρίτη χώρα, πριν ή κατά τη διάρκεια των οικείων διαπραγµατεύσεων.  Σε περίπτωση 
που κράτος µέλος το οποίο έχει διαπραγµατευθεί µία διακυβερνητική συµφωνία έχει 
ενηµερώσει σχετικά την Επιτροπή πριν από το πέρας των διαπραγµατεύσεων και της 
έχει υποβάλει το σχέδιο διακυβερνητικής συµφωνίας, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ενηµερώσει το εν λόγω κράτος µέλος σχετικά µε τη γνώµη της για τη 
συµβατότητα της διαπραγµατευθείσας συµφωνίας προς το δίκαιο της Ένωσης. Η 
Επιτροπή έχει το δικαίωµα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σύµφωνα µε το 
άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όταν 
κρίνει ότι ένα κράτος µέλος έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της 
ΣΛΕΕ.  
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(11) Όλες οι τελικές, κυρωµένες διακυβερνητικές συµφωνίες που καλύπτει η παρούσα 
απόφαση θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή, προκειµένου να είναι δυνατή η 
ενηµέρωση όλων των λοιπών κρατών µελών. 

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη διάθεση όλων των λοιπών κρατών µελών όλες τις 
πληροφορίες που λαµβάνει, σε ασφαλή ηλεκτρονική µορφή. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
ικανοποιεί τα αιτήµατα των κρατών µελών για τον χειρισµό των πληροφοριών που 
υποβάλλονται σε αυτήν 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 
πραγµατοποιεί τη δική της αξιολόγηση. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι αρµόδια για τη 
διασφάλιση της εφαρµογής της ρήτρας εµπιστευτικότητας. Τα αιτήµατα για 
εµπιστευτικότητα δεν θα πρέπει να 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 Επιτροπής1. 

(12α) Όταν ένα κράτος µέλος κρίνει ότι µια διακυβερνητική συµφωνία είναι εµπιστευτική, 
θα πρέπει να διαβιβάζει στην Επιτροπή µία σύνοψή της προκειµένου να 
γνωστοποιηθεί και στα υπόλοιπα κράτη µέλη. 

                                                 
1  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43. 
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(13) Η µόνιµη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε διακυβερνητικές συµφωνίες σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη βέλτιστων 
πρακτικών. Με βάση αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει, 
όπου είναι απαραίτητο σε συνεργασία µε την Εξωτερική Υπηρεσία Ευρωπαϊκής 
∆ράσης (ΕΥΕ∆) σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, προαιρετικά 
πρότυπα  ρητρών προς χρήση σε διακυβερνητικές συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και 
τρίτων χωρών. Η χρήση των εν λόγω προτύπων προαιρετικών  ρητρών στόχο έχει την 
αποφυγή συγκρούσεων των διακυβερνητικών συµφωνιών µε το δίκαιο της ένωσης, 
ειδικότερα µε το δίκαιο περί ανταγωνισµού  και τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, και συγκρούσεων µε διεθνείς συµφωνίες που συνάπτει η Ένωση. Η χρήση 
τους θα πρέπει να είναι προαιρετική και το περιεχόµενό τους θα πρέπει να είναι δυνατό 
να προσαρµόζεται στις εκάστοτε  περιστάσεις.  

(13α) Λόγω της ύπαρξης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και των στόχων ενεργειακής 
πολιτικής της Ένωσης,  τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως υπόψη τους 
εν λόγω στόχους κατά τη διαπραγµάτευση διακυβερνητικών συµφωνιών στον τοµέα 
της ενέργειας που έχουν επίπτωση στην ενεργειακή πολιτική της Ένωσης. 

(14) Η βελτίωση της αµοιβαίας γνώσης των υφιστάµενων και των νέων διακυβερνητικών 
συµφωνιών θα καταστήσει δυνατό τον καλύτερο συντονισµό σε θέµατα ενέργειας µεταξύ 
των κρατών µελών, καθώς και 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 στον τοµέα των 
διακυβερνητικών συµφωνιών. 
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(14α) Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει το συντονισµό µεταξύ των 
κρατών µελών προκειµένου να ενισχύσει το συνολικό στρατηγικό ρόλο της Ένωσης 
µέσω σθεναρής και αποτελεσµατικής συντονισµένης προσέγγισης έναντι των χωρών 
παραγωγής, διαµετακόµισης και κατανάλωσης.  

