ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόµου " Κύρωση της Τελικής Πράξης της
Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, της Συνθήκης για το Χάρτη
Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή
απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήµατα"
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Η ιδέα για µια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας ανάγεται
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Δουβλίνου, οπότε και διατυπώθηκε από τον
Ολλανδό Πρωθυπουργό Lubbers στις 25 Ιουνίου 1990. Οι σχετικές συζητήσεις έλαβαν
χώρα κατά το δεύτερο ήµισυ του 1991 και πήραν µέρος σ' αυτές όλες οι ευρωπαϊκές
χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και
της τέως Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και οι Η.Π.Α. και οι λοιπές µη Ευρωπαϊκές χώρες
του ΟΟΣΑ (µε εξαίρεση
τη Νέα Ζηλανδία).
Στις 17 Δεκεµβρίου 1991, σε ειδική σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στη
Χάγη, οι παραπάνω χώρες (πάνω από 50 συνολικά) και η Κοινότητα κατέληξαν σε
συµφωνία και υπέγραψαν τους στόχους και τις αρχές που εκτίθενται στο Χάρτη. Οι
στόχοι αυτοί είναι η βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασµού, η µεγιστοποίηση της
αποδοτικότητας της παραγωγής, η µετατροπή, µεταφορά, διανοµή και χρήση της
ενέργειας, η αύξηση της ασφάλειας και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών
προβληµάτων.
Οι διαπραγµατεύσεις για τη συνθήκη του Χάρτη Ενέργειας και για το
πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά
περιβαλλοντικά ζητήµατα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς το 1994.
Στις 17 Δεκεµβρίου 1994 υπογράφηκε στη Λισσαβόνα η Συνθήκη του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Ενέργειας. Πενήντα χώρες και µεταξύ αυτών η χώρα µας υπέγραψαν τη Συνθήκη
του Χάρτη (στο εξής αναφέρεται ως Συνθήκη).
Μαζί µε τη Συνθήκη του Χάρτη, υπογράφηκε και το Πρωτόκολλο του Χάρτη
για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήµατα
(εφεξής καλούµενο Πρωτόκολλο).
Αντίθετα από το Χάρτη ο οποίος αποτελεί µια πολιτικού χαρακτήρα διακήρυξη
προθέσεων, η Συνθήκη είναι νοµικά δεσµευτική, δηµιουργώντας δικαιώµατα και
υποχρεώσεις για όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη αυτής.
Η Συνθήκη ορίζει, ότι το εµπόριο υλικών και προϊόντων Ενέργειας µεταξύ
Συµβαλλόµενων Μερών διέπεται από τις διατάξεις της GATT.

Μολονότι η Συνθήκη αναγνωρίζει την αρχή της κυριαρχίας επί των ενεργειακών πόρων,
τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα αναλάβουν τη δέσµευση ότι θα διευκολύνουν την πρόσβαση
στους πόρους και ότι συνεπώς θα τηρούν τους κανόνες περί εξερεύνησης, ανάπτυξης και
απόκτησης των ενεργειακών πόρων µέσα σε πνεύµα διαφάνειας και µη εισαγωγής
διακρίσεων.
Η Συνθήκη διευκολύνει επίσης για όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη την πρόσβαση
στις αγορές, συνεκτιµώντας δεόντως την ανάγκη να µπορούν οι δυνάµεις
της αγοράς να δρουν ελεύθερα και να τονώνουν τον ανταγωνισµό.
Παράλληλα µε τους κανόνες του εµπορίου, η Συνθήκη εξασφαλίζει στις
χώρες και τους επενδυτές τη δυνατότητα διαµετακόµισης µέσω τρίτων
χωρών της ενέργειας που εξάγουν. Σχετικά µε αυτό, η Συνθήκη ορίζει
ότι κάθε ενδιαφερόµενη χώρα πρέπει να λαµβάνει τα µέτρα που είναι
αναγκαία για να διευκολύνεται αυτή η διαµετακόµιση και, πιο συγκεκριµένα, απαγορεύει
στις χώρες µέσω των οποίων γίνεται η διαµετακόµιση να διακόπτουν τη ροή της
ενέργειας όταν ανακύπτουν διαφωνίες σχετικά µε τους όρους της διαµετακόµισης, µέχρις
ότου εξευρεθεί φιλικός διακανονισµός ή εκδοθεί δικαστική απόφαση.
