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Συντομογραφίες  

 

Α. Διιελφγισζζεο  

ΑΚΔ = Αθξηθή,  Καξατβηθή, Δηξεληθφο  

ΑΠΔ = Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο  

ΓΓΔ = Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ 

ΓΓΓ = Γηεζλέο Γηθαζηήξην Γηθαηνζχλεο  

ΓΔ = Γηκεξείο Δπελδπηηθέο πκθσλίεο  

ΓΟΔ =  Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο 

ΔΔ = Δπξσπατθή Έλσζε  

ΔΔΠ = Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε 

ΔΚ = Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

ΔΚΑΔ = Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο   

ΔΚΑΥ = Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα 

ΔΟΚ = Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

ΔΠ = Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία 

ΔΓ = Έλσζε νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ 

ΔηΠ = Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ΕΔ = Εψλε Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ 

ΖΠΑ = Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

ΚΔΠΠΑ = Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο 

ΟΔΓ = ξγαλν Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

ΟΖΔ = Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ΟΚΔ = Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή  

ΟΟΑ =  Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

ΠΟΔ = Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ 

ΡΔΜ = Ρήηξα Δζληθήο Μεηαρείξηζεο 

ΡΜΔΚ = Ρήηξα ηνπ Μάιινλ Δπλννχκελνπ Κξάηνπο 

ΓΠ = χζηεκα Γεληθεπκέλσλ Πξνηηκήζεσλ 

ΓΘ = χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

ΔΔ = πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΔΚΑΔ = πλζήθε Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

ΔΚΑΥ = πλζήθε Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα 
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ΔΟΚ = πλζήθε Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο 

ΛΔΔ = πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΜΔΑ = ρέδην κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

ΟΟ =  πκθσλία Οηθνλνκηθήο Οινθιήξσζεο 

Κ = πκβνχιην πλεξγαζίαο ησλ Υψξσλ ηνπ Κφιπνπ 

πλζΥΔ = πλζήθε ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο  

ΤΦΑ = Τγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην 

 

 

Β. Ξελφγισζζεο 

 

ACER = Agency for the Cooperation of Energy Regulators 

ECOSOC = Economic and Social Council 

ENTSO = European Network of Transmission System Operators for Electricity 

GΑΣS = General Agreement on Trade in Services  

ICC = International Chamber of Commerce 

ICSID  = International Centre Settlement of Investment Disputes 

IEA  = International Energy Agency 

OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries 

REN 21 =  Renewables Energy Network for the 21
st
 Century 

SCC = Stockholm Chamber of Commerce 

TAP = Trans Adriatic Pipeline 

UNCITRAL = United Nations Commission on International Trade Law 

UNCLOS = United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

UNCTAD  =  United Nations Conference on Trade and Development 

UNFCCC = United Nations Framework Convention on Climate Change 

ΗΑΔΔ = International Association of Agricultural Economists    

ΝΑΣΟ =  North Atlantic Treaty Organization 

ΣRIPS = Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
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ΕΙΑΓΩΓΗ  

 

 Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε ελέξγεηα απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο δσήο 

θαη ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ θαη ε αλσηέξσ ζέζε δελ είλαη θαηλνχξηα 

αιιά ρξνλνινγείηαη απφ ηελ αξρή ηεο αλζξσπφηεηαο, σζηφζν, ην ζεκεξηλφ 

ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιεο 

πνιηηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νη πεξηβαιινληνινγηθέο εμειίμεηο θαη νη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δηδηθφηεξα, ε ελέξγεηα απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ελψ δηαδξακαηίδεη 

ζεκαίλνληα ξφιν ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη έλλνηεο ελεξγεηαθή αζθάιεηα, 

ελεξγεηαθή ηζφηεηα θαη πεξηβαιινληνινγηθή βησζηκφηεηα
1
 απνηεινχλ έλα πιαίζην, 

πνπ δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο θαη επηηείλεη ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ιχζεσλ ζε 

παγθφζκην, δηεζλέο θαη ελσζηαθφ επίπεδν. 

 Ζ ελεξγεηαθή αζθάιεηα απνηειεί ζεκειηψδε έλλνηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εζληθψλ θαη εμσηεξηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηηο 

ελεξγεηαθέο ππνδνκέο, θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ρψξν ηεο ελέξγεηαο, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο ή αθφκε 

θαη ηεο κειινληηθήο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. Ζ ελεξγεηαθή ηζφηεηα είλαη κία έλλνηα πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ηεο πξνζθεξφκελεο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο πιεζπζκνχο 

ηεο γεο. Ζ πεξηβαιινληνινγηθή βησζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο.
2
  

 Σα ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ παγθφζκηα ελεξγεηαθή αγνξά 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα παξαθάησ: 

 

 

 

 

                                                 
1
 A. Goldthau, W. Hoxrell, J. M. Witte, Global energy Governance, The Way Forward, ζην A. 

Goldthau, J. M. Witte, (eds) Global Energy Governance, The New Rules of the Game, Brookings 

Institution Press, Washington 2010, ζει. 343. 
2
 Ol. Wyman, Energy Trilemma Index, World Energy Council, δηαζεζηκφηεηα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

https://www.worldenergy.org/data/trilemma-index/. 
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1. Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα  

 

 Αλ θαη δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα 

ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, έλαο ηππηθφο νξηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο είλαη ε 

ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε δηαζεζηκφηεηα ελέξγεηαο ζε επαξθείο πνζφηεηεο θαη ζε 

εχινγεο ηηκέο.
3
 

 Δηδηθφηεξα, ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα δηαθξίλεηαη ζε καθξνπξφζεζκε θαη 

βξαρππξφζεζκε. Χο καθξνπξφζεζκε ελεξγεηαθή αζθάιεηα νξίδεηαη ε αδηάιεηπηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε πξνζηηέο ηηκέο, ελψ ε έλλνηα ηεο 

βξαρππξφζεζκεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο λα αληηδξά ακέζσο ζε μαθληθέο αιιαγέο ζηελ ηζνξξνπία 

πξνζθνξάο-δήηεζεο.
4
   

 Ζ ελεξγεηαθή αζθάιεηα παξνπζηάδεη πνιιέο εθθάλζεηο θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο 

επελδχζεηο ζηηο αγνξέο θαη ηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο, κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη 

ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο αλάγθεο. Ζ δεκηνπξγία αγσγψλ θαη δηθηχσλ απνηειεί ζηε 

ζχγρξνλε ελεξγεηαθή επνρή κηα πνιπζχλζεηε δξάζε, ε νπνία απαηηεί ηε δεκηνπξγία 

επελδχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνληαη απνηειεζκαηηθά νη ελεξγεηαθέο χιεο.  

 Παγθφζκηνο ζηφρνο ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο είλαη ε πξφζβαζε ζε 

δηαθνξνπνηεκέλεο πεγέο θπζηθνχ αεξίνπ, κε παξάιιειε δηαηήξεζε ζεκαληηθνχ 

φγθνπ εηζαγσγψλ απφ αμηφπηζηνπο πξνκεζεπηέο. Σα πξνζερή έηε, ην ΤΦΑ ζα 

ζπλερίζεη λα απνηειεί κε απμαλφκελν ξπζκφ ηε ζεκαληηθφηεξε, ελ δπλάκεη, πεγή 

δηαθνξνπνίεζεο.
5
 Οη λέεο πξνκήζεηεο ΤΦΑ απφ ηε Βφξεηα Ακεξηθή, ηελ Απζηξαιία, 

ην Καηάξ θαη νη αλαθαιχςεηο λέσλ θνηηαζκάησλ ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή είλαη 

πηζαλφλ λα απμήζνπλ ην κέγεζνο θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ ΤΦΑ.  

Αλακέλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ πνζνηήησλ ΤΦΑ ζα θαηεπζχλεηαη 

ζηηο αζηαηηθέο αγνξέο, αιιά νξηζκέλεο επξσπατθέο εηαηξείεο δηαπξαγκαηεχνληαη, 

ήδε, κε παξαγσγνχο ησλ ΖΠΑ ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ΤΦΑ.  

                                                 
3
 Energy Charter Secretariat, International Energy Security: Common Concept for Energy Producing, 

Consuming and Transit Countries, Βξπμέιιεο 2015, ζει. 6· K. Talus, Security of  Supply, An 

Ηncreasingly Political Notion, ζην Β. Deelvaux, M. Hunt, K. Talus (eds), EU Energy Policy Issues, 

Euroconfidential, Βξπμέιιεο 2008, ζει. 125 επ..  
4
 International Energy Agency, What is energy security, δηαζεζηκφηεηα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν, 

http://www.iea.org/topics/energysecurity. 
5
 Energy Charter Secretariat, Fostering LNG Trade: Developments in LNG, Trade and Pricing, 

Βξπμέιιεο 2009, ζει. 10-11. 
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 Ο κεηξηαζκφο ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο είλαη έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα 

εξγαιεία γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ησλ θξαηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο παγθφζκηεο ελεξγεηαθέο αγνξέο. Ζ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, έηζη ψζηε λα 

εμνηθνλνκείηαη ελέξγεηα αιιά θαη λα παξέρνληαη, παγθνζκίσο, ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο 

κε ηε ρξήζε ιηγφηεξσλ ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ.  

 ην πιαίζην ηεο ΔΔ, ην δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ ελεξγεηαθή αγνξά, 

απνηειεί ε αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε, 

ηα πξνβιήκαηα ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ απαηηνχλ δξάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα δηαηεξνχλ απνζέκαηα πεηξειαίνπ γηα έλα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηελ άληιεζε απνζεκάησλ πεηξειαίνπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

απφζεκα θαη κε κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο.
6
 ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε 

ζχλδεζε ησλ ρσξψλ γηα ηελ παξνρή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

πινπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ ιεγφκελσλ δηθηχσλ. ην αλσηέξσ πιαίζην θαζίζηαηαη 

απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ έθηαθηεο αλάγθεο/αιιειεγγχεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εθηηκήζεσλ επηθηλδπλφηεηαο θαη ησλ 

ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ ππνδνκψλ.
7
 Θα πξέπεη 

λα εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε δπλαηή πξνεηνηκαζία θαη ν θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε αλζεθηηθφηεηα θαη ε αηθλίδηα δηαηαξαρή ηνπ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ε πξνζηαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ ππνδνκψλ θαη ε ζπιινγηθή 

ππνζηήξημε ησλ πην επάισησλ Κξαηψλ κειψλ.  Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα 

μεθηλήζεη κηα επξχηεξε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ, π.ρ. ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζία δσηηθήο ζεκαζίαο γηα φινπο ηνπο 

θαηαλαισηέο.
8
  

 Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ 

απνηειεί απαξαίηεηε ζπληζηψζα πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ελεξγεηαθέο θξίζεηο, 

νη νπνίεο έρνπλ επίπησζε, ζπλήζσο, απμεηηθή ζηηο ελεξγεηαθέο ηηκέο. Οη εμειίμεηο 

                                                 
6
 Οδεγία (ΔΚ) 98/93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 1998 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 

68/414/ΔΟΚ πεξί ππνρξεψζεσο δηαηεξήζεσο ελφο ειαρίζηνπ επηπέδνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ή/θαη 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΟΚ (ΔΔ L 358 ηεο 31.12.1998, ζ. 100 - 104). 
7
 F. E. Gonzalez Diaz, EU Policy on Capacity Mechanisms, ζην L. Hancher, A. De Hauteclocque, M. 

Sadowska (eds), Capacity Mechanisms in EU Energy Market, Oxford University Press, Oxford 2015, 

ζει. 22-24.  
8
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Δλεξγεηαθή 

Αζθάιεηα, COM/2014/0330 Σειηθφ.  
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απηέο θαη ε απαξαίηεηε δηεζλήο ζπλεξγαζία πξέπεη λα δηεπθνιπλζνχλ, κε ηελ έληαμή 

ηνπο, ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ηνκέσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

 

 

2. Αληαγωληζηηθέο Αγνξέο  

 

 Γεχηεξν ζεκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

αληαγσληζηηθψλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ.
9
 Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εγθαζίδξπζε 

αληαγσληζηηθψλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ επηδηψθνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ελεξγεηαθέο αγνξέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αιιάμεη ην 

κνληέιν ηεο θαζεηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν εηαηξίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα (παξαγσγή, κεηαθνξά 

θαη δηαλνκή ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ). Ζ ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ελεξγεηαθέο αγνξέο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα λα θαηαλεκεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγσγήο, 

δηαλνκήο θαη κεηαθνξάο ησλ ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο, 

έηζη ψζηε λα κελ δηαηεξεζεί ην κνληέιν ηεο κνλνπσιηαθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο. Ο 

ρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ δηαηήξεζε πξνζηηψλ 

ελεξγεηαθψλ ηηκψλ ζηνπο θαηαλαισηέο θαη γεληθφηεξα ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο 

ελέξγεηαο. Υσξίο ηνλ απνηειεζκαηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ δηθηχσλ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο, ππάξρεη θίλδπλνο δηαθξίζεσλ ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ δηθηχσλ, αιιά θαη ζηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα λέεο επελδχζεηο 

ζηνλ ηνκέα ησλ δηθηχσλ. 

 Ο απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ κε ηελ άξζε ηνπ 

θηλήηξνπ γηα ηηο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θάλνπλ δηαθξίζεηο 

θαηά ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν θαη ηηο 

επελδχζεηο. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα απαηηείηαη απφ ηα θξάηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη 

ην απηφ πξφζσπν ή πξφζσπα δελ κπνξνχλ λα ειέγρνπλ επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ή 

πξνκήζεηαο θαη, ηαπηνρξφλσο, λα αζθνχλ έιεγρν ή δηθαηψκαηα ζε δηαρεηξηζηή 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ή ζε ζχζηεκα κεηαθνξάο ελέξγεηαο.
10

 

 ηφρνη ησλ αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ ελέξγεηαο είλαη ε παξνρή πξαγκαηηθψλ 

επηινγψλ ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο, είηε είλαη πνιίηεο, είηε επηρεηξήζεηο, ε παξνρή 

                                                 
9
 D. B. Spencer, Can Law Manage Competitive Markets, Cornel Law Review 2008, Σφκνο 93, Σεχρνο 

4, ζει. 765, εηδηθά 766-776. 
10

 U. E. Ozgur, Analysis on Issues Related to Competition under the Energy Energy Charter 

Secretariat, Βξπμέιιεο 2012, ζει. 11-12. 
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λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ θαη ε αχμεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ, ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ βειηηψζεηο απνδνηηθφηεηαο, αληαγσληζηηθέο ηηκέο, πςειφηεξα πξφηππα 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ. Ζ δηαθάλεηα 

ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο, ζην βαζκφ πνπ εληζρχεη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο 

εμαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο, απνηειεί 

βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ αληαγσληζηηθψλ 

αγνξψλ ελέξγεηαο. 

 

3. Δλεξγεηαθή απόδνζε θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο  

 

 Σξίην ζεκαληηθφ θαη παγθφζκην ελεξγεηαθφ δήηεκα απνηειεί ε επίηεπμε 

πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε 

κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θξίζηκν ξφιν ζηε κεηάβαζε πξνο έλα πην αληαγσληζηηθφ, 

αζθαιέο θαη βηψζηκν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ελέξγεηα απνηειεί 

ηελ θηλεηήξηα δχλακε ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ καο, ε αλάπηπμε ζα πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ζε ιηγφηεξε ελέξγεηα κε ρακειφηεξν θφζηνο. Με ηελ ζέζπηζε θαη 

πινπνίεζε κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηα θηίξηα
11

 θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξε 

ελέξγεηα, ν κε απνδνηηθφο εμνπιηζκφο απνζχξεηαη ζηαδηαθά απφ ηελ αγνξά θαη νη 

εηηθέηεο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε νηθηαθέο ζπζθεπέο, φπσο ηειενξάζεηο θαη ιέβεηεο, 

παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλνπλ ζε ζπλεηδεηέο 

αγνξαζηηθέο επηινγέο. Οη δεκφζηεο αξρέο, ε βηνκεραλία, νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά έρνπλ αξρίζεη λα επαηζζεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν 

ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

 Ζ επίηεπμε ζεκαληηθήο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είλαη δπλαηή, κφλν εθφζνλ 

πξνζδηνξηζηνχλ ζαθψο νη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο θαη θηλεηνπνηεζνχλ ηα επελδπηηθά 

θεθάιαηα, πνπ ζα είλαη πξνζηηά ζηνπο επελδπηέο. Με ηα λέα επελδπηηθά ζρέδηα 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ λέεο ηερλνινγίεο ζηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη ησλ κεηαθνξψλ θαη λα επηηεπρζεί βειηίσζε θαη αχμεζε ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο  θαη ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
12

 Χζηφζν, ηα πξνγξάκκαηα 

θαη ηα ζρέδηα ζα πξέπεη εθαξκνζηνχλ επηηπρψο ζε παγθφζκην δηεζλέο θαη ελσζηαθφ 

                                                 
11

 . Π. Αξγπξφπνπινο, Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, Δλέξγεηα θαη Γίθαην 2006, 

Σεχρνο 6, ζει. 76. 
12

International Energy Agency, Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency, 2
ε
 Έθδνζε, IEA 

Publications, Παξίζη 2015 ζει. 129. 
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επίπεδν. Αο ζεκεησζεί φηη κε ηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ επσθεινχληαη 

θαη νη θαηαλαισηέο θαζφζνλ ζα πξνθχςεη εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ.  

 Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε δηαδξακαηίδεη έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο  

αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ελέξγεηαο.
13

 ηελ Κίλα θαη ζηελ Ηλδία ε ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απνηεινχλ ππνρξεσηηθνχο ζηφρνπο, ελψ νη 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη ζηε βηνκεραλία ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ. Αλαθέξνπκε, ελδεηθηηθά, φηη  ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε  ζηηο βηνκεραλίεο παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε (απφ ην 3% ην 

2005, ε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ έρεη απμεζεί ζην 33%). ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ηα 

κέηξα ελεξγεηαθήο απφδνζεο κεηψλνπλ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ζε πνζνζηφ 60%. 

Δθηηκάηαη φηη ε ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ, πνπ ζα αγνξαζηεί ζε φιν 

ηνλ θφζκν ην 2030, κπνξεί λα απμεζεί θαηά 11%, κε απνηέιεζκα λα εμνηθνλνκείηαη 

ελέξγεηα, πνπ αληηζηνηρεί ζε 300 δνιάξηα αλά ηφλν ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ. Χζηφζν, 

ππφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ θνξηεγά θαη βαξέα 

νρήκαηα ξπζκίδεηαη κφλν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζηνλ Καλαδά, ζηελ Ηαπσλία, 

ζηελ Κίλα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα απζηεξφηεξα πξφηππα εθηηκάηαη φηη ζα 

κεηψζνπλ ηε δήηεζε πεηξειαίνπ απφ ηα λέα θνξηεγά ην 2030 θαηά 15%. Οη αιιαγέο 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αλαθχθισζε πιηθψλ 

πξνζθέξνπλ ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο θαη γηα ηα 

πξντφληα πςειήο ελεξγεηαθήο έληαζεο, φπσο ν ράιπβαο, ην ηζηκέλην, ην πιαζηηθφ ή 

ην αινπκίλην. Ζ απνδνηηθή ρξήζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ κπνξεί λα 

έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία κέρξη ην 2040.
14

  

 Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο, ηδίσο κέζσ ηεο 

ηφλσζεο ησλ θαηαζθεπψλ, ελφο θιάδνπ πνπ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ζηήξημε θαη 

ηελ αλάθακςε ησλ νηθνλνκηψλ.
15

 

                                                 
13

 International Energy Agency, Energy Efficiency Market Report 2015, 2
ε
 Έθδνζε, IEA Publications 

Παξίζη 2015, ζει. 16-17. 
14

 International Energy Agency, World Energy Outlook 2015, Executive Summary, IEA Publications 

Παξίζη 2015, ζει. 6. 
15

 Οδεγία (ΔΔ) 2012/27 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 

2012, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2009/125/ΔΚ θαη 2010/30/ΔΔ θαη 

ηελ θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ 2004/8/ΔΚ θαη 2006/32/ΔΚ, πξννίκην παξ. 30, (ΔΔ L 315 ηεο 

14.11.2012, ζ. 1 - 56)· International Energy Agency, Capturing the Multiple Benefits of Energy 

Efficiency, φπ. παξ. ζει. 21. 
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  ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο, ε πνιηηηθή ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνρεχεη ζηε 

κείσζε ηεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδηα δηαδηθαζία ή γηα ην ίδην 

πξντφλ – πνπ ζεκαίλεη εθηέιεζε ησλ ίδησλ ή πεξηζζφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

ιηγφηεξε ελέξγεηα, ρσξίο λα παξεκπνδίδνληαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο.  

 εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ζηελ ΔΔ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε 

ην ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίνπ.
16

 Σν ζχζηεκα απηφ απνηειεί 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα  ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (θαη ηελ 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ) ζηε βηνκεραλία θαη ηηο αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο, θαζψο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε θαλνληζηηθή πξνβιεςηκφηεηα.  

 Δπηπξνζζέησο, ε ελεξγεηαθή απφδνζε εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο αγνξψλ γηα απνδνηηθέο ζπζθεπέο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη 

γηα ηερλνινγίεο απνθεληξσκέλεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο.  

 ηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζπκκεηέρνπλ θαη νη θαηαλαισηέο. 

Ζ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. δηαθάλεηα ζηνπο ινγαξηαζκνχο,  

αηνκηθνί κεηξεηέο), θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο αληαγσληζηηθέο αγνξέο, 

κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή ελέξγεηαο παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη ελεξγά ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε.
17

  

 ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν. Σηο κεηαθνξέο ζήκεξα, είηε απηέο αθνξνχλ αλζξψπνπο είηε 

εκπνξεχκαηα, ηηο δηαθξίλνπκε ζε ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο: ηηο επίγεηεο ή ρεξζαίεο, ηηο 

ζαιάζζηεο θαη ηηο αεξνπνξηθέο. Οη δχν ηειεπηαίεο, πιελ ειαρίζησλ άθξσο 

πεξηνξηζκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εμαηξέζεσλ, ρξεζηκνπνηνχλ σο θνηλή πεγή 

ελέξγεηαο ηα ζπκβαηηθά πγξά θαχζηκα, ηα νπνία είλαη πξντφληα δηχιηζεο αξγνχ 

πεηξειαίνπ. Οη επίγεηεο κεηαθνξέο, παξνπζηάδνπλ κηα δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ 

πεγή ελέξγεηαο ηνπο έλαληη ησλ άιισλ δχν. ηελ πεξίπησζε ησλ επίγεησλ ή ρεξζαίσλ 

κεηαθνξψλ, ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα δελ είλαη ε κνλαδηθή πεγή ελέξγεηαο. Μπνξεί λα 

είλαη ε επηθξαηέζηεξε πεγή ελέξγεηαο, αιιά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη γίλνληαη 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα φιν θαη κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζην ελεξγεηαθφ ηνπο 

κείγκα θαη άιισλ πεγψλ ελέξγεηαο. Μία απφ απηέο ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, 

ε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε ηνπ ηνκέα, είλαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε νπνία εηζέβαιε 

                                                 
16

 E. D. Cross, B. Delvaux, L. Hancher, P. J. Slot, G. Van Calster, W. Vandenberghe, ζην M. M. 

Roggenkamp, K. Redgewell, I. del Guayo, A. Ronne (eds), Energy Law in Europe National EU and 

International Regulation, Oxford University Press, Oxford 2007, ζει. 375. 
17

 Οδεγία (ΔΔ) 2012/27 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 

2012, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2009/125/ΔΚ θαη 2010/30/ΔΔ θαη 

ηελ θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ 2004/8/ΔΚ θαη 2006/32/ΔΚ, φπ. παξ. πξννίκην παξ. 30. 
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ζην πξνζθήλην παιαηφζελ κε ηξαίλα, ηξακ, κεηξφ, ηξφιετ θαη πξφζθαηα επεθηείλεηαη 

θαη κε ειεθηξηθά θαη πβξηδηθά νρήκαηα. Άιιε πεγή, είλαη ηα αλαλεψζηκα θαχζηκα, 

ηα βηνθαχζηκα, βηνληίδει θαη ε βηναηζαλφιε, εκαληηθέο, επίζεο, εξεπλεηηθέο θαη 

πεηξακαηηθέο πξνζπάζεηεο γίλνληαη, ζήκεξα, γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ αληαγσληζηηθψλ 

ηερλνινγηψλ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε βηψζηκσλ νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

πγξψλ θαπζίκσλ. 

  

4. Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη πεξηβαιινληνινγηθή βηωζηκόηεηα 

 

 Σέηαξην θαη ηειεπηαίν δήηεκα, πνπ απαζρνιεί ην δηεζλέο ελεξγεηαθφ 

πεξηβάιινλ, απνηειεί ε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Χο ελέξγεηα απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο λνείηαη ε ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ θπζηθέο 

δηαδηθαζίεο (π.ρ. ειηαθφ θσο θαη ηνλ αέξα) πνπ αλαπιεξψλνληαη κε ηαρχηεξν ξπζκφ 

απφ φ,ηη θαηαλαιψλνληαη. Ζιηαθή, αηνιηθή, γεσζεξκηθή, πδξνειεθηξηθή θαη θάπνηεο 

κνξθέο βηνκάδαο απνηεινχλ θνηλέο πεγέο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Σν 2013 νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο αληηπξνζψπεπαλ ζρεδφλ ην 22% ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη πξνβιέπεηαη φηη ε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο ζα απμεζεί ζε πνζνζηφ 26% ην 2020.  

 Ζ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζπκβάιιεη γεληθά ζηελ 

ελεξγεηαθή δηαθνξνπνίεζε θαη κεηψλεη ηηο εηζαγσγέο θαπζίκσλ, πνπ κνιχλνπλ ην 

πεξηβάιινλ απφ ηα νξπθηά θαχζηκα, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δθηηκάηαη φηη ε αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο είλαη απαξαίηεηε γηα έλα αζθαιέο θαη βηψζηκν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα θαη 

απηφ δχλαηαη λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ ρξήζε αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο.
18

 

  

5. ηόρνη ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο 

 

 ην αλσηέξσ αλαιπζέλ παγθφζκην ελεξγεηαθφ πιαίζην ην ελδηαθέξνλ καο 

επηθεληξψλεηαη ζην δήηεκα ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε.
19

 Ζ δηαδηθαζία 

                                                 
18

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.iea.org/aboutus/faqs/renewableenergy. 
19

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.energycharter.org. 
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ηνπ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε
20

 ζρεηίδεηαη κε κηα πνιηηηθή πξσηνβνπιία, ε νπνία 

δξνκνινγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1990. Ζ πηψζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη 

ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ δεκηνχξγεζαλ δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

επξσπατθψλ θαη αζηαηηθψλ ρσξψλ.  

 Ζ πξσηνβνπιία αλήθε ζηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Οιιαλδίαο Ruud Lubbers, ν 

νπνίνο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1990, πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ, πνπ ζα 

βνεζνχζε ηηο ηέσο ζνζηαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο λα κεηαηξαπνχλ, απφ θξαηηθά 

δηεπζπλφκελεο νηθνλνκίεο, ζε νηθνλνκίεο ηεο αλνηρηήο αγνξάο, δηεπφκελεο πιένλ απφ 

ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο.
21

 Οη εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ πνπ ζα 

ππέγξαθαλ ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε Δλέξγεηαο (ή Υάξηεο Δλέξγεηαο) ζπκκεηείραλ ζε 

Γηάζθεςε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Υάγε, ηελ 16
ε
  θαη 17

ε
 Γεθεκβξίνπ 1991. Δλ 

ζπλερεία, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1991, ππνγξάθεθε ζηε Υάγε ν Δπξσπατθφο Υάξηεο 

Δλέξγεηαο. Μεηά ηελ πηνζέηεζε θαη ππνγξαθή ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο, 

ππνγξάθεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1994, ε πλζΥΔ θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Υάξηε 

Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ηα 

νπνία ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηνλ Απξίιην ηνπ 1998. Σέινο, ηνλ Μάην ηνπ 2015 πηνζεηήζεθε 

θαη ππνγξάθεθε ν Γηεζλήο Υάξηεο Δλέξγεηαο. Βαζηθέο επηδηψμεηο ησλ αλσηέξσ 

θεηκέλσλ είλαη ε δηακφξθσζε κηαο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο. Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηνλ Οξγαληζκφ 

γηα ηνλ Υάξηε Δλέξγεηαο.
22

 ηνλ νξγαληζκφ ζπκκεηέρνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

πεξηζζφηεξα απφ 100 θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνί, πνπ βξίζθνληαη ή εδξεχνπλ ζε 

φιεο ηηο επείξνπο ηεο γεο. Γελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ν Οξγαληζκφο 

παγθφζκηνο ή νηθνπκεληθφο, δηφηη δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ Οξγαληζκφ ην ζχλνιν ησλ 

θξαηψλ. Χζηφζν, ν αξηζκφο ησλ θξαηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη 

γηα έλαλ ελεξγεηαθφ νξγαληζκφ πνπ ζέηεη ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο ζε φιν ην θάζκα 

ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (παξαγσγή, εκπφξην, δηακεηαθφκηζε, επελδχζεηο, ελεξγεηαθή 

απφδνζε, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελεξγεηαθή αζθάιεηα) ζεκαηνδνηεί ηε 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Αο ζεκεησζεί φηη παξά ην γεγνλφο 

φηη δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα έλα παγθφζκην νξγαληζκφ, σζηφζν, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε δπλαηφηεηα πξνζρψξεζεο είλαη εθηθηή κε ηελ έλλνηα φηη 

                                                 
20

 Ο αγγιηθφο φξνο είλαη Δnergy Charter Proccess. 
21

 A. Konoplyanic, T. Walde, Energy Charter Treaty and Its Role in International Energy, Journal of 

Energy and Natural Resources Law 2006, Σφκνο 24, Σεχρνο 4, ζει. 523, εηδηθά 524. 
22

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο είλαη www.energycharter.org. 
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πξφθεηηαη γηα έλα αλνηρηφ νξγαληζκφ, πνπ επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή λέσλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 Μεηά ηελ εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε ζεσξνχκε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζην 

θεληξηθφ πξφβιεκα, πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα δηαηξηβή θαη λα νξηνζεηήζνπκε ηελ 

αλάιπζε καο, ελψ ζε έλα ηειεπηαίν ζηάδην ζα εληνπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

εμεηάδεη ε παξνχζα επηζηεκνληθή, εξγαζία, ηα νπνία ζθνπεχνπκε λα απαληήζνπκε 

ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο δηαηξηβήο. 

 Ζ πλζΥΔ απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, ε νπνία δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ. 

Δηδηθφηεξα, ζθνπνί ηεο πλζΥΔ απνηεινχλ ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ 

ελέξγεηαο, ε πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ, ε ειεπζεξία δηακεηαθφκηζεο, ε ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη ε πεξηβαιινληνινγηθή βησζηκφηεηα. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, σζηφζν, 

ζρεηίδεηαη κε ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ, κε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη κε 

δεηήκαηα παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο. Σν πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην 

θαηά πφζν έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ κπνξεί λα παξέρεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη 

δεηήκαηα ελεξγεηαθνχ ελδηαθέξνληνο θαη λα νδεγήζεη ζε έλα κνληέιν παγθφζκηαο 

ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο.
23

  

 Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε ζπκβνιή ηνπ Οξγαληζκνχ δεκηνπξγεί 

δεηήκαηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ, Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ θαη Δλεξγεηαθνχ δηθαίνπ θαη 

Γηθαίνπ ΔΔ. Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπκε ηελ αλάιπζε καο ζηελ παξνχζα δηαηξηβή 

εμεηάδνπκε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο 

πλζΥΔ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ θεηκέλσλ. Γελ επηκέλνπκε ζηηο πνιηηηθέο 

δηαθεξχμεηο, νη νπνίεο δελ δεκηνπξγνχλ λνκηθά δεζκεπηηθφ πιαίζην γηα ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε.  

 Χο εθ ηνχηνπ, ην πξψην δήηεκα ζην νπνίν θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε 

αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ ηεο πλζΥΔ. Ζ παξνπζίαζε ζηνρεχεη ζηελ αλάιπζε ησλ νπζηαζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ αιιά θαη ησλ ππνρξεψζεσλ δηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ νπζηαζηηθνχ ραξαθηήξα 

πεξηιακβάλεη ηνκείο, φπσο ην εκπφξην θαη ε δηακεηαθφκηζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ, ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ηελ θνξνινγία ησλ ελεξγεηαθψλ 

                                                 
23

 A. Florini, B. K. Sovacool, Bridging the Gaps in Global Energy Governance, Global Governance 

2011, Σεχρνο 17, ζει. 57, εηδηθά 67. 
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πξντφλησλ θ.ιπ.. ηελ πεξίπησζε ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ε αλάιπζε 

επηδηψθεη λα παξνπζηάζεη ηνπο ηξφπνπο επίιπζεο δηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ην δίθαην 

ηεο πλζΥΔ.   

 Σν πξφβιεκα, φκσο, ηεο αλάιπζεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ  θαζίζηαηαη 

πεξηζζφηεξν αθαλζψδεο θαζφζνλ κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ απνηειεί θαη ε ΔΔ, έλαο 

νξγαληζκφο, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ζην ελεξγεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ν νπνίνο εθαξκφδεη ην κνληέιν ηεο ππεξεζληθήο ελνπνίεζεο, πνπ 

είλαη δηάθνξν απφ ην δηαθπβεξλεηηθφ κνληέιν. Οη πξψηεο ελεξγεηαθέο πλζήθεο 

ζέζπηδαλ ηε ζπλεξγαζία ζε ζεκαληηθέο πξψηεο χιεο ηεο επνρήο ηνλ άλζξαθα, ηνλ 

ράιπβα θαη ηελ αηνκηθή ελέξγεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 ηδξχζεθαλ ε 

ΔΚΑΥ θαη ε ΔΚΑΔ. Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο, ε ΔΔ δηαζέηεη δηαθξηηή λνκηθή 

βάζε (άξζξν 194 ΛΔΔ) ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. θνπνί ηεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο νξίδνληαη ε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, ε 

δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ε πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο, ε εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο, ε αλάπηπμε λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε θαιχηεξε δηαζχλδεζε ησλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ. ηε 

πλζΥΔ ζπκκεηέρνπλ ε ΔΔ, ε ΔΚΑΔ αιιά θαη ηα Κξάηε κέιε ηεο ΔΔ κεκνλσκέλα. 

Σν δήηεκα πνπ θαινχκαζηε λα ζέζνπκε θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε 

είλαη πσο ζπκκεηέρεη ε ΔΔ ζηε πλζΥΔ. Δηδηθφηεξα, ηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ 

είλαη ηα εμήο:  

1. Πνηα είλαη ε θχζε ηεο πλζΥΔ, ζην πιαίζην ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ·  

2. Πσο θαηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηεο κεηαμχ Κξαηψλ κειψλ θαη ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, σο ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

ζηελ πλζΥΔ· 

3. Πσο ζπλδπάδνληαη νη θαλφλεο ηεο ΔΔ θαη ηεο πλζΥΔ ζην πιαίζην ηεο 

εγθαζίδξπζεο αληαγσληζηηθψλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ, πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ, 

θνξνινγίαο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ·  

4. Πσο επηιχεηαη ε ζχγθξνπζε ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ θαη Γηθαίνπ ηεο πλζΥΔ. 

 Δπίζεο, ε πλζΥΔ παξαπέκπεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ αλαθνξηθά κε ην 

εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Ο ΠΟΔ ηδξχζεθε κεηά ην ηέινο ηνπ γχξνπ ηεο 

Οπξνπγνπάεο ζην Marrakesh, ην 1994 θαη ιεηηνπξγεί κέζσ ησλ πκθσληψλ, πνπ 

έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηα κέιε ηνπ. Οη ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ 

νδήγεζαλ, κε ην ηέινο ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ζηελ νκφθσλε επηθχξσζε ησλ 

ηξηψλ βαζηθψλ ζπκθσληψλ, νη νπνίεο πεξηέρνπλ γεληθέο αξρέο θαη θαλφλεο πνπ 
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ξπζκίδνπλ ηηο εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ηηο ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

εκπφξην. ηελ πεξίπησζε καο πνιιά θξάηε κέιε ηεο πλζΥΔ είλαη θαη κέιε ηνπ 

ΠΟΔ. ηφρεπζε καο είλαη εμεηάζνπκε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ θαη εηδηθφηεξα εμεηάδεηαη ν ηξφπνο 

ζπκκεηνρήο ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο πλζΥΔ, πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΠΟΔ. 

 Σν ηξίην εξψηεκα, ινηπφλ, ζην νπνίν θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε είλαη πψο 

δηακνξθψλνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο πλζΥΔ 

ζην πιαίζην ηεο παξάιιειεο ηζρχνο ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ ΠΟΔ θαη εάλ ζα κπνξέζνπλ 

νη δχν νξγαληζκνί λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, θαζφζνλ γηα 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ, πνπ δελ είλαη θαη κέιε ηνπ ΠΟΔ, δελ ηζρχεη φιν 

ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη ζπκθσλίεο ηνπ ΠΟΔ. Δπηπξνζζέησο, ε αλάιπζε ζηνρεχεη 

λα θαηαδείμεη πψο επεξεάδεηαη ε πλζΥΔ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ. Δηδηθφηεξα, 

πψο εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ ζην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ζην 

πιαίζην ηεο πλζΥΔ. 