(15) Ο µηχανισµός ανταλλαγής πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των αξιολογήσεων που 
θα κάνουν τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή του, δεν θίγει την εφαρµογή των κανόνων 
της Ένωσης σχετικά µε τις παραβάσεις, κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισµό, 

 ▌ 

(15α) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει αν η απόφαση αυτή είναι επαρκής και 
αποτελεσµατική για να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση των διακυβερνητικών 
συµφωνιών µε το δίκαιο της Ένωσης και ένα υψηλό επίπεδο συντονισµού µεταξύ των 
κρατών µελών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συµφωνίες στον ενεργειακό τοµέα. 

(15β) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της απόφασης αυτής, συγκεκριµένα η ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συµφωνίες στον ενεργειακό τοµέα, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη µέλη και µπορεί, λόγω των αποτελεσµάτων της απόφασης αυτής, να 
επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση µπορεί να εγκρίνει µέτρα, σύµφωνα 
µε την αρχή της επικουρικότητας που εκτίθεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου 
αυτού όρια, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
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Άρθρο 1 
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται µηχανισµός ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των 
κρατών µελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις διακυβερνητικές συµφωνίες στον τοµέα 
της ενέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. 

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. 

 Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται σε 
διακυβερνητικές συµφωνίες που θα γνωστοποιηθούν  στην Επιτροπή σύµφωνα µε το 
άρθρο 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 994/2010. 

 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

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

(1) «διακυβερνητική συµφωνία»: νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ ενός ή 
περισσότερων κρατών µελών και µιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών η οποία έχει 
αντίκτυπο στην επιχειρησιακή εκµετάλλευση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας ή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Ένωσης· ωστόσο, σε 
περίπτωση που η νοµικά δεσµευτική συµφωνία αυτή καλύπτει και άλλα θέµατα, µόνον 
οι διατάξεις που σχετίζονται µε την ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένων των γενικών 
διατάξεων που εφαρµόζονται για τις εν λόγω σχετικές προς την ενέργεια διατάξεις, 
συνιστούν «διακυβερνητική συµφωνία»· 
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(2)  «υφιστάµενη διακυβερνητική συµφωνία» σηµαίνει µία διακυβερνητική συµφωνία η 
οποία έχει τεθεί σε ισχύ ή εφαρµόζεται προσωρινά πριν από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 3 
 Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών και της Επιτροπής  

1. Το αργότερο µέχρι …*, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις υφιστάµενες 
διακυβερνητικές συµφωνίες, συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων και όλων των 
τροποποιήσεων τους. Όταν οι εν λόγω υφιστάµενες διακυβερνητικές συµφωνίες 
παραπέµπουν ρητά σε άλλα κείµενα, τα κράτη µέλη υποβάλλουν και αυτά στην 
Επιτροπή τα άλλα αυτά 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, η εν λόγω υποχρέωση δεν 
υφίσταται όσον αφορά  συµφωνίες µεταξύ εµπορικών επιχειρήσεων. 

Υφιστάµενες διακυβερνητικές συµφωνίες οι οποίες, κατά την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το 
άρθρο 13, παράγραφος 6 στοιχείο α), του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 994/2010, θεωρείται 
ότι έχουν υποβληθεί  για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, υπό τον όρο ότι η εν 
λόγω κοινοποίηση πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου. Το αργότερο µέχρι  …, 
τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε το εάν µέρος των εν λόγω 
διακυβερνητικών συµφωνιών πρέπει να θεωρηθεί ως εµπιστευτικό και εάν οι 
παρεχόµενες πληροφορίες µπορούν να γνωστοποιηθούν και σε άλλα κράτη µέλη. 