Η προώθηση και προστασία των επενδύσεων αποσκοπεί σε προώθηση των
επενδύσεων και καθιέρωση ενός πρότυπου µεταχείρισης που προβλέπεται
από τη Συνθήκη για τους ξένους επενδυτές.
Η Συνθήκη υποχρεώνει τα Συµβαλλόµενα Μέρη να ενθαρρύνουν και δηµιουργούν
σταθερές, ισότιµες, ευνοϊκές και διαφανείς συνθήκες για την πραγµατοποίηση
επενδύσεων από ξένους επενδυτές.
Μετά την υπογραφή της Συνθήκης, κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος δεσµεύεται
να επιφυλάσσει στους ξένους επενδυτές τουλάχιστον εξίσου καλή µεταχείριση µε αυτήν
που επιφυλάσσει στις εθνικές ή τις εγχώριες εταιρείες ή επενδυτές, στο µετεπενδυτικό
στάδιο κατά το οποίο λαµβάνει χώρα η εκµετάλλευση.
Για το προεπενδυτικό στάδιο, η εφαρµογή της αρχής της εθνικής µεταχείρισης έχει
οργανωθεί σε δύο φάσεις:
- πρώτη φάση: επενδύσεις κατά το προεπενδυτικό στάδιο θα αντιµετωπίζονται είτε µε
βάση τη ρήτρα της εθνικής µεταχείρισης είτε µε βάση τη ρήτρα του πλέον ευνοουµένου
κράτους σε αυτοδεσµευτική βάση ("καλύτερη δυνατή προσπάθεια"), αναλόγως του ποια
είναι η πλεονεκτικότερη.
- δεύτερη φάση (το πολύ τρία χρόνια µετά την υπογραφή): όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη
δεσµεύονται να επεκτείνουν τις διατάξεις περί εθνικής µεταχείρισης στο προεπενδυτικό
στάδιο, σε νοµικώς δεσµευτική βάση.
Οι διαφορές µπορούν να υποδιαιρεθούν σε διαφορές µεταξύ Συµβαλλόµενων
Μερών και διαφορές µεταξύ ενός επενδυτή και ενός Συµβαλλόµενου Μέρους.

Οι µηχανισµοί διευθέτησης διαφορών, οι οποίοι κατ' εξαίρεση σε σχέση
µε πολλές άλλες συνθήκες προσδιορίζονται ενδελεχώς, θα οδηγούν σε
τελικές και δεσµευτικές λύσεις πολλών διαφορών.
Η Συνθήκη προβλέπει ότι, από τη στιγµή που θα υπογραφεί και επικυρωθεί,
δεν θα ισχύουν αµέσως για όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη κατά τον ίδιο τρόπο
όλες οι διατάξεις. Στις χώρες υπό µεταβατικό καθεστώς της οικονοµίας
τους, που χρειάζονται χρόνο για να προσαρµοσθούν προς τις απαιτήσεις
της οικονοµίας της αγοράς, παραχωρούνται µεταβατικές ρυθµίσεις. Η
διάρκεια των µεταβατικών µέτρων πρέπει να είναι η συντοµότερη δυνατή.
Η τελική προβλεπόµενη ηµεροµηνία πέραν της οποίας πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρης
συµµόρφωση µε τις σχετικές υποχρεώσεις είναι η 1η Ιουλίου 2001. Στην
πραγµατικότητα, τα µεταβατικά µέτρα που έχουν ζητήσει οι ανατολικές χώρες
αποδείχθηκαν πολύ περιορισµένα ως προς το πεδίο δράσεως. Η Συνθήκη έχει εφαρµογή
µόνο για προϊόντα και υλικά ενέργειας. Η Συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ από τη στιγµή που
θα την έχουν επικυρώσει τριάντα Συµβαλλόµενα Μέρη. Στο µεταξύ προστίθεται µία
διάταξη περί προσωρινής εφαρµογής αρχής γενοµένης από την ηµέρα της υπογραφής (17
Δεκεµβρίου 1994), στο βαθµό που το επιτρέπουν τα συντάγµατα και οι νοµοθετικές και
κανονιστικές ρυθµίσεις των Συµβαλλόµενων Μερών. Σε θεσµικό πλαίσιο, η Συνθήκη
ιδρύει µια συνδιάσκεψη του Χάρτη στην οποία προσκολλά µια ευέλικτη, περιορισµένων
διαστάσεων γραµµατεία.
