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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) Περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά 
τις µελλοντικές 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 µπορούσε να 
συµβάλει σε συνοχή µεταξύ των κρατών 
µελών, τήρηση της ενωσιακής 
νοµοθεσίας ή ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασµού της Ένωσης. Θα πρέπει 
συνεπώς τα κράτη µέλη να ενηµερώνουν 
την Επιτροπή πριν από την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε νέες 
διακυβερνητικές συµφωνίες ή 

τροποποιήσεις υφιστάµενων 

διακυβερνητικών συµφωνιών. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να 

ενηµερώνεται τακτικά για τις υπό εξέλιξη 

διαπραγµατεύσεις Τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καλούν 
την Επιτροπή να συµµετέχει στις 
διαπραγµατεύσεις ως παρατηρητής. 

 Η Επιτροπή πρέπει να έχει επίσης τη 
δυνατότητα να συµµετέχει ως 
παρατηρητής εφόσον το ζητήσει. Και τα 
κράτη µέλη θα πρέπει 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 
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δυνατότητα να παρέχει συµβουλή σχετικά 
µε τον τρόπο αποφυγής ασυµβατότητας 
µε το δίκαιο της Ένωσης και να επισύρει 
την προσοχή στους στόχους της 
ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης και 
την αρχή της αλληλεγγύης µεταξύ των 
κρατών µελών. 

Or. en 
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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) Προκειµένου να διασφαλίσουν 
περισσότερη διαφάνεια και να αποφύγουν 
ενδεχόµενες συγκρούσεις µε το δίκαιο της 
Ένωσης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
έχουν την επιλογή να ενηµερώνουν την 
Επιτροπή, πριν την σύναψη µιας νέας 
διακυβερνητικής συµφωνίας µε µια τρίτη 
χώρα, για την προβλεπόµενη 
διακυβερνητική συµφωνία. Σε περίπτωση 
που κράτος µέλος το οποίο έχει 
διαπραγµατευθεί µία διακυβερνητική 
συµφωνία την έχει ενηµερώσει πριν από 
το πέρας των διαπραγµατεύσεων και της 
έχει υποβάλει το σχέδιο διακυβερνητικής 
συµφωνίας, η Επιτροπή θα πρέπει 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. 

Or. en 
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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. Πριν ή κατά τις διαπραγµατεύσεις µε 
τρίτη χώρα σχετικά µε διακυβερνητική 
συµφωνία ή την τροποποίηση 
υφιστάµενης διακυβερνητικής 
συµφωνίας, τα κράτη µέλη µπορεί να 
ενηµερώνουν γραπτώς την Επιτροπή 
σχετικά µε τους στόχους των 

διαπραγµατεύσεων, τις διατάξεις που 
πρέπει να εξετασθούν στις 
διαπραγµατεύσεις και τυχόν άλλες 
σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση 
αυτή, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος 
ενηµερώνει την Επιτροπή τακτικά για τις 

υπό εξέλιξη διαπραγµατεύσεις. 
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 Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
ενηµερωθεί στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να 
συµβουλεύσει το διαπραγµατευόµενο 
κράτος µέλος σχετικά µε το πώς να 
αποφύγει την ασυµβατότητα µεταξύ των 
διακυβερνητικών συµφωνιών που 
αποτέλεσαν το αντικείµενο 
διαπραγµατεύσεων και του δικαίου της 
Ένωσης. 

Or. en 
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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. 

Σε περίπτωση που κράτος µέλος 
ενηµερώσει την Επιτροπή σύµφωνα µε το 

άρθρο 3, παρ. 2, για διαπραγµατεύσεις µε 
τρίτη χώρα για διακυβερνητική 
συµφωνία ή την τροποποίηση 
υφιστάµενης διακυβερνητικής συµφωνίας, 

το εν λόγω κράτος µέλος µπορεί να 
ζητήσει τη συνδροµή της Επιτροπής στις 

διαπραγµατεύσεις αυτές. 

 Κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφερόµενου 
κράτους µέλους, η Επιτροπή δύναται να 
συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις ως 
παρατηρητής. 

 Σε περίπτωση που η Επιτροπή 
συµµετάσχει ως παρατηρητής, µπορεί να 
συµβουλεύσει το διαπραγµατευόµενο 
κράτος µέλος σχετικά µε το πώς να 
αποφύγει την ασυµβατότητα µεταξύ των 
διαπραγµατευθεισών διακυβερνητικών 
συµφωνιών και του δικαίου της Ένωσης. 

Or. en 

 

 

 