                                                 
*  ΕΕ: να εισαχθεί η ηµεροµηνία: τρεις µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

απόφασης. 
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Στην περίπτωση που, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, ένα κράτος µέλος 
υποβάλει στην Επιτροπή υφιστάµενες διακυβερνητικές συµφωνίες που επίσης 
εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 13 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 994/2010, θα θεωρείται ότι πληρούν την υποχρέωση κοινοποίησης που 
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.  

1α.  Στην περίπτωση που η Επιτροπή, κατά την πρώτη της αξιολόγηση, αµφιβάλλει ως 
προς τη συµβατότητα µε το δίκαιο της Ένωσης, των συµφωνιών που της 
υποβάλλονται βάσει της παραγράφου 1, ειδικότερα ως προς τη συµβατότητα µε το 
δίκαιο περί ανταγωνισµού της Ένωσης και τη νοµοθεσία για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας, ενηµερώνει σχετικά τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη εντός 9 µηνών από την 
υποβολή των εν λόγω συµφωνιών.  

2. Πριν ή κατά τις διαπραγµατεύσεις µε τρίτη χώρα σχετικά µε διακυβερνητική συµφωνία 
ή την τροποποίηση υφιστάµενης διακυβερνητικής συµφωνίας, τα κράτη  µέλη  δύνανται 
να ενηµερώνουν γραπτώς την Επιτροπή σχετικά µε τους στόχους των διαπραγµατεύσεων 
και τις διατάξεις που πρέπει να εξετασθούν στις διαπραγµατεύσεις και δύνανται να 
κοινοποιούν οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή. Στην περίπτωση 
που το κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή για τις διαπραγµατεύσεις αυτές, το 
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή τακτικά για την πρόοδο των 
διαπραγµατεύσεων. 

 Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος υποδεικνύει στην Επιτροπή εάν οι πληροφορίες που 
υποβλήθηκαν σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο µπορούν να γνωστοποιηθούν σε όλα τα 
άλλα κράτη µέλη. Στην περίπτωση που το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος υπέδειξε ότι οι 
πληροφορίες µπορούν να γνωστοποιηθούν, η Επιτροπή καθιστά τις πληροφορίες που 
παρελήφθησαν προσβάσιµες σε όλα κα κράτη µέλη υπό ασφαλή ηλεκτρονική µορφή, 
µε εξαίρεση τα εµπιστευτικά τµήµατα σύµφωνα µε το άρθρο 3α.  

2α. Σε περίπτωση που κράτος µέλος ενηµερώσει την Επιτροπή για τις διαπραγµατεύσεις 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται να παράσχει συµβουλές  
σχετικά µε το πώς να αποφευχθεί η ασυµβατότητα της διακυβερνητικής συµφωνίας ή 
της τροποποίησης υφιστάµενης διακυβερνητικής συµφωνίας που τελεί υπό 
διαπραγµάτευση  µε το δίκαιο της Ένωσης. 
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3. Μετά την κύρωση διακυβερνητικής συµφωνίας ή τροποποίησης διακυβερνητικής 
συµφωνίας, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή τη 
διακυβερνητική συµφωνία ή την τροποποίηση, συµπεριλαµβανοµένων των 
παραρτηµάτων της συµφωνίας ή της τροποποίησης. 

 Στην περίπτωση που η διακυβερνητική συµφωνία ή η τροποποίηση διακυβερνητικής 
συµφωνίας  παραπέµπει ρητά σε άλλα κείµενα, τα κράτη µέλη υποβάλλουν επίσης 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, η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όσον 
αφορά  συµφωνίες µεταξύ εµπορικών επιχειρήσεων. 