 Ζ παξνχζα δηαηξηβή απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα:  

 ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεζλνχο 

ελεξγεηαθνχ δηθαίνπ θαη αλαιχνπκε ηε θχζε ηεο πλζΥΔ, ηηο αξρέο, ηνπο 

ζθνπνχο, ηα φξγαλά ηεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο·  

 ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνπκε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο πλζΥΔ·  

 ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνπκε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο πλζΥΔ· 

 ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνπκε ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ηεο ΔΔ θαη ησλ 

Κξαηψλ κειψλ ηεο ζηε πλζΥΔ· 

 ην πέκπην θεθάιαην εμεηάδνπκε ηε ζρέζε ηνπ ΠΟΔ θαη ηεο πλζΥΔ. 
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ΠΡΩΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

Ο ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Ι. Πωσ εμφανύζεται το δύκαιο τησ Ενϋργειασ ςτο πλαύςιο του 

διεθνούσ δικαύου και ποιεσ εύναι οι ιδιαιτερότητϋσ του 

 

Ι.Α Ειςαγωγό – Ιςτορικό αναδρομό 

 

Σν Γηεζλέο Γίθαην απνηειεί ην δίθαην, πνπ δηέπεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Ζ 

δηεζλήο θνηλφηεηα, σο έλλνηα, πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπιινγηθέο επηδηψμεηο 

πνπ αλαπηχζζνπλ, θαηά ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, ηα θξάηε θαη νη δηεζλείο 

νξγαληζκνί.
24

 Σν δηεζλέο δίθαην απνηέιεζε, αξρηθά, δεκηνχξγεκα ησλ θξαηψλ. Οη 

πξψηεο δηεζλείο ζπλζήθεο αθνξνχζαλ εδαθηθέο δηεπζεηήζεηο, ελψ ξχζκηδαλ δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ.
25

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη ξπζκίζεηο ηεο ζπλζήθεο ηεο Βεζηθαιίαο,
26

 νη νπνίεο ξχζκηδαλ ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη ηε ιήςε ζπιινγηθψλ κέηξσλ 

ελαληίνλ ησλ εηζβνιέσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ην δηεζλέο δίθαην 

εμειίρζεθε κε ηε κέζνδν ησλ ζπλδηαζθέςεσλ θαη ησλ ζπλεδξίσλ. Μπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ην πλέδξην ηεο Βηέλλεο (έιαβε ρψξα ηα έηε 1814-1815), θαζψο επίζεο 

θαη ηηο δχν δηεζλείο ζπλδηαζθέςεηο ηεο Υάγεο, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ηα έηε 1899 θαη 

1907 αληηζηνίρσο. Μέζσ ησλ ζπλδηαζθέςεσλ, ην δηεζλέο ζχζηεκα άξρηζε λα 

πνιπκεξνπνηείηαη θαζφζνλ ν αξηζκφο ησλ θξαηψλ, πνπ ζπκκεηείρε ζε απηέο, 

απμαλφηαλ ζηαδηαθά.
27

 Ζ κέζνδνο, φκσο, ησλ ζπλδηαζθέςεσλ δελ απνδείρζεθε 

                                                 
24

 Δ. Ρνχθνπλαο, Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε Αζήλα 2010, ζει. 4· 

Γεληθφηεξα I. Brownlie, Principles of International law, 6
ε 

Έθδνζε, Oxford University Press, Oxford 

2003· D. Harris,  S. Sivakumaran, Cases and Materials on International Law, 8
ε
  Έθδνζε, Sweet & 

Maxwell, London 2015· M. Shaw International Law, 7
ε 

Έθδνζε, Cambridge University Press, 

Cambridge 2014· R. Higgins, Problems and Process International Law and How We Use It, Clarendon 

Press, Oxford 1995· A. Cassese, International Law, Oxford University Press, Oxford 2005· M. D. 

Evans, International Law, 3
ε
 Έθδνζε, Oxford University Press, Oxford 2010.     

25
 Π. Νάζθνπ Πεξάθε, Σν Γίθαην ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, Ζ ζεζκηθή Γηάζηαζε, 5

ε
 Έθδνζε, 

Δθδφζεηο Θέκηο, Αζήλα 2011, ζει. 37. 
26

 Κ. βνιφπνπινο, Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο, Δθδφζεηο άθθνπιαο, Θεζζαινλίθε 

1981, ζει. 41-44. 
27

Γ. Σελεθίδεο, Αηθ. Σελεθίδνπ Φξαγθνπνχινπ, Γηεζλείο Οξγαληζκνί Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε Αζήλα 1981, ζει. 21 επ.· Π. Νάζθνπ Πεξάθε, Σν Γίθαην ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φπ. 

παξ. ζει. 39.  
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επαξθήο δηφηη, παξά ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, ηα θξάηε δελ κπφξεζαλ λα 

απνθχγνπλ ηηο εκπφιεκεο ζπγθξνχζεηο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ 

έλαξμε ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ.
28

 Ζ ζεκειηαθή αιιαγή ηνπ πιέγκαηνο ησλ 

δηεζλψλ ζρέζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν.
29

 Ζ 

απνηπρία εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ θξαηψλ ζπλέβαιε ζηελ ίδξπζε ηεο Κνηλσλίαο 

ησλ Δζλψλ.
30

 Ζ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ απνηέιεζε ηνλ πξψην παγθφζκην νξγαληζκφ, 

πνπ έζεηε σο βαζηθφ ζηφρν ηε δηαθχιαμε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο, ελψ κέζσ 

ησλ πξάμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο, ζα ζπλέβαιε ζηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε θαη 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ. Ζ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ ηδξχζεθε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1919 κε 

ηε δηεζλή ζπλζήθε, πνπ απνθαιείηαη χκθσλν ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ.
31

 

Μεηά ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ λα επηβάιεη 

απνηειεζκαηηθέο θπξψζεηο
32

 ζηηο κεγάιεο δπλάκεηο
33

 ηδξχζεθε ν ΟΖΔ, ν νπνίνο 

έζεηε σο ζεκειηψδε ζηφρν ηε δηαθχιαμε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο.
34

 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη, κέρξη ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ, δελ ππήξμαλ πνιπκεξείο πξνζπάζεηεο ζπλεξγαζίαο ζε ηνκείο ζπλαθείο κε 

ηελ ελέξγεηα. Μεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, σζηφζν, ηδξχζεθαλ ε ΔΚΑΥ 

θαη ε ΔΚΑΔ κε ηελ ΔΚΑΥ
35

 θαη ηελ ΔΚΑΔ
36

 αληίζηνηρα. Οη αλσηέξσ πλζήθεο 

επηδίσθαλ ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ζηνπο ελεξγεηαθνχο ηνκείο ηνπ άλζξαθα, ηνπ 

ράιπβα θαη ηεο αηνκηθήο ελέξγεηαο. Ζ αλάγθε, φκσο, κηαο ζπζηεκαηηθφηεξεο 

πξνζέγγηζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ζεκάησλ δελ ήηαλ πξνθαλήο, δηφηη κεηαπνιεκηθά 

ππήξραλ άθζνλα απνζέκαηα θζελνχ πεηξειαίνπ. Ζ επνρή ηνπ θζελνχ πεηξειαίνπ 

                                                 
28

 Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, δηήξθεζε απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1914 έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1918, 

εμειίρζεθε δειαδή κεηά ηηο ζπλδηαζθέςεηο ηεο Υάγεο.  
29

 Δ. Ρνχθνπλαο, Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, φπ. παξ.  ζει. 38. 
30

 Κ. Ν. Ισάλλνπ, Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο, Σεχρνο Α, Κνκνηελή 1976, 93 επ. · A. L. Bennet, J. K. 

Oliver, Γηεζλείο Οξγαληζκνί Αξρέο θαη Πξνβιήκαηα, Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα 2006, ζει. 47. 
31

 Υ. Απνζηνιίδεο, Γεπηεξνγελή ππνθείκελα δηεζλνχο δηθαίνπ, ζην Μ. αξεγηαλλίδεο (επηκ.) 

Θεκειηψδεηο Έλλνηεο ζην Γηεζλέο Γεκφζην Γίθαην, 2
ε
 Έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπιαο Αζήλα 

Θεζζαινλίθε 2014, ζει. 529. 
32

 Γεληθφηεξα γηα ηελ έλλνηα ησλ θπξψζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην δηεζλέο δίθαην, Δπγ. Γ. Ν. 

Καιπχξεο, Κπξψζεηο ρσξίο ρξήζε βίαο ππφ ην θαζεζηψο ηνπ θεθαιαίνπ VII ηνπ Υάξηε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα 2001, ζει. 11 επ..  
33

 Σν Οθηψβξην ηνπ 1935 ν Ηηαιφο εγέηεο Μπελίην Μνπζνιίλη εηζέβαιε ζηελ Αηζηνπία. Δπηβιήζεθαλ 

νηθνλνκηθέο θπξψζεηο απφ ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ αιιά ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθέο. Δπίζεο, ε 

Γεξκαλία παξαβίαζε ηηο δηαηάμεηο πεξί αθνπιηζκνχ θαη ηεο κε ρξήζεο βίαο θαη ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ 

θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ επέβαιε απνηειεζκαηηθέο θπξψζεηο.  
34

 Α. Παπαθψζηα, Γηεζλήο Οξγάλσζε, Ζ λνκηθή θχζε ηεο δηεζλνχο νξγάλσζεο, Γηεζλείο Οξγαληζκνί, 

Δθδφζεηο Απ. Αλαζηαζίνπ, Αζήλα 1986, ζει. 111 επ.· θαη ηεο ίδηαο, Οξγαληζκφο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, Δθδφζεηο Απ. Αλαζηαζίνπ, Αζήλα 1985, ζει. 11 επ..  
35

 Ζ ΔΚΑΥ ππεγξάθε ζηηο 18 Απξηιίνπ 1951, ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 23 Ηνπιίνπ 1952 θαη έπαπζε λα 

ηζρχεη ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2002. 
36

 Ζ ΔΚΑΔ ππεγξάθε ζηηο 25 Μαξηίνπ 1957 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1958. 
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βαζίζηεθε ζηηο πεηξειατθέο αλαθαιχςεηο, πνπ έγηλαλ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζηε 

Γπηηθή Αθξηθή απφ εηαηξίεο. Δπηπξνζζέησο, ην ελεξγεηαθφ θαζεζηψο 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ παξαρψξεζε ηνπ κνλνπσιίνπ εμεξεχλεζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ, απφ ηελ παξαγσγφ ρψξα, ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο μέλεο εηαηξίεο. Αο ζεκεησζεί φηη νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο ήηαλ θάζεηα 

νινθιεξσκέλεο, κε ηελ έλλνηα φηη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ εμεξεχλεζε, ηε 

κεηαθνξά, ηε δηχιηζε, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ δηαλνκή ησλ ελεξγεηαθψλ πξψησλ 

πιψλ. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ θαζεζηψηνο ήηαλ ε απμεκέλε δπλαηφηεηά 

ηνπο λα ξπζκίδνπλ ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηηο ζπλζήθεο 

εκπνξίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ ελέξγεηαο.
37

 

Ζ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973
38

 θαηέδεημε ηελ αλάγθε εληνλφηεξεο θαη 

ζπζηεκαηηθφηεξεο ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Ζ ελ 

ιφγσ θξίζε μεθίλεζε ην 1973, φηαλ ηα κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Δμαγσγηθψλ 

Πεηξειαηνπαξαγσγψλ Υσξψλ (OPEC) επέβαιαλ ην ιεγφκελν εκπάξγθν πεηξειαίνπ. 

Δμαηηίαο απηήο ηεο πξαθηηθήο, ε ηηκή πεηξειαίνπ απφ 3 δνιάξηα ην βαξέιη απμήζεθε 

θαη εθηηλάρζεθε ζηα 12 δνιάξηα ην βαξέιη. Σαπηφρξνλα, ην 1973, δηεμάγεηαη ν 

πφιεκνο ηνπ Γηνκ Κηπνχξ,
39

 θαηά ηνλ νπνίν ε Αίγππηνο θαη ε πξία, κε ηελ 

ππνζηήξημε θαη άιισλ αξαβηθψλ ρσξψλ, επηηέζεθαλ θαηά ηνπ Ηζξαήι γηα λα 

αλαθηήζνπλ ηα αξαβηθά εδάθε, πνπ είρε απνζπάζεη ην Ηζξαήι ζηνλ πφιεκν ησλ έμη 

εκεξψλ, πνπ εμειίρζεθε ην 1967. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο επέιεμαλ λα 

επαλεθνδηάζνπλ ην Ηζξαήι κε φπια θαη ζε απάληεζε ν OPEC απνθάζηζε λα πξνβεί 

ζε αληίπνηλα, αλαθνηλψλνληαο εκπάξγθν πεηξειαίνπ θαηά ηνπ Καλαδά, ηεο Ηαπσλίαο, 

ηεο Οιιαλδίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.
40

  

Με ηηο ελέξγεηεο ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ λα ζεσξνχληαη σο έλαξμε πεηξειατθνχ 

εκπάξγθν θαη ηε καθξνπξφζεζκε πηζαλφηεηα πςειψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ, δηαθνπήο 

ηνπ αλεθνδηαζκνχ θαη χθεζεο, δεκηνπξγήζεθε έλα ηζρπξφ ξήγκα εληφο ηνπ ΝΑΣΟ. 

Οη αξαβηθέο πεηξειαηνπαξαγσγέο ρψξεο εμάξηεζαλ ην ηέινο ηνπ εκπάξγθν απφ ηηο 

επηηπρείο πξνζπάζεηεο ησλ ΖΠΑ λα εκπεδψζνπλ ηελ εηξήλε ζηε Μέζε Αλαηνιή, 

γεγνλφο πνπ πεξηέπιεμε ηελ θαηάζηαζε. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ εμειίμεσλ, 

ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, Ρίηζαξλη Νίμνλ, μεθίλεζε παξάιιειεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε 

                                                 
37

 Ν. Μνχζεο Δπξσπατθή Έλσζε, Γίθαην Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, 10
ε
 Έθδνζε, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 

Αζήλα 2003, ζει. 398. 
38

 E. Hobsbauwm, Ζ επνρή ησλ άθξσλ, ν ζχληνκνο εηθνζηφο αηψλαο, 1914-1991, 2
ε
 Έθδνζε, Δθδφζεηο 

Θεκέιην Αζήλα 2003, ζει. 312. 
39

 Δ. Hobsbauwm, Ζ επνρή ησλ άθξσλ, ν  ζχληνκνο εηθνζηφο αηψλαο, 1914-1991, φπ. παξ. ζει. 313. 
40

Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν https://el.wikipedia.org/wiki/Πεηξειατθή θξίζε 1973. 



24 

 

ηηο αξαβηθέο πεηξειαηνπαξαγσγέο ρψξεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ εκπάξγθν θαη κε ηελ 

Αίγππην, ηε πξία, ην Ηζξαήι, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί κηα ηζξαειηλή 

νπηζζνρψξεζε απφ ην ηλά θαη ηα Τςίπεδα ηνπ Γθνιάλ. Δμαηηίαο ησλ αλσηέξσ 

εμειίμεσλ, απμήζεθαλ νη εηζαγσγέο πεηξειαίνπ ηεο κεγαιχηεξεο θαηαλαιψηξηαο 

ρψξαο, ήηνη ησλ ΖΠΑ. ηνλ απφερν ηεο θξίζεο, νη ρψξεο-εηζαγσγήο πεηξειαίνπ 

μεθίλεζαλ ηελ εθαξκνγή κηαο πιεζψξαο λέσλ θαη, σο επί ην πιείζηνλ, πάγησλ 

πνιηηηθψλ γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζήο ηνπο. Ζ επηηπρία ηνπ 

εκπάξγθν απέδεημε ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηνπ κεγαιχηεξνπ 

εμαγσγέα πεηξειαίνπ.  

Μεηά ηελ θξίζε ηνπ 1973 έγηλε αληηιεπηφ φηη ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ κέηξα 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, θαζφζνλ νη ρψξεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ 

δηέζεηαλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο επηξξνήο, ήηνη ηα 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ ηνπο. ην αλσηέξσ πιαίζην, νη ΖΠΑ αλέιαβαλ ηελ 

πξσηνβνπιία λα πξνθαιέζνπλ ζπλδηάζθεςε. Οη εξγαζίεο ηεο δηεζλνχο ζπλδηάζθεςεο 

θαηέιεμαλ ζηε ζχλαςε ηεο δηεζλνχο ζπκθσλίαο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο ζην πιαίζην ηνπ ΟΟΑ.
41

θνπφο ηνπ αλσηέξνπ 

Οξγαληζκνχ απνηέιεζε ε ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ θξαηψλ λα αληηκεησπίδνπλ 

δηαηαξαρέο ζηελ πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν νη πξνζπάζεηεο ησλ 

εμαγσγηθψλ ρσξψλ λα εζληθνπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο, φρη κφλν ζηέξεζε απφ ηηο 

πεηξειατθέο εηαηξίεο ηεο Γχζεο ηελ πξφζβαζε ζηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ, αιιά 

πξνθάιεζε ξήγκα ζηε δνκή ησλ, θαζέησο, νινθιεξσκέλσλ εηαηξηψλ. Απηή ε 

δηαδηθαζία απνηέιεζε ηελ αξρή ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ ηνπ πεηξειαίνπ.
42

  

Σν 1979, έμη ρξφληα αξγφηεξα, αθνινχζεζε θαη ε δεχηεξε πεηξειατθή θξίζε, 

πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη ησλ ηαξαρψλ, πνπ επέθεξε 

ε επαλάζηαζε ελαληίνλ ηνπ ζάρε ζην Ηξάλ
43

. Οη ηαξαρέο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

αλάθηεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Ηζιακηζηή Αγηαηνιάρ Υνκετλί. Οη δηακαξηπξίεο 

δηέιπζαλ ηνλ πεηξειατθφ ηνκέα ηνπ Ηξάλ, κε απνηέιεζκα ε ηηκή ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ λα αλέιζεη ζηα 35-40 δνιάξηα ην βαξέιη. Παξφιν πνπ ην λέν θαζεζηψο 

ηνπ Υνκετλί επαλέιαβε ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ, απηέο δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ελψ ήηαλ ιηγφηεξεο απφ φ,ηη πξηλ ηελ επαλάζηαζε, γεγνλφο πνπ 
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 Ν. Μνχζεο Δπξσπατθή Έλσζε, Γίθαην Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή, φπ. παξ. ζει. 400. 
42

 A. Goldthau, J. M. White, Rules and Institutions in Global Energy, ζην A. Goldthau, J. M. White 

(eds), Global Energy Governance, The new rules of the game, φπ.παξ. ζει. 4. 
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 Μ. Παπαληψλε, H Δπξσπατθή Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή, ζην Κ. ηεθάλνπ (επηκ.), Δηζαγσγή ζηηο 

Δπξσπατθέο πνπδέο, Σφκνο Γ, Δθδφζεηο Η. ηδέξεο Αζήλα 2006, ζει. 407. 
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εθηφμεπζε ηηο ηηκέο ζηα χςε. Σα επφκελα έμη ρξφληα, απφ ην 1980 κέρξη ην 1986, νη 

ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ κεηψλνληαλ ζπλερψο, θαζψο ε δήηεζε ήηαλ ρακειή θαη πιένλ 

λέεο πεηξειαηνπαξαγσγνί ρψξεο είραλ εκθαληζηεί ζηνλ παγθφζκην πεηξειατθφ ράξηε. 

Υψξεο φπσο ην Μεμηθφ, ε Βελεδνπέια θαη ε Νηγεξία επεθηάζεθαλ ζεκαληηθά ζηελ 

εμαγσγή πεηξειαίνπ, ελψ νη ΖΠΑ θαη Δπξψπε εηζήγαγαλ πεξηζζφηεξν πεηξέιαην απφ 

ην Prudhoe Bay θαη ηε Βφξεηα Θάιαζζα, πξνθαιψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ξήγκαηα 

ζηελ ελφηεηα ησλ κειψλ ηνπ OPEC.
44

 Ζ πεξίνδνο ηεο δεχηεξεο πεηξειατθήο θξίζεο 

ηεξκαηίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1986, φηαλ ε ανπδηθή Αξαβία εγθαηέιεηςε ηελ 

πνιηηηθή πεξηνξηζκνχ ηεο παξαγσγήο ηεο.  

 Αθνινχζεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε πνιηηηθή δηαθήξπμε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δλεξγεηαθνχ Υάξηε θαη ε ππνγξαθή ηεο πλζΥΔ, νη νπνίεο αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζε 

επφκελε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.  

Με ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 01.01.1993, ηδξχεηαη 

ε ΔΔ.
45

 Αλ θαη ην θαηλνχξην απηφ κφξθσκα δελ είρε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, σζηφζν 

ην ηξηππισληθφ ζχζηεκα, πνπ εθαξκφζηεθε, θαηαδείθλπε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

Κξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ λα πξνζδψζνπλ ζην λέν απηφ κφξθσκα ραξαθηήξα πνιηηηθφ 

θαη ίζσο αξγφηεξα λα νδεγνχκαζηαλ ζε κηα κνξθή νξγάλσζεο, πνπ ζα είρε 

νκνζπνλδηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο πξψηνο ππιψλαο πεξηειάκβαλε ηηο Δπξσπατθέο 

Κνηλφηεηεο, ήηνη ηελ ΔΚΑΥ, ηελ ΔΟΚ θαη ηελ ΔΚΑΔ. Ο δεχηεξνο ππιψλαο 

πεξηειάκβαλε ηελ ΚΔΠΠΑ
46

 θαη ν ηξίηνο ππιψλαο ηνλ ρψξν ειεπζεξίαο αζθάιεηαο 

θαη δηθαηνζχλεο (ή πλεξγαζίαο ζηε Γηθαηνζχλε θαη ηηο Δζσηεξηθέο Τπνζέζεηο). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ΚΔΠΠΑ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη κεηά ηελ εηζβνιή ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο ζην Αθγαληζηάλ θαη ηελ ηζιακηθή επαλάζηαζε ζην Ηξάλ, ηα Κξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αδχλακε παξνπζία ηεο ΔΔ ζηε δηεζλή ζθελή. ε έλα 

πξψην ζηάδην ηα Κξάηε κέιε, ζε ζπλεξγαζία κε ηα φξγαλα ηεο Έλσζεο, 

πξνζπάζεζαλ λα εληζρχζνπλ έλα κεραληζκφ δηαθπβεξλεηηθήο θχζεο, ηελ ΔΠ.
47

 ην 
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 N. Nugent, Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ ΔΔ, Ηζηνξία, Θεζκνί, Πνιηηηθέο, 3
ε
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πιαίζην ηνπ αλσηέξνπ κεραληζκνχ, ελέθξηλαλ ην 1981 ηελ έθζεζε ηνπ Λνλδίλνπ, πνπ 

επέβαιιε ζηα Κξάηε κέιε ηε γεληθή ππνρξέσζε λα πξνβαίλνπλ ζε εθ ησλ πξνηέξσλ 

δηαβνχιεπζε, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

νπνηνδήπνηε δήηεκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ Κξαηψλ 

κειψλ. Αθνινχζεζαλ ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Dooge (1985), ελψ νη δηαηάμεηο γηα 

ηελ ΔΠ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ΔΔΠ.
48

 Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, φκσο, ηνπ 

αλσηέξνπ κεραληζκνχ, φπσο απηή εθδειψζεθε ζην πιαίζην ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ 

πνιέκνπ θαη θαηά ηε ιήμε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο ΚΔΠΠΑ, 

πνπ απνηππψζεθε ζην θείκελν ηεο ΔΔ.
49

 Ζ ΚΔΠΠΑ δελ απνηέιεζε, ηδηαίηεξα, 

ζεκαληηθή πξφνδν, δηφηη δηαηήξεζε ην κεραληζκφ δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο 

ΔΠ. Χζηφζν, θαηέδεημε ηε βνχιεζε ησλ εγεηψλ ηεο ΔΔ λα ζπλεξγαζηνχλ 

ζπζηεκαηηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πνπ εληάζζεηαη σο 

αξκνδηφηεηα ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο. Ζ ΚΔΠΠΑ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εμσηεξηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη πνιιέο θνξέο νη απνθάζεηο 

ζηελ πνιηηηθή ελέξγεηαο επεξεάδνληαη απφ ηα θνηλά ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ ζηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή. Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ εμαξηάηαη απφ εηζαγσγέο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αζηαζείο πεξηνρέο θαη πξνκεζεπηέο θαη ε ζπγθεθξηκέλε εμάξηεζε 

ελέρεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο. Παξάδεηγκα πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζρέζε ηεο ελέξγεηαο κε 

ζπκθέξνληα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απνηεινχλ νη ξσζννπθξαληθέο θξίζεηο θπζηθνχ 

αεξίνπ. Ζ ξσζννπθξαληθή θξίζε αεξίνπ ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2006 νδήγεζε ζε 

κείσζε ησλ ξσζηθψλ εμαγσγψλ ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο ζε πνζνζηφ 10%-

35%. Ζ ζπγθεθξηκέλε θξίζε δηήξθεζε ηξεηο εκέξεο θαη απνηέιεζε νξφζεκν γηα ηελ 

πνιηηηθνπνίεζε ησλ ξσζννπθξαληθψλ ζρέζεσλ, ελψ πξνθάιεζε δηαδνρηθέο 

παξεκβάζεηο ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο κε ζηφρν ηελ ειάηησζε ηεο εηζαγσγηθήο 
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Δπξσπατθή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο, ζην Γ. Κ. Ξελάθεο, Μ. Η. Σζηληζηδέιεο (επηκ.), 

Παγθφζκηα Δπξψπε, Οη δηεζλείο δηαζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δθδφζεηο ηδέξεο, Αζήλα 2006, 
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 Ζ ΔΔΠ, πνπ ππνγξάθεθε ζην Λνπμεκβνχξγν ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1986 απφ ελλέα θξάηε κέιε θαη 
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λα ηζρχεη ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1987. 
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 Δηζήρζε εηδηθφο Σίηινο ζρεηηθά κε ηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθαιείαο 

(ΚΔΠΠΑ). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ΚΔΠΠΑ αληηθαηέζηεζε ηελ ΔΠ. 
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εμάξηεζεο ηεο ΔΔ απφ ηε Ρσζία.
50

 Ζ θξίζε ηνπ 2006 ήηαλ πεξηζζφηεξν ςπρνινγηθή 

παξά νπζηαζηηθή δηφηη δηήξθεζε ιίγεο εκέξεο δεδνκέλεο ηεο επηξξνήο ηεο 

GAZPROM, ζηνπο βαζηθνχο επξσπαίνπο πειάηεο ηεο, ηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία θαη 

ηελ Ηηαιία. Οη ζηξαηεγηθνί εηαίξνη ζηελ ΔΔ ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ν βαζηθφο 

θίλδπλνο δελ βξηζθφηαλ ζε έλα ζθφπηκν ξσζηθφ embargo, αιιά ζηνλ θίλδπλν 

δηάιπζεο ηνπ νπθξαληθνχ πνιηηηθνχ κνξθψκαηνο. ηελ πεξίπησζε ηεο θξίζεο ηνπ 

2009, ε ξσζηθή πιεπξά είρε πξνεηδνπνηήζεη, απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008, φηη ζα 

δηέθνπηε ηελ ηξνθνδνζία αεξίνπ πξνο ηελ Οπθξαλία, ζηελ πεξίπησζε, πνπ έσο ηελ 

31.12.2008, δελ απνπιεξσλφηαλ ην ζπλνιηθφ ρξένο πξνο ηελ GAZPROM, πνπ 

αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 2,4 δηο επξψ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009
 
ε θξίζε ζηηο 

ξσζννπθξαληθέο ελεξγεηαθέο ζρέζεηο άξρηζε λα εληείλεηαη ζηε ινβαθία θαη ζηε 

Βνπιγαξία, ελψ αλάινγα πξνβιήκαηα αληηκεηψπηδαλ ε Μνιδαβία, ε Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ε εξβία θαη ε Βνζλία Δξδεγνβίλε. ε 

κηα δεχηεξε θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο είραλ πεξηέιζεη ε Διιάδα, ε Σζερία, ε 

Απζηξία, ε ινβελία, ε Οπγγαξία θαη ε Πνισλία.
51

 Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ε 

πξνκήζεηα θπζηθνχ αέξηνπ απφ ην νβηεηηθφ δίθηπν αγσγψλ είρε δηαθνπεί πιήξσο 

πξνο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σελ 19
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009, κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο 

αλάκεζα ζηνπο πξσζππνπξγνχο ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο, Πνχηηλ θαη 

Σηκνζέλθν αληίζηνηρα, επήιζε ζπκθσλία θαη μαλάξρηζε ε νκαιή ξνή ξσζηθνχ 

αεξίνπ. Ζ ζπκθσλία ηνπ 2009 πξνέβιεπε ηελ πξφζβαζε ηεο GAZPROM ζηελ 

νπθξαληθή αγνξά κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ηειεπηαίαο (GAZPROM Sbyt Ukrainy) 

θαη ηελ απνδπλάκσζε ηεο RosUkrEnergo, σο ηνπ εκπνξηθνχ κεζάδνληα, αλάκεζα 

ζηελ Gazprom θαη ηελ Naftogaz.
52

 Ζ απνδπλάκσζε ηεο RosUkrEnergo απνηεινχζε 

πάγηα πνιηηηθή ζηφρεπζε ηεο Μφζραο, δηφηη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία ε Ρσζία 

ζα απνθηνχζε άκεζε πξφζβαζε ζηηο θηινξσζηθέο αλαηνιηθέο επαξρίεο, πνπ 

απνηεινχζαλ κηα πνιηηηθά επαίζζεηε πεξηνρή.  

Οη αλσηέξσ ζπλζήθεο θαηαδεηθλχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο, ηα θξάηε αιιά θαη ε ΔΔ, 

επηδηψθνπλ λα ιάβνπλ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηηο αλσηέξσ 

ελεξγεηαθέο θξίζεηο. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε:  

                                                 
50

 Θ. Σζαθίξεο, ν Γαιάδηνο Υξπζφο, Οη ξσζννπθξαληθέο ζρέζεηο θαη ε επξσπατθή ζηξαηεγηθή θπζηθνχ 

αεξίνπ, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2011, ζει. 96.  
51

 Θ. Σζαθίξεο, Ο Γαιάδηνο Υξπζφο, Οη ξσζννπθξαληθέο ζρέζεηο θαη ε επξσπατθή ζηξαηεγηθή 

θπζηθνχ αεξίνπ, φπ. παξ. ζει. 120.  
52

 Ζ εζληθή θνηλνπξαμία Naftogaz ηεο Οπθξαλίαο απνηειεί ηελ εγεηηθή επηρείξεζε ζηελ ελεξγεηαθή 

αγνξά ηεο Οπθξαλίαο. 
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1. Σελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε ζηνλ ελεξγεηαθφ 

ηνκέα κέζσ ελεξγεηαθψλ ζπλεξγεηψλ κε ηξίηεο ρψξεο, κε ζηφρν λα εγθαζηδξπζνχλ 

ζηαζεξά θαη ακνηβαίσο επσθειή λνκηθά πιαίζηα γηα ηηο επελδχζεηο θαη ηηο 

ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο·  

2. Σε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ παξαγσγήο θαη εμαγσγψλ ζηηο ρψξεο παξαγσγήο 

θαη ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο ζηηο 

ρψξεο παξαγσγήο θαη δηακεηαθφκηζεο·  

3. Σε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο·   

4. Σε βειηίσζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ φξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, κε ηελ παξνρή 

δηακεηαθνκηζηηθήο πξφζβαζεο ρσξίο δηαθξίζεηο θαη πξφζβαζεο ζε ηξίηνπο ζηηο 

ππνδνκέο (αγσγνχο) εμαγσγήο·  

5. Σελ ελίζρπζε ηεο θπζηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αζθάιεηαο θαζψο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ·  

6. Σε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ πξνζθνξάο ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ.
53

 

ε έλα επξχηεξν παγθφζκην επίπεδν, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ 

ηεο ελέξγεηαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζηελ Αλαθνίλσζε γηα ηελ παγθφζκηα 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα ησλ G8 ζηε δηάζθεςε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2006 ζην St Petersberg. ηελ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε αλαγλσξίδεηαη ην θνηλφ ζπκθέξνλ 

ησλ παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ θξαηψλ ελέξγεηαο αλαθνξηθά κε ηε πξναγσγή ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο. Οη εγέηεο ησλ θξαηψλ δεζκεχηεθαλ ζε έλα πιαίζην 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο 

ελέξγεηαο θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζθνξάο 

ελέξγεηαο. Χο ζηφρνη νξίζηεθαλ ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ 

αγνξψλ ελέξγεηαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή, ηε ρξήζε θαη ηε δηακεηαθφκηζε 

ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ. Γεζκεχηεθαλ, επίζεο, ζηελ πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ ζην 

ζέκα ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο. Δπηπξνζζέησο, ηέζεθαλ ηα δεηήκαηα ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.
54
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Ι.Β. ύγχρονο Ενεργειακό Περιβϊλλον 

 

 Σν ζεκεξηλφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, 

θαζφζνλ νη αλαηαξαρέο θαη ε αβεβαηφηεηα, πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Ζ Μέζε 

Αλαηνιή παξακέλεη ε κνλαδηθή πεγή πεηξειαίνπ κε πεξηνξηζκέλν θφζηνο. Ζ δηακάρε 

κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Οπθξαλίαο έρεη δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

εθνδηαζκφ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα δελ παξέρεηαη ζε κεγάιν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ππνζαράξηαο Αθξηθήο, ελψ ε παγθφζκηα δήηεζε ελέξγεηαο 

ζα απμεζεί κε πνζνζηφ 37% κέρξη ην 2040.  

 Ζ παγθφζκηα θαηαλνκή ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο έρεη αιιάμεη δξακαηηθά. Ζ 

Δπξψπε, ε Ηαπσλία, ε Κνξέα θαη ε Νφηηνο Ακεξηθή έρνπλ ζηαζεξνπνηήζεη ηε δήηεζή 

ηνπο ζε ελεξγεηαθά πξντφληα, ελψ έρεη απμεζεί ε θαηαλάισζε ζε ρψξεο ηεο Αζίαο 

ηεο Αθξηθήο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο.
55

  

Οξφζεκν ζα απνηειέζεη ην έηνο 2030, φηαλ ε Κίλα ζα είλαη ε κεγαιχηεξε 

ρψξα θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ. Τπφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ε Ηλδία, ε 

Ννηηαλαηνιηθή Αζία, ε Μέζε Αλαηνιή θαη ε ππνζαράξηα Αθξηθή απνηεινχλ ηηο 

ρψξεο θαη πεξηνρέο, πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα ελεξγεηαθή 

δήηεζε. Ζ δήηεζε γηα ην θπζηθφ αέξην απμάλεηαη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 50%, ελψ 

νη δπλαηφηεηεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην παγθφζκην εκπφξην ΤΦΑ, παξέρνπλ 

ζεκαληηθή πξνζηαζία ζηηο πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ αλεπάξθεηαο εθνδηαζκνχ. Οη 

πεξηνρέο πνπ δεηνχλ, εληνλφηεξα, θπζηθφ αέξην είλαη ε Κίλα θαη ε Μέζε αλαηνιή.
56

 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη ε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε ηειηθή κνξθή 

ελέξγεηαο, ελψ ν ηνκέαο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαπζίκσλ ζην παγθφζκην ελεξγεηαθφ κίγκα. Δπίζεο, ε 

αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απμάλεη, ζηαδηαθά, ην πνζνζηφ ηεο ζηε 

παγθφζκηα παξαγσγή ελέξγεηαο, ελψ ην έηνο 2040 ζα αλέξρεηαη ζην έλα ηέηαξην ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο.
57

 ε παγθφζκην επίπεδν, ε εμέιημε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απνηειεί κέζν, πξνθεηκέλνπ ηα θξάηε λα κεηψζνπλ ηηο 
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αξλεηηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο επηξξνέο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ ζηφρν ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο.
58

 

 

Ι.Γ Ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του Διεθνούσ Δικαύου Ενϋργειασ 

 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ ελέξγεηαο.  

Πξψηνλ, απνηειεί ζρεηηθά πξφζθαην δίθαην, κε ηελ έλλνηα φηη ε εμέιημε ηνπ 

ηνπνζεηείηαη ρξνληθά κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν θαη εηδηθφηεξα κεηά ηηο 

πεηξειατθέο θξίζεηο ηνπ 1973 θαη 1979. Πξνζπάζεηεο γηα ζπλεξγαζίεο ππήξμαλ θαη 

πξηλ απφ ηηο πεηξειατθέο θξίζεηο, σζηφζν, δελ ήηαλ ζπζηεκαηηθέο θαη δελ είραλ 

καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

πξναλαθεξφκελεο πεηξειατθέο θξίζεηο αηθληδίαζαλ ηα θξάηε θαη δεκηνχξγεζαλ 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα.  

Γεχηεξνλ, ην Γηεζλέο Γίθαην Δλέξγεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ. ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

πεηξειαίνπ επεξέαζε δπζκελψο ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

απνδηνξγάλσζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζρέδηα. Δπηπξνζζέησο, ε κεηαθχιηζε ηεο 

αχμεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζηνπο θαηαλαισηέο επηβάξπλε ηνπο νηθνγελεηαθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη νδήγεζε ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ. ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ 

πιεζσξηζκνχ θφζηνπο παξαγσγήο, ν νπνίνο θαηαιήγεη ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, 

θαζφζνλ νη επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη λα απνιχζνπλ εξγαδνκέλνπο, ηαπηφρξνλα κε 

ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ ζρέζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ Δλέξγεηαο 

κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηα γεγνλφηα, πνπ 

νδήγεζαλ ζηηο πεηξειατθέο θξίζεηο αιιά θαη ζηηο δηαδνρηθέο θξίζεηο θπζηθνχ αεξίνπ 

κεηαμχ Ρσζίαο θαη Οπθξαλίαο.  

Σξίηνλ, ην Γηεζλέο Γίθαην ηεο ελέξγεηαο είλαη επίθαηξν, θαζφζνλ ηα θξάηε θαη 

νη δηεζλείο νξγαληζκνί επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ, ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνληαη απνηειεζκαηηθά 

νη ελεξγεηαθέο πεγέο, ηελ απειεπζέξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αγνξψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ.  
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Σέηαξηνλ, γεγνλφο απνηειεί φηη απαηηείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ, 

θαζφζνλ δελ είλαη δπλαηφλ λα δηεπζεηεζνχλ ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα, ζην πιαίζην 

ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, αιιά απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο παγθφζκηαο 

δηαθπβέξλεζεο ελέξγεηαο.
59

 

 

ΙΙ Σα υποκεύμενα του διεθνούσ δικαύου ςτο πλαύςιο των 

ενεργειακών δραςτηριοτότων 

 

ΙΙ.Α Ειςαγωγό 

 

 ην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Γεκνζίνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ δχλαληαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θξάηε, δηεζλείο νξγαληζκνί, 

εζληθναπειεπζεξσηηθά θηλήκαηα, ηδηψηεο (ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο), κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Με ηνλ φξν κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ελλννχκε ηηο 

ελψζεηο πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη ε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα δηέπνληαη 

απφ ην εζσηεξηθφ δίθαην, ελψ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αλαπηχζζνληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο.
60

  

Σν θξάηνο απνηειεί ην πιεξέζηεξν ππνθείκελν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 

Θεσξείηαη πξσηνγελέο ππνθείκελν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, κε ηελ έλλνηα φηη ε χπαξμε 

ηεο θξαηηθήο ηνπ εμνπζίαο δελ εδξάδεηαη ζε θάπνηνλ πξνγελέζηεξν θαλφλα δηθαίνπ. 