Το κείµενο του Πρωτοκόλλου για την Ενεργειακή Απόδοση, στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας αποτέλεσε το στόχο των Εργασιών της
Οµάδας Εργασίας ΙΙΙ, οι εργασίες της οποίας άρχισαν από τον Ιανουάριο
του 1992 και περατώθηκαν το 1994, µε αποτέλεσµα την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
την ίδια ηµέρα µε την υπογραφή της Συνθήκης (Λισσαβόνα 17 Δεκεµβρίου 1994).
Τόσο η σύναψη της Συνθήκης, αλλά και του Πρωτοκόλλου, αποτελεί σηµαντικό βήµα
για την ανάπτυξη συνεργασίας µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και
της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.
Αφ' ενός µεν η Συνθήκη προσφέρει µεγαλύτερη νοµική εξασφάλιση στους
επενδυτές και παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά τις προµήθειες των καταναλωτριών χωρών,
το Πρωτόκολλο αφ' ετέρου, ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος, συγκεκριµένα,
µέσω της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης.
Το Πρωτόκολλο αυτό ορίζει τις αρχές πολιτικής για την προώθηση της
ενεργειακής απόδοσης, ως σηµαντικής πηγής ενέργειας και µείωσης δυσµενών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ενεργειακών συστηµάτων.
Επίσης, παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη προγραµµάτων ενεργειακής
απόδοσης, υποδεικνύει περιοχές συνεργασίας και παρέχει πλαίσιο για
την ανάπτυξη συλλογικής και συντονισµένης δράσης.
Μαζί µε τη Συνθήκη του Χάρτη Ενέργειας και το Πρωτόκολλο Ενεργειακής

Απόδοσης υπογράφηκε και Τελική Πράξη της Διάσκεψης για τον Ευρωπαϊκό
Χάρτη Ενέργειας.
Ι. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το κείµενο της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Ενέργειας περιλαµβάνει το Ιστορικό της Τελικής Συνόδου της Ολοµέλειας
της Διασκέψεως του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας (Λισσαβόνα 16-17 Δεκεµβρίου
1994) κατά την οποία έλαβε χώρα η υπογραφή της Συνθήκης του Χάρτη αλλά και του
Πρωτοκόλλου Ενεργειακής Απόδοσης.
Επίσης, περιλαµβάνει ένα σύντοµο Ιστορικό Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας
και Ερµηνευτικές Δηλώσεις που αφορούν: τη Συνθήκη στο σύνολό της,
και τα άρθρα 1: (σηµείο 5, 6, 8, 12), άρθρο 6, 7 παρ.4, 9 και 10 παρ.4,
14 παρ. 5, άρθρο 19, 22, 23, 24, 26 και 27, άρθρο 29 παρ.2, άρθρο
33, 34, παράρτηµα TFU παρ.1.
Επίσης περιλαµβάνει δηλώσεις των αντιπροσώπων που αφορούν, το άρθρο
1 παρ. 6, άρθρο 5 και 10 παρ.11, το άρθρο 7, το άρθρο 10, το άρθρο
25, το άρθρο 40 και το Παράρτηµα G παρ. 4.
ΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η Συνθήκη αποτελείται από προοίµιο και πενήντα άρθρα που περιλαµβάνονται
σε οκτώ διαφορετικά Μέρη και συµπληρώνονται από µία σειρά παραρτηµάτων.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 1: Περιλαµβάνει τους ορισµούς: "Χάρτης", "Συµβαλλόµενο Μέρος",
"Οργανισµός Περιφερειακής Οικονοµικής Ολοκλήρωσης", "Ενεργειακές Ύλες και
Προϊόντα", "Οικονοµική Δραστηριότητα στον Ενεργειακό Τοµέα", "Επένδυση",
"Επενδυτής", "Διενεργώ Επενδύσεις", "Αποδόσεις", "GATT" ή "GATT 1947" ή "GATT
1994", "Πνευµατική Ιδιοκτησία", "Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας" και
"Πρωτόκολλο", "Διακήρυξη για το Χάρτη Ενέργειας", "Ελευθέρως Μετατρέψιµο
Νόµισµα".