3α. Με επιφύλαξη της παραγράφου 3β του παρόντος άρθρου και του άρθρου 3α, η 
Επιτροπή καθιστά τα έγγραφα που λαµβάνει σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 
προσβάσιµα υπό ασφαλή ηλεκτρονική µορφή σε όλα τα υπόλοιπα κράτη µέλη. 
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3β. Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος ζητήσει από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 
3α, να µην καταστήσει υφιστάµενη διακυβερνητική συµφωνία, τροποποίησή 
υφιστάµενης διακυβερνητικής συµφωνίας  ή νέα διακυβερνητική συµφωνία 
προσβάσιµη στα λοιπά κράτη µέλη, καταρτίζει σύνοψη των υποβληθεισών 
πληροφοριών. Η σύνοψη αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία όσον 
αφορά την εν λόγω συµφωνία ή την εν λόγω τροποποίηση: 

α) το θεµατικό πεδίο,  

β) το στόχο και το πεδίο, 

γ) τη διάρκεια, 

δ) τα συµβαλλόµενα µέρη, και  

ε) πληροφορίες σχετικά µε τα κύρια στοιχεία.  

 Η Επιτροπή καθιστά προσβάσιµες τις συνόψεις  που λαµβάνει σε όλα τα λοιπά κράτη 
µέλη, σε ηλεκτρονική µορφή. 

Άρθρο 3α 
Εµπιστευτικότητα 

1. Κατά την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφοι 1 
έως 3α, τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να επισηµαίνουν αν κάποιες από τις 
παρεχόµενες πληροφορίες, εµπορικές ή άλλης φύσεως πληροφορίες, η αποκάλυψη των 
οποίων θα µπορούσε να βλάψει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των 
εµπλεκοµένων µερών, πρέπει να θεωρηθούν εµπιστευτικές και εάν είναι δυνατόν να 
γνωστοποιηθούν στα λοιπά κράτη µέλη. Η Επιτροπή ακολουθεί αυτές τις 
επισηµάνσεις.  

2. Τα αιτήµατα για εµπιστευτικότητα σύµφωνα µε το άρθρο αυτό δε περιορίζουν την 
πρόσβαση της ίδιας της Επιτροπής σε εµπιστευτικές πληροφορίες. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα περιορίζεται 
αποκλειστικά στις υπηρεσίες της Επιτροπής που έχουν απόλυτη ανάγκη να λάβουν 
αυτές τις πληροφορίες. 
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Άρθρο 4 
Συνδροµή της Επιτροπής 

Σε περίπτωση που κράτος µέλος ενηµερώσει την Επιτροπή για διαπραγµατεύσεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 παράγραφος 2, το εν λόγω κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή της 
Επιτροπής στις διαπραγµατεύσεις αυτές. 

Κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, ή κατόπιν αιτήµατος της 
Επιτροπής και γραπτής έγκρισης του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, η Επιτροπή µπορεί 
να συµµετάσχει στις διαπραγµατεύσεις ως παρατηρητής. 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή συµµετάσχει στις διαπραγµατεύσεις ως παρατηρητής, 
µπορεί να συµβουλεύσει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος σχετικά µε το πώς να αποφύγει την 
ασυµβατότητα της διακυβερνητικής συµφωνίας ή της τροποποίησης που τελεί υπό 
διαπραγµάτευση µε το δίκαιο της Ένωσης. 

Άρθρο 5 
Αξιολόγηση συµβατότητας 

1. Στην περίπτωση που κράτος µέλος διαπραγµατεύσεται διακυβερνητική συµφωνία ή 
τροποποίηση υφιστάµενης διακυβερνητικής συµφωνίας και δεν µπόρεσε,  βάσει της 
ιδίας του αξιολόγησης,  να καταλήξει σε σαφές συµπέρασµα σχετικά µε τη 
συµβατότητα της διακυβερνητικής συµφωνίας ή της τροποποίησης που τελεί υπό 
διαπραγµάτευση, προς το δίκαιο της Ένωσης, ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή πριν 
από την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων και της υποβάλλει το σχέδιο συµφωνίας 
ή την τροποποίηση µαζί µε τυχόν παραρτήµατά της.  