πζηαηηθά ζηνηρεία
61

 ηνπ θξάηνπο απνηεινχλ ην έδαθνο (επεηξσηηθφ ρεξζαίν έδαθνο, 

ζαιάζζηνο ρψξνο, ελαέξηνο ρψξνο), ν κφληκνο πιεζπζκφο, ε θπβεξλεηηθή εμνπζία, 

θαη ε αλεμαξηεζία. Πιεζπζκφο απνηειεί κε ηελ επξεία έλλνηα ην ζχλνιν ησλ 

κνλίκσλ ή πξνζσξηλψο δηακελφλησλ πξνζψπσλ ζην θξάηνο, ελψ κε ηε ζηελφηεξε 

ζεκαζία ην ζχλνιν ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηε ππεθνφηεηα-ηζαγέλεηα ηνπ θξάηνπο. 

Ζ πξνυπφζεζε ηεο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ 
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εμνπζία δελ ππφθεηηαη ζε θακηά άιιε εμνπζία, έρεη ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ πιεζπζκνχ, επηβνιήο ησλ 

θαηαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ θαη δχλαηαη λα εθπιεξψλεη ηηο δηεζλείο ηεο ππνρξεψζεηο.   

Ο ιαφο σο ππνθείκελν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ εκθαλίδεηαη ζηε δηεζλή ζθελή 

απφ ην 1960 θαηά ηελ επνρή ηεο απναπνηθηνπνίεζεο. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ιανχ σο 

ππνθεηκέλνπ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ εδξάδεηαη ζην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο θαη ην 

δηθαίσκα ηνπ ιανχ λα αληηζηέθεηαη θαη λα αγσλίδεηαη ελαληίνλ ελφο μέλνπ 

θαηαθηεηή. Ο ιαφο έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ε 

νπνία είλαη ρξνληθά νξηνζεηεκέλε, φζν δηαξθεί ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ιανχ.  

Σν άηνκν σο θνξέαο δηθαησκάησλ, ππφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ, απνηειεί ππνθείκελν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ κε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα 

δηθαίνπ. Χο ππνθείκελν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ην άηνκν απνηειεί κε πιήξεο 

ππνθείκελν.
62

 Απνηειεί, επίζεο έκκεζν ππνθείκελν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ κε ηελ 

έλλνηα φηη δχλαηαη λα επηθαιεζηεί ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα 

θξάηε, ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ. Δπίζεο, πιένλ, ην άηνκν έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθχγεη ελψπηνλ δηεζλψλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ.
63

    

 Οη δηεζλείο νξγαληζκνί
64

 απνηεινχλ δεπηεξνγελή ππνθείκελα ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ, κε ηελ έλλνηα φηη δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θξάηε. Ζ ίδξπζε ηνπ δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ ζπληειείηαη κε ηε ζχγθιηζε κηαο δηεζλνχο δηάζθεςεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θξαηψλ. Ζ ηδξπηηθή ζπλδηάζθεςε απνηειεί θαηάιεμε πνιπάξηζκσλ 

ζπδεηήζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν 

εκπεηξνγλσκφλσλ.
65

 Ο δηεζλήο νξγαληζκφο ηδξχεηαη ζην πιαίζην ηεο ηδξπηηθήο 
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ζπλζήθεο, πνπ απνηειεί πνιπκεξή ζπλζήθε. Ζ ηδξπηηθή ζπλζήθε
66

 απνηειεί 

ζπκβαηηθφ θείκελν, ζην νπνίν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα είλαη θξάηε αιιά θαη 

δηεζλείο νξγαληζκνί. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ απνηεινχλ:  

 Ζ κνληκφηεηά ηνπ, ε νπνία απνηππψλεη κηα κφληκε κνξθή ζπλεξγαζίαο θαη 

επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα δηαθξίλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ απφ ηελ 

βνχιεζε ησλ θξαηψλ·  

 Οη θνηλνί ζθνπνί δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο·  

 Ζ δξάζε ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο. Δηδηθφηεξα, νη δηεζλείο 

νξγαληζκνί δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Γηεζλέο Γίθαην θαη σο εθ ηνχηνπ νη 

ζθνπνί, πνπ ζέηεη ν δηεζλήο νξγαληζκφο θαη ε  δηεζλήο ηνπ δξάζε δελ κπνξνχλ 

λα δηαθεχγνπλ απφ ηε δηεζλή λνκηκφηεηα.
67

 Δπηπιένλ, νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

δελ αζθνχλ γεληθεπκέλεο αξκνδηφηεηεο, φπσο ηα θξάηε, αιιά εηδηθέο 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηελ ηδξπηηθή ηνπο πξάμε (αξρή ηεο 

εηδηθφηεηαο).
68

 

 Σα ηδηαίηεξα φξγαλα ηνπ, κε ηελ έλλνηα φηη ν νξγαληζκφο δηαζέηεη 

απαξαηηήησο φξγαλα, πνπ δελ εληάζζνληαη ζηε ζπληαγκαηηθή δνκή ησλ 

εμνπζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ·  

 Ζ ηδηαίηεξε βνχιεζή ηνπ, κε ηελ έλλνηα φηη ηα φξγαλα ηνπ νξγαληζκνχ 

εθθξάδνπλ ηελ δηθή ηνπο βνχιεζή ηνπ, ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ εθείλε ησλ 

θξαηψλ πνπ ηνλ απνηεινχλ·
69

  

 Ζ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ απνηειεί νπζηψδεο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο θαη είλαη δηαθνξεηηθή ησλ θξαηψλ κειψλ. Με ηελ έλλνηα 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ λα 

είλαη ππνθείκελα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ.
70

 Οη Γηεζλείο Οξγαληζκνί 
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ιφγσ ηεο αλαγλψξηζεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζηηο 

αθφινπζεο δηθαηνπξαμίεο:  

1. Να πξνβαίλνπλ ζε ελνηθηάζεηο αθηλήησλ·  

2. Να ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα·  

3. Να παξίζηαληαη ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ θξάηνπο κέινπο·  

4. Να ζπλάπηνπλ δηεζλείο ζπλζήθεο·  

5. Να ηνπο παξαρσξνχληαη πξνλφκηα θαη αζπιίεο·  

6. Να ζπκκεηέρνπλ ζε άιινπο Οξγαληζκνχο·  

7. Να εγείξνπλ αμηψζεηο θαηά θξάηνπο κέινπο θαη κε κέινπο θαζψο θαη θαηά  

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ
71

 θαη λα λνκηκνπνηνχληαη παζεηηθά σο πξνο ηελ έγεξζε 

απαηηήζεσλ. 

 

ΙΙ.Β Σα υποκεύμενα του Διεθνούσ Δικαύου ςτο Δύκαιο τησ Ενϋργειασ 

 

 ην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ελέξγεηαο δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιπάξηζκνη 

νξγαληζκνί θαη ελψζεηο, ηα θξάηε σο πξσηνγελή ππνθείκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. Ζ αλάιπζε καο ζα επηθεληξσζεί ζηελ παξνπζίαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ελψζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

 

1. Παγθόζκην πκβνύιην γηα ηελ Δλέξγεηα 

 

 Σν Παγθφζκην πκβνχιην γηα ηελ ελέξγεηα δεκηνπξγήζεθε ην 1923 θαη 

ζπκβάιιεη ζην δηάινγν γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζπλεθηηκψληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επίηεπμε πιενλεθηεκάησλ 

γηα φια ηα θξάηε θαη γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο. ηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ 

εθπξνζσπνχληαη πεξηζζφηεξνη απφ 3000 νξγαληζκνί, νη νπνίνη εδξεχνπλ ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 90 ρψξεο. Αξκνδηφηεηα ηνπ απνηειεί ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο 

παγθφζκηεο, πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο ελεξγεηαθέο ζηξαηεγηθέο.
72
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2. Οξγαληζκόο πεηξειαηνπαξαγωγώλ εμαγωγηθώλ ρωξώλ (OPEC) 

 

 θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ απνηειεί ν ζπληνληζκφο θαη ε ελαξκφληζε ησλ 

πεηξειατθψλ πνιηηηθψλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ αγνξψλ πεηξειαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθή παξνρή πεηξειαίνπ ζηνπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, επηδηψθεηαη ε 

δηαζθάιηζε ελφο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο γηα ηνπο παξαγσγνχο πεηξειαίνπ θαη ηεο 

απφζβεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα θξάηε 

κέιε.
73

 Ο Οξγαληζκφο ησλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ εμαγσγηθψλ θξαηψλ ηδξχζεθε ζηε 

Βαγδάηε, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1960 κε ηελ ππνγξαθή δηεζλνχο ζπκθσλίαο, ζηελ 

νπνία ζπκβαιιφκελα κέξε ήηαλ ην Ηξάλ, ην Ηξάθ, ην Κνπβέηη, ε ανπδηθή Αξαβία θαη 

ε Βελεδνπέια. ην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ πξνζρψξεζαλ ην Καηάξ, ε Ηλδνλεζία, ε 

Ληβχε, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ε Αιγεξία, ε Νηγεξία, ην Δθνπαδφξ, ε 

Γθακπφλ θαη ε Αγθφια. ήκεξα ν Οξγαληζκφο απνηειείηαη απφ 14 θξάηε κέιε.
74

 

 

3. International Energy Agency (ΗΔΑ)  

 

 Ηδξχζεθε ην 1974, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ 

ζηελ πξνκήζεηα ηνπ πεηξειαίνπ. Απνηεινχζε ζπιινγηθή αληίδξαζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζηελ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973-1974. Απνηειεί απηφλνκν 

νξγαληζκφ, ελψ απαξηίδεηαη απφ 29 ζπκβαιιφκελα κέξε. Αξκνδηφηεηεο ηνπ 

απνηεινχλ ε εμέηαζε ελεξγεηαθψλ δεηεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο θαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ. 

 

4. Γηεζλέο Δλεξγεηαθό Forum 

 

 Σν δηεζλέο ελεξγεηαθφ Forum επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε 

θαη γλψζε ησλ θνηλψλ ελεξγεηαθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θξαηψλ. Τπφ ην ζεκεξηλφ 

θαζεζηψο, ηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην Υάξηε ηνπ Γηεζλνχο Δλεξγεηαθνχ 

Forum αλέξρνληαη ζηα 74. ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεξγαζία ζπκκεηέρνπλ θξάηε θαη 
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απφ ηηο έμη επείξνπο, ελψ πεξηιακβάλνληαη θξάηε παξαγσγνί ελέξγεηαο θαη θξάηε 

θαηαλαισηέο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ πεηξειαίνπ. Δπίζεο, 

ζπκκεηέρνπλ θαη θξάηε δηακεηαθφκηζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Απνηειεί, θπξίσο, 

ρψξν δηαιφγνπ ησλ θξαηψλ αλαθνξηθά κε ελεξγεηαθά δεηήκαηα, κε θπξηφηεξν ηελ 

παγθφζκηα ελεξγεηαθή αζθάιεηα.
75

 

 

5. Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) 

 

 Ο παγθφζκηνο νξγαληζκφο εκπνξίνπ
76

 απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ θαη επεξεάδεη, σο έλα βαζκφ, ην εκπφξην ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. (Θα 

αθνινπζήζεη εηδηθφ θεθάιαην φπνπ ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά) 

 

6. Γηεζλήο Έλωζε Φπζηθνύ Αεξίνπ  

 

 Ζ Γηεζλήο Έλσζε Φπζηθνχ Αεξίνπ απνηειεί παγθφζκην νξγαληζκφ, πνπ 

ζηφρν έρεη ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ.
77

  

 

7. Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα 

  

 Ζ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα απνηειεί δηεζλή νξγαληζκφ, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε 

ζέκαηα ελέξγεηαο. Ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην έηνο 2005 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ηνχιην 

 ηνπ 2006. θνπφο ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί ε ζπλεξγαζία ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ ρσξψλ 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Δηδηθφηεξνη ζθνπνί απνηεινχλ: 

1. Ζ πξνζέιθπζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία 

δηθηχσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο·  
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2. H δεκηνπξγία κηαο ελνπνηεκέλεο ελεξγεηαθήο αγνξάο·  

3. H δηακφξθσζε αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ ελέξγεηαο·  

4. H παξαγσγή ελεξγεηαθψλ πιψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.
78

 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ελψζεηο ηδησηψλ 

κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηελ:  

 

1. Έλωζε γηα ηελ βηνκεραλία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

 Ζ Έλσζε γηα ηελ βηνκεραλία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
79

 απνηειεί ηνκεαθή έλσζε 

κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ βηνκεραλία ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε έλα παλεπξσπατθφ επίπεδν. 

 

2. Δπξωπαϊθή Οκνζπνλδία ηωλ Δκπόξωλ 

 

 Ζ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία ησλ εκπφξσλ ελέξγεηαο
80

 απνηειεί έλσζε ησλ 

εκπφξσλ ελέξγεηαο ζηνπο ηνκείο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ηδξχζεθε ην 1999 ζην πιαίζην ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ Δλέξγεηαο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιπάξηζκνη νξγαληζκνί θαη ελψζεηο ηδησηψλ.
81

 Οη αλσηέξσ 

θνξείο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επίιπζε ζεκάησλ αλαθνξηθά κε παγθφζκηα, δηεζλή 

θαη επξσπατθά ελεξγεηαθά δεηήκαηα, ελψ έρνπλ ζπγθξνηεζεί θαη θνξείο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ελέξγεηαο.  

Αλ ζα ζέιακε λα θαηαηάμνπκε ηνπο νξγαληζκνχο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

ελέξγεηα, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ: 

Σν πξψην θξηηήξην είλαη εάλ ε δξαζηεξηφηεηα ησλ νξγαληζκψλ αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ή εάλ ε ελέξγεηα εκπεξηέρεηαη ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Παξάδεηγκα ηνκεαθνχ νξγαληζκνχ 

απνηειεί ν Οξγαληζκφο γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο, δηφηη θεληξηθφο ηνπ ζηφρνο νξίδεηαη 
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ε καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Δίλαη γεγνλφο φηη ζηε 

πλζΥΔ πεξηέρνληαη δηαηάμεηο, πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηε θνξνινγία. 

Χζηφζν, ν κνλαδηθφο ιφγνο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε πλζΥΔ είλαη ε έληνλε ζπζρέηηζε 

ησλ αλσηέξσ πνιηηηθψλ κε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Παξάδεηγκα νξγαληζκνχ πνπ 

εκπεξηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη ηελ ελέξγεηα ρσξίο, φκσο, λα είλαη ν 

κνλαδηθφο ηνπ ζηφρνο, απνηειεί ν ΠΟΔ. Ο αλσηέξσ Οξγαληζκφο ζηνρεχεη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ πνιιψλ εηδψλ πξντφλησλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ δελ απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ ΠΟΔ, 

σζηφζν, έρνπλ επηιπζεί κέζσ ηνπ δηθαηνδνηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαθνξέο ζρεηηθά 

κε ην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζεηαη θαη ε ΔΔ, ε 

νπνία, κεηαμχ πνιιψλ πνιηηηθψλ, αλαπηχζζεη ηελ ελεξγεηαθή ηεο πνιηηηθή.
82

 

Γεχηεξν θξηηήξην ηεο θαηάηαμεο ησλ ελεξγεηαθψλ νξγαληζκψλ δχλαηαη λα 

απνηειέζεη ε θχζε ηεο ζπλεξγαζίαο, πνπ δηέπεη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε. Ζ δηάθξηζε 

απηή αλαθέξεηαη ζηνπο δηαθπβεξλεηηθνχο θαη ηνπο ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο. 

Μνλαδηθφ παξάδεηγκα ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελεξγείαο, απνηειεί ε ΔΔ, ε νπνία αθνινπζεί ην ππεξεζληθφ κνληέιν ελνπνίεζεο, 

πνπ εδξάδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ λενιεηηνπξγηζκνχ. ινη νη ππφινηπνη νξγαληζκνί πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ελέξγεηα αθνινπζνχλ ην κνληέιν ηεο δηαθπβεξλεηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα θξάηε κέιε είλαη απηά πνπ θαζνδεγνχλ ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ νξγαληζκψλ. Ο δηαθπβεξλεηηθφο ηξφπνο ζπλεξγαζίαο 

εμειίζζεη ην δίθαην ηεο ελέξγεηαο κε ήπηεο κεζφδνπο θαη ζπλήζσο ην δηθαηνδνηηθφ ηνπ 

φξγαλν (εάλ ππάξρεη) αζρνιείηαη κε πεξηνξηζκέλν φγθν δηθαζηηθήο χιεο. Ζ 

αξηζκεηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαθπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ εηο βάξνο ηνπ 

ππεξεζληθνχ είλαη απφιπηα θπζηνινγηθή, δηφηη ε ελέξγεηα απνηειεί, πιένλ, ιφγσ ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο επηξξνήο, αξκνδηφηεηα πνπ εληάζζεηαη ζηνλ 

ζθιεξφ ππξήλα ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ν ιφγνο πνπ ε 

ΔΔ απνηειεί ην κνλαδηθφ παξάδεηγκα ππεξεζληθνχ νξγαληζκνχ είλαη δηφηη, φπσο 

εηπψζεθε, δελ είλαη ηνκεαθφο αιιά δηαζέηεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ επεξεάδεη εληνλφηεξα ηα Κξάηε κέιε.  

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην δηεζλέο ελεξγεηαθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεηαη 

ηδηαίηεξα απνθεληξσκέλν κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππάξρεη έλαο παγθφζκηνο δηεζλήο 
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νξγαληζκφο κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα ελέξγεηαο. Σν δηεζλέο πεξηβάιινλ ελέξγεηαο 

είλαη πνιππνίθηιν θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη αξρή παγθφζκηαο 

δηαθπβέξλεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ δεηεκάησλ.
83

 Σν γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη ηε 

ζπλεξγαζία, δηφηη νη ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ ελδέρεηαη λα ζπγθξνχνληαη ζην 

πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζφηεξνπο, απφ έλαλ, δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δηδηθά, 

ζηνλ δηεζλή ρψξν απαηηείηαη κηα πεξηζζφηεξν ζπλεθηηθή πνιηηηθή θαη πξνζπάζεηα λα 

εληζρπζεί ην κνληέιν ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κε 

ππεξεζληθά κέζα, έηζη ψζηε ε δηείζδπζε ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο λα είλαη 

εληνλφηεξε θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή. Χζηφζν, ε αλσηέξσ πξφηαζε 

πξνζθξνχεη ζηελ εζληθή θπξηαξρία ησλ θξαηψλ θαζφζνλ ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

απνηειεί, ππφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ζεκειηψδε πνιηηηθή ηφζν ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο φζν θαη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ. ην πιαίζην απηφ απαηηείηαη 

εληνλφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζηε βάζε ακνηβαίσλ θαη θνηλψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη κεγαιχηεξε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, νη 

νπνίνη ζα ιεηηνπξγνχλ κε ππεξεζληθά ζηνηρεία. 

Αλαθνξηθά κε ηα θξάηε
84

 ζθφπηκν είλαη λα ηνληζηεί φηη απνηεινχλ ηνπο 

βαζηθνχο δξψληεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Πξψηνλ, δηφηη ζην πιαίζην ηεο 

θξαηηθήο θπξηαξρίαο ηα θξάηε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεχνληαη ηνπο 

θπζηθνχο ηνπο πφξνπο. Γεχηεξνλ, δηφηη ε έλλνηα ηεο εδαθηθήο θπξηαξρίαο 

ζπλεπάγεηαη δηθαηνδνζία επί φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εδαθηθή 

επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ, π.ρ. κεηαθνξά ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ,  παξαγσγή 

θαη δηαλνκή ελέξγεηαο. Σαπηνρξφλσο, νη γεσπνιηηηθέο θαη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο ηεο 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα ν δηεζλήο ραξαθηήξαο ησλ 

ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηεί ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ κεηαμχ θξαηψλ γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε κεηαθνξά ελεξγεηαθψλ πιψλ αιιά θαη νη άιιεο ελεξγεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο
85

. Ζ δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία, πνπ δηέπεη ηνπο θνξείο πνπ 
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αζρνινχληαη κε ελεξγεηαθά ζέκαηα, αθήλεη επξεία πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο ζηα 

θξάηε. Δπίζεο, φπσο πξνείπακε, ε ελέξγεηα ζπλδέεηαη κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, 

πνπ απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη κε ην 

πεξηβάιινλ. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ ελψζεσλ 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εηαηξείεο κεγάιεο δπλακηθφηεηαο, δηφηη νη επελδχζεηο ζηελ 

ελέξγεηα απαηηνχλ ζεκαληηθή ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ.
86

 Ζ δχλακε ησλ εηαηξηψλ 

απηψλ έρεη πεξηνξηζζεί, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο νξηδφληηαο θαηάηκεζεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (παξαγσγή, κεηαθνξά, πξνκήζεηα). Δπίζεο, ηίζεληαη 

ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο (π.ρ. ζηε πλζΥΔ). Με άιια ιφγηα ν ηδηψηεο (θπξίσο λνκηθφ πξφζσπν) 

δχλαηαη λα πξνζθχγεη ζε δηθαηνδνηηθά φξγαλα ζηνλ ηνκέα ησλ ελεξγεηαθψλ 

επελδχζεσλ. 

Καηαιεθηηθά ηα ππνθείκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, είλαη θπξίσο ηα θξάηε, νη κεγάιεο εηαηξίεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο απφ ηνλ 

παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί. 

     

ΙΙΙ. Ενϋργεια και Περιβϊλλον 

 

 Ζ ρξήζε ηεο αηνκηθήο θαη ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, 

θαζψο θαη ηα νηθνινγηθά αηπρήκαηα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαηέδεημαλ φηη 

ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
87

 απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αλάπηπμεο.
88

 Σν δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θείκελν, φπνπ ηίζεληαη 

βαζηθέο αξρέο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ε δηαθήξπμε ηεο 

ηνθρφικεο ηνπ 1972. Σν 1992 αθνινχζεζε ε Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν, 
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αλαθνξηθά κε ηελ θαζηέξσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηεο 

γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

 Μηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο απνηειεί ε επίπησζή ηεο 

ζην πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο.
89

 Οη πξνθιήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κπνξνχλ, ελδερνκέλσο, λα αληηκεησπηζηνχλ ζε έλα πιαίζην εζληθφ, 

σζηφζν, ην ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο απαηηεί πνιπκεξείο 

πξνζπάζεηεο θαη ηελ ζχλαςε πνιπκεξψλ ζπλζεθψλ. Ζ χκβαζε-Πιαίζην ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο, πνπ εγθξίζεθε ζηε Νέα Τφξθε ηελ 

9
ε
 Μαΐνπ 1992 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 21

ε
 Μαξηίνπ 1994, ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε 

ζέζπηζε βαζηθψλ αξρψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Δηδηθφηεξα, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε νξίδεηαη ε αξρή ησλ 

«θνηλψλ αιιά δηαθνξνπνηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη 

λα ζπλεθηηκψληαη νη εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αλάγθεο, φζνλ αθνξά, ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. πλέβαιε, επίζεο, ζηελ πεξαηηέξσ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ, παγθνζκίσο, ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. 

Χζηφζν, ε ζχκβαζε δελ πεξηιακβάλεη πνζνηηθψο εθθξαζκέλεο θαη ιεπηνκεξείο, αλά 

ρψξα, δεζκεχζεηο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Σα ζπκβαιιφκελα 

θξάηε ζηε ζχκβαζε απνθάζηζαλ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην Βεξνιίλν ηνλ Μάξηην ηνπ 1995, λα δηαπξαγκαηεπζνχλ έλα πξσηφθνιιν, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη κέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2000, ζε 

φ,ηη αθνξά ηηο εθβηνκεραληζκέλεο ρψξεο. Καηφπηλ καθξνρξφλησλ εξγαζηψλ, 

πηνζεηήζεθε ην «Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ζηε ζχκβαζε-πιαίζην ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο θαη ηελ απφ θνηλνχ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δεζκεχζεσλ» 

ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1997.
90

 Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην απνηειεί δηεζλή ζπκθσλία  

θαη αθνξά ηηο εθπνκπέο έμη αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ: ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), 

ηνπ κεζαλίνπ (CH4), ηνπ πξσηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (N2O), ησλ πδξνθζνξαλζξάθσλ 

                                                 
89

 Θ. Π. Φνξηζάθεο, Γίθαην ηεο Δλέξγεηαο, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα, Κνκνηελή 2009, ζει. 

145-147· Μ. Παπαληψλε, Σν Γίθαην ηεο Δλέξγεηαο, Δπξσπατθή Θεψξεζε, Διιεληθή ζεψξεζε, 

Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε Αζήλα 2003, ζει. 308-309· Β. Καξαγεψξγνπ, . Μαλσιθίδεο, 

Αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, Ζ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή 

πξννπηηθή, Δλέξγεηα θαη Γίθαην 2006, Σεχρνο 5, ζει. 5 επ.· Y. Selinanova, A Management the 

Patchwork of Agreement in Trade and Investment,  ζην A. Goldthau, J. M. Witte (eds) Global energy 

Governance, The New Rules of the Game, φπ. παξ. ζ. 57· G. L. Schiavo, The EU Emission Trading 

Scheme in Phase III and the New Californian Cap-and-Trade System: A Comparative Assessment, 

European Energy and Environmental Law Review 2012, Σφκνο 21, Σεχρνο 3, ζει. 106· M. S. Peters, 

The Impact of the EU ETS on flaring of Gas on the UK Continental Shelf, European Energy and 

Environmental Law Review 2013, Σφκνο 22, Σεχρνο 4  ζει. 161.  
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(HFC), ησλ ππεξθζνξησκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ (PFC) ηνπ εμαθζνξηνχρνπ ζείνπ 

(SF6). 

Απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, 

επεηδή πεξηιακβάλεη δεζκεπηηθνχο θαη πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο πεξηνξηζκνχ θαη 

κείσζεο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Οη εθβηνκεραληζκέλεο ρψξεο δεζκεχηεθαλ 

ζπιινγηθά λα κεηψζνπλ ηηο νηθείεο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, θαηά 5 %, 

ηνπιάρηζηνλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, ηελ πεξίνδν 2008-2012. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ, ην Πξσηφθνιιν πξνηείλεη κηα ζεηξά κέζσλ: 

1. Δλίζρπζε ή ζέζπηζε εζληθψλ πνιηηηθψλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ (αχμεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πξνψζεζε ησλ αεηθφξσλ κνξθψλ γεσξγίαο, 

αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θ.ά.)· 

2. πλεξγαζία κε ηα άιια ζπκβαιιφκελα κέξε (αληαιιαγή πείξαο ή 

πιεξνθνξηψλ, ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ κέζσ αδεηψλ εθπνκπήο) · 

 Σελ 8
ε
 Γεθεκβξίνπ 2012, ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο 

ηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ δεζκεχζεσλ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ. Οξίζηεθε λέα 

πεξίνδνο δέζκεπζεο, πνπ ζα μεθηλνχζε απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη ζα δηαξθνχζε 

κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2020, ελψ αλαζεσξήζεθε ν θαηάινγνο ησλ αεξίσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
91

  

Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 2 ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην νξίδεηαη 

φηη θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο, πνπ 

αλέιαβε, αλαθνξηθά κε ηνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο κεηψζεηο ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ θαη κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ππνρξενχηαη 

λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχλ: 

 Σε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο· 

 Σελ πξνψζεζε, έξεπλα, αλάπηπμε θαη αχμεζε ηεο ρξήζεο λέσλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, ηελ πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηψλ δέζκεπζεο ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ, πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ· 

 Σε ζηαδηαθή κείσζε ή εμάιεηςε ησλ αηειεηψλ ηεο αγνξάο, ησλ θνξνινγηθψλ 

θηλήηξσλ, ησλ θνξνινγηθψλ θαη δαζκνινγηθψλ εμαηξέζεσλ θαη επηδνηήζεσλ 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο, πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 
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εθφζνλ αληηηίζεληαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κεραληζκψλ ηεο αγνξάο· 

 Σνλ πεξηνξηζκφ θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ κεζαλίνπ κέζσ ηεο αλάθηεζεο 

θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο, θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ζηε 

θάζε παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο· 

 Σελ εθαξκνγή θαη δεκνζίεπζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εζληθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ κέηξα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

θαηάιιειεο εθαξκνγήο απηψλ.
92

 

 Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην δεκηνχξγεζε κεραληζκνχο γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζην κεραληζκφ ηεο 

αγνξάο. Ο πξψηνο κεραληζκφο αλαθέξεηαη ζην εκπφξην δηθαησκάησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Με ην ζχζηεκα απηφ νη θνξείο ηεο αγνξάο, πνπ εθπέκπνπλ 

ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ δηθαηψκαηα 

εθπνκπψλ αεξίσλ. Χζηφζν, ηα δηθαηψκαηα απηά ζα κεηψλνληαη ζηαδηαθά, κε 

απνηέιεζκα λα κεησζνχλ θαη ελδερνκέλσο ζην κέιινλ λα εμαιεηθζνχλ νη εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
93

 Ο δεχηεξνο κεραληζκφο νλνκάδεηαη κεραληζκφο θνηλήο 

εθαξκνγήο θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θνηλψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ε ρψξα, πνπ ρξεκαηνδνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

επσθειείηαη απφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαη κπνξεί λα απνθηήζεη κνλάδεο 

εθπνκπψλ αεξίσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξγα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ 

αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ αεξηψλ. Χζηφζν, ε ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε, πνπ ηίζεηαη, 

είλαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα έξγα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζηε 

ρψξα εθαξκνγήο.
94

 Ο ηξίηνο κεραληζκφο νλνκάδεηαη κεραληζκφο ηεο θαζαξήο 

αλάπηπμεο θαη πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ απφ 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Μέζσ ηνπ κεραληζκνχ απηνχ, νη 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο επσθεινχληαη απφ ηηο κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ, ελψ νη 

αλαπηπζζφκελεο σθεινχληαη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ.
95, 96
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Δπηπξνζζέησο, ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα Ζλσκέλα 

Έζλε, ζηηο εηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη ζην Γηεζλή Οξγαληζκφ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, 

θαζψο θαη ζε θξάηε κέιε ή παξαηεξεηέο (πνπ δελ είλαη κέξε ηεο χκβαζεο) ησλ 

αλσηέξσ θνξέσλ  λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα εθπξνζσπεζνχλ ζε ζπλφδνπο δηάζθεςεο 

ησλ κεξψλ.
97

  

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, 195 θξάηε (θαη ε ΔΔ), πνπ είλαη κέιε ηεο χκβαζεο - 

Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (UNFCCC) πηνζέηεζαλ κηα 

παγθφζκηα ζπκθσλία γηα ην θιίκα , ε νπνία πξνβιεπφηαλ λα ηεζεί ζε ηζρχ ην 2020. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ 21ε ζχλνδν ηεο Γηάζθεςεο ησλ Μεξψλ (COP 21) ηεο χκβαζεο 

Πιαηζίνπ ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (UNFCCC) θαη ηελ 11ε ζχλνδν ηεο 

Γηάζθεςεο ησλ Μεξψλ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην (CMP 11). Ζ αλσηέξσ 

ζπκθσλία βαζίδεηαη ζηε δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία θαη απνηειεί λνκηθά 

δεζκεπηηθή ζπκθσλία. Ζ ζχλαςε ηεο ππνδεηθλχεη ζηνπο θνξείο ηεο ελεξγεηαθήο 

αγνξάο αιιά θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ φηη επηινγή ηεο παγθφζκηαο 

ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε απνθπγή ηεο αχμεζεο ηνπ θιίκαηνο ζε πνζνζηφ 

πάλσ απφ ηνπο 2°C θαη ε επηδίσμε κείσζεο ηεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ  

1.5°C. Οη θπβεξλήζεηο ζπκθψλεζαλ λα ζέηνπλ λένπο ζηφρνπο αλά πέληε ρξφληα θαη 

λα αλαθέξνπλ εάλ εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά νη αλσηέξσ ζηφρνη ζηηο επηθξάηεηέο 

ηνπο. Δπίζεο, ηα θξάηε ζπκθψλεζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ θνηλσληψλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη λα παξέρνπλ ζπλερή θαη 

εληζρπκέλε δηεζλή ππνζηήξημε πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνχλ νη αλσηέξσ ζηφρνη.
98

 Ζ ζπκθσλία είλαη αλνηρηή γηα ππνγξαθή απφ ηηο 

22 Απξηιίνπ θαη γηα έλα ρξφλν, ελψ ζα ηεζεί ζε ηζρχ κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ 

εγγξάθσλ επηθχξσζεο απφ 55 θξάηε, ηα νπνία εθπέκπνπλ ην 55% ησλ παγθφζκησλ 

εθπνκπψλ.  

ηηο 22 Απξηιίνπ 2016, ε ΔΔ θαη ηα 28 θξάηε κέιε ηεο πξνρψξεζαλ ζηελ 

ππνγξαθή ηεο παγθφζκηαο πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ γηα ην Κιίκα, ζε κηα ηειεηή 

πςεινχ επηπέδνπ ζηε Νέα Τφξθε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ.
99

 Δπίζεο, ε ΔΔ 

επηθχξσζε θαη θαηέζεζε επίζεκα ηηο πξάμεηο επηθχξσζεο ηεο πκθσλίαο ησλ 

Παξηζίσλ, ηελ 5
ε
 θαη 7

ε
 Οθησβξίνπ 2016

100
 αληίζηνηρα. Ζ Κίλα θαη νη ΖΠΑ 
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επηθχξσζαλ ηε πκθσλία ηελ 3
ε
 επηεκβξίνπ 2016, ελψ ε Ηλδία πξνέβε πξνζθάησο 

ζηελ επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο, ήηνη ηελ 2
ε
 Οθησβξίνπ 2016.

101
 Μεηά ηηο αλσηέξσ 

επηθπξψζεηο ε πκθσλία ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ 4
ε
 Ννεκβξίνπ 2016,

102
 γεγνλφο πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε. 

Οη πεξηβαιινληνινγηθέο πνιηηηθέο έρνπλ, επίζεο, επηπηψζεηο ζην εκπφξην 

ελέξγεηαο. Ζ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο αιιαγήο θιίκαηνο σζεί ηηο θπβεξλήζεηο 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ ελδερφκελε θξαηηθή 

επηδφηεζε ζε παξαγσγνχο λέσλ κνξθψλ ελέξγεηαο είλαη πηζαλφ λα κελ είλαη ζπκβαηή 

κε ηηο δηαηάμεηο πεξί επηδνηήζεσλ ηνπ ΠΟΔ. Δπίζεο, νη ηερληθέο ξπζκίζεηο, πνπ 

πξνάγνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ελέξγεηαο πξέπεη λα κελ εκπνδίδνπλ ην 

εκπφξην, νχηε λα επλννχλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ελέξγεηαο.  

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζθφπηκν είλαη λα 

εηπσζεί, φηη απμήζεθε ην 2014 ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, σζηφζν, νη εθπνκπέο 

ξχπσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο παξέκεηλαλ ζε ζηαζεξφ 

επίπεδν. Αλ θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία, ην 2014 παξνπζίαζε αχμεζε, ην ζεηηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ θαη φρη ηεο αχμεζήο ηνπο νθείιεηαη 

ζηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Αλ θαη ε Δπξψπε παξέκεηλε κηα ζεκαληηθή αγνξά 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε πξσηνπνξία, ζηε ρξήζε ηνπο, αλήθεη ζηε Κίλα, ζηε 

Βξαδηιία, ζηελ Ηλδία θαη ζηε Νφηην Αθξηθή. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη 

ε ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ απνηεινχλ δχν πνιηηηθέο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο.
103

  

 Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Πεξηβάιινληνο θαηαδεηθλχεη ηε ζρέζε πνπ δηέπεη ηελ 

ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Πεξηβάιινληνο εμειίρηεθε ζε 

απψηεξν ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη δελ ηέζεθε, σο ζηφρνο, απφ ηελ 

ίδξπζε ηεο ΔΟΚ. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αλάγεηαη ζε ζηφρν ηεο 

                                                 
101

 Βι. ζρ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php. 
102

 United Nations Reference: C.N.735.2016.TREATIES-XXVII.7.d (Depositary Notification),  Paris 

Agreement,  Paris, 12 December 2015. 
103

 A. Rojey, Energy and climate, John Wiley, New York 2009, ζει. 1· S. J. Rubinm, Th. R. Graham, 

Environment and Trade, The Relation of International Trade and Environmental Policy, Frances Pinter 

Ltd. London 1982, ζει. 161 επ. · S. Ball, St. Bell, Environmental Law, 2
ε
 Έθδνζε, Blackstone Press 

London 1994, ζει. 11-15· D. H. Cole, Pollution and Property, Cambridge University Press, Cambridge 

2002, ζει 85.  