Άρθρο 2: Αναφέρεται στο στόχο της Συνθήκης του Χάρτη. Δηλ. θεσπίζει
νοµικό πλαίσιο για την προώθηση της µακροπρόθεσµης συνεργασίας στον
τοµέα της ενέργειας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 3: Αναφέρεται στις διεθνείς αγορές ενεργειακών υλών και προϊόντων.
Άρθρο 4: Αναφέρει ότι δεν υπάρχει καµία παρέκκλιση από τη GATT και τις συναφείς
πράξεις.
Άρθρο 5: Αναφέρεται στα επενδυτικά µέτρα στον τοµέα του Εµπορίου.
Άρθρο 6: Αναφέρεται στους κανόνες ανταγωνισµού που πρέπει να εφαρµόζονται από τα
Συµβαλλόµενα Μέρη και στους τρόπους αντιµετώπισης µορφών ανταγωνιστικής
συµπεριφοράς.
Άρθρο 7: Αναφέρεται στα µέτρα για διευκόλυνση της διαµετακόµισης ενεργειακών
υλών και προϊόντων. Επίσης, αναφέρεται στον τρόπο επίλυσης διαφοράς για
οποιοδήποτε θέµα προκύπτει από την εν λόγω διαµετακόµιση. Επίσης, περιέχει τους
ορισµούς των όρων "διαµετακόµιση" και "Εγκαταστάσεις Μεταφοράς Ενέργειας".
Άρθρο 8: Αναφέρεται στην προώθηση και διευκόλυνση της πρόσβασης στην
ενεργειακή τεχνολογία και τη µεταφορά της, σε εµπορική βάση και χωρίς
διακρίσεις.
Άρθρο 9: Προβλέπει τη διευκόλυνση και εξασφάλιση
της προσβάσεως στις κεφαλαιαγορές, όσον αφορά την ενθάρρυνση της ροής
κεφαλαίου για τη χρηµατοδότηση εµπορίου ενεργειακών προϊόντων ή ενεργειακών
επενδύσεων.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 10: Περιλαµβάνει τους όρους προστασίας και προώθησης των επενδύσεων που
πραγµατοποιούν επενδυτές ενός Συµβαλλόµενου Μέρους στο έδαφος άλλου
Συµβαλλόµενου Μέρους, καθώς και τα της µεταχειρίσεως που παρέχεται στις εν λόγω
επενδύσεις (µεταχείριση του µάλλον ευνοουµένου κράτους - εθνική µεταχείριση).
Άρθρο 11: Προβλέπει τις δυνατότητες εισόδου και απασχολήσεως στελεχών.
Άρθρο 12: Προβλέπει µη διακριτική µεταχείριση σε περίπτωση ζηµιών
λόγω πολέµου ή άλλης ένοπλης σύρραξης, όσον αφορά την καταβολή αποζηµιώσεων,
καθώς και την υποχρέωση καταβολής αποζηµιώσεως σε περίπτωση ζηµιών από επίταξη.
Άρθρο 13: Προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση απαλλοτριώσεως ή εθνικοποιήσεως
επενδύσεως, η οποία µπορεί να γίνει µόνο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και µε
νόµιµες διαδικασίες.
Άρθρο 14: Προβλέπεται η ελεύθερη µεταφορά της επενδύσεως και της
αποδόσεώς της, σε ελεύθερα µετατρέψιµο νόµισµα, µε ορισµένες ειδικές εξαιρέσεις.

Άρθρο 15: Αναγνωρίζει την υποκατάσταση του ασφαλιστή στα δικαιώµατα του
επενδυτή, σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί βάσει εγγυήσεως, που έχει παρασχεθεί σε
επένδυση, για µη εµπορικούς κινδύνους.