2. Η Επιτροπή, εντός τεσσάρων εβδοµάδων από την ηµεροµηνία παραλαβής του σχεδίου 
συµφωνίας ή τροποποίησης συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων της, 
ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος οφείλει σχετικά µε τυχόν αµφιβολίες που 
µπορεί να έχει όσον αφορά τη συµβατότητα του σχεδίου της διακυβερνητικής 
συµφωνίας ή της τροποποίησης προς το δίκαιο της Ένωσης. Θεωρείται ότι η 
Επιτροπή δεν εγείρει αµφιβολίες  εάν δεν απαντήσει εντός της περιόδου αυτής. 
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3. Στην περίπτωση που η Επιτροπή ενηµερώσει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος βάσει 
της παραγράφου 2 ότι έχει  αµφιβολίες, ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος 
για την άποψή της σχετικά µε τη συµβατότητα του οικείου σχεδίου συµφωνίας ή 
τροποποίησης µε το δίκαιο της Ένωσης  εντός 10 εβδοµάδων από την ηµεροµηνία 
παραλαβής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 (περίοδος εξέτασης). Η περίοδος 
εξέτασης µπορεί να παραταθεί µε την έγκριση του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους. 
Θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις εάν δεν γνωµοδοτήσει εντός της 
προθεσµίας εξέτασης. 

4. Οι χρονικές περίοδοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, συντοµεύονται  σε 
συµφωνία µε την Επιτροπή εφόσον απαιτείται από τις περιστάσεις. 

 

Άρθρο 6 
Συντονισµός µεταξύ των κρατών µελών 

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

α) την ανασκόπηση των εξελίξεων όσον αφορά τις διακυβερνητικές συµφωνίες και την 
επιδίωξη συνέπειας και συνοχής στις εξωτερικές ενεργειακές σχέσεις της Ένωσης µε 
τις βασικές χώρες παραγωγής, διαµετακόµισης και κατανάλωσης· 

β) τον εντοπισµό των κοινών προβληµάτων όσον αφορά τις διακυβερνητικές συµφωνίες και 
την εξέταση των καταλλήλων µέτρων για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, 
καθώς και την πρόταση λύσεων όπου απαιτείται· 
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γ) µε βάση τις βέλτιστες πρακτικές και κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη, τη 
διαµόρφωση προαιρετικών προτύπων ρητρών που εάν εφαρµοσθούν θα βελτιώσουν 
σηµαντικά τη συµµόρφωση των µελλοντικών διακυβερνητικών συµφωνιών προς το 
δίκαιο της Ένωσης. 

γα) την υποστήριξη όπου είναι απαραίτητο της ανάπτυξης πολυµερών διακυβερνητικών 
συµφωνιών µε τη συµµετοχή πολλών κρατών µελών ή της Ένωσης συνολικά. 

▌ 

Άρθρο 8 
Υποβολή έκθεσης και επανεξέταση 

1. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά µε 
την εφαρµογή της παρούσας απόφασης. 

2. Στην έκθεση θα εκτιµηθεί ειδικότερα το εύρος στο οποίο η παρούσα απόφαση προάγει 
τη συµµόρφωση των διακυβερνητικών συµφωνιών προς το δίκαιο της Ένωσης, καθώς 
και ένα υψηλό επίπεδο συντονισµού µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τις 
διακυβερνητικές συµφωνίες. Αξιολογείται επίσης ο αντίκτυπος που έχει η παρούσα 
απόφαση στις διαπραγµατεύσεις των κρατών µελών µε τρίτες χώρες και κατά πόσο 
είναι κατάλληλο  το πεδίο εφαρµογής της  παρούσας απόφασης και οι διαδικασίες που 
θεσπίζει. 
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2α. Μετά την υποβολή της πρώτης έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση κάθε τέσσερα έτη στο ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τις πληροφορίες που έχει λάβει σύµφωνα µε 
το άρθρο 3, µε δέουσα προσοχή στις διατάξεις της παρούσας απόφασης περί 
εµπιστευτικότητας.  

 

Άρθρο 9 
 Έναρξη ισχύος 

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

 

Άρθρο 10 
Αποδέκτες 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

…, 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος     Ο Πρόεδρος 

 
___________________ 

 