46 

 

Κνηλφηεηαο, γηα πξψηε θνξά ζηε χλνδν θνξπθήο ηνπ 1972.
104

 Ζ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο αλάγεηαη ζε απηνηειή θνηλνηηθή δξάζε κε ηελ ΔΔΠ, φπνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο θαη ηα αληηθείκελα ηεο επξσπατθήο 

πεξηβαιινληνινγηθήο δξάζεο.
105

 

Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ζθνπνί ηεο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο απνηεινχλ: 

1. Ζ δηαηήξεζε, πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο·  

2. Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ·  

3. Ζ ζπλεηή θαη νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ· 

4. Ζ πξνψζεζε, ζε δηεζλέο επίπεδν, κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ή παγθφζκησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ηδίσο ε θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.
106

  

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηεο πεξηβαιινληνινγηθήο πνιηηηθήο 

είλαη:  

Ζ αξρή ηεο ελζσκάησζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε θάζε ηνκέα πνιηηηθήο πξέπεη 

λα ζπλεθηηκάηαη θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο·  

Ζ αξρή ηεο απαίηεζεο πςεινχ επίπεδνπ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, σο 

απηνηεινχο θξηηεξίνπ ηεο δηακφξθσζεο ησλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ· 

Ζ αξρή ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξνθχιαμεο. Ζ αξρή ηεο πξφιεςεο επηηξέπεη ηε 

ιήςε αξλεηηθψλ κέηξσλ, ζπλήζσο απαγνξεχζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη 

επηθίλδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο πξνυπνζέηεη ηνλ εληνπηζκφ 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, πνπ απνξξένπλ απφ 

ην πξφβιεκα θαη δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ επηζηεκνληθά κε επαξθή 

βεβαηφηεηα. ε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο πξφιεςεο, ε νπνία εδξάδεηαη ζε 

επηζηεκνληθή βεβαηφηεηα θαη απνδείμεηο, ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 
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χπαξμε ελδείμεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα (πνπ δελ έρεη αμηνινγεζεί κε 

βεβαηφηεηα ιφγσ ειιείςεσο επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ) ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο
107

· 

Ζ αξρή ηεο αεηθνξίαο ή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ππνδειψλεη φηη ε αλζξψπηλε 

επέκβαζε ζην πεξηβάιινλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο εμέιημεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ πξνο 

φθεινο ησλ επφκελσλ γελεψλ· 

Ζ αξρή ηεο επαλφξζσζεο ησλ πξνζβνιψλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πεγή ηνπο. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ αξρή, επηηάζζεηαη ε 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζηελ πεγή· 

Ζ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ξππαίλσλ είλαη απηφο 

πνπ βαξχλεηαη κε ηα έμνδα γηα ηελ πινπνίεζε κέηξσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

δηαζθάιηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
108

    

 ην πιαίζην ηεο ΔΔ έρνπλ, επίζεο, εθδνζεί αξθεηέο λνκνζεηηθέο πξάμεηο 

ζρεηηθά κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο.  

 

ΙV. Ευρωπαώκόσ Φϊρτησ Ενϋργειασ - υνθΦΕ – Διεθνόσ 

Ενεργειακόσ Φϊρτησ 

 

ΙV.Α Ευρωπαώκόσ Φϊρτησ Ενϋργειασ 

 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε ζρεηίδεηαη κε κηα πνιηηηθή 

πξσηνβνπιία, ε νπνία δξνκνινγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1990.
109

 Ζ πηψζε ησλ 

θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ, θαη ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ δεκηνχξγεζαλ 

δπλαηφηεηεο ελνπνίεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επξσπατθψλ θαη αζηαηηθψλ ρσξψλ. 

Υξήζηκν είλαη λα ηνληζηεί φηη ε δηαθνξνπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ζπζηεκάησλ απνηεινχζε αλαζρεηηθφ παξάγνληα ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία. Οη 

ζπλζήθεο γηα ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία, κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαζψο θαη 
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ησλ πξψελ θξαηψλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, θαηέζηεζαλ πεξηζζφηεξν πξφζθνξεο θαη 

αλαγθαίεο κεηά ηε δηάιπζε ηεο ΔΓ. Απφ ηε κηα πιεπξά, ηα πξψελ θξάηε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο (ζπλεθηηκψληαο θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηεο Ρσζίαο) θαηείραλ 

ζηελ εδαθηθή ηνπο επηθξάηεηα επαξθή απνζέκαηα ελεξγεηαθψλ πεγψλ (πξψηεο χιεο) 

θαη πξνζδνθνχζαλ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ρψξεο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο επηζπκνχζαλ λα εηζάγνπλ ελεξγεηαθέο πξψηεο χιεο θαη απφ άιιεο 

ρψξεο, δεδνκέλνπ φηη κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

απνζεκάησλ ηνπο, πξνεξρφηαλ απφ ηε κέζε Αλαηνιή.
110

 Οη αλάγθεο ησλ αλσηέξσ 

θξαηψλ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπζεηεζνχλ κε δηκεξείο ζπκθσλίεο. Σν κεηνλέθηεκα, 

σζηφζν, ηεο κεζφδνπ ησλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ ήηαλ ε δπζθνιία νκνηνγελνπνίεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηαθψλ ξπζκίζεσλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ε πνιπκεξήο ζπλζήθε 

απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, κε ηελ έλλνηα φηη 

πξνθχπηεη ζην πιαίζην κηα δηεζλνχο ζπλδηάζθεςεο κεηά απφ δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο 

εθπξφζσπσλ ησλ θξαηψλ. Δπίζεο, νη πνιπκεξείο ζπλζήθεο δηακνξθψλνληαο έλα 

εζσηεξηθφ δηθαηνδνηηθφ ζχζηεκα δηεπθνιχλνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ λα 

θαηαζηνχλ εμαλαγθαζηέο.  

 ην πιαίζην απηψλ ησλ ζπλζεθψλ, ν Πξσζππνπξγφο ηεο Οιιαλδίαο Ruud 

Lubbers, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1990, πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ, πνπ ζα 

βνεζνχζε ηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο λα κεηαηξαπνχλ απφ θξαηηθά 

δηεπζπλφκελεο νηθνλνκίεο ζε νηθνλνκίεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, νη νπνίεο ζα 

δηέπνληαη απφ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο.
111

 Οη εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ 

πνπ ζα ππέγξαθαλ ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε Δλέξγεηαο ζπκκεηείραλ ζε δηάζθεςε, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Υάγε ηελ 16
ε
  θαη 17

ε
 Γεθεκβξίνπ 1991.

112
  

 θνπνί ηνπ Υάξηε απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

αζθάιεηαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο, ηεο κεηαθνξάο, ηεο δηαλνκήο θαη 

ρξήζεο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο ε πεξηβαιινληνινγηθή αζθάιεηα ζε κηα θνηλά 

απνδεθηή νηθνλνκηθή βάζε.
113

 Παξαηεξνχκε φηη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ Υάξηε 

ζπκπιέθνληαη νη ελεξγεηαθνί ζθνπνί, νη ζθνπνί ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο επίζεο θαη 

νη νηθνλνκηθνί ζθνπνί. Δπίζεο, νξηδφηαλ φηη ζα πξνσζεζεί ε αλάπηπμε 
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απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ ελέξγεηαο θαη ε ζηαδηαθή νηθνδφκεζε κηαο παγθφζκηαο 

αγνξάο ελέξγεηαο, βάζεη ησλ αξρψλ ηεο κε δηάθξηζεο θαη ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ, απφ 

ηελ αγνξά, ηηκψλ. Οη αλσηέξσ ζηφρνη ζα πινπνηνχληαλ ζην πιαίζην ηεο θξαηηθήο 

θπξηαξρίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ θξαηψλ.
114

  

 Δηδηθφηεξνη ζηφρνη απνηέιεζαλ ε αλάπηπμε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κε φξνπο 

ζπκβαηνχο κε ηε ΓΓΔ, ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ, ε πξφζβαζε ζε ηνπηθέο θαη δηεζλείο 

αγνξέο, ε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη δηαζχλδεζεο ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο 

ελέξγεηαο, ε θαηάξγεζε ησλ ηερληθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην 

ηνπ ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ηερλνινγηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ελέξγεηα.
115

 Ζ ζπλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ πξναγσγή ησλ 

ζθνπψλ ηνπ Υάξηε, ηελ ακνηβαία πξφζβαζε ζε ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο, ηε δηακφξθσζε θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ζα δεκηνπξγεί 

ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ 

ελαξκφληζε κε ηηο αξρέο αζθάιεηαο θαη ηηο νδεγίεο γηα ηε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε 

ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ε ζπλεξγαζία ζπλεπαγφηαλ δηεπθφιπλζε ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ θαη 

πεξηβαιινληνινγηθφ ηνκέα θαζψο θαη ζηελ έξεπλα ηερλνινγηθψλ ελεξγεηαθψλ 

ζρεδίσλ.
116

  

 ην Υάξηε γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε 

νπνία θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα.
117

 Ζ εθαξκνγή ησλ ζθνπψλ 

ηνπ Υάξηε ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο, ελψ ζεκαληηθή 

πηπρή ηνπ Υάξηε απνηειεί ε πξναγσγή θαη ε πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ.
118

 

Δηδηθφηεξα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ κέζσ δηακφξθσζεο, ζε 

εζληθφ επίπεδν, ελφο ζηαζεξνχ, δηαθαλνχο θαη απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ, ζπκβαηνχ 

κε ην δηεζλέο εκπνξηθφ θαη επελδπηηθφ δίθαην.
119

 ηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ ηα 

θξάηε δεζκεχηεθαλ λα απνθχγνπλ ηε δηπιή θνξνινγία ησλ επελδχζεσλ θαη λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα επηθπξψζνπλ λνκηθά δεζκεπηηθέο ζπκθσλίεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πξνζηαζίαο θαη πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Υάξηε ηα θξάηε απνθάζηζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία 

ρξεζηκνπνηψληαο ην δπλακηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη φισλ ησλ 

                                                 
114

 Σίηινο - Άξζξν Η ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο.   
115

 Σίηινο - Άξζξν Η παξ. 1 ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο.    
116

 Σίηινο - Άξζξν Η παξ. 2 ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο.   
117

 Σίηινο - Άξζξν Η παξ. 3 ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο.   
118

 Σίηινο - Άξζξν Η παξ. 4 ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο.   
119

 Σίηινο - Άξζξν Η παξ. 4 ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο.   
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δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πεγψλ, θαζψο επίζεο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ηερλνινγηθή 

ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα θξάηε ζα δηαζθάιηδαλ φηη, θαηά ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ Υάξηε, ζα ζέβνληαλ ηνπο δηεζλείο θαλφλεο ηεο βηνκεραληθήο θαη 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε 

Δλέξγεηαο
120

 δεζκεχζεθαλ λα επηδηψμνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Υάξηε θαη λα ηεξήζνπλ 

ηηο αξρέο ηνπ, φπσο επίζεο θαη λα εδξαηψζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζην πιαίζην κηαο 

λνκηθά δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο θαη ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
121,122

 Χο απνηέιεζκα ηεο 

ιήμεο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ ηα θξάηε, πνπ ππέγξαςαλ ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε 

Δλέξγεηαο ζπκθψλεζαλ λα  ζπλεθηηκνχλ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ησλ θξαηψλ ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο πξψελ ΔΓΓ, θαζψο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε, ζηηο αλσηέξσ ρψξεο, νηθνλνκηψλ 

ηεο αγνξάο. Σέινο, ηα θξάηε ζηηο ηειηθέο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε αλαθέξνπλ φηη 

εμνπζηνδνηνχλ ηελ θπβέξλεζε ηεο Οιιαλδίαο, ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ ΔΚ 

λα κεηαθέξνπλ ην θείκελν ηνπ Δπξσπατθνχ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε ζην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ θαζφζνλ δελ κπνξνχζε λα θαηαρσξεζεί σο δηεζλήο 

ζπλζήθε ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΟΖΔ.
123

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε δελ νξίδνπλ φξγαλα, 

ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ απνθάζεηο αιιά νχηε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο. Χζηφζν, ε αλσηέξσ έιιεηςε δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί 

θπζηνινγηθή θαη ζπκβαηή κε ην δηεζλέο δίθαην θαζφζνλ πξφθεηηαη, φπσο 

πξναλαθέξακε, γηα πνιηηηθή δηαθήξπμε.  

 

                                                 
120

 Σν έηνο 2015 ηα θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε Δλέξγεηαο αλέξρνληαη ζηνλ 

αξηζκφ 69. Μέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε απνηεινχλ ην Αθγαληζηάλ, ε Αιβαλία, ε 

Αξκελία, ε Απζηξαιία, ε Απζηξία, ην Αδεξκπατηδάλ, ε Λεπθνξσζία, ην Βέιγην, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, 

ε Βνπιγαξία, ην Μπνπξνπληί, ν Καλαδάο, ην Σζαλη, ε Κξναηία, ε Κχπξνο, ε Σζερία, ε Γαλία, ε 

Δζζνλία, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε ΔΚΑΔ, ε Φηιαλδία, ε Γαιιία, ε Γεσξγία, ε Γεξκαλία, ε Διιάδα, 

ε Οπγγαξία, ε Ηζιαλδία, ε Ηλδνλεζία, ε Ηξιαλδία, ε Ηηαιία, ε Ηαπσλία, ε Ηνξδαλία, ην Καδαθζηάλ, ην 

Κηξγηζηάλ, ε Λεηνλία, ην Ληρηελζηάηλ, ε Ληζνπαλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Μάιηα, ε Μαπξηηαλία, ε 

Μνιδαβία, ε Μνγγνιία, ην Μαπξνβνχλην, ην Μαξφθν, ε Οιιαλδία, ν Νίγεξαο, ε Ννξβεγία, ην 

Παθηζηάλ, ε Παιαηζηίλε, ε Πνισλία, ε Πνξηνγαιία, ε Ρνπκαλία, ε Ρσζία, ε εξβία, ε ινβαθία, ε 

ινβελία, ε Ηζπαλία, ε νπεδία, ε Διβεηία, ε πξία, ην Σαηδηθηζηάλ, ε πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ε Σνπξθία, ην Σνπξθκεληζηάλ, ε Οπθξαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, oη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ε Τεκέλε. 
121

 Σίηινο-Άξζξν ΗΗΗ ηνπ  Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο. 
122

 Energy Charter Secretariat, The International Energy Charter, Consolidated Energy Charter Treaty 

with Related Documents, Βξπμέιιεο 2015, ζει. 2. 
123

 Βι. ζρ. Άξζξν-Σίηινο 4 ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο θαη άξζξν 102 ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

Υάξηε ηνπ ΟΖΔ ζχκθσλα κε ην νπνίν «1.θάζε ζπλζήθε ή δηεζλήο ζπκθσλία πνπ ζα ππνγξάθεη έλα 

Μέινο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, αθνχ ζα έρεη αξρίζεη λα ηζρχεη απηφο ν Υάξηεο, ζα θαηαρσξίδεηαη ην 

ηαρχηεξν δπλαηφ ζηε Γξακκαηεία, ε νπνία θαη ζα ηε δεκνζηεχεη. 2. Καλέλα ζπκβαιιφκελν κέξνο κηαο 

ηέηνηαο ζπλζήθεο ή δηεζλνχο ζπκθσλίαο, νη νπνίεο δε ζα έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνχ ηνπ Άξζξνπ, δε ζα κπνξεί λα επηθαιεζηεί, ζε φξγαλν ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, 

απηή ηε ζπλζήθε ή απηή ηε ζπκθσλία». 
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ΙV.Β υνθΦΕ και Πρωτόκολλο του Φϊρτη Ενϋργειασ για την 

ενεργειακό απόδοςη και τα ςχετικϊ περιβαλλοντικϊ ζητόματα  

 

Μεηά ηελ πηνζέηεζε θαη ππνγξαθή ηνπ Δπξσπατθνχ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε θαη 

ζχκθσλα κε ηελ απνηππσκέλε, ζηνλ αλσηέξσ ράξηε, βνχιεζε ησλ θξαηψλ, 

ππνγξάθεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1994, ε πλζΥΔ θαη ην Πξσηφθνιιν γηα ηελ 

Δλεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα, ηα νπνία 

ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηνλ Απξίιην ηνπ 1998. ηηο αηηηνινγηθέο ζθέςεηο ηεο πλζήθεο, ηα 

ππνγξάθνληα θξάηε επηβεβαίσζαλ ηε βνχιεζε ηνπο λα επηδηψμνπλ ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, ηελ αξρή ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο πιήξνπο εζληθήο κεηαρείξηζεο θαη ηνπ κάιινλ 

επλννχκελνπ θξάηνπο ζχκθσλα κε ηελ ΓΓΔ. Δμεδήισζαλ ηε βνχιεζή ηνπο λα 

πξνσζεζεί ε ζπκκεηνρή ζηε ΓΓΔ ησλ θξαηψλ, ηα νπνία δελ ήηαλ αθφκε κέιε ηεο 

ζπκθσλίαο. Δπηπξνζζέησο, αλαγλψξηζαλ ηελ αλάγθε γηα ηελ απνδνηηθφηεξε δπλαηή 

εμεξεχλεζε, παξαγσγή, κεηαηξνπή, απνζήθεπζε, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο, ελψ δήισζαλ φηη ζα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηε ζχκβαζε πιαίζην ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο θαη ηελ επείγνπζα αλάγθε λα 

ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε ζχκβαζε γηα ηε 

δηακεζνξηαθή ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο ζε κεγάιε απφζηαζε θαη ηα πξσηφθνιιά 

ηεο, θαζψο θαη άιιεο δηεζλείο πεξηβαιινληηθέο ζπκθσλίεο, πνπ αθνξνχλ ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα.
124

 

Με ηε πλζΥΔ ζεζπίδεηαη πιαίζην δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ θαη ινηπψλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ κε ζθνπφ, ηδίσο, ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ΔΔ.  

Με ην πξσηφθνιιν γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα επηδηψθεηαη ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, 

ζπκβαηψλ κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ε παξνρή θηλήηξσλ γηα κηα πην απνδνηηθή θαη 

θηιηθή, πξνο ην πεξηβάιινλ, ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.  

                                                 
124

 Βι. ζρ. Πξννίκην ηεο πλζΥΔ. 
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Αλαθνξηθά κε ηηο νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ δηαπηζηψλεηαη φηη 

εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο γηα κία ζεηξά ζεκάησλ, πνπ θαιχπηνπλ ηε ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία ηεο ελέξγεηαο. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ, ην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ, ηε 

δηακεηαθφκηζε, ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ.
125

  

ζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαινχληαη λα 

ελζαξξχλνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζηαζεξέο, επλντθέο θαη δηαθαλείο ζπλζήθεο γηα 

ηνπο μέλνπο επελδπηέο θαη λα εθαξκφδνπλ, ζηελ πεξίπησζή ηνπο, ηε ΡΜΔΚ, ή λα 

ηνπο επηθπιάζζνπλ ηε κεηαρείξηζε ηεο νπνίαο ηπγράλνπλ νη δηθνί ηνπο επελδπηέο, 

ζχκθσλα κε ην πιένλ επλντθφ γη’ απηνχο θαζεζηψο.
126

  

εκαληηθή ξχζκηζε κε ηελ νπνία θαζίζηαηαη ην άηνκν ππνθείκελν ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, είλαη ε απνθαηάζηαζε, απνδεκίσζε, αληηζηαζκηζηηθή παξνρή ή 

νπνηαδήπνηε άιιε δηεπζέηεζε, πξνθεηκέλνπ ν επελδπηήο ελφο ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο λα αληηκεησπίζεη δεκία, πνπ πθίζηαηαη, ζηελ επηθξάηεηα ελφο άιινπ 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, ιφγσ πνιέκνπ ή άιιεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο, θαηάζηαζεο 

εζληθήο αλάγθεο, πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ ή άιισλ παξφκνησλ γεγνλφησλ. 

 Δπηπξνζζέησο, νξίδεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε απνθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη 

άκεζε, απνηειεζκαηηθή θαη επαξθήο θαη ην ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ δεκηψλεη ηνλ 

επελδπηή, ζα παξέρεη ηελ πιένλ επλντθή κεηαρείξηζε, είηε πξφθεηηαη γηα δηθφ ηνπ 

επελδπηή, επελδπηή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ή επελδπηή απφ 

νπνηνδήπνηε ηξίην θξάηνο.
127

  

Μηα αθφκε ξχζκηζε, πνπ αθνξά ηνλ επελδπηή ελφο άιινπ ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο δελ εζληθνπνηνχληαη, 

δελ απαιινηξηψλνληαη, νχηε ππφθεηληαη ζε κέηξν ή κέηξα ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο 

κε ηελ εζληθνπνίεζε ή ηελ απαιινηξίσζε. Σν δηθαίσκα ηνπ επελδπηή ελφο άιινπ 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί φηαλ ε απαιινηξίσζε 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, γίλεηαη άλεπ δηαθξίζεσλ, ηεξεί 

φιεο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηαβνιή άκεζεο επαξθνχο 

θαη απνηειεζκαηηθήο απνδεκίσζεο.
128

  

Σα θξάηε κέιε, επίζεο, δεζκεχηεθαλ λα πξνσζήζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο κε εκπνξηθνχο φξνπο θαη λα αλαπηχμνπλ κηα αλνηρηή θαη 

                                                 
125

 Άξζξν 2 ηεο πλζΥΔ.  
126

 Άξζξν 10 παξ. 1 ηεο πλζΥΔ. 
127

 Άξζξν 12 παξ. 1-2 ηεο πλζΥΔ. 
128

 Άξζξν 13 παξ. 1 ηεο πλζΥΔ. 
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αληαγσληζηηθή αγνξά γηα ηηο ελεξγεηαθέο χιεο θαη ηα πξντφληα.
129

  Ζ εκπνξία 

ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ, κεηαμχ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, δηέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΓΓΔ (GATT) ηνπ 1994 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πλζήθε είλαη ππνρξεσκέλα λα εθαξκφδνπλ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο GATT φζνλ αθνξά ην εκπφξην ησλ ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ, αθφκε θαη εάλ δελ απνηεινχλ κέιε ηεο GATT, ή αληηζηνίρσο ηνπ ΠΟΔ.  

ηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα εξγαζηεί γηα λα 

ζεξαπεχζεη ηηο ζηξεβιψζεηο θαη ηα εκπφδηα αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Σα θξάηε ζα επηδηψμνπλ λα εμαιείςνπλ ηηο 

κνλνπσιηαθέο θαη αληηαληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα.
130

 

ηνλ ηνκέα ηεο δηακεηαθφκηζεο θάζε κέξνο ιακβάλεη ηα κέηξα πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηακεηαθφκηζε ησλ ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο δηακεηαθφκηζεο θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή, ηνλ πξννξηζκφ ή ηελ ηδηνθηεζία ησλ ελ ιφγσ 

ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ. Δπίζεο, ε πξαθηηθή ησλ θξαηψλ δελ ζα 

ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ, 

νχηε ηελ επηβνιή αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ ή θφξσλ.
131

  

ηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο ηεο ηερλνινγίαο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζπκθψλεζαλ λα πξνσζήζνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο κε 

εκπνξηθνχο φξνπο, ζηε βάζε ηεο αξρήο ηε κε δηάθξηζεο, γηα λα εληζρχζνπλ ην 

εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο  ζηηο ελεξγεηαθέο χιεο θαη ηα ελεξγεηαθά πξντφληα. 

Δπίζεο, ζπκθψλεζαλ λα ζέβνληαη ηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο.
132

  

Μία άιιε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ απνηειεί  ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ 

ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εληζρπζεί ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ελεξγεηαθφ 

ηνκέα.
133

 

Ζ πλζήθε πξνβιέπεη δηαδηθαζίεο δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ, αθελφο, θαη κεηαμχ ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ θαη ηνπ θξάηνπο πινπνίεζεο ησλ 
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 Άξζξν 3 ηεο πλζΥΔ.  
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 Άξζξν 6 ηεο πλζΥΔ. 
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 Άξζξν 7 παξ. 1 ηεο πλζΥΔ. 
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 Άξζξν 8 παξ. 1 ηεο πλζΥΔ. 
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 Άξζξν 9 παξ. 1 ηεο πλζΥΔ. 
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επελδχζεσλ, αθεηέξνπ. ε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ δηαθνξέο κεηαμχ επελδπηή θαη 

θξάηνπο, ν επελδπηήο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ παξαπνκπή ηεο δηαθνξάο ζε δηεζλή 

δηαηηεζία. ε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ δηαθνξέο κεηαμχ θξαηψλ, είλαη δπλαηή ε 

ζχζηαζε ελφο ad hoc δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, εθφζνλ δελ επνδσζνχλ νη 

δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο.
134

 

Σίζεηαη ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα, λα 

ππνδείμνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα γξαθείν πιεξνθνξηψλ, ζην νπνίν κπνξνχλ λα 

απεπζχλνληαη νη αηηήζεηο ελεκέξσζεο, ζρεηηθέο κε ηνπο λφκνπο, θαλνληζκνχο, 

λνκηθέο απνθάζεηο θαη δηνηθεηηθά κέηξα γεληθήο εθαξκνγήο αλαθνξηθά κε ηηο 

ελεξγεηαθέο χιεο θαη πξντφληα.
135

 

Κάζε αληηζπκβαιιφκελν κέξνο αζθεί ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηνπο ελεξγεηαθνχο 

πφξνπο ηνπ, ζχκθσλα θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ελψ 

επίζεο έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίδεη γηα ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, πνπ ηεινχλ ππφ 

ηε δηθαηνδνζία ηνπ θαη νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα θνηηαζκαηνινγηθέο έξεπλεο θαη 

εθκεηάιιεπζε.
136

 

ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο αλαθέξεηαη ξεηά φηη θάζε ζπκβαιιφκελν 

κέξνο πξνσζεί ηελ επίηεπμε αεηθφξνπ αλάπηπμεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, βάζεη ησλ δηεζλψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπκθσληψλ ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρεη.  

Ζ πλζήθε δελ δεκηνπξγεί λέν θνξνινγηθφ δίθαην ή λέεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο. Ζ άκεζε θνξνιφγεζε εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία θάζε ρψξαο ή απφ ηηο εθαξκνζηέεο δηκεξείο ζπκβάζεηο.
137

  

Σαπηφρξνλα, φπσο αλαθέξζεθε, κε ηε πλζΥΔ ππνγξάθεθε (Γεθέκβξηνο ηνπ 

1994) θαη ηέζεθε ζε ηζρχ (Απξίιηνο 1998) ην Πξσηφθνιιν ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα 

ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Σν πξσηφθνιιν, 

απηφ, ζεζπίζηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ, 

ξεηά, ηε δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ πξσηνθφιισλ θαη δηαθεξχμεσλ, πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη αξρψλ ηνπ Υάξηε, ελψ λνκηθή ηνπ βάζε 

απνηέιεζε ην άξζξν 19 ηεο πλζΥΔ. 

Οη ελ ιφγσ ζηφρνη είλαη νη αθφινπζνη: 
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 Άξζξα 26 θαη 27 ηεο πλζΥΔ. 
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 Άξζξν 20 ηεο πλζΥΔ. 
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 Άξζξν 18 ηεο πλζΥΔ. 
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 Άξζξν 21 παξ. 1 ηεο πλζΥΔ. 
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 Ζ πξναγσγή πνιηηηθψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζπκβαηψλ κε ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε· 

 Ζ δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ, πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο ζε νηθνλνκηθφηεξε, απνδνηηθφηεξε θαη θηιηθφηεξε, πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ρξήζε ηεο ελέξγεηαο.
138

 

Σα αληηζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχηεθαλ ζηε ζέζπηζε πνιηηηθψλ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ 

ηελ, κεηαμχ άιισλ, πξναγσγή ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ ηεο 

αγνξάο. 

 Απφ ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη κε ηε πλζΥΔ πηνζεηήζεθε έλα λνκηθφ 

πιαίζην, πνπ πεξηειάκβαλε ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

νινθιεξσκέλε πηνζέηεζε ελφο ελεξγεηαθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απνηέιεζε 

θαηλνηνκία ζην δηεζλέο ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζηφρεπζε ζηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθφηεξα ζε επφκελα θεθάιαηα, νη 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην 

πεξηερφκελν θαη ε δεζκεπηηθφηεηά ηνπο.   

 

ΙV. Γ Διεθνόσ Ενεργειακόσ Φϊρτησ 

 

Με απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο δξνκνινγήζεθε ε 

δηαδηθαζία, πνπ ζα θαηέιεγε ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε, 

πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη ζηφρνη θαη νη αξρέο, πνπ είραλ ηεζεί ζην πιαίζην 

ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο.
139

 Σνλ Μάην ηνπ 2015, θξάηε πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ησλ κειψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

ζπλαληήζεθαλ ζηελ Υάγε (ππνπξγηθή ζπλδηάζθεςε, Υάγε ΗΗ) γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

Γηεζλνχο Δλεξγεηαθνχ Υάξηε. Ο Γηεζλήο Δλεξγεηαθφο Υάξηεο απνηειεί πνιηηηθή 

δηαθήξπμε, πνπ πηνζεηήζεθε θαη ππνγξάθεθε κε επίζεκν ηξφπν. Πεξίπνπ 80 θξάηε 

έιαβαλ κέξνο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Γηεζλνχο Δλεξγεηαθνχ Υάξηε, νη νπνίεο 

δξνκνινγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2014, ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο 
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γξακκαηείαο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε ζηηο Βξπμέιιεο. Ζ έλαξμε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε βάζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δλεξγεηαθνχ 

Υάξηε, πνπ πηνζεηήζεθε ην 1991 ζηε Υάγε (Υάγε Η). θνπφο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

ήηαλ ε επεμεξγαζία ελφο θεηκέλνπ, πνπ ζα ζπλεθηηκά ηηο ζχγρξνλεο ελεξγεηαθέο 

εμειίμεηο, θαζψο επίζεο θαη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ έηζη ψζηε ν Οξγαληζκφο λα 

δηαδξακαηίζεη έλα εγεηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο παγθφζκηαο 

ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο.
140

 Ο Γηεζλήο Υάξηεο Δλέξγεηαο έρεη ππνγξαθεί κέρξη 

ζήκεξα απφ 74 ρψξεο.
141

 

Ο λένο Υάξηεο ζέηεη ηηο θνηλέο αξρέο γηα ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο θαη ζε άιινπο ζρεηηθνχο, κε ηελ ελέξγεηα, ηνκείο. Με ηελ ππνγξαθή 

ηνπ Υάξηε, ηα θξάηε θαη νη εηδηθεπκέλνη δηεζλείο νξγαληζκνί δηαηχπσζαλ εγγξάθσο 

ηε δέζκεπζή ηνπο λα ζέζνπλ αξρέο, φπσο ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, 

ηελ θξαηηθή θπξηαξρία ζηηο ελεξγεηαθέο πεγέο, ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ 

ελεξγεηαθψλ αγνξψλ, ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο, ηελ πξναγσγή θαηάιιεινπ 

επελδπηηθνχ θιίκαηνο, ηελ αληαιιαγή ηερλνινγηψλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, θαζψο 

θαη ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο.
142

 

 χκθσλα κε ην πξννίκην ν Γηεζλήο Δλεξγεηαθφο Υάξηεο απνηειεί πνιηηηθή 

δηαθήξπμε, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ ππνγξαθφλησλ κεξψλ θαη δελ ζπλεπάγεηαη λνκηθέο 

δεζκεχζεηο. Ο δηεζλήο ελεξγεηαθφο ράξηεο αλαγλσξίδεη κε άκεζν ηξφπν ην ζεκεξηλφ 

ελεξγεηαθφ πιαίζην, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Χο εθ ηνχηνπ, ν λένο ράξηεο επηζπκεί λα εληζρχζεη ηελ 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη παξαγσγή ελέξγεηαο κε ηξφπν θνηλσληθά απνδεθηφ, 

πεξηβαιινληνινγηθά βηψζηκν θαη νηθνλνκηθά επσθειή.  
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 Δπίζεο, ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Υάξηε αλαθέξεηαη φηη ζπλεθηηκάηαη ν ξφινο ηεο 

ελέξγεηαο ζηελ αλάπηπμε θάζε ρψξαο.
143

 Γίλεηαη ιφγνο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ νξζφηεξε θαη πεξηβαιινληνινγηθά 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ.
144

 εκαληηθή πξνζζήθε 

απνηειεί φηη ηα θξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα επηδηψμνπλ ηνπο ζθνπνχο 

εληζρχνληαο ηηο πεξηθεξεηαθέο ελεξγεηαθέο αγνξέο θαη βειηηψλνληαο ηε ιεηηνπξγία 

ηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο αγνξάο ζηνπο ηνκείο, πνπ φξηδε ν Δπξσπατθφο Υάξηεο 

Δλέξγεηαο. Αμηφινγε ξχζκηζε, πνπ αληαλαθιά θαη ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ 

αγνξά ελέξγεηαο, απνηειεί ε ξεηά δηαηππσκέλε αλάγθε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη δηαδξφκσλ.
145

  

 Σα κέιε ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο πξνζδνθνχλ φηη ε ππνγξαθή 

ηνπ Γηεζλνχο Υάξηε Δλέξγεηαο ζα ελζαξξχλεη ηα κε κέιε ηεο πλζΥΔ λα 

πξνζρσξήζνπλ ζηε πλζήθε, παξά ην γεγνλφο φηη ε ππνγξαθή ηνπ Γηεζλνχο Υάξηε 

Δλέξγεηαο δελ ππνρξεψλεη ηα θξάηε λα πξνζρσξήζνπλ θαη ζηε πλζΥΔ. Παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα, σζηφζν, ζηα κέξε, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην Γηεζλή Υάξηε Δλέξγεηαο, λα 

ζπκκεηέρνπλ σο παξαηεξεηέο ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο θαη λα 

ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ην πιαίζην δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε πλζΥΔ.
146

 Γηαηάμεηο γηα φξγαλα δελ νξίδνληαη 

ζην Γηεζλή Δλεξγεηαθφ Υάξηε, αιιά νχηε θαη ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

ΙV.Δ  Σρόποσ ςυμμετοχόσ ςτα όργανα τησ υνθΦΕ 

  

IV.Γ.1 Δηζαγωγή  

 

 χκθσλα κε ηε γεληθή ζεσξία ηνπ Γεκνζίνπ Γηεζλνχο δηθαίνπ,
147

 ν ηξφπνο 

ζπκκεηνρήο ησλ θξαηψλ ζην πιαίζην ζπλζεθψλ ή νξγαληζκψλ δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο 

ζρεηίδεηαη, αξρηθά, κε ην γεγνλφο ηεο εθνχζηαο βνχιεζεο ηνπ θξάηνπο λα 

ζπκκεηάζρεη ζην δηεζλή νξγαληζκφ ή ζε ζπλζήθεο. Πξνβιέπεηαη, σζηφζν, θαη ε 
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 Σίηινο Η ηνπ Γηεζλνχο Υάξηε Δλέξγεηαο. 
144

 Σίηινο Η παξ. 3 ηνπ Γηεζλνχο Υάξηε Δλέξγεηαο. 
145

 Σίηινο ΗΗ ηνπ Γηεζλνχο Υάξηε Δλέξγεηαο. 
146

 Energy Charter Secretariat, International Energy Charter, Agreed text for adoption in The Hague 

At the Ministerial Conference on the International Energy Charter on 20 May 2015, φπ. παξ. ζει. 21. 
147

  Π. Νάζθνπ Πεξξάθε, Σν Γίθαην ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, Η Θεζκηθή Γηάζηαζε, 2
ε
 Έθδνζε, 

Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια Αζήλα Κνκνηελή 1993, ζει. 26-29· Αλ. Μπξεδήκαο Γηεζλείο Οξγαληζκνί 

Παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο, Σεχρνο Β, Ννκηθφ Πιαίζην, Γνκή θαη Λεηηνπξγία, φπ. παξ. ζει 96 επ..  
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εθνχζηα απνδνρή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ή απφ ηα 

φξγαλα ηεο πλζήθεο. Ζ απνδνρή απφ ηελ πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ πινπνηείηαη, ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, κε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ φια ηα θξάηε. Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ κειψλ δηαθξίλνπκε ην 

πιήξεο κέινο, ην ζπλδεδεκέλν κέινο θαη ηνλ παξαηεξεηή. Πιήξε κέιε είλαη απηά, 

πνπ ππέγξαςαλ ηελ ηδξπηηθή ζπλζήθε ή πξνζρψξεζαλ κεηαγελέζηεξα ζην Γηεζλή 

Οξγαληζκφ. Σα πιήξε κέιε ζεσξνχληαη ίζα θαη ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο έθηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ή ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπο επηθάλεηαο. πλδεδεκέλα κέιε είλαη ηα θξάηε, πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην 

κεραληζκφ ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, δελ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ηδξπηηθή ζπλζήθε αιιά 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ κε πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα βάζεη εηδηθήο ζπκθσλίαο, 

πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κειψλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ. Αλαθνξηθά 

κε ην θαζεζηψο παξαηεξεηή, έρεη ηεζεί έλα πιαίζην πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ παξαηεξεηή κε ηε ζχκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ησλ 

θξαηψλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ηεο 14
εο

 Μαξηίνπ ην 1975. 

χκθσλα κε ηε αλσηέξσ ζχκβαζε, ππνρξεψζεηο ελφο Παξαηεξεηή απνηεινχλ:  

1. Ζ βεβαίσζε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ θξάηνπο θαη ε εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ζρεηηθά κε ην δηεζλή νξγαληζκφ·  

2. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο 

ζπλαληήζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ε ππνβνιή ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ζηελ 

θπβέξλεζε ηνπ· 

3. Ζ πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ νξγαληζκφ. 

 Χζηφζν, ν παξαηεξεηήο δελ δηαζέηεη δηθαίσκα ςήθνπ. Καζεζηψο 

παξαηεξεηή αλαγλσξίδεηαη ζε θξάηε, ζε εζληθναπειεπζεξσηηθά θηλήκαηα
148

 αιιά 

θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, (π.ρ. Αθξηθαληθή Έλσζε, Δπξσπατθή Έλσζε απνηεινχλ 

παξαηεξεηέο ηνπ ΟHE). Δπίζεο, ζπλήζεο πξαθηηθή απνηειεί θαη ε ζπκκεηνρή κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηηο εξγαζίεο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (π.ρ. ην 

Δπξσπατθφ θαη Κνηλσληθφ πκβνχιην (Economic and Social Council, ECOSOC) ηνπ 

ΟΖΔ δέρεηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο). 
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 Παξάδεηγκα απνηειεί ε Οξγάλσζε γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Παιαηζηίλεο, πνπ απνηειεί 

παξαηεξεηή ζηνλ Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  
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ΗV.Γ.2 πλζΥΔ θαη Πξωηόθνιιν ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απόδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

  

ηελ πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ, ηα θξάηε θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ κε δχν θπξίσο ηξφπνπο, είηε λα είλαη πιήξε κέιε, είηε λα είλαη 

παξαηεξεηέο. 

Σα πιήξε ζπκβαιιφκελα κέιε
149

 έρνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα 

δηθαηψκαηα, πνπ απνξξένπλ απφ ηε πλζήθε. Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο, ηα πιήξε 

κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε θαη ζηηο επηηξνπέο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

ην πιαίζην ηεο πλζΥΔ ηα θξάηε θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη σο παξαηεξεηέο. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

παξαηεξεηψλ: 

1. Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ην Δπξσπατθφ Υάξηε Δλέξγεηαο θαη δελ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πλζΥΔ. Σα 

αλσηέξσ ζπκβαιιφκελα κέξε ζεσξνχληαη παξαηεξεηέο ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε. 

2. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία παξαηεξεηψλ αλαθέξεηαη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην Γηεζλή Δλεξγεηαθφ Υάξηε θαη δελ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

πλζΥΔ. Σα αλσηέξσ ζπκβαιιφκελα κέξε ζεσξνχληαη παξαηεξεηέο ζηε Γηάζθεςε 

ηνπ Υάξηε. 

Οη δχν αλσηέξσ θαηεγνξίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηξφπν ζπκκεηνρήο, δηφηη 

κε ηελ ππνγξαθή ησλ αλσηέξσ θεηκέλσλ ηα κέξε - παξαηεξεηέο εθθξάδνπλ ηελ 

πνιηηηθή ηνπο βνχιεζε λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ δχν 

πνιηηηθψλ δηαθεξχμεσλ. Μπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ρσξίο, 

φκσο, λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.   

3. Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο παξαηεξεηέο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο απνηειεί ηελ πην πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή κε ζπκβαιινκέλσλ 
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 πκβαιιφκελα κέξε απνηεινχλ: Σν Αθγαληζηάλ, ε Αιβαλία, ε Αξκελία, ε Απζηξαιία (δελ ηελ έρεη 

επηθπξψζεη), ε Απζηξία, ην Αδεξκπατηδάλ, ε Λεπθνξσζία (δελ ηελ έρεη επηθπξψζεη αιιά ηζρχεη 

πξνζσξηλά), ην Βέιγην, ε Βνζλία – Δξδεγνβίλε, ε Βνπιγαξία, ε Κξναηία, ε Κχπξνο, ε Σζέρηθε 

Γεκνθξαηία, ε Γαλία, ε Δζζνλία, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ΔΚΑΔ, ε Φηιαλδία, ε Γαιιία, ε Γεσξγία, ε 

Γεξκαλία, ε Διιάδα, ε Οπγγαξία, ε Ηζιαλδία, ε Ηξιαλδία, ε Ηηαιία, ε Ηαπσλία, ην Καδαθζηάλ, ην 

Κηξγηζηάλ, ε Λεηνλία, ην Ληρηελζηάηλ, ε Ληζνπαλία, ε Μάιηα, ε Μνιδαβία, ε Μνγγνιία, ε Οιιαλδία, 

ε Ννξβεγία (δελ ηελ έρεη επηθπξψζεη), ε Πνισλία, ε Πνξηνγαιία, ε Ρνπκαλία, ε Ρσζία (δελ ηελ έρεη 

επηθπξψζεη), ε ινβαθία, ε ινβελία, ε Ηζπαλία, ε νπεδία, ε Διβεηία, ην Σαηδηθηζηάλ, ε Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ε Σνπξθία, ην Σνπξθκεληζηάλ, ε Οπθξαλία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ην Οπδκπεθηζηάλ.  
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κέξσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πλζΥΔ.
150

 Ζ ζπκκεηνρή ζηε Γηαδηθαζία ηνπ Υάξηε δελ 

ζπλεπάγεηαη θακία επίζεκε δέζκεπζε, ελψ ηα ζπγθεθξηκέλα θξάηε κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ κεηά απφ 

πξφζθιεζε.
151

  

4. ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία παξαηεξεηψλ εληάζζνληαη δηεζλείο νξγαληζκνί, 

φπσο ε Έλσζε ησλ Αζηαηηθψλ Ννηηαλαηνιηθψλ Υσξψλ, ε Δλεξγεηαθή πλεξγαζία 

ησλ Υσξψλ ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο, ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο ησλ 

Υσξψλ ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο, ε Δπξσπατθή 

Σξάπεδα γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ Αλάπηπμε, ν Οξγαληζκφο γηα ηελ 

Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε ζηελ Δπξψπε, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δπξψπε, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν ΠΟΔ.
152

 

Ζ δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ έλα θξάηνο ή έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο λα 

ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο είλαη απιή θαη ηαρεία. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζεί κία έγγξαθε αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Υάξηε. Ζ αίηεζε πξνσζείηαη ζηε 

Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε.  

 Σα βαζηθά φξγαλα, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, είλαη ε 

Γηάζθεςε (πλέιεπζε) ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο θαη ε Γξακκαηεία.  

Ζ Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο απνηειεί φξγαλν δηαβνχιεπζεο, θαζφζνλ 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπλεδξηάδνπλ ζε ππνπξγηθφ θαη δηπισκαηηθφ επίπεδν,
153

 ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δηθαηνχηαη λα έρεη έλαλ 

εθπξφζσπν.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζχγθιεζε ηεο Γηάζθεςεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο 

ηαθηηθέο θαη ηηο έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο. Οη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο δηεμάγνληαη θαηά 

δηαζηήκαηα, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε. Ζ Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε 

κπνξεί λα ζπγθιεζεί θαη εθηάθησο ζε εκεξνκελίεο, πνπ κπνξεί λα θαζνξίδεη ε ίδηα ή 

κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα ελφο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο 

αηηήκαηνο γηα έθηαθηε δηάζθεςε ζα πξέπεη ην ελ ιφγσ αίηεκα λα γίλεη απνδεθηφ απφ 
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 Πξνζθεθιεκέλνη παξαηεξεηέο ζεσξνχληαη, ππφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο, ε Αιγεξία, ην Μπαρξέηλ, ε 

Αίγππηνο, ην Ηξάλ, ε Νφηηα Κνξέα, ην Κνπβέηη, ε Νηγεξία, ην θξάηνο ηνπ Οκάλ, ην Καηάξ, ε ανπδηθή 

Αξαβία, ε Σπλεζία, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ε Βελεδνπέια. 
151

 Energy Charter Secretariat, ECT A Reader’s Guide, φπ. παξ. ζει. 67. 
152

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.energycharter.org/who-we-are/members-observers. 
153

 Βι. ζρ. 26th Energy Charter Conference Jointly organised by the Ministry of Energy of Georgia and 

the Energy Charter Secretariat, 3-4 Γεθεκβξίνπ 2015, Tbilisi, Γεσξγία, δηαζέζηκε ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν http://www.energycharter.org/who-we-are/energy-charter-conference/meetings/26th-energy-

charter-conference. 
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ην έλα ηξίην ηνπιάρηζηνλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, εληφο έμη εβδνκάδσλ, απφ ηε 

ζηηγκή, πνπ ζα δηαβηβαζηεί ην αίηεκα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε απφ ηε γξακκαηεία.
154

  

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηάζθεςεο ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί απφ ηε πλζΥΔ. Δηδηθφηεξα, ην ελ ιφγσ φξγαλν είλαη 

αξκφδην γηα ηνλ/ηελ: 

1. Παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Υάξηε, ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πλζΥΔ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ·  

2. Δμέηαζε θαη έγθξηζε πξνγξακκάησλ εξγαζίαο, πνπ εθηειεί ε Γξακκαηεία, 

θαζψο επίζεο ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γξακκαηείαο· 

 3. Δμέηαζε θαη ζέζπηζε ησλ φξσλ θάζε ζπκθσλίαο πεξί έδξαο ή άιιεο 

ζπκθσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνλνκίσλ θαη αζπιηψλ, πνπ ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηα γηα ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε θαη ηε Γξακκαηεία· 

4. Δλζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ πξνψζεζε 

κεηαξξπζκίζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηνκέσλ ζηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ζηελ 

πξψελ ΔΓΓ, ε νηθνλνκία ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην·  

5. Έγθξηζε ηεο αξκνδηφηεηαο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πλζΥΔ θαη ησλ πξσηνθφιισλ ηεο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εμέηαζε θαη έγθξηζε 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ· 

6. Πξνζρψξεζε ελφο ηξίηνπ θξάηνπο ζηελ πλζΥΔ·  

7. Δμέηαζε θαη έγθξηζε ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο·  

8. Γηνξηζκφ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, ελψ ιακβάλεη νπνηαδήπνηε απφθαζε 

απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δηάξζξσζεο, ησλ βαζκίδσλ ηεξαξρίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ φξσλ 

απαζρφιεζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ.  

Ζ Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε απνηειεί θχξην φξγαλν αιιά κπνξεί λα ζπγθξνηεί κε 

απφθαζή ηεο θαη επηθνπξηθά φξγαλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

πνηθίισλ θαζεθφλησλ ηεο. Ζ Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε πξνβαίλεη, αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα (φρη κεγαιχηεξα ησλ πέληε εηψλ) ζε δηεμνδηθή εμέηαζε ησλ θαζεθφλησλ, 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πλζΥΔ, αλάινγα κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα έρνπλ 

πινπνηεζεί νη δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο θαη ησλ πξσηνθφιισλ ηεο. ην ηέινο θάζε 
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εμέηαζεο, ε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ή λα θαηαξγεί ηα θαζήθνληα 

θαη λα απαιιάζζεη ηε Γξακκαηεία ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. 

Σν δεχηεξν θχξην φξγαλν είλαη ε Γξακκαηεία
155

, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ην απαξαίηεην, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, πξνζσπηθφ. Ζ ζεηεία 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε, δηαξθεί 

πέληε έηε. Αξκνδηφηεηεο ηεο Γξακκαηείαο απνηεινχλ:  

1. Ζ ππνβνιή εθζέζεσλ ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε θαη ε παξνρή θάζε 

αλαγθαίαο ζπλδξνκήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο· 

2. H δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, βάζεη ηεο πλζήθεο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιν θαζήθνλ, ην νπνίν ηεο αλαζέηεη ε 

Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε.  

Ζ Γξακκαηεία κπνξεί λα πξνβεί ζηηο δηνηθεηηθέο θαη ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο, 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νπζηαζηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. 

Δθηφο, φκσο, απφ ηα αλσηέξσ θχξηα φξγαλα έρνπλ ζπζηαζεί θαη αξθεηά 

επηθνπξηθά γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο Γηάζθεςεο ηνπ 

Υάξηε. 

 

1. Ζ νκάδα ζηξαηεγηθήο (Strategy Group) 

 

 ηε ζπλδηάζθεςε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρψκε, ηελ 9
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2000, κε απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε, ζπζηάζεθε ε νκάδα ζηξαηεγηθήο ηνπ 

Δλεξγεηαθνχ Υάξηε. Ζ απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο απνηέιεζε απάληεζε ζην 

ελδηαθέξνλ, πνπ έδεημαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

κφληκνπ forum, απαξαίηεηνπ γηα λα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα πνιηηηθήο, ζηξαηεγηθήο, 

θαζψο, επίζεο, θαη νη θαηλνχξηεο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή ιεηηνπξγεί σο έλα πιαίζην δηαιφγνπ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

απνδνρήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο πλζΥΔ, αιιά θαη γηα λα ζπδεηνχληαη επξέσο νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα εθζπγρξνληζζεί θαη ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε 

δηαδηθαζία γηα ηνλ Δλεξγεηαθφ Υάξηε.
156
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2. Οκάδα επελδύζεωλ ηνπ Υάξηε (Investment Group) 

 

 Έλα άιιν επηθνπξηθφ φξγαλν απνηειεί ε νκάδα επελδχζεσλ ηνπ Υάξηε. 

Απνηειεί φξγαλν πνπ αζρνιείηαη κε νπνηνδήπνηε δήηεκα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

αλσηέξνπ νξγάλνπ απνηεινχλ:  

 Ζ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαιφγνπ γηα φια ηα ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο· 

 Ζ εμέηαζε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ ησλ θξαηψλ, αλαθνξηθά κε ην επελδπηηθφ 

θιίκα θαη ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ηεο επελδπηηθήο αγνξάο 

ελέξγεηαο· 

 Ζ άζθεζε πίεζεο ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, αλαθνξηθά κε ηε κείσζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηηο επελδχζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα·  

 Ζ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιψλ θαη ζπζηάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα θξάηε 

κέιε, αλαθνξηθά κε ηελ επελδπηηθή ηνπο πνιηηηθή ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο·  

 Ζ παξνρή επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηηο πξφζθαηεο 

εμειίμεηο ζηηο ελεξγεηαθέο επελδπηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ.
157

 

 

3. Ζ νκάδα εκπνξίνπ θαη δηακεηαθόκηζεο (Trade and Transit Group) 

 

 Ζ νκάδα εκπνξίνπ θαη δηακεηαθφκηζεο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε ζπληζηά 

πιαίζην δηαιφγνπ θαη ζπδήηεζεο αλαθνξηθά κε ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δηαζπλνξηαθέο ξνέο ελέξγεηαο θαη θαιχπηνληαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο πλζΥΔ 

Αξκνδηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο απνηεινχλ: 

 Ο έιεγρνο θαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ  

θαη ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ, δηαηππψλνληαο ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο εθαξκνγήο απφ ηα θξάηε κέιε· 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ αλαθνξηθά 

κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Υάξηε γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο ελεξγεηαθέο ξνέο·  

 Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ εδξαίσζε αλνηρηψλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ ελέξγεηαο.
158
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4. Ζ Δπηηξνπή πξνϋπνινγηζκνύ (Budget Committee) 

 

 Ζ επηηξνπή πξνυπνινγηζκνχ παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο ζηε 

Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε αλαθνξηθά κε ζέκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο Γξακκαηείαο. Αξκνδηφηεηεο ηεο απνηεινχλ:  

 Ζ παξνρή γλσκνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ απφ ηε Γηάζθεςε, ν 

εηήζηνο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθνί πξνυπνινγηζκνί ηεο Γξακκαηείαο·  

 Ζ εθηέιεζε αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζε απηήλ απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ 

Υάξηε.  

 Κάζε θξάηνο κέινο ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή κε έλα εθπξφζσπφ ηνπ, ελψ 

κπνξεί λα εμνπζηνδνηεζεί απφ ηε Γηάζθεςε γηα λα ιάβεη απνθάζεηο εθ κέξνπο ηεο. 

Οη απνθάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνυπνινγηζκνχ αληί ηεο 

Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε, αθνξνχλ ηελ εμέηαζε θαη ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο Γξακκαηείαο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

Υάξηε παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα εθηειέζεη 

πξνζεθφλησο ηα θαζήθνληά ηεο.
159

  

 

5. Ζ νκάδα εξγαζίαο γηα ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα (Procedural Group) 

 

 Ζ νκάδα εξγαζίαο γηα ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο 

φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πλζΥΔ θαη επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα εξγαζίαο. Ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014, 

κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε. Ζ νκάδα εξγαζίαο γηα ηα 

δηαδηθαζηηθά ζέκαηα πξνεηνηκάδεη θαη πξνηείλεη κηα αλαζεσξεκέλε θαη 

επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ ηεο Γηάζθεςεο ηνπ 

Δλεξγεηαθνχ Υάξηε ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςεθνθνξίαο. 

Δπίζεο, πξνηείλεη θαλφλεο γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε 

θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα.
160
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6.  Ζ ζπκβνπιεπηηθή λνκηθή επηηξνπή (Legal Advisory Group) 

 

  Ζ ζπκβνπιεπηηθή λνκηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ λνκηθνχο ησλ θξαηψλ 

κειψλ, πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή. ηφρνο ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο είλαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή εθπξφζσπνη 

φισλ ησλ λνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο απνηεινχλ:  

 Ζ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ θαη ησλ άξζξσλ ηεο πλζΥΔ·  

 Ζ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ 

ηίζεληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ή ηνλ Πξφεδξν κηαο νκάδαο 

εξγαζίαο.
161

  

 

7. πκβνπιεπηηθή νκάδα γηα ηε βηνκεραλία (Industry Advisory Group) 

 

 Ζ ζπκβνπιεπηηθή νκάδα γηα ηε βηνκεραλία ηδξχζεθε απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ 

Δλεξγεηαθνχ Υάξηε ην έηνο 2004, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηηο επαθέο κε ηε 

βηνκεραλία θαη λα ελδπλακψζεη ην δηάινγν κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε. ηφρνο ηεο απνηειεί ε βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θαη επελδπηηθνχ θιίκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα  απνηειεί 

ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν θαη παξέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο ζηελ 

ελέξγεηα, ηηο δηαζπλνξηαθέο ξνέο ελέξγεηαο θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα.
162

 

 

8. Ννκηθή ζπκβνπιεπηηθή επηρεηξεζηαθή νκάδα (Legal Advisory Task Force) 

 

 Ζ λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή επηρεηξεζηαθή νκάδα ηδξχζεθε απφ ηε Γξακκαηεία  

γηα λα ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ πξνηχπσλ ζπκθσληψλ ζηνλ ηνκέα ησλ δηθηχσλ θαη 

ησλ αγσγψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

ζπδεηνχληαη βειηηψζεηο ησλ κεραληζκψλ επίιπζεο δηαθνξψλ ηεο πλζΥΔ, θαζψο θαη 

ην πεξηερφκελν φξσλ θαη ξεηξψλ, πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα απνηειείηαη απφ λνκηθνχο, πνπ εξγάδνληαη ζε εηαηξίεο, νη 
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νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη κε ηελ ηερλνγλσζία ηνπο 

ζπκβάιινπλ ζηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά ελέξγεηαο.
163

  

 

9. Ζ νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα (Energy Efficiency 

Group) 

 

 Ζ νκάδα εξγαζίαο ηνπ Υάξηε γηα ηελ ελεξγεηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη γηα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ απνηειεί ην ζεζκηθφ φξγαλν πνπ 

αζρνιείηαη κε ζέκαηα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Ζ ελ ιφγσ νκάδα εξγαζίαο 

απνηειεί ζεκαληηθφ ρψξν δηαιφγνπ γηα ζπλεξγαζία. Πνιιέο νηθνλνκίεο, ππφ 

θαζεζηψο κεηάβαζεο, έρνπλ αλαπηχμεη, κέζσ ηεο αλσηέξσ νκάδαο, πνιηηηθέο 

λνκνζεηψληαο θαη ιακβάλνληαο κέηξα ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιήςεσο απνθάζεσο δηαπηζηψλνπκε φηη απαηηείηαη 

νκνθσλία ησλ παξφλησλ κειψλ φηαλ νη απνθάζεηο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε 

αθνξνχλ ηα αθφινπζα ζέκαηα
164

: 

α) Σελ έγθξηζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο πλζΥΔ, εθηφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ άξζξσλ 

34 θαη 35 πνπ αθνξνχλ ηηο δηαηάμεηο ησλ νξγάλσλ·   

β) Σελ έγθξηζε ηεο πξνζρψξεζεο ζηελ πλζήθε, θξαηψλ ή νξγαληζκψλ 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο·  

γ) Σελ εληνιή δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηελ έγθξηζε ή έθδνζε ησλ θεηκέλσλ ησλ 

ζπκθσληψλ ζχλδεζεο· 

δ) Σελ έγθξηζε ηξνπνπνηήζεσλ ησλ παξαξηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά 

πξντφληα· 

ε) Σελ έγθξηζε ηερληθψλ αιιαγψλ ησλ παξαξηεκάησλ ηεο πλζήθεο· θαη 

ζη) Σελ έγθξηζε ηνπ δηνξηζκνχ κειψλ ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα. 

 ηα ππφινηπα ζέκαηα ηίζεηαη ν θαλφλαο ηεο ζπλαίλεζεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ 

ζπλαίλεζεο θαη νκνθσλίαο είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλαίλεζεο ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε δηαβνπιεχνληαη γηα λα επηηεπρζεί ε ζπκθσλία ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο νκνθσλίαο απαηηείηαη ππνρξέσζε επίηεπμεο ζπκθσλίαο. Δάλ, φκσο 
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δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζπκθσλία κε ζπλαίλεζε, ηφηε ηίζεληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα 

λα δηεπθνιπλζεί ε εμεχξεζε θνηλήο ιχζεο.  

 Δηδηθφηεξα, απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ (ζρεηηθά 

κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ)
165

 κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κε 

εηδηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ησλ νπνίσλ νη εηζθνξέο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ. ηελ αλσηέξσ 

πεξίπησζε, κε άιια ιφγηα, ηίζεηαη έλα δηπιφ θξηηήξην, ε πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη επίζεο εάλ ηα θξάηε κέιε αληηζηνηρνχλ ζηα ηξία ηέηαξηα ησλ ζπλνιηθψλ 

θαηαβαιιφκελσλ εηζθνξψλ.  

 Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ζπλεηζθέξεη ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ηθαλφηεηα πιεξσκήο ηνπ. Οη εηζθνξέο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαζνξίδνληαη, εηεζίσο, απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Οξγαληζκνχ 

βάζεη ησλ πνζνζηηαίσλ εηζθνξψλ ηεο ηειεπηαίαο δηαζέζηκεο θαλνληθήο θιίκαθαο 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
166

 

  Δπίζεο, απνθάζεηο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε, πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζηαδηαθή εμέηαζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο 

θαη ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
167

 Ζ αλσηέξσ εμέηαζε δηελεξγείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ηα νπνία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πέληε 

εηψλ. 

 Οη ππφινηπεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε. 

Χζηφζν, ε πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ αλαθέξεηαη ζηα 

κέξε πνπ παξίζηαληαη θαη ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ ςεθνθνξία θαηά ηε ζπλεδξίαζε 

ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε, ζηελ νπνία απνθαζίδνληαη ηα ζρεηηθά ζέκαηα. Θα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη θαηλφκελα πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο 

ησλ κεξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ςήθηζεο, ε πλζΥΔ νξίδεη φηη κε εμαίξεζε ηηο 

απνθάζεηο, πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηνλ 
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πξνυπνινγηζκφ, θακία απφθαζε δελ ζα είλαη έγθπξε ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο απιήο 

πιεηνςεθίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
168

  

 Σίζεληαη, επίζεο, νξηζκέλνη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ςεθνθνξίαο. 

Δηδηθφηεξα, έλαο νξγαληζκφο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, φηαλ 

ςεθίδεη, δηαζέηεη αξηζκφ ςήθσλ ίζν πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ, πνπ 

είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζπλζήθεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο 

δελ αζθεί ην δηθαίσκα ςήθνπ ηνπ εάλ ηα θξάηε κέιε ηνπ αζθήζνπλ ην δηθφ ηνπο, θαη 

αληηζηξφθσο. Δλψ ζηελ πεξίπησζε ζπλερψλ θαζπζηεξήζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ελφο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, ζην 

πιαίζην ηεο πλζήθεο, ε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε δχλαηαη λα αλαζηείιεη εμ νινθιήξνπ ή 

ελ κέξεη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηνπ ελ ιφγσ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο. 

V. Νομικό φύςη του Ευρωπαώκού Ενεργειακού Φϊρτη, τησ υνθΦΕ 
και του Διεθνούσ Ενεργειακού Φϊρτη 

 
Αλαθνξηθά κε ηε λνκηθή θχζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε θαη ηνπ 

Γηεζλνχο Δλεξγεηαθνχ Υάξηε δελ ηίζεληαη ακθηζβεηήζεηο φηη απνηεινχλ πνιηηηθέο 

δηαθεξχμεηο (soft law). Δηδηθφηεξα, δελ απνξξένπλ απφ ην θείκελφ ηνπο λνκηθά 

δεζκεπηηθέο ππνρξεψζεηο. Οη δηαηάμεηο είλαη γεληθήο θχζεο, ζέηνπλ θαηεπζπληήξηεο 

αξρέο θαη πξνηείλνπλ κέζα, έηζη ψζηε ηα θξάηε λα πξνσζήζνπλ ηνπο αλσηέξσ 

ζηφρνπο. Ζ έλλνηα ηνπ soft law έρεη πνιππνίθηιε ζεκαζία. Απφ λνκνζεηηθήο 

απφςεσο, απνηειεί έλλνηα, πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε λνκηθά δεζκεπηηθά εξγαιεία. 

Πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, δειψζεηο, δηαθεξχμεηο, ζπζηάζεηο.
169

Αλ θαη ε έλλνηα 

ηνπ soft law ζρεηίδεηαη κε κε δεζκεπηηθά κέζα, ν ξφινο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο κηαο πνιπκεξνχο ζπλζήθεο. Δηδηθφηεξα, 

απνηειεί έλα πξνζηάδην, πνπ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχλαςε πνιπκεξψλ 

ζπλζεθψλ.
170

Δπηπξνζζέησο, ν ξφινο ηνπ soft law επεθηείλεηαη θαη ζηελ εθαξκνγή 
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θαη ηελ εξκελεία κηαο δηεζλνχο ζπλζήθεο. Ζ αλσηέξσ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαδεηθλχεηαη 

κέζσ ησλ ςεθηζκάησλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ.
171

 

Πέξα απφ ηνπο αλσηέξσ ξφινπο πνπ δηαδξακαηίδεη ην soft law σο έλα ζχλνιν 

αξρψλ, ζπζηάζεσλ θαη θαλφλσλ ρσξίο δεζκεπηηθέο ζπλέπεηεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

επηθεληξσζνχκε θαη ζην ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο - δηάηαμεο, ε νπνία 

εληάζζεηαη ζε κηα δηεζλή ζπλζήθε. ηελ πεξίπησζε απηή δηαθξίλνπκε κεηαμχ 

θαλφλσλ, πνπ ζέηνπλ εηδηθέο θαη ζαθείο δεζκεχζεηο θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

hard law θαη θαλφλσλ, νη νπνίνη ζέηνπλ αξρέο ή γεληθέο δεζκεχζεηο αθήλνληαο 

κεγαιχηεξε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα ζπκβαιιφκελα, ζε κηα ζπλζήθε, κέξε (soft law). 

Με άιια ιφγηα νη ππνρξεψζεηο soft law, πνπ ηίζεληαη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε κηαο 

δηεζλνχο ζπλζήθεο, δελ επηβάινπλ πξαγκαηηθέο θαη νπζηαζηηθέο δεζκεχζεηο, παξά ην 

γεγνλφο φηη εληάζζνληαη ζην πιαίζην κηαο δηεζλνχο ζπλζήθεο.
172

 

Σν soft law, ζηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο ζρέζεηο, κέζσ ησλ δηαθεξχμεσλ θαη ησλ 

ςεθηζκάησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, εμειίζζεη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ 

θαη εηδηθφηεξα απηέο πνπ δελ εδξάδνληαη ζην εζληθφ δίθαην.
173

 

Ζ ζρέζε ηνπ soft law κε ην δηεζλέο εζηκηθφ δίθαην παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο. 

Δηδηθφηεξα, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ soft law σο απφδεημε ηεο πξαθηηθήο ησλ θξαηψλ ή 

ηεο πεπνίζεζεο δηθαίνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο παξακέηξνπο. Ζ πηνζέηεζε ελφο 

ςεθίζκαηνο κε ζπλαίλεζε ή κε νκφθσλε ςήθν κπνξεί λα έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία 

ζε ζρέζε κε έλα ςήθηζκα, πνπ πηνζεηείηαη κε εηδηθή πιεηνςεθία θαη δελ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ πηνζέηεζε ηνπ, θξάηε πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαθηηθή ή ηελ πεπνίζεζε δηθαίνπ 

ελφο, ππφ δηακφξθσζε, εζηκηθνχ θαλφλα δηθαίνπ.
174

 

Πην ελδηαθέξνπζα παξνπζηάδεηαη ε πλζΥΔ. Πξψηνλ, πξφθεηηαη γηα 

πνιπκεξή ζπλζήθε, θαζφζνλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε είλαη πεξηζζφηεξα απφ δχν.  

Γεχηεξνλ, ε πλζΥΔ απνηειεί αλνηρηή ζπλζήθε, θαζφζνλ κπνξεί λα 

πξνζρσξήζεη νπνηνδήπνηε θξάηνο ή νξγαληζκφο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο 
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νινθιήξσζεο.
175

  Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζρψξεζεο απαηηεί, αξρηθά, αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ θξάηνπο ή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ νξγαληζκνχ νηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε θαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Οξγαληζκνχ. Ζ 

αίηεζε ππνβάιιεηαη ζε φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα λα δηαηππψζνπλ ηε γλψκε 

ηνπο.  

Δάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπλαηλνχλ ζηελ πξνζρψξεζε, ε Γηάζθεςε ηνπ 

Υάξηε θαιεί ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο ή νξγαληζκφ λα ππνγξάςεη ηε πλζΥΔ. Απηή 

είλαη κηα πην ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ φηη ζα πξέπεη, αξρηθά, λα εθηηκεζεί ε 

ζπκβαηφηεηα (κέζσ ππνβνιήο ζρεηηθψλ εθζέζεσλ) ηεο λνκνζεζίαο (ηνπ θξάηνπο ή 

ηνπ νξγαληζκνχ) κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο. Μφιηο νη ζρεηηθέο εθζέζεηο έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο, ην ππνςήθην κέξνο θαιείηαη λα 

πξνζρσξήζεη ζηε πλζήθε. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε, 

πνπ αλαθνηλψλεηαη ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο απφ ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ, πεξηέρεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξέπεη λα 

εθπιεξσζνχλ γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο. Σν ελδηαθεξφκελν 

κέξνο απνζηέιιεη απάληεζε ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα δειψλνληαο ηελ πξφζεζε ηνπ 

λα πξνζρσξήζεη ζηνλ Οξγαληζκφ. Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξνζρψξεζεο 

απνηειεί ε επηθχξσζε ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ε θαηάζεζε ηνπ 

εγγξάθνπ επηθχξσζεο ζηα αξκφδηα φξγαλα.
176

  

Σξίηνλ, ζεζπίδεηαη ε ξεηή απαγφξεπζε ησλ επηθπιάμεσλ. Δηδηθφηεξα ηα ηξίηα 

θξάηε ή νξγαληζκνί, πνπ επηζπκνχλ λα πξνζρσξήζνπλ ζηε πλζήθε ζα πξέπεη λα 

απνδερηνχλ φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο, σο ζχλνιν.
177

 Δληζρπηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ηξίηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα παξαξηήκαηα ηεο πλζήθεο θαη 

νη απνθάζεηο, πνπ ηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο ηειηθήο πξάμεο ηεο Γηάζθεςεο γηα ηνλ 

Δπξσπατθφ Υάξηε Δλέξγεηαο, πνπ ππεγξάθεζαλ ζηε Ληζαβφλα ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 

1994, απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο ζπλζήθεο.
178

Χζηφζν, ζηα παξαξηήκαηα 

ηίζεληαη εμαηξέζεηο, ελψ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ πξνβεί ζε εξκελεπηηθέο 

δειψζεηο
179

 πξνθεηκέλνπ λα απνζαθελίζνπλ έλλνηεο θαη ππνρξεψζεηο, πνπ 

απνδπλακψλνπλ ηελ ξεηή δηάηαμε πεξί απαγφξεπζεο ησλ επηθπιάμεσλ.  
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Σέηαξηνλ, απνηειεί γεγνλφο φηη ε πλζΥΔ εθαξκφδεηαη ζηα εδάθε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (ρσξηθή εθαξκνγή). Τπάξρνπλ, φκσο, θαη πεξηπηψζεηο, πνπ 

εθαξκφδεηαη θαη ζε άιια εδάθε. Δηδηθφηεξα, θξάηνο ή νξγαληζκφο πεξηθεξεηαθήο 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο κπνξεί, θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνγξαθήο, θχξσζεο, 

απνδνρήο, έγθξηζεο ή πξνζρψξεζεο, λα πξνβεί ζε δήισζε, πνπ θαηαηίζεηαη ζην 

ζεκαηνθχιαθα, φηη ε δεζκεπηηθή ηζρχο ηεο πλζήθεο ζα εθηείλεηαη ζε φια ηα εδάθε 

ή ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα απφ απηά.
180

 Δπίζεο, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα, ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, κε δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη ζην 

ζεκαηνθχιαθα, λα επεθηείλεη ηε δεζκεπηηθή ηζρχ ηεο πλζήθεο ζε άιια εδάθε πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηε δήισζε.
181

 Οη αλσηέξσ δειψζεηο αλαθαινχληαη κε θνηλνπνίεζε 

ζην ζεκαηνθχιαθα.  

Πέκπηνλ, ηίζεληαη θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα επηιχεηαη ην θαηλφκελν ηεο 

ζχγθξνπζεο ησλ ζπλζεθψλ (ρξνληθή εθαξκνγή). Δηδηθφηεξα εάλ έλα ή πεξηζζφηεξα 

ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ ζπλάςεη, πξνεγνπκέλσο, ή ζπλάςνπλ αξγφηεξα δηεζλή 

ζπκθσλία γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, θακηά δηάηαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκθσληψλ δελ εξκελεχεηαη σο απφθιηζε απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δηάηαμε ηεο 

πλζΥΔ θαη ην αληίζηξνθν, φηαλ νη επίκαρεο δηαηάμεηο είλαη πην επλντθέο γηα ηνλ 

επελδπηή ή ηελ επέλδπζε.
182

  

Έθηνλ, ε ηξνπνπνίεζε ηεο πλζΥΔ απαηηεί ηελ πξσηνβνπιία ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη λα 

πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο ηεο πλζΥΔ. Δλ ζπλερεία, ην θείκελν ηεο ηξνπνπνίεζεο 

αλαθνηλψλεηαη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

κήλεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πξνηείλεηαη πξνο έγθξηζε απφ ηε 

Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζπλζήθεο, ηα θείκελα ησλ νπνίσλ έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε, αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ζην 

ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο ηηο ππνβάιιεη ζε φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνο θχξσζε, 

απνδνρή ή έγθξηζε. ε έλα ηειηθφ ζηάδην νη πξάμεηο θχξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο 

ηξνπνπνηήζεσλ ηεο πλζήθεο θαηαηίζεληαη ζην ζεκαηνθχιαθα. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

ηίζεληαη ζε ηζρχ, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ ηηο έρνπλ θπξψζεη, 
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απνδερζεί ή εγθξίλεη ηελ ελελεθνζηή εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ζην ζεκαηνθχιαθα 

ησλ πξάμεσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ηξία ηέηαξηα, ηνπιάρηζηνλ, ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ. ηε ζπλέρεηα, νη ηξνπνπνηήζεηο ηίζεληαη ζε ηζρχ γηα νπνηνδήπνηε άιιν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηελ ελελεθνζηή εκέξα κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξάμεο 

θχξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ.
183

  

Έβδνκνλ, ε πλζΥΔ παξέρεη δπλαηφηεηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζε κε κέιε 

ηεο, θαζφζνλ ηα δεηήκαηα ηεο ελέξγεηαο δηαθξίλνληαη γηα ηελ παγθφζκηα εκβέιεηά 

ηνπο. ηφρεπζε ηεο πλζΥΔ απνηειεί ε γεσγξαθηθή εμάπισζή ηεο, κέζσ ηεο 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κε κε θξάηε κέιε.
184

 Γχν είλαη, θπξίσο, νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο έλα κε κέινο κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηα φξγαλα ηεο πλζΥΔ: 

1. Σν κε κέινο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηεο πλζήθεο σο 

παξαηεξεηήο·  

2. Σν κε κέινο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη σο ζπλδεδεκέλν κέινο. Ζ ζπκθσλία 

ζχλδεζεο σο κέζν ζπκκεηνρήο ελφο θξάηνπο ππνδειψλεη ηελ κε πιήξε ζπκκεηνρή 

ηνπ. Ο ζηφρνο ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο είλαη ην ζπλδεδεκέλν θξάηνο λα κπνξέζεη 

ζηαδηαθά λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο ζθνπνχο, πνπ επηβάιιεη ε ζπλζήθε, πξνθεηκέλνπ 

ζε έλα κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ ζεκείν θαη κεηά ηελ παξέιεπζε επαξθνχο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο λα πξνζρσξήζεη ζηε πλζΥΔ θαη λα απνηειεί, εθεμήο, πιήξεο κέινο ηεο 

πλζΥΔ. ην αλσηέξσ πιαίζην, ε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε κπνξεί λα επηηξέςεη ηε 

δηεμαγσγή δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε θξάηε ή νξγαληζκνχο 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ή κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ θαη αξρψλ Οξγαληζκνχ. Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ ζπλδεδεκέλνπ θξάηνπο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ζπκθσλία ζχλδεζεο θαη 

αληαλαθινχλ έλα πιήζνο παξαγφλησλ, πνπ ζπλεθηηκψληαη, φπσο νη ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέινπο.
185

 

γδννλ, ε πλζΥΔ παξέρεη δηθαίσκα απνρψξεζεο, ην νπνίν δχλαηαη λα 

ελεξγνπνηεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε πλζήθε 

άξρηζε λα ηζρχεη γηα ην ελδηαθεξφκελν ζπκβαιιφκελν κέξνο. Χο εθ ηνχηνπ, κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ αλσηέξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην ζπκβαιιφκελν κέξνο κπνξεί, 

αλά πάζα ζηηγκή, λα θνηλνπνηήζεη εγγξάθσο ζην ζεκαηνθχιαθα ηελ απνρψξεζή ηνπ 

απφ ηε πλζήθε. Ζ ρξνληθή ηζρχο ηεο απνρψξεζεο απνηειεί δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη 
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κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο πνπ απνρσξεί, κε ηελ έλλνηα φηη ζα πξέπεη ε 

απνρψξεζε λα ελεξγνπνηεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε απνρψξεζε αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηε ιήμε ελφο έηνπο κεηά ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ηεο θνηλνπνίεζεο απφ ην ζεκαηνθχιαθα ή ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θνηλνπνίεζε απνρψξεζεο. εκαληηθή ξχζκηζε, πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, απνηειεί ε 

ξχζκηζε, πνπ νξίδεη φηη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, πνπ απνρσξεί,  

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα ηηο επελδχζεηο γηα ρξνληθή πεξίνδν 20 εηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα πξσηφθνιια ζηα νπνία ζπκκεηέρεη έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο, 

νξίδεηαη φηη απηά παχνπλ λα ηζρχνπλ γηα ην ελ ιφγσ ζπκβαιιφκελν κέξνο απφ ηελ 

εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία αξρίδεη λα ηζρχεη ε απνρψξεζή ηνπ. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 2014, ε Ηηαιία θνηλνπνίεζε, επηζήκσο, ηελ απνρψξεζή ηεο απφ ηε πλζΥΔ.
186

 

Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ηεο Ηηαιηθήο Κπβέξλεζεο ήηαλ ζχλλνκε θαη 

ζχκθσλε κε ην άξζξν 47 ηεο πλζΥΔ, ε ζπγθεθξηκέλε απνρψξεζε απνηέιεζε κηα 

ζνβαξή αλαηξνπή ζηηο πξνζπάζεηεο γηα λα εθαξκνζηνχλ, ζε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή 

θιίκαθα, νη αξρέο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε πλζήθε.
187

 

Έλαηνλ, ε πλζΥΔ πξνβιέπεη, ξεηψο, ζην άξζξν 45 πλζΥΔ ηελ πξνζσξηλή 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο πξηλ απφ ηελ επηθχξσζή ηεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ελ ιφγσ εθαξκνγή είλαη ζπκβαηή κε ηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο. Κάζε ππνγξάθνλ κέξνο ηεο πλζΥΔ έρεη ην δηθαίσκα, 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα δειψζεη φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδερζεί 

πξνζσξηλή εθαξκνγή.
188

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε δηαδηθαζία ζχλαςεο κηαο δηεζλνχο ζπλζήθεο πεξηιακβάλεη 

ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηελ πηνζέηεζε, ηελ ππνγξαθή, ηελ επηθχξσζε θαη ηε ζέζε ζε 

ηζρχ. Ζ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο δελ επηβάιιεη ππνρξέσζε γηα ηελ ηειηθή επηθχξσζε 

ηεο δηεζλνχο ζπλζήθεο. Δπίζεο, νη δηεζλείο ζπλζήθεο δελ παξάγνπλ λνκηθά 

απνηειέζκαηα πξηλ ηε ζέζε ηνπο ζε ηζρχ. Ζ πξνβιεπφκελε, απφ ηηο δηεζλείο 

ζπλζήθεο, δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο εθαξκνγήο ηνπο είλαη ζεκαληηθή ζηηο πεξηπηψζεηο 
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δπζθνιίαο (ιφγσ ηνπ παξαηεηακέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο) εθπιήξσζεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζέζεο ζε ηζρχ ησλ ζπλζεθψλ.
189

 

Σν άξζξν 25 ηεο πκβάζεσο ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ 

πξνβιέπεη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κηα ζπλζήθε ή ηκήκα απηήο, πξνζσξηλά  κέρξη 

ηε ζέζε ηεο ζε ηζρχ, αλ ε ζπλζήθε ην πξνβιέπεη ή ηα κέξε δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη 

δηαθνξεηηθά. Σν άξζξν 25, σζηφζν, δελ νξίδεη ηελ νπζία ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο 

ή ηηο εηδηθέο ππνρξεψζεηο, πνπ επηβάιινληαη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξνζσξηλήο εθαξκνγήο. Αληίζεηα, παξέρεη ζηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε επξεία δηαθξηηηθή επρέξεηα λα δηακνξθψζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο επίκαρεο ζπλζήθεο.
190

 

Ζ παξ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηεο πλζΥΔ ζέηεη ηνλ γεληθφ θαλφλα ηεο πξνζσξηλήο 

εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πλζΥΔ εθαξκφδεηαη πξνζσξηλά 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ. Σν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο πλζΥΔ ζε 

ηξεηο πεξηπηψζεηο. Πξψηνλ, φηαλ ε δηαδηθαζία ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο δελ είλαη 

ζπκβαηή κε ην χληαγκα, ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ θξάηνπο. Γεχηεξνλ, 

φηαλ ην θξάηνο ή ν νξγαληζκφο, πνπ ππνγξάθεη ηε πλζΥΔ, ππνβάιεη ζην 

ζεκαηνθχιαθα δήισζε φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδερζεί ηελ πξνζσξηλή 

εθαξκνγή.
191

 Χζηφζν, παξά ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ δήισζεο πεξί κε πξνζσξηλήο 

εθαξκνγήο, ην ππνγξάθνλ κέξνο εθαξκφδεη πξνζσξηλά ην κέξνο VII (Γηαξζξσηηθά 

θαη ζεζκηθά ζέκαηα) έσο φηνπ ηεζεί ζε ηζρχ ε πλζήθε. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο, νη ζεζκηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ (π.ρ. 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ) εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ππνγξάθνληνο κέξνπο.
192

 Με 

ηε ζπγθεθξηκέλε εμαίξεζε - ξχζκηζε επηηξέπεηαη ζε έλα ππνγξάθνλ κέξνο λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ πξσηνθφιισλ θαη δειψζεσλ ηεο πλζΥΔ, 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη αξλεζεί ηε πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο πλζήθεο.  
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Χζηφζν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρεη ζηα φξγαλα ηνπ Οξγαληζκνχ θαη λα 

θαηαβάιεη ηηο απαηηνχκελεο εηζθνξέο ζηνλ Οξγαληζκφ. Σξίηνλ, έλα ππνγξάθνλ κέξνο 

δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο πλζήθεο, κε γξαπηή 

θνηλνπνίεζε ζην ζεκαηνθχιαθα ηεο πξφζεζήο ηνπ λα κελ θαηαζηεί ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ηεο πλζήθεο. Ζ ιήμε ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο γηα νπνηνλδήπνηε 

ππνγξάθνλ κέξνο ηζρχεη κεηά ηελ παξέιεπζε 60 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία ν ζεκαηνθχιαθαο παξέιαβε ηε ζρεηηθή γξαπηή θνηλνπνίεζε. ηελ 

πεξίπησζε θαηαγγειίαο θαη ηεξκαηηζκνχ ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο, ην ππνγξάθνλ 

κέξνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ θαη 

επίιπζεο ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 20 εηψλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αξρίδεη λα ηζρχεη ε θαηαγγειία (εθηφο εάλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα PA ηεο πλζΥΔ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηα κέξε, 

πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πλζΥΔ, αιιά δελ έρνπλ απνδερζεί ηελ πξνζσξηλή 

εθαξκνγή ηεο πλζΥΔ). 

Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο εθαξκνγήο κπνξνχλ λα γίλνπλ νη 

εμήο παξαηεξήζεηο: 

Πξψηνλ, ε πξνζσξηλή εθαξκνγή δελ απνηειεί ίδηα λνκηθή θαηάζηαζε γηα ην 

ππνγξάθνλ κέξνο κε ηε λνκηθή θαηάζηαζε ηεο ζέζεσο ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο.193
 

Απηφ, φκσο, δελ ζεκαίλεη φηη δελ γελλψληαη δεζκεπηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ην 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο. Μηα ζεκαληηθή 

δηαθνξά, πνπ ηππνπνηείηαη ζηε πλζΥΔ είλαη φηη ε πξνζσξηλή εθαξκνγή κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί ζηελ πεξίπησζε επίθιεζεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ελψ κεηά ηελ 

επηθχξσζε ηεο πλζήθεο ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα εμαλεκίδεηαη
194
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 Permanent Court of Arbitration (Interim Award on Jurisdiction and Admissibility) Γηαηηεηηθή 

απφθαζε ηεο 30.11.2009, Τπφζεζε No. AA 227/2009, Yukos Universal Limited/Russian Federation, 
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 Al. de Gramont, E. M. Albans, The Sun Never Sets: Provisional Application and the Energy Charter 

Treaty, Graham Coop (ed.) Energy Dispute Resolution: Protection, Transit and the Energy Charter, 

Juris Net, New York 2011, ζει. 211, εηδηθά 230-231. 
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Γεχηεξνλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα ππνγξάθνλ κέξνο έρεη απνδερζεί ηελ 

πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο πλζήθεο, ππνρξενχηαη λα ηελ εθαξκφδεη σο ζχλνιν θαη 

εληαίν θείκελν, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη, επηιεθηηθά, 

ζπγθεθξηκέλα κέξε ή δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο.
195

 

Σξίηνλ, ε κε πξνζσξηλή εθαξκνγή ιφγσ κε ζπκβαηφηεηαο ηεο πλζΥΔ κε ην 

εζληθφ δίθαην ηνπ ππνγξάθνληνο κέξνπο θαη ε δπλαηφηεηα δήισζεο κε πξνζσξηλήο 

εθαξκνγήο απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθέο εμαηξέζεηο. Δηδηθφηεξα, δελ απαηηείηαη λα 

έρεη ππνβιεζεί δήισζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα ππνγξάθνλ κέξνο ζεσξεί φηη ε 

πξνζσξηλή εθαξκνγή αληίθεηηαη ζην εζληθφ ηνπ δίθαην. Ζ έιιεηςε ζπλδέζεσο ησλ 

δχν εμαηξέζεσλ θαηαδεηθλχεη φηη ε άξλεζε ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο κπνξεί λα 

ζεκειησζεί φρη κφλν ζην εζληθφ δίθαην αιιά θαη ζε άιινπο ιφγνπο, πνπ κπνξεί λα 

επηθαιεζηεί ην ππνγξάθνλ κέξνο.
196

 

Σέηαξηνλ, αλαθνξηθά κε ηε ρξνληθή δπλαηφηεηα επίθιεζεο ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ εθαξκνζηεί ε δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο εθαξκνγήο, ην 

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε Yukos δέρηεθε φηη ην λφεκα ηεο δηάηαμεο 45 

παξ. 1 ηεο πλζΥΔ είλαη φηη ην ππνγξάθνλ κέξνο κπνξεί θαη κεηά απφ ρξφληα λα 

επηθαιεζηεί ην εζληθφ δίθαην, πξνθεηκέλνπ λα κελ εθαξκφδεη πξνζσξηλά ηε 

πλζΥΔ.
197

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην δηεζλέο δίθαην δελ επηηξέπεη ζηα 

θξάηε λα επηθαινχληαη ην εζληθφ δίθαην ζηελ πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, βάζεη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ.
198

 Αιιά ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη θαη 

ρξήδεη αλαιχζεσο είλαη εάλ κπνξεί έλα ππνγξάθνλ κέξνο, πνπ έρεη δερηεί ηελ 

πξνζσξηλή εθαξκνγή ζησπεξά (ρσξίο λα ππνβάιεη δήισζε) θαη άξα ηε ζεσξεί 

ζπκβαηή κε ην εζληθφ ηνπ δίθαην, λα επηθαιεζηεί κεηαγελέζηεξν λνκνζεηηθφ πιαίζην 

γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηελ εμαίξεζε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ. Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην, 

ζηελ ππφζεζε Yukos έθξηλε φηη ν πξνζδηνξηζκφο σο πξνο ην εάλ ή φρη ε αξρή ηεο 

πξνζσξηλήο εθαξκνγήο είλαη ζχκθσλε κε ην ζχληαγκα, ηνπο λφκνπο ή ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ ππνγξάθνληνο κέξνπο, πξέπεη λα γίλεηαη κε θξηηήξην ην εζληθφ 

δίθαην θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζΥΔ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ππνγξάθνλ κέξνο 

ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηήζεη ηε λνκνζεζία ηνπ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζΥΔ, 
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 ICSID, Γηαηηεηηθή απφθαζε ηεο 6
εο

 Ηνπιίνπ 2007 (απφθαζε επί ηεο δηθαηνδνζίαο), ARB/05/18, 

Ioannis Kardassopoulos/Γεσξγίαο, παξ. 211. 
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 ICSID, Γηαηηεηηθή απφθαζε ηεο 6
εο

 Ηνπιίνπ 2007 (απφθαζε επί ηεο δηθαηνδνζίαο), ARB/05/18, 

Ioannis Kardassopoulos/Γεσξγίαο, παξ. 228, Permanent Court of Arbitration, Γηαηηεηηθή απφθαζε ηεο 

18.06.2014, Τπφζεζε No. AA 227, Yukos Universal Limited/Russian Federation, παξ. 261-264. 
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 Άξζξν 27 ηεο πλζήθεο ηεο Βηέλλεο ηνπ 1969 γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ. 
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πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ έρεη αλαιάβεη.
199

 Ζ ελδερφκελε 

αλσηέξσ δπλαηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο κέξνπο ζα πξνζέθξνπε θαη ζηελ ππνρξέσζε 

ηνπ θξάηνπο λα απέρεη απφ πξάμεηο, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ησλ ζπλζεθψλ.
200

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή pacta 

sunt servanda θάζε ζπλζήθε ζε ηζρχ, δεζκεχεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζα πξέπεη 

λα ηεξείηαη κε θαιή πίζηε.
201

 Ζ απνθπγή ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ εκπνδίδεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο πλζΥΔ θαη παξαβηάδεη 

ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο. Αλ θαη ε πξνζσξηλή εθαξκνγή δελ ηζνδπλακεί κε ηελ 

ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο, σζηφζν, νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε πλζΥΔ 

είλαη ππαξθηέο θαη λνκηθά δεζκεπηηθέο. Με ηελ επίθιεζε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ 

ζίγνληαη νη λφκηκεο πξνζδνθίεο ησλ δπλεηηθψλ επελδπηψλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα ζα πξέπεη λα κελ ελεξγνπνηείηαη δεδνκέλεο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο ησλ ππνγξαθφλησλ κεξψλ λα ππνβάινπλ δήισζε πεξί κε πξνζσξηλήο 

εθαξκνγήο ηεο πλζΥΔ. 

Πέκπηνλ, αλαθνξηθά κε ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο θαηαγγειίαο θαη ηνπ 

ηεξκαηηζκνχ ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο ηεο πλζΥΔ, κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε 

ζε νπζηαζηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο. Οη δηαδηθαζηηθέο ζπλέπεηεο αλαθέξνληαη ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ππνγξάθνληνο κέξνπο, πνπ ηεξκαηίδεη ηελ πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο 

πλζΥΔ. Δηδηθφηεξα, ηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ είλαη εάλ ν ηεξκαηηζκφο ηεο 

πξνζσξηλήο εθαξκνγήο ππνρξεψλεη ην ππνγξάθνλ κέξνο λα θαηαβάιεη ηελ εηήζηα 

εηζθνξά ηνπ ή λα ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Ζ πλζΥΔ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θαηαγγειίαο νξίδεη σο ππνρξέσζε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

επελδχζεσλ θαη πεξί ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

ε απάληεζε ζα πξέπεη λα είλαη αξλεηηθή, ήηνη ην ππνγξάθνλ δελ είλαη ππνρξεσκέλν 

λα θαηαβάιεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ, αιιά νχηε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο 

ηνπ Οξγαληζκνχ.
202

 

Αλαθνξηθά κε ηηο νπζηαζηηθέο, ε πλζΥΔ νξίδεη ξεηά φηη παξά ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο ηεο πλζΥΔ, νη δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο 

ησλ επελδχζεσλ θαη πεξί ηεο επίιπζεο ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ γηα επελδχζεηο, 

                                                 
199

 π. παξ. Τπφζεζε No. AA 227, Yukos Universal Limited/Russian Federation, παξ. 343-344. 
200

 Άξζξν 18 ηεο πλζήθεο ηεο Βηέλλεο ηνπ 1969 γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ. 
201

 Άξζξν 26 ηεο πλζήθεο ηεο Βηέλλεο ηνπ 1969 γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ. 
202

 M. Polkinghorn, Laurent Gouiffes, Provisional Application of the Energy Charter Treaty: The 

Conundrum, ζε Graham Coop (ed.) Energy Dispute Resolution: Protection, Transit and the Energy 

Charter, φπ. παξ. ζει. 277. 



78 

 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην θξάηνο ππνδνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο 

εθαξκνγήο, ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ γηα πεξίνδν 20 εηψλ. 

Ζ Ρσζία ππέγξαςε ηε πλζΥΔ ην 1994 θαη είρε απνδερζεί ηελ πξνζσξηλή 

εθαξκνγή ηεο πλζήθεο ελ αλακνλή ηεο επηθχξσζεο. Απηφ ζήκαηλε φηη ε Ρσζία είρε 

ζπκθσλήζεη λα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο, ζην βαζκφ πνπ ζπλάδνπλ κε 

ην ζχληαγκα θαη ηνπο λφκνπο ηεο Ρσζίαο. Ζ κε θχξσζε δελ απνηέιεζε εκπφδην γηα 

ηε Ρσζία λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο. 

Δηδηθφηεξα, δελ ππέβαιε θακία δήισζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνγξαθήο ή ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά θαη δελ ζπκπεξηειήθζε, κεηαμχ ησλ 

ππνγξαθφλησλ κεξψλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα PA ηεο πλζΥΔ, πνπ δελ 

δέρνληαη ηελ πξνζσξηλή ππνρξέσζε εθαξκνγήο.  

ηηο 20 Απγνχζηνπ 2009, ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ελεκέξσζε, επίζεκα, ηηο 

αξρέο ηεο πλζΥΔ, αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζή ηεο, λα κελ θαηαζηεί ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζπλαθή 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
203

 χκθσλα κε ην άξζξν 45 (3 (α)) ηεο πλζήθεο ε 

ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ αλσηέξνπ 

Πξσηνθφιινπ ζε ζρέζε κε ηε Ρσζία, ήηαλ ε 18
ε
 Οθησβξίνπ 2009.

204
 

Χζηφζν, ε Ρσζία ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη, παξά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

πξνζσξηλήο εθαξκνγήο, ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ ηεο πλζΥΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο δηαηηεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο βάζεη ηνπ 

κέξνπο V ηεο πλζήθεο γηα πεξίνδν 20 εηψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 45 ηεο πλζΥΔ, 

ε Ρσζία εμαθνινπζεί λα δεζκεχεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

πλζΥΔ, δηφηη δελ ππέβαιε ζρεηηθή δήισζε, πξνθεηκέλνπ λα αξλεζεί, ξεηά ηελ 

πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο πλζΥΔ. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, απηφ ζεκαίλεη φηη νη επελδχζεηο, πνπ γίλνληαη ζηε Ρσζία πξηλ απφ ηελ 

19ε Οθησβξίνπ 2009, ζα ζπλερίζνπλ λα επσθεινχληαη απφ κέηξα πξνζηαζίαο ηεο 

πλζήθεο γηα πεξίνδν 20 εηψλ, ήηνη κέρξη ηηο 19 ηνπ Οθησβξίνπ, 2029. 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα θιαζζηθή ζπλζήθε ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Χο θιαζζηθή ζπλζήθε είλαη γξαπηή,  

πεξηέρεη ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ θαη δηέπεηαη απφ 
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 A. Tita, Global Energy Institutions. Russia at the TEA Can Tip the Scale, Assuring Enhanced 

Governance, The Journal of World Investment & Trade 2012, Σεχρνο 13, ζει. 982, εηδηθά 985. 
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 D. G. Victor, L. Yueb, The New Energy Order, Managing Insecurities in the Twenty-first Century, 

Foreign Affairs 2010, Σεχρνο 89, ζει. 61, εηδηθά 66· S. J. Blank, The Eurasian Energy Triangle, China, 

Russia and the Central Asian States, Brown Journal of World Affairs, 2005-2006, Σεχρνο 12, ζει. 53  

επ.. 



79 

 

ην δηεζλέο δίθαην,
205

 ήηνη ηε πλζήθε ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηνπ 1969. Αλ θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζΥΔ ζπκκεηείραλ νη 

ΔΚ, δελ εθαξκφζηεθαλ νη θαλφλεο ηεο χκβαζεο γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ 

κεηαμχ θξαηψλ θαη Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ή κεηαμχ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ηεο 21
εο

 

Μαξηίνπ 1986, δηφηη αλαθέξνληαη ζε δηαθπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη φρη ζε 

ππεξεζληθνχο. 

Οη ξπζκίζεηο ηεο χκβαζεο ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ κεηαμχ 

θξαηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ελδνηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνθξίλνπλ ηε βνχιεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

θφπηκν ζεσξνχκε λα επηκείλνπκε ζην δήηεκα ηεο εξκελείαο ηεο πλζΥΔ γηαηί 

ζεσξνχκε φηη δχλαηαη λα επεξεάζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαζφζνλ ε δηαηχπσζε ηνπο αθνινπζεί ην πξφηππν ησλ 

γεληθψλ θαη αθεξεκέλσλ θαλφλσλ δηθαίνπ. Χο γεληθφο θαη αθεξεκέλνο θαλφλαο 

δηθαίνπ νξίδεηαη απηφο πνπ εθαξκφδεηαη ζε βηνηηθά ζπκβάληα θαη ζε πξφζσπα, ηα 

νπνία δελ κπνξνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ λα πξνζδηνξηζηνχλ. Ο δεχηεξνο ιφγνο πνπ 

ζεσξνχκε θξίζηκν ην δήηεκα ηεο εξκελείαο αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πλζΥΔ 

πεξηέρεη αξθεηά παξαξηήκαηα θαη δειψζεηο, πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε αξρηθή 

ζπλζήθε δελ ήηαλ λνκνηερληθά άξηηα αιιά δηεπφηαλ απφ πιήζνο εμαηξέζεσλ. 

ηε ζεσξία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ κπνξεί ν ζπζηεκαηηθφο κειεηεηήο λα 

αληηιεθζεί ηξεηο βαζηθέο ζρνιέο ζθέςεο, αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο εξκελείαο ησλ 

ζπλζεθψλ. Ζ πξψηε ζρνιή πξνθξίλεη ηε βνχιεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ε 

δεχηεξε ζρνιή εκκέλεη ζην θείκελν θαη ζηε γξακκαηηθή δηαηχπσζή ηεο πλζήθεο, 

ελψ ε ηξίηε ζρνιή ελδηαθέξεηαη γηα ην ζθνπφ ηεο ζπλζήθεο.
206

 Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

ε ηεινινγηθή ζρνιή εθαξκφδεηαη, θπξίσο, ζηηο πνιπκεξείο ζπλζήθεο. ιεο νη 

αλσηέξσ κέζνδνη είλαη ηθαλέο λα νδεγήζνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα αιιά κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ελψ δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ δηαθσλίεο θαη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα θαηά ηελ εξκελεία ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

πλζήθεο ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ ηνπ 1969, νη θαλφλεο ζρεηηθά κε 

ηελ εξκελεία ησλ ζπλζεθψλ απνηεινχζαλ εζηκηθφ δίθαην. Με ηελ αλσηέξσ πλζήθε 

νη πξνγελέζηεξνη εζηκηθνί θαλφλεο ηππνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ άξζξσλ 31-33 

ηεο αλσηέξσ πλζήθεο. 
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Βάζεη ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δηαηάμεσλ νη ζπλζήθεο πξέπεη λα εξκελεχνληαη 

κε θαιή πίζηε, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε έλλνηα, πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο 

πλζήθεο (ζην ζχλνιφ ηνπο) θαη ππφ ην πξίζκα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνχ 

ηεο.
207

 Χο ζχλνιν ζπλζήθεο νξίδεηαη ην θπξίσο θείκελν, ην πξννίκην θαη ηα 

παξαξηήκαηα ηεο ζπλζήθεο ελψ πεξηιακβάλεη: α) Κάζε ζπκθσλία ζρεηηθή πξνο ηε 

ζπλζήθε, ε νπνία ζπλνκνινγήζεθε κεηαμχ φισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζην 

πιαίζην ηεο ζχλαςεο ηεο ζπλζήθεο, β) Κάζε έγγξαθν ην νπνίν ζπληάρζεθε θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζπλζήθεο θαη έγηλε απνδεθηφ απφ ηα ππφινηπα κέξε σο έγγξαθν, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλζήθε. Δπίζεο, ιακβάλνληαη ππφςε: α) Κάζε κεηαγελέζηεξε 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ, ε νπνία αθνξά ηελ εξκελεία ηεο ζπλζήθεο, β) Κάζε 

κεηαγελέζηεξε πξαθηηθή, πνπ αθνινπζείηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο, θαη γίλεηαη απνδεθηφ φηη ζπληζηά ζπκθσλία ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο ζπλζήθεο θαη γ) ινη νη θαλφλεο 

ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 

ζρέζεηο. Δπίζεο, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ηεο 

πλζΥΔ θαη ζπκπιεξσκαηηθά κέζα εξκελείαο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ζπλζήθεο, ππφ ηηο νπνίεο, ε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλζήθε ζπλήθζε. Σα ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα εξκελείαο επηβεβαηψλνπλ ην 

πφξηζκα ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ ή επηιχνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα φηαλ ηα 

βαζηθά θξηηήξηα θαζίζηαληαη αηειέζθνξα. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε εθαξκνγή ησλ 

βαζηθψλ θξηηεξίσλ θαζηζηά ηελ έλλνηα αζαθή ή νδεγεί ζε απνηέιεζκα, ην νπνίνλ 

ηπγράλεη πξνδήισο άηνπν ή παξάινγν.
208

 

Ζ πλζΥΔ δηέπεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ θαλφλεο εξκελείαο.
209

 Μηα επηζήκαλζε 

πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη φηη ε κε απνδνρή, έγθξηζε ή επηθχξσζε απφ θάπνηα θξάηε 

κέιε ηεο πλζήθεο ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ησλ πλζεθψλ, δελ απαιιάζζεη ηα 

θξάηε απφ ην εζηκηθφ δίθαην, πνπ δηέπεη ηηο ζπλζήθεο. Αλαθνξηθά κε ην θξηηήξην ηνπ 

ζθνπνχ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πλζΥΔ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε πλζήθε δηέπεηαη απφ δηάθνξνπο ζθνπνχο, φπσο ην ειεχζεξν θαη 

αληαγσληζηηθφ εκπφξην, ηελ επίηεπμε ειεχζεξεο δηακεηαθφκηζεο ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ, ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ηελ πεξηβαιινληνινγηθή πξνζηαζία θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα εξκελεπηηθά δεηήκαηα ηεο 
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πλζΥΔ ζα πξέπεη λα επηιχνληαη ζην πιαίζην ησλ δηεπξπκέλσλ ζθνπψλ ηεο 

πλζήθεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο νηθνδφκεζεο 

καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ. 

 

VI. υμπεραςματικϋσ Παρατηρόςεισ 
 

 Δθ ησλ αλσηέξσ κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο θαηαιεθηηθέο 

ζθέςεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ θεθάιαην. Πξψην δήηεκα ζην νπνίν 

επηζπκνχκε λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ Δλέξγεηαο.  

 Πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηθαίνπ ηεο ελέξγεηαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά ζχγρξνλν δίθαην, κε ηελ έλλνηα φηη ε εμέιημε ηνπ 

ηνπνζεηείηαη ρξνληθά κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν θαη εηδηθφηεξα κεηά ηηο 

πεηξειατθέο θξίζεηο ηνπ 1973 θαη 1979. Οη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, αξρίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν. Πξνθαλψο, ε πξαγκαηνπνίεζε δχν παγθνζκίσλ 

πνιέκσλ απνηέιεζε αξλεηηθφ θίλεηξν γηα ηα θξάηε λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, δηφηη νη ελεξγεηαθέο πεγέο δεκηνπξγνχλ ζπγθξνχζεηο θαη δηαθσλίεο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο απνηεινχλ ε ΔΚΑΔ θαη ε ΔΚΑΥ, 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε θαη ε Γεξκαλία, αλ θαη ήηαλ ε ρψξα, πνπ πξνθάιεζε ηνλ 

Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα ελέξγεηαο δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζπλέβαιιαλ ζηελ ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ θαη ζηελ 

απνηξνπή ζπγθξνχζεσλ.  

 Γεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηθαίνπ ελέξγεηαο είλαη φηη δελ πξέπεη λα 

κειεηεζεί κεκνλσκέλα, θαζφζνλ ζπλδέεηαη κε άιιεο πνιηηηθέο, φπσο ε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε πνιηηηθή 

πεξηβάιινληνο. Οη πεηξειατθέο θξίζεηο, θαζψο θαη νη πην πξφζθαηεο θξίζεηο θπζηθνχ 

αεξίνπ κεηαμχ Οπθξαλίαο θαη Ρσζίαο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ ελεξγεηαθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ 

κειψλ. Ζ ελέξγεηα, επίζεο, ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη αλάθακςε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, θαζφζνλ ε δηαθχκαλζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηηκψλ δεκηνπξγεί 
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αβεβαηφηεηα θαη πεξηνξίδεη ηηο νπνηεζδήπνηε επελδπηηθέο πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο.  

 Σξίην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί φηη ην δηεζλέο δίθαην ελέξγεηαο δελ απνηειεί 

έλα απηφλνκν κέξνο ηνπ Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, κε ηελ έλλνηα φηη δελ έρνπλ 

δηακνξθσζεί αξρέο θαη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ απνθιεηζηηθά γηα ηηο 

ελεξγεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην δίθαην ηεο ελέξγεηαο είλαη 

επίθαηξν,  θαζφζνλ ηα θξάηε θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, 

επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο εθνδηαζκνχ, ηε 

δεκηνπξγία δηθηχσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνληαη απνηειεζκαηηθά νη ελεξγεηαθέο 

πεγέο, ηελ απειεπζέξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αγνξψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ.  

 Πέκπην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη απαηηείηαη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ, θαζφζνλ δελ είλαη δπλαηφλ λα δηεπζεηεζνχλ ηα ελεξγεηαθά 

δεηήκαηα ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, αιιά απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο ελέξγεηαο. Ζ άπνςε καο είλαη φηη ε 

παγθφζκηα ελεξγεηαθή δηαθπβέξλεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη απφ έλαλ 

νηθνπκεληθφ ελεξγεηαθφ θνξέα, δηφηη ζηνλ ηνκέα απηφ, εκθηινρσξνχλ ζπκθέξνληα 

θξαηψλ, ηα νπνία ζίγνπλ ηνλ ππξήλα εμνπζίαο ησλ θξαηψλ κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν 

παξάδεηγκα ηελ θπξηφηεηα ησλ θξαηηθψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ηνπ νξπθηνχ 

πινχηνπ. Ζ ιχζε ηεο δηεπζέηεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ δεηεκάησλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κφλν σο απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ δηεζλψλ 

δξψλησλ θαη ζεσξνχκε φηη αλαγθαία θαζίζηαηαη ε ζπκκεηνρή ησλ βαζηθψλ ρσξψλ 

εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ελέξγεηαο. Εεηνχκελν, σζηφζν, απνηεινχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεξγαζίαο, ήηνη εάλ ζα πξνηηκεζεί ην δηαθπβεξλεηηθφ ή ην 

ππεξεζληθφ κνληέιν.  

Γεχηεξν δήηεκα, πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί, είλαη νη βαζηθνί δηεζλείο δξψληεο, νη 

νπνίνη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Απφ ην πξψην δήηεκα 

θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πξσηαγσληζηνχλ ηα θξάηε, ηα 

νπνία απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο δξψληεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ θπξηαξρία πνπ αζθνχλ επί ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ζην γεγνλφο 

φηη ε δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία, πνπ δηέπεη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, παξέρεη εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο ζηα θξάηε. εκαληηθνί δξψληεο ζην 

δηεζλέο ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί. Χζηφζν, ε 
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δξαζηεξηφηεηα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ εμαξηάηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη απφ 

ηηο αξκνδηφηεηεο, πνπ θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ. Αλ εμαηξέζεη θαλείο ηελ ΔΔ (πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιά πεδία πνιηηηθήο), ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ 

ππεξεζληθνχ κνληέινπ, νη ππφινηπνη νξγαληζκνί, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο, πξνσζνχλ ην πξφηππν ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο. Άξα ζε έλα 

ηέηνην ζχζηεκα ζεσξνχκε φηη ν νξγαληζκφο, πνπ θαιχπηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο ζα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο παξά ην γεγνλφο φηη 

ελδερνκέλσο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην δηαθπβεξλεηηθφ κνληέιν. Σέινο,  ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο δξαζηεξηνπνηνχληαη εηαηξείεο κεγάιεο δπλακηθφηεηαο δηφηη νη 

επελδχζεηο ζηελ ελέξγεηα απαηηνχλ ζεκαληηθή ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ 

δχλακε ησλ εηαηξηψλ απηψλ έρεη πεξηνξηζζεί, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο 

νξηδφληηαο θαηάηκεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα (παξαγσγή, 

κεηαθνξά, δηχιηζε θ.ιπ). 

 Σξίην ζεκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ε ππφ αλάιπζε πλζΥΔ θαη ν Οξγαληζκφο 

γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο. Ζ πλζΥΔ απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε δηεζλή πνιπκεξή 

ζπλζήθε
210

 ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Πεξηέρεη δεζκεχζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

ελέξγεηαο, φπσο ηνλ αληαγσληζκφ, ην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ηε 

δηακεηαθφκηζε θαη άιια ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Με ηε πλζΥΔ ηέζεθε ε λνκηθή βάζε 

(θάηη πνπ έσο ηφηε δελ είρε ζπκβεί) γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

δηεζλνχο αγνξάο ελέξγεηαο γηα ηνλ 21
ν  

αηψλα. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, ν 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο 

εθαξκνγήο ησλ δεζκεχζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ. Απηφ 

ζήκαηλε ηελ πξνψζεζε ηεο απμεκέλεο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο 

δηακεηαθφκηζεο, ησλ επελδχζεσλ, ηεο πεξηβαιινληνινγηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Δληνχηνηο, θαζψο νη αγνξέο ελέξγεηαο εμειίζζνληαη, ε 

επηθαηξνπνίεζε ηεο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο απνηειεί, ίζσο, ην πην ζεκαληηθφ 

δήηεκα ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ 

Υάξηε Δλέξγεηαο πξέπεη λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο αγνξέο ελέξγεηαο. ην πιαίζην απηφ, ε πλζΥΔ θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηεζλή δηαθπβέξλεζε ελέξγεηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 21
ν
 αηψλα.  

                                                 
210

Y. Selivanova, International Energy Governance: The Role of the Energy Charter, American Society 

of International Law Proceedings 2006, Σεχρνο 106, ζει. 394, εηδηθά 396-397. 
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 Ο Οξγαληζκφο γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο, πνπ εμειίζζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ 

Υάξηε Δλέξγεηαο, είλαη εηδηθφο θαη ηνκεαθφο δηφηη νη ζηφρνη αλαθέξνληαη ζηελ 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη δελ δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί νηθνπκεληθφο αιιά κε ηελ 

επξεία έλλνηα πεξηθεξεηαθφο, δηφηη πεξηιακβάλεη θξάηε απφ φιεο ηηο επείξνπο, πνπ 

ζπλεξγάδνληαη ζηε βάζε θνηλψλ ελεξγεηαθψλ ζπκθεξφλησλ.  

ην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ Οξγαληζκνχ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ εδξάδεηαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία, ηα νπνία καο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη δηέπεηαη απφ ην πξφηππν ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο:  

Πξψηνλ, θαλφλαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ απνηειεί ε νκνθσλία γηα ηα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη ε ζπλαίλεζε γηα θάζε άιιν δήηεκα, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεη ηε δχλακε ησλ θξαηψλ αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ. Σν γεγνλφο φηη αλ δελ επηηεπρζεί ζπλαίλεζε, ηίζεληαη δπλαηφηεηεο 

εηδηθήο-εληζρπκέλεο πιεηνςεθίαο δελ αλαηξεί ηνλ θαλφλα ηεο ζπλαίλεζεο, θαζφζνλ ε 

εληζρπκέλε πιεηνςεθία εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ δελ επηηεπρζεί ζπλαίλεζε. 

Γεχηεξνλ, δελ ππάξρνπλ εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ ππεξεζληθά φξγαλα αιιά 

κφλν δηαθπβεξλεηηθά, εληφο ησλ νπνίσλ νη εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ ππεξαζπίδνληαη 

ηα εζληθά ζπκθέξνληα.  

Σξίηνλ, ηα θξάηε είλαη εθείλα πνπ δχλαληαη λα θηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηξνπνπνίεζεο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θάπνηνπ άιινπ νξγάλνπ.  

Σέηαξηνλ, ην ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο απαγφξεπζεο ησλ επηθπιάμεσλ γηα ηα θξάηε 

ζηελ πλζΥΔ αλαηξείηαη ελ κέξεη ιφγσ ησλ πνιιψλ παξαξηεκάησλ θαη δειψζεσλ 

ηεο πλζήθεο, θείκελα ηα νπνία είλαη δεζκεπηηθά θαη πεξηέρνπλ αξθεηέο εμαηξέζεηο, 

ζίγνληαο νπζηαζηηθά ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο πλζήθεο. 

Αλ θαη ε δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία δελ απνηειεί ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ 

πξφνδν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, σζηφζν, ε 

πνιπκεξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ξπζκίζεσλ εληείλεη ηε ζπλεξγαζία, ε νπνία κπνξεί 

αξγφηεξα λα εκπινπηηζηεί κε ππεξεζληθά ζηνηρεία. Τπεξεζληθέο ηνκέο ζα κπνξνχζαλ 

λα ζεσξεζνχλ ε κεγαιχηεξε δέζκεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξψλ ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, ε εθηεηακέλε εθαξκνγή εηδηθψλ πιεηνςεθηψλ ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, ε δεκηνπξγία ππεξεζληθψλ νξγάλσλ θαη ε λνκηθή πξφβιεςε, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία νη απνθάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ λα είλαη δεζκεπηηθέο ηφζν γηα ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, φζν θαη γηα ηνπο ηδηψηεο.  

 Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ αλσηέξσ Οξγαληζκφ ζπκκεηέρνπλ, κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, πεξηζζφηεξα απφ εθαηφ θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνί απφ φιεο 
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ηηο επείξνπο, ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ Κεληξηθή Αζία θαη ηνλ 

Καχθαζν, θαζψο επίζεο νη ΖΠΑ, ε Κίλα, ε Ηαπσλία, ε Απζηξαιία, ε ΔΔ κε φια ηα 

Κξάηε κέιε ηεο, ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Αθξηθήο. Χζηφζν, αξλεηηθφ 

ζεκείν απνηειεί φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, πνπ δελ 

απνηεινχλ πιήξε κέιε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. Δηδηθφηεξα, ε Κίλα έρεη ππνγξάςεη 

κφλν ην Γηεζλή Υάξηε Δλέξγεηαο θαη απφ ην 2001 ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ παξαηεξεηή.
211

 Ζ Ρσζία έρεη ξεηά εθθξάζεη ηε 

βνχιεζή ηεο λα απνρσξήζεη απφ ηνλ Οξγαληζκφ, ελψ ε Ηλδία δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ 

Οξγαληζκφ νχηε σο πιήξεο κέινο αιιά θαη νχηε σο παξαηεξεηήο. Δπηπξνζζέησο, νη 

ΖΠΑ δελ απνηεινχλ πιήξε κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ, αιιά έρνπλ ππνγξάςεη κφλν ηνλ 

Δπξσπατθφ Υάξηε Δλέξγεηαο θαη ηνλ Γηεζλή Υάξηε Δλέξγεηαο. Ζ κε ζπκκεηνρή ή κε 

πιήξεο ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσ θξαηψλ ζα απνηειέζεη αλαζρεηηθφ παξάγνληα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζφζνλ νη δηεζλέο ελεξγεηαθέο ξπζκίζεηο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ ζπλαίλεζε ησλ θξαηψλ πνπ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

παγθφζκηα ελεξγεηαθή αγνξά.    
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 S. Zhang, The Energy Charter Treaty and China: Member or Bystander? The Journal of World 

Investment & Trade 2012, Σεχρνο 13, ζει. 597, εηδηθά 598-599. 