Άρθρο 16: Προβλέπει τις περιπτώσεις εφαρµογής ευνοϊκότερης µεταχείρισης στις
επενδύσεις που καλύπτονται από τη Συνθήκη.
Άρθρο 17: Κατοχυρώνει το δικαίωµα Συµβαλλόµενου Μέρους να µην εφαρµόσει τις
διατάξεις περί προστασίας επενδύσεως της Συνθήκης σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις.
ΜΕΡΟΣ IV
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18: Κατοχυρώνει τα κυριαρχικά δικαιώµατα των Συµβαλλόµενων
Μερών επί των Ενεργειακών τους Πόρων.
Άρθρο 19: Ορίζει ότι τα Συµβαλλόµενα Μέρη οφείλουν να λαµβάνουν προληπτικά
µέτρα ώστε να µειώνουν στο ελάχιστο κάθε επιβλαβή επίπτωση στο περιβάλλον. Ορίζει
την αρχή, σύµφωνα µε την οποία ο ρυπαίνων αναλαµβάνει το κόστος που προκαλεί η
ρύπανση.
Άρθρο 20: Αναφέρεται στη διαφάνεια η οποία πρέπει να διέπει τις κανονιστικές πράξεις
(νόµους, διοικητικές αποφάσεις κ.λπ.) που αφορούν το εµπόριο Ενεργειακών Υλικών και
Προϊόντων. Απαραίτητη η δηµοσίευση νόµων ή αποφάσεων ή συµφωνιών στα πλαίσια
της Συνθήκης, αλλά και λειτουργία γραφείων πληροφόρησης.
Άρθρο 21: Ρυθµίζει θέµατα φορολογίας.
Άρθρο 22: Αναφέρεται στις κρατικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις
µε ειδικά προνόµια. Οι δραστηριότητες και τα δικαιώµατα των επιχειρήσεων αυτών ή
των εν γένει φορέων πρέπει να ασκούνται και να συµβιβάζονται µε τις υποχρεώσεις των
Συµβαλλόµενων Μερών βάσει της παρούσας Συνθήκης.
Άρθρο 23: Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος είναι υπεύθυνο για την πιστή τήρηση
των διατάξεων της παρούσας Συνθήκης από όλες τις περιφερειακές και
τοπικές αρχές που βρίσκονται στην επικράτειά του. Το ίδιο ισχύει και
για τα µέτρα που αναφέρονται στην επίλυση των διαφορών.
Άρθρο 24: Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει έναν αριθµό γενικών εξαιρέσεων
από τις διατάξεις της Συνθήκης οι οποίες όµως δεν ισχύουν για τα άρθρα
12, 13 και 29. Οι εξαιρέσεις αυτές αναφέρονται σε µέτρα που δύναται
να επιβάλλει ένα Συµβαλλόµενο Μέρος και που είναι απαραίτητα για την
προστασία της ζωής, υγείας των ανθρώπων, ζώων και φυτών, στη δίκαιη
κατανοµή των ενεργειακών υλών και προϊόντων σε περιπτώσεις ελλιπούς

εφοδιασµού ή βοήθειας µειονεκτούντων ατόµων ή προστασίας βασικών συµφερόντων
στον τοµέα της ασφάλειας κ.λπ..
Άρθρο 25: Το άρθρο αυτό αναφέρει ότι ένα Συµβαλλόµενο Μέρος που µετέχει
σε Συµφωνία Οικονοµικής Ολοκλήρωσης ("ΣΟΟ") δεν έχει υποχρέωση να
επεκτείνει οποιαδήποτε προτιµησιακή µεταχείριση που απολαύει στα πλαίσια της ΣΟΟ
σε άλλα Συµβαλλόµενα Μέρη που δεν µετέχουν στην εν λόγω ΣΟΟ.
ΜΕΡΟΣ V
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 26: Προβλέπει τον τρόπο επίλυσης διαφορών µεταξύ επενδυτή Συµβαλλόµενου
Μέρους και του Συµβαλλόµενου Μέρους στο οποίο έχει εγκατασταθεί η επένδυση.
Άρθρο 27: Προβλέπει τον τρόπο επίλυσης διαφορών, σχετικών µε την
ερµηνεία ή την εφαρµογή της Συνθήκης, µεταξύ των Συµβαλλόµενων Μερών.
Άρθρο 28: Αναφέρεται σε περιπτώσεις µη εφαρµογής του άρθρου 27 σε
ορισµένες διαφορές (άρθρο 5 και 29).
ΜΕΡΟΣ IV
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29: Το άρθρο αυτό ισχύει για το Εµπόριο Ενεργειακών
Υλών και Προϊόντων εφόσον ένα Συµβαλλόµενο Μέρος δεν έχει προσχωρήσει
στη GATT 1947 και τις Συναφείς Πράξεις ούτε στη GATT 1994 και τις
Συναφείς Πράξεις.
Άρθρο 30: Αναφέρεται στο συσχετισµό της Συνθήκης του Χάρτη µε τις εξελίξεις στις
διεθνείς εµπορικές ρυθµίσεις.
Άρθρο 31: Αναφέρεται στον εξοπλισµό το σχετικό µε την ενέργεια.
Άρθρο 32: Περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις, σύµφωνα µε τις οποίες τα
Συµβαλλόµενα Μέρη που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τ µπορούν να αναστέλλουν
προσωρινά την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ορισµένες
διατάξεις της παρούσας Συνθήκης.
Άρθρο 33: Αναφέρεται στα Ειδικά Πρωτόκολλα των οποίων τη διαπραγµάτευση
προβλέπει η Διάσκεψη του Χάρτη, προκειµένου να επιδιωχθεί η επίτευξη των στόχων
και των αρχών του Χάρτη.
Άρθρο 34: Προβλέπει τις συνεδριάσεις αλλά και τα καθήκοντα της Διάσκεψης του
Χάρτη Ενέργειας.
Άρθρο 35: Προβλέπει τα καθήκοντα της Γραµµατείας του Χάρτη.

Άρθρο 36: Αναφέρεται στον τρόπο ψηφοφορίας κατά τις συνεδριάσεις της Διάσκεψης
του Χάρτη.
Άρθρο 37: Προβλέπει τους τρόπους χρηµατοδοτήσεως των οργάνων του Χάρτη.
ΜΕΡΟΣ VII
Άρθρο 38: Αναφέρει το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η Συνθήκη είναι ανοικτή στη
Λισσαβόνα για υπογραφή από τα Κράτη και τους Οργανισµούς (από 17.12.94 έως 16
Ιουνίου 1995).
Άρθρο 39: Αναφέρεται στην κύρωση, αποδοχή ή έγκριση της Συνθήκης από τους
υπογράφοντες.
Άρθρο 40: Προβλέπει ότι οποιοδήποτε Συµβαλλόµενο Μέρος, Κράτος ή Οργανισµός
µπορεί, κατά τη στιγµή της υπογραφής ή κύρωσης ή έγκρισης να προβεί σε δήλωση που
κατατίθεται στο Θεµατοφύλακα ότι η δεσµευτική ισχύς της Συνθήκης θα επεκτείνεται
και σε άλλα εδάφη δηλ. και σε άλλες διεθνείς σχέσεις που είναι υπεύθυνο.
Άρθρο 41: Στη Συνθήκη µπορεί να προσχωρήσει ένα Κράτος και µετά το πέρας της
ηµεροµηνίας που έχει τεθεί για υπογραφή υπό όρους και εφόσον έχει υπογράψει το
Χάρτη.
Άρθρο 42: Αφορά τις τροποποιήσεις της παρούσας Συνθήκης που µπορεί να προτείνει
ένα Συµβαλλόµενο Μέρος.
Άρθρο 43: Καθορίζει τις συµφωνίες σύνδεσης µε Κράτη ή Οργανισµούς.
Άρθρο 44: Ορίζει την έναρξη ισχύος της παρούσας Συνθήκης.
Άρθρο 45: Αφορά την προσωρινή εφαρµογή της Συνθήκης.
Άρθρο 46: Δεν προβλέπει τη δυνατότητα διατυπώσεως επιφυλάξεων, ως προς την
παρούσα Συνθήκη.