86 

 

 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

 

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΟΤΙΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ  ΣΩΝ 

ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  ΣΗ ΤΝΘΦΕ 

 

Ι. Ειςαγωγό 

 

 Σν παξφλ θεθάιαην ζηνρεχεη ζηελ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο πλζΥΔ. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 

αλάιπζή καο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα δηαηππψζνπκε κηα κεζνδνινγηθή παξαηήξεζε. 

Οη ππνρξεψζεηο ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο απνηεινχλ δηθαηψκαηα ελφο άιινπ 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο. Χο εθ ηνχηνπ, κε ηελ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

νπζηαζηηθά παξνπζηάδνπκε ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνινίπσλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

θαη ησλ επελδπηψλ. Γεχηεξε παξαηήξεζε είλαη φηη ελδερνκέλσο ν φξνο δηθαίσκα 

ελφο θξάηνπο λα δηαηππψλεηαη θαηαρξεζηηθά, δηφηη ηα θξάηε αζθνχλ εμνπζίεο θαη 

αξκνδηφηεηεο. Χζηφζν, ζηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία, πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ αλαθέξεηαη ν φξνο right ή obligation ή duty, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιπζνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

αληίζηνηρα. ιεο νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ζεζπίδνπλ έλα λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ακνηβαία νθέιε, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο, ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ Γηεζλνχο Υάξηε 

Δλέξγεηαο.
212

 

 Δπηδίσμε ηεο πλζΥΔ είλαη λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ Υάξηε Δλέξγεηαο. ην πιαίζην απηφ θαη αλαθνξηθά κε ηελ επηδίσμε 

καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

 1. Ζ πλζΥΔ εθαξκφδεη έλα λέν κνληέιν καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο, πνπ 

επηδηψθεη λα απνθηήζεη παγθφζκηα εκβέιεηα. Ζ θαηλνηνκία ηεο πλζΥΔ είλαη φηη 

                                                 
212

 Άξζξν 2 ηεο πλζΥΔ. 
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είλαη ηνκεαθή ζπκθσλία
213

 πνπ πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θάζκα ελεξγεηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξντφλησλ,
214

  

 2. Ζ ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο, ηεο ακνηβαηφηεηαο ησλ σθειεκάησλ, ελψ δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο κε- 

δηάθξηζεο. Ζ ζπζρέηηζε κε ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο ππνδειψλεη ηελ εθαξκνγή 

κέηξσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απειεπζέξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ, ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
215

 

 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε δεδνκέλε ζπλεξγαζία δελ δχλαηαη λα έρεη 

βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα, δηφηη νη αλσηέξσ αξρέο ή ζηφρνη κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ ζε παγθφζκην θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζην πιαίζην ζπζηεκαηηθψλ 

θαη καθξνπξφζεζκσλ πνιηηηθψλ. 

 

ΙΙ. Τποχρεώςεισ και δικαιώματα ςτον τομϋα του εμπορύου 

ενϋργειασ 

 

 Σν κέξνο ΗΗ ηεο πλζΥΔ θέξεη ηνλ ηίηιν εκπφξην
216

 θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

δηαηάμεηο 3-9. Ζ λνκηθή δνκή ηνπ εκπνξηθνχ θαζεζηψηνο ηεο πλζΥΔ είλαη δίπηπρε 

θαη δηζδηάζηαηε θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, βάζεη ησλ 

θαλφλσλ, πνπ ζέηεη ε ΓΓΔ ηνπ 1994 θαη ηηο ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην, βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΔ.
217

 Οη ιφγνη ηεο αλσηέξσ 

πξνζέγγηζεο ήηαλ θπξίσο δχν. Ο πξψηνο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα επηιπζνχλ φια ηα δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην εκπφξην, θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο ππνγξαθήο ηεο πλζΥΔ, φπσο ην ζέκα ηνπ ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ηνπ λνκηθά δεζκεπηηθνχ θαζεζηψηνο ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ. Ο δεχηεξνο ιφγνο 

ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη δελ είραλ νινθιεξσζεί νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Γχξνπ 

ηεο Οπξνπγνπάεο θαηά ηε ζηηγκή πηνζέηεζεο θαη ππνγξαθήο ηεο πλζήθεο. Έλαο 

άιινο ιηγφηεξν ζεκαληηθφο ιφγνο ήηαλ φηη νη ΔΚ, ν κνλαδηθφο πεξηθεξεηαθφο 

νξγαληζκφο, πνπ ζπκκεηείρε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, ξχζκηδαλ ην εκπφξην ππξεληθήο 

                                                 
213

 A. Fatouros, An International Legal Framework for Energy, Recueil des cours de l'Académie de 

Droit International de la Haye, 2007, Σφκνο 332, ζει. 363, εηδηθά 411. 
214

 Βι. ζρ. θαη ζπλδπαζηηθά ηα Πξννίκηα ηεο πλζΥΔ, ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο θαη ηνπ 

Γηεζλνχο Υάξηε Δλέξγεηαο. 
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 Βι. ζρ. θαη ζπλδπαζηηθά ηα Πξννίκηα ηεο πλζΥΔ, ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο θαη ηνπ 

Γηεζλνχο Υάξηε Δλέξγεηαο. 
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ελέξγεηαο κε ηηο αλεμάξηεηεο ρψξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο, κέζσ δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ.
218

 Χο εθ ηνχηνπ, νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ ζπκθσλήζεθε λα κελ 

εθαξκνζηνχλ ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ.
219

  . 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζπκθψλεζαλ λα επηδηψθνπλ λα κελ απμήζνπλ ηνπο δαζκνχο ή ηηο ινηπέο 

επηβαξχλζεηο, πνπ επηβάιινληαη θαηά ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή. Δπηπιένλ, εάλ έλα 

ζπκβαιιφκελν κέξνο επηζπκνχζε λα απμήζεη ηνπο εηζαγσγηθνχο ηεισλεηαθνχο 

δαζκνχο, ππνρξενχληαλ λα πξνβεί ζε θνηλνπνίεζε θαη δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο.
220

 Αξρηθά, νη εκπνξηθέο δηαηάμεηο ίζρπαλ ζην εκπφξην ησλ ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ θαη πεξηειάκβαλαλ ηα νξπθηά θαχζηκα φπσο ν άλζξαθαο, ην θπζηθφ αέξην, 

ην πεηξέιαην, ηελ ππξεληθή ελέξγεηα, ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Τπφ ην ζεκεξηλφ 

θαζεζηψο ε εθαξκνγή ησλ εκπνξηθψλ δηαηάμεσλ έρεη επεθηαζεί θαη ζηνλ ελεξγεηαθφ 

εμνπιηζκφ,
221

 κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ θαζεζηψο ηεο πλζΥΔ λα πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 70 θαηεγνξίεο ελεξγεηαθψλ εηδψλ, φπσο ζσιήλεο αγσγψλ, 

αλεκνγελλήηξηεο θ.α..
222

 

 ηηο 24 Απξηιίνπ 1998, ζην πιαίζην Γηεζλνχο Γηάζθεςεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ζπγρξφλσο, κε ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο, εγθξίζεθε ην 

θείκελν ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ εκπνξηθψλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ. Με ηελ 

ηξνπνπνίεζε, απηή, εηζάγνληαη ζηε πλζήθε νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο Πνιπκεξείο Δκπνξηθέο Γηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Γχξνπ ηεο 

Οπξνπγνπάεο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο εκπνξηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο 

θαηάινγνο ηνπ, ζρεηηθνχ κε ηελ ελέξγεηα, εμνπιηζκνχ. Χζηφζν, ην Παξάξηεκα W 

πεξηιακβάλεη ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ πνπ δελ εθαξκφδνληαη. Οη εμαηξνχκελεο 

δηαηάμεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1. Με ηηο ζεζκηθέο δηαηάμεηο, θαζψο ε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε αληηθαζηζηά ηα φξγαλα 

ηνπ ΠΟΔ,  
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 Energy Charter Secretariat, The Energy Charter Treaty, A Reader’s Guide, Βξπμέιιεο, 2002, ζει. 
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Agreement ζην Energy Charter Secretariat, The International Energy Charter, Consolidated Energy 

Charter Treaty with Related Documents, Βξπμέιιεο 2015, ζει. 129 επ.. 
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 Παξαξηήκαηα EM I θαη EQ Η Energy Charter Secretariat, The International Energy Charter, 
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 Energy Charter Secretariat, The Energy Charter Treaty, A Reader’s Guide, φπ. παξ. ζει. 14. 
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2. Με ηηο ηειηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλαξμε ηζρχνο, ηελ πξνζρψξεζε 

θαη ηελ απνρψξεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, επεηδή ε πλζΥΔ πεξηέρεη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο, 

3. Με ηηο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, θαζφζνλ πξνβιέπεηαη 

απφ ηε πλζΥΔ κεραληζκφο επίιπζεο ησλ εκπνξηθψλ δηαθνξψλ, 

4. ιεο νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο, δηφηη ε πλζΥΔ πεξηέρεη 

κηα ππνρξέσζε, πνπ βαζίδεηαη ζηελ βνχιεζε ησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε ηελ κείσζε 

ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ζηνλ ελεξγεηαθφ εμνπιηζκφ. 

5. ιεο νη δηαηάμεηο πνπ ρνξεγνχλ εηδηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε γηα ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ επηηξέπνπλ πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε 

ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθεπκέλσλ πξνηηκήζεσλ, 

6. Οη δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο γηα ηε γεσξγία, ηεο πκθσλία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Τγεηνλνκηθψλ θαη Φπηνυγεηνλνκηθψλ κέηξσλ θαη ηεο πκθσλίαο γηα ηα 

θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη ηα είδε έλδπζεο – γηαηί ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη 

εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο πλζΥΔ,  

7. Οη δηαηάμεηο ησλ ζπκθσληψλ ηνπ ΠΟΔ γηα ην εκπφξην, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηηο ππεξεζίεο.
223

  

 

ΙΙ.Α. Τποχρϋωςη ανϊπτυξησ  ανταγωνιςτικών αγορών και 

εγκαθύδρυςησ ςυνθηκών ανταγωνιςμού 

 

 Ζ  εμέιημε ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ ζρεηίδεηαη κε θαηαρξεζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε, κε ζπκπεξηθνξέο πνπ 

νδεγνχλ ζε ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο θαη κε ξπζκηζηηθά ειιείκκαηα ιφγσ αλεπαξθνχο 

λνκνζεζίαο.
224

 Δπίζεο, ηα δηαθνξεηηθά κνληέια ηεο αγνξάο θαη ε αλάγθε αλάπηπμεο 

ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ, απαηηνχλ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζε ζηαζεξφ επίπεδν 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.
225

 

 Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο 

πλζΥΔ, ρξήζηκν είλαη εμεηάζνπκε ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. Δηδηθφηεξα, έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ, αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, είλαη φηη πεξηέγξαθαλ 

ιεπηνκεξψο ηηο αληηαληαγσληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ππνρξέσλαλ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε λα επηηχρνπλ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο.
226

  

 Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ην ρέδην ηνπ άξζξνπ 7, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζα ελζαξξχλνληαλ λα «αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απαγνξεχνπλ ηηο ζπκθσλίεο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ηηο απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο ελαξκνληζκέλεο 

πξαθηηθέο, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ή σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ».
227

  χκθσλα, επίζεο, κε ην ρέδην ηνπ 

άξζξνπ 10, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα ήηαλ ππνρξεσκέλα λα απνθεχγνπλ ηηο 

«θξαηηθέο εληζρχζεηο, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην 

εκπφξην».
228

Χζηφζν, νη αληηπξνζσπείεο ησλ θξαηψλ αληηηάρζεθαλ ζηηο δεζκεπηηθέο 

ππνρξεψζεηο, πνπ πξνέθππηαλ απφ ηα αλσηέξσ ζρέδηα άξζξσλ,
229

γεγνλφο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα λα εθαξκνζηεί έλα ήπην λνκηθφ πιαίζην ζηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ.  

  ην πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ, ε πξψηε ππνρξέσζε, πνπ ηίζεηαη 

αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κέξσλ λα θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηεο γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο,
230

 βάζεη 

εκπνξηθψλ θξηηεξίσλ θαη γεληθφηεξα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο αλνηρηήο 

θαη αληαγσληζηηθήο αγνξάο ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ.
231

 Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε πεξηιακβάλεη δχν ππνρξεψζεηο. Πξψηνλ, νξίδεηαη ε αλάγθε ηα θξάηε λα 

ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ ππνρξέσζε απηή ζπλίζηαηαη 

ζηε ιήςε κέηξσλ, πνπ ζα επηηξέπνπλ ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ. Ζ πξφζβαζε αληηηίζεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ θαη αλαθέξεηαη ζηε ιήςε κέηξσλ, πνπ επηηξέπνπλ ζε εηαηξίεο ηνπ 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο δηεζλείο ελεξγεηαθέο αγνξέο. 

Δπίζεο, ε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ππνρξέσζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη, ρσξίο 
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228

 Basic Agreement for the European Energy Charter, Draft 05.11.1992, Draft Article 10. 
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εκπφδηα, ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. Ζ ππνρξέσζε απηή, αλ θαη γεληθή, ζρεηίδεηαη κε κία 

εμίζνπ γεληθή ππνρξέσζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε αλνηρηψλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ. Οη δχν απηέο ππνρξεψζεηο ζπλδένληαη άκεζα, δηφηη δελ 

είλαη εθηθηή ε αληαγσληζηηθή αγνξά ελέξγεηαο ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξφζβαζεο 

ζηηο δηεζλείο ελεξγεηαθέο αγνξέο. Σν πξφβιεκα, φκσο, πνπ ηίζεηαη είλαη πνηα είλαη ηα 

κέηξα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνρξέσζε αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ 

ελέξγεηαο θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Ζ 

πλζΥΔ επηδηψθεη λα εμεηδηθεχζεη ηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο, ζέηνληαο 

ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο, ζην πιαίζην ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ηεο δηακεηαθφκηζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, κεηαθνξάο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη πξφζβαζεο ζηα θεθάιαηα.   

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο, ζην πεδίν ηνπ 

αληαγσληζκνχ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλνπλ νη παξαθάησ πξνθαηαξθηηθέο 

παξαηεξήζεηο: 

 1. Αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ 

πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν θιάδνο ηεο ελέξγεηαο έρεη ππνζηεί ζεκειηψδεηο αιιαγέο, απφ 

ηελ ίδξπζή ηεο πλζΥΔ. Ζ ζεκειησδέζηεξε αιιαγή, πνπ έρεη επηζπκβεί, είλαη ε 

θαηάξγεζε ησλ θαζεηνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ 

ελέξγεηαο. Με ηηο αιιαγέο απηέο εληζρχεηαη ν αληαγσληζκφο θαη δεκηνπξγείηαη έλα 

θηιηθφ πξνο ηηο επελδχζεηο πεξηβάιινλ. Σα ζπκβαιιφκελε κέξε ζπκβάιινπλ κε ηε 

λνκνζεζία ηνπο ζηελ απειεπζέξσζε ησλ βηνκεραληψλ ηνπο, ελψ ζεζπίδνπλ ηηο αξρέο 

ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο εμφξπμεο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο. 

 2. Παξά ηελ εηζαγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ελεξγεηαθφ δίθηπν, νη 

βηνκεραλίεο ησλ θξαηψλ (θαη νξηζκέλσλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο πλζΥΔ) 

ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα,  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Ο γεληθφο ζηφρνο ησλ πνιηηηθψλ αληαγσληζκνχ είλαη λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ θαη ε πξφιεςε αληηαληαγσληζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Χζηφζν, ζηελ απειεπζεξσκέλε ελεξγεηαθή αγνξά ηα ζέκαηα αληαγσληζκνχ δελ 

πεξηνξίδνληαη ζε αληη-αληαγσληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε παξεκπφδηζε, ν 

πεξηνξηζκφο ή ε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, κέζσ ησλ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ 

ζπκθσληψλ θαη ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ.
232

 Σα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα θαη νη 

ζηξεβισηηθέο ηεο αγνξάο θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
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πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα ζηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ. Οη θξαγκνί, απηνί, κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνπλ θξαηηθνχο δηνηθεηηθνχο πεξηνξηζκνχο, απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα 

γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, αδεηψλ γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Έηζη, ζέκαηα αληαγσληζκνχ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν. Χο θχξηα 

ξπζκηζηηθά εκπφδηα ζηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ:
233

 

• Οη πεξηνξηζκνί ηνπ αληαγσληζκνχ, δειαδή κε ηελ εηζαγσγή αζπλήζηζησλ θαλφλσλ 

θαη πξνηχπσλ, ηα νπνία εκπνδίδνπλ μέλεο επηρεηξήζεηο λα εηζέξρνληαη θαη λα 

αληαγσλίδνληαη ηα εζληθά ελεξγεηαθά πξντφληα ζηηο ελεξγεηαθέο αγνξέο, 

• Απνθιεηζκφο απφ ηνλ αληαγσληζκφ δηά ηεο απαιιαγήο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 • Γεκηνπξγία ζηξεβιψζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, φπσο ε πξαγκαηνπνίεζε 

εθηειεζηηθψλ παξεκβάζεσλ, ε νπνία εληζρχεη ηε ζέζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

(κέζσ απζαίξεησλ πνιηηηθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ).
234

 

Γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα ζηνλ αληαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε 

ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ.  

3. Ζ αλάπηπμε εηαηξηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, έρεη 

ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο αλαθνξηθά κε δηαζπλνξηαθά δεηήκαηα 

αληαγσληζκνχ. Χζηφζν, ην Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην δελ κπνξεί λα ζπκβάιεη κε 

επάξθεηα, φηαλ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα κεηαμχ εζληθψλ αξρψλ αληαγσληζκνχ.
235

Ζ 

δηεζλνπνίεζε ησλ φξσλ αληαγσληζκνχ απαηηεί ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ 

επηηξνπψλ αληαγσληζκνχ, αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ 

αλεμάξηεησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ.
236

  

 Δηδηθφηεξα, ζηε πλζΥΔ νξίδεηαη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξενχληαη 

λα επηδηψθνπλ λα εκπνδίδνπλ πξαθηηθέο ζηξέβισζεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα.
237

 Ζ έλλνηα 

ηνπ αληαγσληζκνχ απνηειεί νηθνλνκηθή έλλνηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγεί ε αγνξά ελέξγεηαο.  
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 Δηδηθφηεξε ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ είλαη λα εμαζθαιίδνπλ φηη 

ζην πιαίζην ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, ζεζπίδνπλ θαη επηβάιινπλ λφκνπο πνπ 

απαηηνχληαη θαη ελδείθλπληαη, ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη κνξθέο κνλνκεξνχο θαη 

ζπληνληζκέλεο αληηαληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα.
238

 

 Αξλεηηθά ζεκεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο είλαη φηη ε κνλνκεξήο θαη 

ζπληνληζκέλε αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα νξίδεηαη απφ θάζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θαη ε πξαθηηθή, απηή, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αδπλακία ηήξεζεο ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ απφ ηα θξάηε κέιε 

ηεο πλζΥΔ. Δπίζεο, νη φξνη «επηβνιή» θαη «επηβάιιεη» πεξηιακβάλνπλ δξάζε βάζεη 

ηεο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ ελφο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, κέζσ εξεπλψλ, 

λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ ή δηνηθεηηθήο δξάζεσο.
239

  

 Ζ πλζΥΔ αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα 

αληαγσληζκνχ
240

 παξέρεη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε δχν θπξίσο ηξφπνπο. Πξψηνλ, 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ έρνπλ πείξα ζηελ εθαξκνγή θαλφλσλ αληαγσληζκνχ 

εμεηάδνπλ κε θάζε πξνζνρή, εάλ ηνπο δεηεζεί θαη ζην πιαίζην ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ, ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ ζε άιια ζπκβαιιφκελα κέξε. Γεχηεξνλ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηβνιή ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ, δηεμάγνληαο 

δηαβνπιεχζεηο θαη αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο. Γελ απαηηείηαη, σζηφζν, ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ απφ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο, ε νπνία αληίθεηηαη ζηελ λνκνζεζία ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ή ην επαγγεικαηηθφ 

απφξξεην.
241

  

 Απφ ηα αλσηέξσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηα εμήο: 

1. Πξψηε παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη φηη ην Άξζξν 6 ηεο πλζΥΔ ζέηεη 

έλαλ επξχ ζηφρν, ζην πεδίν ηεο επηθξάηεζεο φξσλ πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο 

ελέξγεηαο. Χζηφζν, δελ ζπλεπάγεηαη κηα απζηεξή λνκηθή δέζκεπζε γηα ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, αιιά ηππνπνηεί θαλφλεο ήπηαο εθαξκνγήο (soft law). 
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Δηδηθφηεξα, ην θείκελν ρξεζηκνπνίεη εθθξάζεηο φπσο «ηα θξάηε εμεηάδνπλ, 

θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο, εμαζθαιίδνπλ, ζπλεξγάδνληαη», πνπ ππνδειψλνπλ ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ 

αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ. Δπηπιένλ, ε πλζΥΔ δελ ηππνπνηεί ππνρξέσζε ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή λφκσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηθξάηεζε ησλ φξσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ.
242

 Αλ θαη νη θαλφλεο παξέρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, σζηφζν, απνηεινχλ ζπλεηζθνξά ζην δηεζλέο ελεξγεηαθφ πιαίζην 

θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πιαηζίνπ δηαιφγνπ (forum). 

2. Γεχηεξε παξαηήξεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζέηεη σο απνθιεηζηηθφ κέζν ηε δηπισκαηηθή κέζνδν επίιπζεο 

δηαθνξψλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ επξεία δηαθξηηηθή επρέξεηα, πνπ έρνπλ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ αιιά θαη ηνλ πξναλαθεξφκελν 

ραξαθηήξα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

3. Σξίηε παξαηήξεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πλζΥΔ δελ ζέηεη κηα  απηφλνκε 

πνιηηηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε πλζΥΔ αιιά ηε δηακνξθψλεη κε έλα ήπην ηξφπν, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη θαη λα βειηηψζεη ην επελδπηηθφ ελεξγεηαθφ θιίκα. 

 

ΙΙ.Β Τποχρϋωςη εξϊλειψησ εμποδύων ςτη μεταφορϊ ενεργειακόσ 

τεχνολογύασ 

 

 ην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο πξφζβαζεο ζηηο αλνηρηέο θαη 

αληαγσληζηηθέο ελεξγεηαθέο αγνξέο εληάζζεηαη θαη ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Δηδηθφηεξα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ ελεξγεηαθή ηερλνινγία θαη ηε κεηαθνξά ηεο, ζε 

εκπνξηθή βάζε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

εκπνξίνπ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ.
243

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ηίζεηαη ζην θεθάιαην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

εκπνξίνπ, αιιά έρεη γεληθφ ραξαθηήξα θαζφζνλ ζπκβάιιεη φρη κφλν ζην εκπφξην ησλ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ θαη φισλ ησλ 

αξρψλ, πνπ ηίζεληαη απφ ηε πλζΥΔ. 

                                                 
242
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 Δπηπιένλ, ε αλσηέξσ ππνρξέσζε, αλ θαη ηππνπνηείηαη ζην δεζκεπηηθφ 

πιαίζην κηα δηεζλνχο ζπλζήθεο, δελ δεκηνπξγεί νπζηαζηηθέο ππνρξεψζεηο θαη δελ 

ζπλεπάγεηαη θπξψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε (soft law). Απηφ πξνθχπηεη απφ ην 

γεγνλφο φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε «ζπκθσλνχλ» ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε 

ζηελ ηερλνινγία θαη ηε κεηαθνξά ηεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ επξεία δηαθξηηηθή 

ηνπο επρέξεηα. Ζ ζπκβνιή ηεο είλαη φηη ηππνπνηεί ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο ζηε 

κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο.  

 Δπηπξνζζέησο, ε αλαθνξά ζην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ζεκαληηθή κε ηελ έλλνηα 

φηη ζρεηίδεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ (θαζφζνλ ε πλζΥΔ δελ αλαθέξεη 

ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο). Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, νη πξνυπνζέζεηο γηα λα ηζρχεη ην πιαίζην ηνπ 

ΠΟΔ είλαη λα ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην θαη ε δηαθνξά λα αλαθχπηεη κεηαμχ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ, ηαπηνρξφλσο, ζηε πλζΥΔ θαη ηνλ ΠΟΔ. 

  Οη ζηφρνη ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο πινπνηνχληαη κε ηελ εμάιεηςε ησλ 

ππαξρφλησλ θαη λέσλ εκπνδίσλ ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε, σζηφζν, παξέρεη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηε δπλαηφηεηα 

λα απνθιίλνπλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζή ηνπο επηθαινχκελα ηελ κε δηάδνζε 

ησλ ππξεληθψλ φπισλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζην 

πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ.
244

Ζ δεχηεξε απηή ππνρξέσζε παξνπζηάδεη ζαθήλεηα 

θαη δεκηνπξγεί νπζηαζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 Ζ κεηαθνξά ηερλνινγίαο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ. Ζ πλζΥΔ, πξνβιέπεη  

δχν ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, νη νπνίεο ζέηνπλ έλα ζρεηηθά 

δεζκεπηηθφ πιαίζην, ελψ ε πλζΥΔ δελ ηππνπνηεί ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επίιπζεο 

δηαθνξψλ γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ.
245
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ΙΙ.Γ Τποχρϋωςη διατόρηςησ ςυνθηκών ελεύθερησ πρόςβαςησ ςε 

κεφϊλαια 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηα θεθάιαηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε 

αλσηέξσ ππνρξέσζε απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη 

ειεχζεξεο θεθαιαηαγνξέο. Ζ κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ ειεπζεξία 

θίλεζεο θαη δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ θαη κε ηελ απνηξνπή πεξηνξηζκψλ, νη νπνίνη 

νδεγνχλ ζε ειέγρνπο, απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ. Ζ 

ειεχζεξε ξνή θεθαιαίσλ δηεπθνιχλεη ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην ελεξγεηαθψλ πιψλ, 

γηαηί δηεπθνιχλεη ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ εηαηξηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο.
246

 Δπίζεο, απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δηαζπλνξηαθψλ ελεξγεηαθψλ 

επελδχζεσλ.  

 Ζ βαζηθή ππνρξέσζε, πνπ ηίζεηαη, αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα πξνσζήζνπλ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πξφζβαζεο εηαηξεηψλ θαη ππεθφσλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζηελ 

θεθαιαηαγνξά ηνπο, κε ζηφρν ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ. Ζ 

πξφζβαζε απηή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη, ζε βάζε φρη ιηγφηεξν επλντθή, απφ 

εθείλε πνπ παξέρνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, ζηηο δηθέο 

ηνπ εηαηξείεο θαη ππεθφνπο ή ζηηο εηαηξείεο θαη ππεθφνπο νπνηνπδήπνηε άιινπ 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ή ηξίηνπ θξάηνπο, αλαιφγσο ηνπ πνηα είλαη ε πην επλντθή. Χο 

εθ ηνχηνπ, ζηελ πξφζβαζε θεθαιαίσλ ηζρχνπλ νη ΡΜΔΚ θαη ΡΔΜ.
247

 Γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζήο ηνπο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δχλαληαη λα 

εγθξίλνπλ πξνγξάκκαηα, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θξαηηθέο πηζηψζεηο, 

επηρνξεγήζεηο, εγγπήζεηο θαη αζθάιεηεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ ή ησλ 

επελδχζεσλ.
248

  

 Δηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ απνηεινχλ ε ιήςε πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ, ησλ θαηαλαισηψλ, 

ησλ θαηαζεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο θαη ησλ θεθαιαηαγνξψλ. 
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 Energy Charter Secretariat, The Energy Charter Treaty, A Reader’s Guide, φπ. παξ. ζει. 36.  
247

 Άξζξν 9 παξ. 1 ηεο πλζΥΔ. 
248

 Άξζξν 9 παξ. 2 ηεο πλζΥΔ. 
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 Καηά ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε βειηηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

θαη ην επελδπηηθφ θιίκα, επηδηψθνπλ δε λα ελζαξξχλνπλ, θαηά ηνλ ελδεδεηγκέλν 

ηξφπν, ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ αμηνπνηνχλ ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ησλ 

ζρεηηθψλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ ειεπζεξία, πνπ παξέρεηαη ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηνπο 

νξγαληζκψλ λα εθαξκφδνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξαθηηθέο δαλεηνδφηεζεο θαη 

αζθάιηζεο.
249

 

 Σν άξζξν 9 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί αλελεξγφ δηφηη νη πεξηζζφηεξνη 

επελδπηέο πξνζθεχγνπλ ζηα δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζηηο αγνξέο 

θεθαιαίσλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηεο επελδχζεηο ηνπο. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε απαηηείηαη νη θεθαιαηαγνξέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα 

είλαη πξνζηηέο ζηνπο μέλνπο θαη εγρψξηνπο επελδπηέο κε φκνηνπο φξνπο θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο.
250

 Αλ θαη ε πλζΥΔ επηθεληξψλεηαη, θπξίσο ζηηο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ 

ελέξγεηα, (π.ρ. επελδχζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε ειέγρνπ απφ ηνλ 

επελδπηή), σζηφζν ζέηεη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, κέζσ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο
251

. Ζ 

βαζηθή ππνρξέσζε πνπ ηίζεηαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ κεξψλ λα παξέρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο θεθαιαηαγνξέο βάζεη ησλ ξεηξψλ ΜΔΚ θαη ΡΔΜ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ππνρξέσζε ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεγφκελσλ ππνρξεψζεσλ 

soft law, δηφηη δελ επηβάιεη θπξψζεηο θαη αθήλεη επξεία πεξηζψξηα δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

ΙΙ.Δ Τποχρϋωςη διαςφϊλιςησ ελεύθερησ διαμετακόμιςησ 

 

 Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζπλερίδεη λα εμαξηάηαη απφ ξππνγφλεο 

πεγέο ελέξγεηαο. Σα θξάηε, πνπ είλαη ελεξγεηαθά αλεμάξηεηα, είλαη ειάρηζηα 

παγθνζκίσο θαη απηφ ην γεγνλφο θαηαδεηθλχεη ην ζεκαληηθφ ξφιν, πνπ δηαδξακαηίδεη 

ε δηακεηαθφκηζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ελέξγεηαο.
252

 Σν 
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250
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252
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θαηλφκελν ηεο δηακεηαθφκηζεο δελ είλαη λέν, θαζφζνλ ε δηαζπλνξηαθή θαη 

δηαπεξηθεξεηαθή κεηαθνξά ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ απαζρνινχζε θαη απαζρνιεί ηα 

θξάηε απφ ηε ζχζηαζή ηνπο. Ζ δηακεηαθφκηζε ελέξγεηαο ζηεξίδεηαη ζε κηα πνηθηιία 

κέζσλ,
253

 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πινίσλ θαη άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο, ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ρεξζαίσλ θαη ππνβξχρησλ αγσγψλ θαη δηθηχσλ.
254

 Ζ δηαθξαηηθή 

ζπλεξγαζία ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα δηακεηαθφκηζεο ελέξγεηαο δελ είλαη επαξθψο 

ζεζκνζεηεκέλε
255

 ζε ζρέζε κε άιινπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, φπσο ην εκπφξην 

ελέξγεηαο, ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Ζ δηακεηαθφκηζε, επηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ ελέξγεηαο. 

πλδέεηαη  κε νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη κε ηελ πξνψζεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

θαηαζθεπήο δηθηχσλ θαη αγσγψλ. ην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, ε ειεπζεξία ηεο 

δηακεηαθφκηζεο ζεσξείηαη έλα θξίζηκν δήηεκα γηα ηε ζπιινγηθή ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα,
256

 κε ηελ έλλνηα φηη νη ελεξγεηαθνί πφξνη θαη νη ελεξγεηαθέο χιεο 

κεηαθέξνληαη, δηα κέζνπ δηαθφξσλ θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζνχλ απφ ηνλ 

παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή.
257

  

 Ζ πλζΥΔ πξνβιέπεη θαλφλεο δηακεηαθφκηζεο ζην άξζξν 7.
258

 Σν ελ ιφγσ 

άξζξν ηεο πλζήθεο απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηακεηαθφκηζε 

ελέξγεηαο, πεξηέρεη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, ελψ 

πεξηιακβάλεη έλα αλαιπηηθφ νξηζκφ γηα ηηο  εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο ελέξγεηαο.
259

 

Χο «εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο ελέξγεηαο» λννχληαη νη αγσγνί κεηαθνξάο αεξίσλ 

πςειήο πίεζεο, ηα δίθηπα θαη γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο 

ηάζεσο, νη αγσγνί κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ, νη αγσγνί κεηαθνξάο πεηξειατθψλ 
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254

 R. Leal. Arcas Energy transit, Activities: Collection of Intergovernmental Agreements on Oil and 

Gas Transit Pipelines and Commentary, Energy Charter Secretariat, Βξπμέιιεο 2015, ζει. 7-9. 
255

 A. Konoplyanic, Gas Transit in Eurasia: Transit Issues between Russia and the European Union and 

the Role of the Energy Charter, Journal of Energy & Natural Resources Law 2009 Σφκνο 27, Σεχρνο 3, 

ζει.446 επ..  
256

 A. Papaioannou, Security of Energy Supply, the Approach in the European Union and the 

contribution of the Energy Charter Treaty, Maastricht Journal of European & Competition Law 1995, 

Σεχρνο 2, ζει. 34, εηδηθά ζει. 36. 
257

 Energy Charter Secretariat, The Energy Charter Treaty and Related Documents: A Legal 

Framework for International Energy, Βξπμέιιεο 2015, ζει. 15. 
258

 K. P. Waern, Transit Provisions of the Energy Charter Treaty and Energy Protocol on Transit, 

Journal of Energy and Natural Resources, 2002, Σφκνο 20, Σεχρνο 2, ζει. 174. 
259

 πγθξηηηθά Energy Charter Secretariat, Trade in Energy, WTO Rules Applying under the Energy 

Charter Treaty, Βξπμέιιεο 2002, θαη ηνπ ίδηνπ Οξγαληζκνχ, Applicable Trade Provisions of the Energy 

Charter Treaty 2003, Energy Charter Secretariat, Regional Electricity Markets in the ECT area, 

Βξπμέιιεο 2003. 



99 

 

πξντφλησλ θαη άιιεο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε 

δηαθίλεζε ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ.
260

 Ο φξνο δηακεηαθφκηζε ζηε πλζΥΔ 

νξίδεηαη σο :  

i) Ζ κεηαθνξά, δηακέζνπ ηεο επηθξάηεηαο ελφο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, πξνο ή απφ 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ γηα ηε θφξησζε ή ηελ 

εθθφξησζε ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ, πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ επηθξάηεηα 

άιινπ θξάηνπο, θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ επηθξάηεηα ηξίηνπ θξάηνπο εθφζνλ ην άιιν 

θξάηνο ή ην ηξίην θξάηνο είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ή  

ii) Ζ κεηαθνξά κέζσ ηεο επηθξάηεηαο ελφο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ελεξγεηαθψλ πιψλ 

θαη πξντφλησλ, πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ επηθξάηεηα άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο 

θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ επηθξάηεηα ηνπ ελ ιφγσ άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, 

εθηφο θαη αλ ηα δχν ελδηαθεξφκελα ζπκβαιιφκελα κέξε απνθαζίζνπλ δηαθνξεηηθά 

θαη θαηαρσξίζνπλ ηελ απφθαζή ηνπο κε θνηλή εγγξαθή.  

 χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ ε δηακεηαθφκηζε ελέξγεηαο έρεη ηελ έλλνηα φηη ε 

ελέξγεηα πξνέξρεηαη απφ έλα θξάηνο, δηαπεξλά έλα άιιν θξάηνο θαη εμέξρεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ άιινπ θξάηνπο, ή ηνπ ίδηνπ απφ φπνπ πξνήιζε.
261

 Ζ δηέιεπζε θαη ε 

δηακεηαθφκηζε αλαθέξεηαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε, σζηφζν ην άξζξν 7 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε έλα θξάηνο, πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα 

θξάηνο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, νη ξπζκίζεηο ηεο 

δηακεηαθφκηζεο εθαξκφδνληαη κφλνλ φηαλ φια ηα κέξε είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

πλζΥΔ.  

 Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε ηεο πλζΥΔ εηζάγεη βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο, νξίδνληαο 

φηη θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηακεηαθφκηζε ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ ζχκθσλα κε:  

1. Σελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηεο δηακεηαθφκηζεο,  

2. Σελ αξρή ηεο κε δηαθξίλνπζαο κεηαρείξηζεο ιφγσ θαηαγσγήο, πξννξηζκνχ ή 

θπξηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ,  

3. Σελ αξρή ηνπ άλεπ θαζνξηζκνχ δηαθξίζεσλ ησλ ηηκψλ θαη ηειψλ,
262

  

4.Σελ αξρή ηεο κε επηβνιήο παξάινγσλ θαζπζηεξήζεσλ, πεξηνξηζκψλ ή 

επηβαξχλζεσλ.  
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 Βάζεη ησλ αλσηέξσ αξρψλ δελ ζα δεκηνπξγνχληαη πξνζθφκκαηα θαη 

πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο ηέζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηε πλζΥΔ ζην 

πιαίζην ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο εηδηθά 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ρσξψλ πξννξηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ απνηειεί 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
263

 

 Οη αλσηέξσ αξρέο ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζηελ αζθαιή 

δηακεηαθφκηζε θαη ζηελ δηελέξγεηα επελδχζεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηε ζπλερή θαη 

αδηάιεηπηε παξνρή θαη πξνκήζεηα ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ.
264

 Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ζα κπνξέζνπλ λα απνθεπρζνχλ ελεξγεηαθέο δηεζλείο θξίζεηο θαη λα εληζρπζνχλ νη 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηακεηαθφκηζεο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ επηβνιή δίθαησλ 

ηειψλ ε θηινμελνχζα ρψξα ή ρψξα δηέιεπζεο σθειείηαη απφ ηελ είζπξαμε ησλ 

εζφδσλ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά νη μέλνη επελδπηέο, πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ 

ζηε θηινμελνχζα ρψξα, έρνπλ ακνηβαίν θαη δίθαην φθεινο. Ζ δηελέξγεηα επελδχζεσλ 

είηε ζε λέεο είηε ζε ππάξρνπζεο ππνδνκέο δηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζηαζεξή 

ξνή ησλ ελεξγεηαθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σέινο, βειηηψλεηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ησλ επελδπηψλ, θαζφζνλ εμαζθαιίδεηαη 

έλα ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ παξέρεη αζθάιεηα ζηηο ελεξγεηαθέο επελδχζεηο θαη 

ππνδνκέο ζηε βάζε ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο.
265

Δηδηθφηεξα νη δηαηάμεηο θαη νη 

φξνη ηεο δηακεηαθφκηζεο δελ ζα δηαθξίλνπλ αλάινγα κε ηελ θαηαγσγή ή ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ ππφ δηακεηαθφκηζε πξντφληνο.
266

   

 ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, πνπ ε δηακεηαθφκηζε ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ είλαη αδχλαηε, απφ εκπνξηθή άπνςε, λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ παξεκπνδίδνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε λένπ δπλακηθνχ, εθηφο θαη εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, πνπ ηεξεί φκσο ηηο πξναλαθεξφκελεο αξρέο. 