Άρθρο 47: Προβλέπει τη δυνατότητα αποχωρήσεως ενός
Συµβαλλόµενου Μέρους από τη Συνθήκη.
Άρθρο 48: Προσδιορίζει ότι τα Παραρτήµατα της Συνθήκης του Χάρτη αποτελούν
αναπόσπαστα µέρη της Συνθήκης.
Άρθρο 49: Ορίζει θεµατοφύλακα της Συνθήκης την Κυβέρνηση της Πορτογαλικής
Δηµοκρατίας.
Άρθρο 50: Αφορά τα αυθεντικά κείµενα της Συνθήκης τα οποία έχουν

υπογραφεί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
1. Παράρτηµα EM
Ενεργειακές ύλες και προϊόντα (σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4)
2. Παράρτηµα NI
Μη συµπεριλαµβανόµενες ενεργειακές ύλες και προϊόντα για τον ορισµό
της "Οικονοµικής δραστηριότητας στον ενεργειακό τοµέα" (σύµφωνα µε
το άρθρο 1 παρ. 5).
3. Παράρτηµα TRM
Κοινοποίηση και σταδιακή κατάργηση (TRIM)(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4).
4. Παράρτηµα N
Κατάλογος Συµβαλλόµενων Μερών που απαιτούν η διαµετακόµιση να πραγµατοποιείται
µέσω τουλάχιστον τριών χωριστών επικρατειών (σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος
10 στοιχείο α').
5. Παράρτηµα VC
Κατάλογος Συµβαλλόµενων Μερών που έχουν αναλάβει αυτοδεσµευτικές υποχρεώσεις
σχετικά µε το άρθρο 10 παράγραφος 3 (σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 6).
6. Παράρτηµα ID
Κατάλογος Συµβαλλόµενων Μερών που δεν επιτρέπουν σε επενδυτή να επανυποβάλει
την ίδια διαφορά σε διεθνή διαιτησία σε µεταγενέστερο στάδιο, (σύµφωνα µε το άρθρο
26 παράγραφος 3 στοιχείο β' σηµείο ι).
7. Παράρτηµα ΙΑ
Κατάλογος Συµβαλλόµενων Μερών που δεν επιτρέπουν σε επενδυτή ήδη Συµβαλλόµενο
Μέρος να υποβάλει διαφορά που αφορά την τελευταία φράση του άρθρου 10
παράγραφος 1 σε διεθνή διαιτησία (σύµφωνα µε το άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχείο γ'
και το άρθρο 27 παρ. 2).
8. Παράρτηµα P
Ειδική διαδικασία επίλυσης διαφορών σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού
(σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο θ').
9. Παράρτηµα G
Εξαιρέσεις και κανόνες που διέπουν την εφαρµογή των διατάξεων της
GATT και των συναφών πράξεων (σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 2
στοιχείο α').

10. Παράρτηµα TFU
Διατάξεις για εµπορικές συµφωνίες µεταξύ κρατών που αποτελούσαν την
πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δηµοκρατιών (σύµφωνα µε το άρθρο
29 παράγραφος 2 στοιχείο β').
11. Παράρτηµα D
Προσωρινές διατάξεις για την επίλυση εµπορικών διαφορών (σύµφωνα µε
το άρθρο 29 παράγραφος 7).
12. Παράρτηµα Β
Τύπος για τον καταµερισµό των δαπανών του Χάρτη (σύµφωνα µε το άρθρο 37
παράγραφος 3).
13. Παράρτηµα PA
Κατάλογος υπογραφόντων που δεν αποδέχονται την υποχρέωση προσωρινής
εφαρµογής του άρθρου 45 παράγραφος 3 στοιχείο β' (σύµφωνα µε το άρθρο
45 παράγραφος 3 στοιχείο γ').
14. Παράρτηµα T
Κατάλογος µεταβατικών µέτρων Συµβαλλόµενων Μερών (σύµφωνα µε το άρθρο
32 παράγραφος 1).
ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Το Πρωτόκολλο Ενεργειακής Απόδοσης αποτελείται από ένα προοίµιο, 22
άρθρα και ένα Παράρτηµα.
Το περιεχόµενο του Πρωτοκόλλου Ενεργειακής Απόδοσης κατά άρθρο έχει
ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 1
Αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής και τους στόχους του Πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 2
Περιλαµβάνονται οι ορισµοί "Χάρτης", "Συµβαλλόµενο Μέρος", "Οργανισµός
Περιφερειακής Οικονοµικής Ολοκλήρωσης", "Ενεργειακός Κύκλος", "Αποδοτικότητα
ως προς το κόστος", "Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης", "Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις".
ΑΡΘΡΟ 3
Αναφέρεται στις βασικές αρχές, στην ανάπτυξη, εφαρµογή και θέσπιση
νοµικών και εν γένει ρυθµιστικών πλαισίων για την προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης, λαµβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήµατα.
ΑΡΘΡΟ 4
Αναφέρεται στην κατανοµή ευθύνης και στο συντονισµό µεταξύ των αρµόδιων

αρχών για τη διασφάλιση των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης.
ΑΡΘΡΟ 5
Αφορά τις στρατηγικές και τους στόχους της πολιτικής για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης.
ΑΡΘΡΟ 6
Αναφέρεται στη χρηµατοδότηση και στα οικονοµικά κίνητρα για επενδύσεις
στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
ΑΡΘΡΟ 7
Αναφέρεται στην προώθηση της τεχνολογίας που εξασφαλίζει την ενεργειακή
απόδοση.
ΑΡΘΡΟ 8
Αφορά τα προγράµµατα ενεργειακής απόδοσης που τα Συµβαλλόµενα Μέρη
αναπτύσσουν και εφαρµόζουν.
ΑΡΘΡΟ 9
Αφορά τη συνεργασία µεταξύ των Συµβαλλόµενων Μερών, η οποία µπορεί
να λάβει οποιαδήποτε κατάλληλη µορφή.
ΑΡΘΡΟ 10
Αναφέρεται στη σχέση του παρόντος Πρωτοκόλλου µε τη Διάσκεψη του Χάρτη.
ΑΡΘΡΟ 11
Αφορά τη Γραµµατεία και τις δαπάνες που προκύπτουν από το παρόν Πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 12
Αναφέρεται στον τρόπο ψηφοφορίας για να ληφθούν αποφάσεις για θέµατα
του παρόντος Πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 13
Περιλαµβάνει τη σχέση του Πρωτοκόλλου αυτού µε τη Συνθήκη του Χάρτη Ενέργειας.
ΑΡΘΡΟ 14
Αφορά την προθεσµία για υπογραφή του παρόντος Πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 15
Αναφέρεται στην κύρωση, αποδοχή ή έγκριση του παρόντος
Πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 16
Αφορά τους όρους για την προσχώρηση ενός Κράτους
ή Οργανισµού στο παρόν Πρωτόκολλο.

ΑΡΘΡΟ 17
Περιλαµβάνει τις τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 18
Αναφέρεται στην έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 19
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα διατύπωσης επιφυλάξεων ως προς το παρόν
Πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 20
Αφορά τις προϋποθέσεις αποχωρήσεως ενός Συµβαλλόµενου Μέρους από το
Πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 21
Αφορά τον Θεµατοφύλακα του παρόντος Πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 22
Αφορά τα αυθεντικά κείµενα του παρόντος Πρωτοκόλλου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιλαµβάνει κατάλογο πιθανών τοµέων συνεργασίας µεταξύ των Συµβαλλόµενων
Μερών στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Ενεργειακής Απόδοσης.
Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Θέτοντες τ' ανωτέρω υπόψη της Ολοµέλειας της Βουλής, εισηγούµεθα την κύρωση του
υποβαλλόµενου σχεδίου νόµου.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 1997
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Στ. Τζουµάκας

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Μ. Παπαϊωάννου

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κ. Γείτονας
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, της
Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας για την
ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η
Τελική Πράξη της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, η Συνθήκη για το
Χάρτη Ενέργειας και το Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση
και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήµατα, που υπογράφηκαν στη Λισσαβόνα στις 17
Δεκεµβρίου 1994, το κείµενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε
µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