  Χζηφζν, ειιείςεη ηέηνηαο λνκνζεζίαο, θαλέλαο πεξηνξηζκφο δελ κπνξεί λα 

ηεζεί ζε λέεο ππνδνκέο απφ ην θξάηνο ππνδνρήο, εθηφο εάλ απηφ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 
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αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Δηδηθφηεξα, έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο δηακέζνπ ηεο επηθξάηεηαο, ηνπ νπνίνπ, 

δηακεηαθνκίδνληαη ελεξγεηαθέο χιεο θαη πξντφληα, δελ είλαη ππνρξεσκέλν:  

α) λα επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή ή ηελ ηξνπνπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο 

ελέξγεηαο ή  

β) λα επηηξέπεη λέα ή ζπκπιεξσκαηηθή δηακεηαθφκηζε κέζσ πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο,  

φηαλ απνδεηθλχεη ζηα άιια ελδηαθεξφκελα ζπκβαιιφκελα κέξε φηη απηφ ελδέρεηαη 

λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ή ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ.  

 Πέξα απφ ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ελζαξξχλνπλ 

ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο λα ζπλεξγάδνληαη γηα:  

α) Σνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο, πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε δηακεηαθφκηζε ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ,  

β) Σελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο, πνπ λα 

εμππεξεηνχλ ηελ επηθξάηεηα πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ,  

γ) Σε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ δηαθνπψλ ηνπ 

εθνδηαζκνχ ζε ελεξγεηαθέο χιεο θαη πξντφληα,  

δ) Σε δηεπθφιπλζε ηεο δηαζχλδεζεο κε εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο ελέξγεηαο. Σα 

δηθαηψκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα δηέιεπζεο, ην δηθαίσκα ηεο κε 

δηαθνπήο, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηεο κε δηάθξηζεο ζε κειινληηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο.
267

  

 Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 7 ηεο πλζΥΔ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

 1. Σν άξζξν 7 ηεο πλζΥΔ απνηειεί πνιπκεξέο λνκηθφ πιαίζην ζηνλ ηνκέα 

ηεο δηαζπλνξηαθήο δηέιεπζεο ελέξγεηαο, πνπ ππνρξεψλεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε δηέιεπζε ζε κε δηαθξηηηθή βάζε, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

ειεχζεξεο δηέιεπζεο πνπ θαηνρπξψλεηαη θαη ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ/GATT.
268

 Οη 

αλσηέξσ ξπζκίζεηο, σζηφζν, ππεξβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ, δηφηη πεξηέρνπλ 

ξεηέο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ δηακεηαθφκηζε ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ζηαζεξψλ ππνδνκψλ, πνπ απνηεινχληαη απφ αγσγνχο πςειήο πίεζεο κεηαθνξάο 
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 R. Leal Arcas, M. Peykova, T. Choudhury, M. Makhoul,  Energy Transit: Intergovernmental 

Agreements on Oil and Gas Transit Pipelines, Renewable Energy Law & Policy Review 2015, Σεχρνο 

2, ζει. 122, εηδηθά 116.  
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 Z. Whang, Securing Energy Flows from Central Asia to China and the Relevance of the Energy 

Charter Treaty to China, Energy Charter Secretariat, Βξπμέιιεο 2015, ζει. 44.   
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θπζηθνχ αεξίνπ, δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο, αγσγνχο 

κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ, αγσγνχο πξντφλησλ πεηξειαίνπ, θαη άιιεο κφληκεο 

εγθαηαζηάζεηο.  

 2. Ζ ηήξεζε ησλ αξρψλ δηακεηαθφκηζεο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

πλζΥΔ, θαζψο επίζεο θαη ε ζέζπηζε δηαηάμεσλ, πνπ ζα ζέηνπλ ίζνπο φξνπο 

δηακεηαθφκηζεο απνηεινχλ έλα ζρεηηθά δεζκεπηηθφ πιαίζην ιφγσ ηνπ απαγνξεπηηθνχ 

ηνπο ραξαθηήξα, αιιά επίζεο θαη ιφγσ ηεο άκεζεο ζρέζεο πνπ έρεη ε δηαδηθαζία ηεο 

δηακεηαθφκηζεο κε ηηο επελδχζεηο. 

 3. Χζηφζν, ην πιαίζην επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, πνπ εμεηάδεηαη ζην θεθάιαην 

3 εμαζζελεί ην δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ ξπζκίζεσλ θαζφζνλ βαζίδεηαη ζε 

δηπισκαηηθή κέζνδν επίιπζεο ηεο δηαθνξάο (κεζνιάβεζε) θαη φρη ζε δηθαζηηθή. Χο 

εθ ηνχηνπ ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηνλ εμαλαγθαζηφ ραξαθηήξα ηνπ 

δηθαίνπ.  

 Μεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζΥΔ ην 1998, ε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο 

απνθάζηζε ην 2000 λα ελεξγνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο αλαθνξηθά κε ηε δηακεηαθφκηζε 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα θαηέιεγε ζηελ πηνζέηεζε ελφο 

πξσηνθφιινπ ζρεηηθά κε ηε δηακεηαθφκηζε. Χζηφζν, ε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε 

ελέξγεηαο αθχξσζε, ηελ 29
ε 

Ννεκβξίνπ 2011, ηε δηαπξαγκαηεπηηθή εληνιή 

αλαθνξηθά κε ην Πξσηφθνιιν δηακεηαθφκηζεο. Θεσξνχκε, φκσο, ζεκαληηθφ λα 

αλαθέξνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ, νη νπνίεο ζεκαηνδνηνχλ κηα 

εληνλφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ φηαλ απηή επηηεπρζεί.  

  Σν ζρέδην γηα ην Πξσηφθνιιν δηακεηαθφκηζεο ηεο πλζΥΔ ζέηεη σο ζηφρν 

λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ελέξγεηαο, δηαθαλείο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

φξνπο δηακεηαθφκηζεο,
269

 ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη ηελ θαηαζθεπή, ηελ 

επέθηαζε, αλαθαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ.
270

 

Δπίζεο, επηδηψθεη ηελ εμαζθάιηζε έγθαηξεο δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ. χκθσλα κε 

ην νξηδφκελν πεδίν εθαξκνγήο ην ζρέδην-Πξσηφθνιιν εθαξκφδεηαη ζηα ελεξγεηαθά 

πξντφληα θαη ελεξγεηαθέο χιεο, ελψ αλαθνξηθά κε ηελ ηζρχ ηνπ ζρεδίνπ-

                                                 
269

 E. Marcinkeviciute, Energy Charter Treaty Transit Protocol: European Gas Market Liberalization 

and its Effect on the European - Russian Gas Trade, Texas Journal of Oil, Gas and Energy Law 2009-

2010, Σφκνο 5, Σεχρνο 1, ζει. 109, εηδηθά 119-123. 
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 Άξζξν 2 ηνπ ρεδίνπ Πξσηνθφιινπ γηα ηε δηακεηαθφκηζε ηεο πλζΥΔ. 
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Πξσηνθφιινπ θακία δηάηαμή ηνπ δελ πξέπεη λα ζπγθξνχεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πλζΥΔ. Δπίζεο, νη δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ Πξσηνθφιινπ ζπκπιεξψλνπλ, θαη 

εληζρχνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο.
271, 272

  

 ην ζρέδην ηνπ Πξσηνθφιινπ
273

 δηακνξθψλνληαη κηα ζεηξά απφ ππνρξεψζεηο, 

πνπ εληζρχνπλ ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο δηακεηαθφκηζεο. Δηδηθφηεξα, θάζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεξεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αξρέο ηεο 

δηακεηαθφκηζεο θαη εμαζθαιίδεη φηη ε εζσηεξηθή ηνπ λνκνζεζία πξνβιέπεη 

απνηειεζκαηηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο κέζα γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπκθσλίεο δηακεηαθφκηζεο.
274

 Σα ζπκβαιιφκελα 

κέξε, επίζεο, ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη 

εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο ελέξγεηαο ιεηηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχληαη, έηζη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη, κε έλα νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν, νη επηβιαβείο επηπηψζεηο 

ζην πεξηβάιινλ. Δθηφο, φκσο, απφ ηελ πεξηβαιινληνινγηθή ζπλέπεηα, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ, ψζηε νη εζληθέο λνκνζεζίεο ηνπο λα 

παξέρνπλ δπλαηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζε 

πεξίπησζε θζνξάο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαηά ηε δηακεηαθφκηζε.
275

 

 ηνλ ηνκέα ησλ ρξεψζεσλ θαη ησλ ηειψλ ην ζρέδην πξσηνθφιινπ παξαπέκπεη 

ζηε δηάηαμε V ηνπ ΠΟΔ ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε δηακεηαθφκηζε. Χο εθ ηνχηνπ, 

νπνηεζδήπνηε ρξεψζεηο επηβάιινληαη απφ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα ζπλάδνπλ κε 

ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΠΟΔ. χκθσλα κε ην αλσηέξσ ζεζκηθφ πιαίζην, ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ δελ επηηξέπεηαη λα επηβάιιεη είηε (1) δαζκνχο 

δηακεηαθνκίζεσο ή (2) νπνηαδήπνηε άιιε δηακεηαθνκηζηηθή επηβάξπλζε, κε εμαίξεζε 

ρξεψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο, ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ ή 

άιισλ ππεξεζηψλ, πνπ παξαζρέζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ δηακεηαθφκηζε. Χζηφζν, 

νπνηαδήπνηε ηέηνηα ρξέσζε πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηα πξαγκαηηθά έμνδα πνπ 

απαηηνχληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ηέινο ζα είλαη αζπκβίβαζην κε ην άξζξν V. 

Δπίζεο, νη επηβαξχλζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη εχινγεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ζπλζήθεο δηακεηαθφκηζεο. 
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 ην ζρέδην ηνπ πξσηνθφιινπ πεξηιακβάλνληαη λνκνζεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. Δηδηθφηεξα θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο εμαζθαιίδεη 

φηη φιεο νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο, ζε ζρέζε κε 

ηε δηακεηαθφκηζε, εθαξκφδνληαη κε αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην ηξφπν.
276

Κάζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζηα αηηήκαηα απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο γηα ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο λνκνζεηηθέο, ξπζκηζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ή δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ή επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο δηακεηαθφκηζεο 

ελέξγεηαο. Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο. θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνβάιιεη ζηε 

Γξακκαηεία εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έθζεζε, ζηελ νπνία ζπλνςίδνληαη 

φινη νη λφκνη, νη θαλνληζκνί θαη ηα άιια κέηξα πνπ αθνξνχλ ηε δηακεηαθφκηζε ηεο 

ελέξγεηαο. Ζ Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε αλαζεσξεί ηηο εθζέζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  

 Σέινο εθαξκφδεηαη θαη έλα ζχζηεκα δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ φηαλ πξάμε ή παξάιεηςε ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ-πξσηνθφιινπ. Κάζε άιιν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη λα θνηλνπνηεί ζηε γξακκαηεία ηε ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα ή παξάιεηςε. Ζ Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε κπνξεί λα ιακβάλεη θαη λα εμεηάδεη 

αλαθνξέο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ επηζπκνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο 

ζρεηηθά κε έλα άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ππνρξεψζεψλ δηακεηαθφκηζεο ηνπ πξσηνθφιινπ.
277

 Σν ζρέδην παξέρεη 

εμεηδηθεπκέλεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε δηάθνξα ζέκαηα δηακεηαθφκηζεο αιιά ην 

αξλεηηθφ ηνπ ζεκείν είλαη φηη ζε έλα ηφζν ζνβαξφ ελεξγεηαθφ δήηεκα, φπσο ε 

δηακεηαθφκηζε ελέξγεηαο, παξαπέκπεη ζηνλ ΠΟΔ θαη δελ δεκηνπξγεί δηθέο ηνπ 

απηφλνκεο ξπζκίζεηο πνπ ζα ζέβνληαη θαη ην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ. Δηδηθφηεξα, ζα 

έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαβνπιεχζεηο γηα κηα ηζνξξνπεκέλε εξκελεία ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί δηακεηαθφκηζεο ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ ΠΟΔ.    

 Καηαιεθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, ην 

θξηζηκφηεξν δήηεκα ζηνλ ηνκέα ηεο δηακεηαθφκηζεο ελέξγεηαο είλαη ε έιιεηςε 

δηαθάλεηαο ησλ ηειψλ δηέιεπζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα ηέιε δηέιεπζεο 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε επίπεδν θξάηνπο θαη ξπζκίδνληαη κέζσ 

δηαθπβεξλεηηθψλ ζπκθσληψλ. Απηέο νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζπρλά δηεμάγνληαη ζην 
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πιαίζην απζηεξήο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ελψ ηα απνηειέζκαηα, ζπάληα δεκνζηεχνληαη 

ζην επξχ θνηλφ.
278

Ζ πλζΥΔ έρεη ζπκβάιεη ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ ζπκθσληψλ πνπ ζπλάπηνληαη, ζην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο αγσγψλ. Οη 

ζπκθσλίεο απηέο είλαη, ζπλήζσο, ε ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ, 

απφ ηα νπνία δηέξρεηαη ν αγσγφο (IGA) θαη ε ζπκθσλία ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ 

επελδπηή – εηαηξίαο, πνπ θαηαζθεπάδεη ηνλ αγσγφ. Ζ αλσηέξσ θσδηθνπνίεζε 

απνηειεί πξφνδν, σζηφζν, δελ επηιχεη ην δήηεκα ηνπ δηαθνξεηηθνχ ππνινγηζκνχ ησλ 

ηειψλ δηέιεπζεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηακεηαθφκηζε ηεο ελέξγεηαο.  

 

ΙΙ.Ε Τποχρϋωςη ςχετικϊ με τα επενδυτικϊ μϋτρα που ςχετύζονται με 

το εμπόριο  

 

 Τπφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ ΠΟΔ, επελδπηηθά κέηξα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην λννχληαη ηα θπβεξλεηηθά κέηξα, ηα νπνία είλαη 

ππνρξεσηηθά ή εθηειεζηά δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ή δπλάκεη δηνηθεηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηε ρψξα 

ππνδνρήο. Σα κέηξα απηά δελ επηηξέπνληαη φηαλ δελ είλαη ζπκβαηά κε ηηο αξρέο ηεο 

ξήηξαο ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο, θαη ηεο θαηάξγεζεο ησλ πνζνηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ.
279

 Ζ ππνρξέσζε ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ κέηξα είλαη φηη έλα 

ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ εθαξκφδεη θαλέλα επελδπηηθφ κέηξν ζηνλ ηνκέα ηνπ 

εκπνξίνπ, πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη αξρέο ηνπ ΠΟΔ. Σέηνηνπ είδνπο 

κέηξα λννχληαη:  

α) H αγνξά ή ε ρξεζηκνπνίεζε απφ κηα επηρείξεζε πξντφλησλ εγρψξηαο πξνέιεπζεο, 

β) H αγνξά ή ε ρξεζηκνπνίεζε εηζαγφκελσλ πξντφλησλ απφ κηα επηρείξεζε λα 

πεξηνξίδεηαη ζε πνζφ, πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ φγθν ή ηελ αμία ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 

ηα νπνία εμάγεη,  

γ) To κέηξν πνπ πεξηνξίδεη ηελ εηζαγσγή απφ κηα επηρείξεζε πξντφλησλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηνπηθή ηεο παξαγσγή ζε πνζφ πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηνλ φγθν ή ηελ αμία ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ηελ νπνία εμάγεη,  
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δ) To κέηξν πνπ πεξηνξίδεη ηελ εηζαγσγή απφ κηα επηρείξεζε πξντφλησλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηνπηθή ηεο παξαγσγή, πεξηνξίδνληαο ηελ 

πξφζβαζή ηεο ζην μέλν ζπλάιιαγκα ζε πνζφ, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εηζξνή μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ επηρείξεζε,  

ε) To κέηξν πνπ πεξηνξίδεη ηελ εμαγσγή ή ηελ πψιεζε πξντφλησλ γηα εμαγσγή απφ 

κηα επηρείξεζε, είηε πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, φγθν ή αμία πξντφλησλ, είηε 

γηα αλαινγία φγθνπ ή αμίαο ηεο ηνπηθήο ηεο παξαγσγήο.  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε παξέρεη δχν δπλαηφηεηεο απφθιηζεο απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ επελδπηηθά 

κέηξα ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, σο πξνυπφζεζε επηιεμηκφηεηαο γηα πξνγξάκκαηα 

πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ, μέλεο βνήζεηαο, δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή 

πξνηηκεζηαθψλ δαζκψλ ή πνζνζηψζεσλ.
280

 Δπίζεο, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο 

κπνξεί πξνζσξηλά λα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη επελδπηηθά κέηξα ζηνλ ηνκέα ηνπ 

εκπνξίνπ ηα νπνία ίζρπαλ πεξηζζφηεξν απφ 180 εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζΥΔ, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί θνηλνπνίεζεο θαη ζηαδηαθήο 

θαηάξγεζεο, πνπ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα TRM. 

 χκθσλα κε ην αλσηέξσ Παξάξηεκα θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο θνηλνπνηεί 

ζηε γξακκαηεία θάζε επελδπηηθφ κέηξν, πνπ εθαξκφδεη ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, ην 

νπνίν δελ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ξήηξα ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο θαη ηελ θαηάξγεζε 

ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ εληφο:  

α) 90 εκεξψλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο, εάλ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη κέινο 

ηνπ ΠΟΔ ή  

β) 12 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο, εάλ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ 

είλαη κέινο ηνπ ΠΟΔ. Σα επελδπηηθά κέηξα γεληθήο ε εηδηθήο εθαξκνγήο 

θνηλνπνηνχληαη  ηαπηνρξφλσο κε ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

 εκαληηθή ππνρξέσζε απνηειεί ε θαηάξγεζε ησλ επελδπηηθψλ κέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο θαηαξγεί ηα θνηλνπνηνχκελα 

επελδπηηθά κέηξα εληφο:  

α) δχν εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο πλζΥΔ, εάλ ην ζπκβαιιφκελν 

κέξνο είλαη κέινο ηνπ ΠΟΔ  θαη  

β) εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο πλζΥΔ, εάλ ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ είλαη έλα κέινο ηνπ ΠΟΔ.  
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 Έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ ζέζεη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε 

πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε έλα θνηλνπνηνχκελν επελδπηηθφ 

κέηξν, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εκπφξην δχλαηαη λα εθαξκφζεη ην επελδπηηθφ κέηξν θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο ζε κηα λέα επέλδπζε εθφζνλ:  

(Α) Σα πξντφληα ηεο ελ ιφγσ επέλδπζεο είλαη παξφκνηα πξντφληα κε απηά ησλ 

πθηζηακέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη  

(Β) Ζ ελ ιφγσ εθαξκνγή είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνθεπρζεί ε ζηξέβισζε ησλ φξσλ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ λέσλ επελδχζεσλ θαη ησλ πθηζηακέλσλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ ζσξεπηηθά. 

 

IΙΙ. Προώθηςη και Προςταςύα των επενδύςεων 

 

 Ζ ξαγδαία αχμεζε ησλ δηεζλψλ επελδπηηθψλ ξνψλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

θαη έπεηηα ήηαλ απνηέιεζκα ξπζκηζηηθψλ-θαλνληζηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ. 

Πξψηνλ, πνιιέο ρψξεο πεξηφξηζαλ ηνπο ειέγρνπο ζηηο εηζξνέο θαη εθξνέο θεθαιαίσλ 

απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ. 

Γεχηεξνλ, ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

νδήγεζαλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο δηεζλνχο ξνήο θεθαιαίσλ. 

Σξίηνλ, νη επελδπηέο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ, δηαζπλνξηαθά, ηα πεξηνπζηαθά 

ηνπο ζηνηρεία, κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν ζηα ελδερφκελα θέξδε ηνπο. Απνηέιεζκα ησλ 

αλσηέξσ αιιαγψλ ήηαλ ε ηεξάζηηα αχμεζε ησλ δηεζλψλ επελδχζεσλ. Καη εηδηθφηεξα 

ησλ ΑΞΔ.   

 Έλαο απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ΑΞΔ 

είλαη κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. Δπηπιένλ, νη ΑΞΔ εληζρχνπλ ηε 

καθξννηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη 

ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
281

 ηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ 

ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη δηκεξείο επελδπηηθέο ζπκθσλίεο. Οη δηεζλείο 

επελδχζεηο ξπζκίδνληαη κέζσ δηκεξψλ ζπκθσληψλ, πνπ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθέο 

ζπκβάζεηο θαη παξέρνπλ ζεκαληηθή λνκηθή πξνζηαζία γηα ηνπο επελδπηέο θαη ηηο 
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επελδχζεηο ζηηο αληηζπκβαιιφκελεο ρψξεο.
282

 Οη δηκεξείο επελδπηηθέο ζπκθσλίεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, πξννξίδνληαη γηα λα ελζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο ζηηο 

ρψξεο ηεο ππνδνρήο. Αλ θαη ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην δηκεξνχο δηαπξαγκάηεπζεο 

ζπληάζζνληαη κε ζρεηηθά νκνηφκνξθν ηξφπν θαη παξέρνπλ παξφκνηα πξνζηαζία 

εμαζθαιίδνληαο ζηνπο επελδπηέο δίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε, ηελ ηήξεζε ησλ ξεηξψλ 

ΜΔΚ θαη ΡΔΜ, ηελ πξνζηαζία απφ ηελ άκεζε ή έκκεζε απαιινηξίσζε θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ επελδπηή λα θηλήζεη δηαηηεηηθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη 

ηε δηαθνξά ηνπ κε ην θξάηνο ππνδνρήο. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2009, είραλ ππνγξαθεί 

2750 ΓΔ. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηκεξψλ επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, ελψ ηα επφκελα ρξφληα 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ.
283

 

 Σν θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

επελδχζεσλ απνηειεί νξφζεκν θαη αθξνγσληαίν ιίζν ηεο πλζΥΔ
284

. Οη δηαηάμεηο 

ηνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηηο ρψξεο 

κέιε.
285

 Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε πλζήθε παξέρεη έλα αξηζκφ δηθαησκάησλ ζε μέλνπο 

επελδπηέο φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Οη μέλνη επελδπηέο 

πξνζηαηεχνληαη απφ ζεκαληηθνχο πνιηηηθνχο θηλδχλνπο, φπσο νη δηαθξίζεηο, 

απαιινηξηψζεηο θαη εζληθνπνηήζεηο, απφ παξαβίαζε ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ 

επελδχζεσλ, απφ δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε πνιέκνπο θαη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη 

απφ αδηθαηνιφγεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ. Ο βαζκφο πνιηηηθνχ 

θηλδχλνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απφθαζε ησλ μέλσλ 

εηαηξεηψλ γηα ην αλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα επέλδπζε. ζν πςειφηεξε είλαη ε 
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αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφδνζε θαη ην θέξδνο πνπ 

αλακέλνπλ νη επελδπηέο. Αληίζηξνθα, φζν ρακειφηεξε είλαη ε αληίιεςε ηνπ 

θηλδχλνπ, πεξηζζφηεξα θεθάιαηα
286

 είλαη πηζαλφ λα επελδπζνχλ θαη αλακέλνληαη 

πεξηζζφηεξα πηζαλά έζνδα γηα ηε ρψξα ππνδνρήο. Με ηε κείσζε ησλ πνιηηηθψλ 

θηλδχλσλ, πνπ νη μέλνη επελδπηέο αληηκεησπίδνπλ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ε 

πλζΥΔ επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη λα ζπκβάιεη 

ζηελ αχμεζε ησλ δηεζλψλ επελδπηηθψλ ξνψλ. 

 Γεδνκέλνπ φηη ε πλζΥΔ απνηειεί κηα ηνκεαθή ζπκθσλία ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο, ε έλλνηα ηεο επέλδπζεο ζπλδέεηαη κε πξφζζεηνπο νξηζκνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ν νξηζκφο ηεο επέλδπζεο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ηνλ νξηζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ πιψλ 

θαη πξντφλησλ. πλδένληαο ηα ηξία ζηνηρεία σο επέλδπζε κπνξεί λα λνεζεί ε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζρεηηθά κε ελεξγεηαθέο πξψηεο 

χιεο θαη πξντφληα. Δηδηθφηεξα, επέλδπζε απνηειεί θάζε είδνπο πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν
287

 πνπ θαηέρεη ή ειέγρεη άκεζα ή έκκεζα έλαο επελδπηήο θαη ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη: 

α) πιηθή θαη άπιε, θηλεηή θαη αθίλεηε ηδηνθηεζία, θαη νπνηαδήπνηε άιια 

πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα, φπσο, κηζζψζεηο, ππνζήθεο, εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο θαη 

ελέρπξα,  

β) εηαηξεία ή επηρείξεζε ή εηαηξηθά κεξίδηα, κεηνρέο ή άιιεο κνξθέο ζπκκεηνρήο ζην 

θεθάιαην κηαο εηαηξείαο ή επηρείξεζεο, θαζψο θαη νκφινγα θαη άιια ρξέε εηαηξείαο 

ή επηρείξεζεο,  

γ) ρξεκαηηθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο γηα παξνρέο, πνπ έρνπλ 

νηθνλνκηθή αμία θαη αθνξνχλ κηα επέλδπζε  

δ) πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία  

ε) απνδφζεηο  

ζη) θάζε εθ ηνπ λφκνπ, ή εθ ζπκβάζεσο ή δπλάκεη ησλ εθ ηνπ λφκνπ εγθξίζεσλ θαη 

αδεηψλ δηθαίσκα αλαιήςεσο νηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα. 

 Ζ κεηαβνιή ηνπ ηχπνπ ηεο επέλδπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ 

κεηαβάιεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο σο επελδχζεσλ. Ο φξνο «επέλδπζε» θαιχπηεη φιεο ηηο 
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επελδχζεηο, είηε ηηο ήδε ππάξρνπζεο είηε εθείλεο, πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί κεηά ηελ 

ηειεπηαία απφ ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο γηα ην ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ηνπ επελδπηή, πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ επέλδπζε θαη γηα ην ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε επέλδπζε. 

 εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί φηη ε έλλνηα ηεο επέλδπζεο είλαη αξθεηά επξεία 

θαη πεξηιακβάλεη πνιιέο κνξθέο επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο
288

. Σν 

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «επέλδπζε» έρεη θξίλεη φηη 

αθνξά ή ζπλδέεηαη κε κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ζεσξεί φηη ε εξκελεία ησλ 

ιέμεσλ «πνπ ζπλδένληαη κε» αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ πξαγκαηηθή, παξά λνκηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ππνηηζέκελεο επέλδπζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα. Μηα απιή ζπκβαηηθή ζρέζε κε έλαλ παξαγσγφ ελέξγεηαο, ε νπνία 

δελ έρεη θακηά ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, δελ επαξθεί γηα λα 

ελεξγνπνηήζεη ηελ πξνζηαζία ηεο πλζΥΔ. Ζ θξάζε «πνπ ζπλδένληαη κε» πξέπεη λα 

εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηεο πλζΥΔ.
289

 Δπίζεο, ε 

έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ππνηηζέκελε επέλδπζε 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ρσξίο ε δξαζηεξηφηεηα λα 

ρξεηάδεηαη λα πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 1 (5) κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα.
290

 

 ηελ ππφζεζε, Limited Liability Company AMTO θαηά ηεο Οπθξαλίαο, ε 

εηαηξία ZAES/Energoatom πξαγκαηνπνηνχζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα, θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα ηεο αθνξνχζε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

πιηθψλ θαη πξντφλησλ θαη εηδηθφηεξα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ εηαηξία ΔYUM-10 

παξείρε ηερληθέο ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο, επηζθεπήο, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαλ κέζσ 

καθξνρξφλησλ ζπκβάζεσλ. ηελ επηζηνιή ηεο πξνο EYUM-10 κε εκεξνκελία 28 

Φεβξνπαξίνπ 2002, ε ZAES ραξαθηήξηδε ηελ EYUM-10 σο «έλα ζηξαηεγηθφ εηαίξν 

γηα 20 ρξφληα» θαη δήισλε φηη νη ππεξεζίεο EYUM-10 ήηαλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

θαη θαηεπζχλνληαλ ζηελ αμηφπηζηε θαη αζθαιή εθκεηάιιεπζε ησλ κνλάδσλ ηζρχνο 

ηνπ ππξεληθνχ ζηαζκνχ ηεο.  Ζ ζηελή ζρέζε ηεο EYUM-10 κε ηε ZAES ζηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζεκαίλεη φηη ε 
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ζπκκεηνρή ηεο AMTO ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο EYUM-10 απνηειεί κηα επέλδπζε 

πνπ ζπλδέεηαη κε κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Γηα ηνπο 

αλσηέξσ ιφγνπο, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ηνπ ελάγνληνο (AMTO) ζηελ EYUM-10 απνηειεί κηα επέλδπζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

πλζΥΔ. 

  Γηα κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν κηα επέλδπζε πνπ γίλεηαη 

ζηελ επηθξάηεηα ελφο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ειέγρεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ έλα 

επελδπηή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, σο έιεγρνο κηαο επέλδπζεο 

λνείηαη ν έιεγρνο ζηελ πξάμε, πνπ θαζνξίδεηαη κεηά απφ εμέηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηάζεσλ ηεο θάζε θαηάζηαζεο. Ζ εμέηαζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο, 

ζρεηηθνχο παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηνλ επελδπηή, φπσο ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ, 

ηελ ηθαλφηεηα άζθεζεο νπζηαζηηθήο επηξξνήο ζηε δηαρείξηζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επέλδπζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα άζθεζεο νπζηαζηηθή επηξξνήο ζηελ επηινγή ησλ κειψλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ δηαρεηξηζηηθνχ νξγάλνπ. ηαλ 

ππάξρεη ακθηβνιία κε ην θαηά πφζνλ έλαο επελδπηήο ειέγρεη άκεζα ή έκκεζα ηελ 

επέλδπζε, ν επελδπηήο πνπ ηζρπξίδεηαη ηελ χπαξμε ηέηνηνπ ειέγρνπ αλαιακβάλεη ν 

ίδηνο ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο χπαξμεο ηνπ.
291

 

 «Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα», απνηειεί κηα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηελ εμεξεχλεζε, ηελ εμφξπμε, ηε δηχιηζε, ηελ παξαγσγή, 

ηελ απνζήθεπζε, ηε ρεξζαία κεηαθνξά, ηε κεηαβίβαζε, ηε δηαλνκή, ηελ εκπνξία, ην 

κάξθεηηλγθ ή ηελ πψιεζε ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ ή ηε δηαλνκή ζέξκαλζεο 

ζε πνιιαπιά θηίξηα.  

 Δηδηθφηεξα, νξίδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα. Δηδηθφηεξεο ελεξγεηαθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχληαη: 

1. Ζ αλαδήηεζε, εμεξεχλεζε θαζψο θαη εμφξπμε ελεξγεηαθψλ πεγψλ φπσο 

πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ άλζξαθα θαη νπξαλίνπ, 

2. Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ηζρχνο 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ, πνπ θηλνχληαη κε αηνιηθή ελέξγεηα θαη άιιεο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,  

3. Ζ ρεξζαία κεηαθνξά, δηαλνκή, απνζήθεπζε θαη ηξνθνδνζία ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ κέζσ δηθηχσλ θαη αγσγψλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ή εηδηθψλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαζψο θαη ε θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ γη’ απηά 
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πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο αγσγψλ πεηξειαίνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

άλζξαθα  

4. Ζ απνθνκηδή θαη δηάζεζε απνβιήησλ απφ εγθαηαζηάζεηο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

ελέξγεηα 

 Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε πλζΥΔ 

δηεπθξηλίδεη φηη δελ παξέρεη δηθαηψκαηα αλάιεςεο δξαζηεξηνηήησλ πέξαλ εθείλσλ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα.
292

 

 Ζ έλλνηα ηνπ επελδπηή
293

 αλαθνξηθά κε ην ζπκβαιιφκελν κέξνο νξίδεηαη σο 

i) ην θπζηθφ πξφζσπν, πνπ έρεη ηελ ππεθνφηεηα ή ηελ ηζαγέλεηα ή θαηνηθεί κφληκα 

ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ελ ιφγσ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, 

ii) εηαηξεία ή άιινο νξγαληζκφο, πνπ δηέπεηαη απφ ην δίθαην ην νπνίν ηζρχεη ζην ελ 

ιφγσ ζπκβαιιφκελν κέξνο. Αλαθνξηθά κε έλα ηξίην θξάηνο, έλα θπζηθφ πξφζσπν, 

εηαηξεία ή άιινο νξγαληζκφο πνπ πιεξνί, mutatis mutandis, ηηο αλσηέξσ 

πξνυπνζέζεηο.
294

  

 Ζ έλλνηα ηεο δηελέξγεηαο επελδχζεσλ λνείηαη σο ε πξαγκαηνπνίεζε λέσλ 

επελδχζεσλ, ε απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο πθηζηάκελσλ επελδχζεσλ ή ε 

κεηαζηξνθή ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
295

 Δλψ σο 

απνδφζεηο ηεο επέλδπζεο λννχληαη ηα πνζά, πνπ πξνέξρνληαη απφ ή ζπλδένληαη κε 

κηα επέλδπζε, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή κε ηελ νπνία θαηαβάιινληαη, 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ θεξδψλ, ησλ κεξηζκάησλ, ησλ ηφθσλ, ηεο ππεξαμίαο ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ηεο δηαρείξηζεο, ηεο 

ηερληθήο ζπλδξνκήο ή άιισλ ακνηβψλ ή επηζηξνθψλ ζε είδνο.
296

 

 Αθνχ πξνζδηνξίζακε ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ έλλνηα ηεο επέλδπζεο 

θαη δηαπηζηψζακε ηελ επξχηεηά ηεο, εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα δηθαηψκαηα, 

πνπ παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο θαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ.  

 Ζ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπο απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο 

έλλνηεο. Ζ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ, 
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θαηάιιειεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ αιινδαπνί θνξείο λα 

ζεσξήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή επέλδπζε ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ειθπζηηθή θαη 

πξνζνδνθφξα. Ζ δεχηεξε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο 

ήδε πξαγκαηνπνηεζείζαο επέλδπζεο. Με άιια ιφγηα πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη δχν έλλνηεο 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαζφζνλ ε καθξνπξφζεζκε παξνρή θηλήηξσλ είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηελέξγεηα ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. Οη ελεξγεηαθέο 

επελδχζεηο απαηηνχλ κεγάιε ζπζζψξεπζε θεθαιαίσλ θαη σο εθ ηνχηνπ νη επελδπηέο 

ζα απνθνκίζνπλ ηα νθέιε ηεο επέλδπζεο ζηε δηάξθεηα ελφο κεγάινπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. Με άιια ιφγηα νη επλντθνί θαη αξρηθά ζπκθσλεζέληεο φξνη ζα πξέπεη 

λα δηαηεξεζνχλ ζε φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο. Ζ πλζΥΔ δηαζέηεη 

δηαηάμεηο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ soft law (άγνπξν ή καιαθφ δίθαην) ελψ απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ (hard law).
297

 

 

ΙΙΙ.Α Τποχρεώςεισ βϊςει του ϊρθρου 10 τησ υνθΦΕ 

 

Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 νξίδεη ηα εμήο:  

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο 

ελζαξξχλεη θαη δεκηνπξγεί ζηαζεξέο, δίθαηεο, επλντθέο θαη δηαθαλείο ζπλζήθεο γηα ηε 

δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ απφ επελδπηέο ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ. Οη φξνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη πάληνηε ίζε θαη δίθαηε 

κεηαρείξηζε ζηηο επελδχζεηο ησλ επελδπηψλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Οη 

επελδχζεηο απηέο απνιαχνπλ επίζεο απνιχησο ζηαζεξήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο θαη 

θαλέλα ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ ζίγεη θαηά θαλέλα ηξφπν κε παξάινγα ή άληζα κέηξα 

ηε δηαρείξηζε, ζπληήξεζε, ρξήζε, εθκεηάιιεπζε ή δηάζεζή ηνπο. Οπδέπνηε 

επηθπιάζζεηαη ζε ηέηνηεο επελδχζεηο κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή απφ εθείλε πνπ 

απαηηείηαη βάζεη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ππνρξεψζεσλ βάζεη 

ζπλζήθεο. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεξεί νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο έρεη αλαιάβεη 
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έλαληη ελφο επελδπηή ή κηαο επέλδπζεο ελφο επελδπηνχ νπνηνπδήπνηε άιινπ 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο. 

 

 Σν άξζξν 10 παξ. 1 απνηειεί πνιχπινθε δηάηαμε
298

 θαη απνηειείηαη απφ πέληε 

πξνηάζεηο. Ζ πξψηε πξφηαζε αλαθέξεηαη ζε κηα επξεία ππνρξέσζε ηνπ 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο λα ελζαξξχλεη θαη λα δεκηνπξγεί ζηαζεξέο, δίθαηεο, επλντθέο 

θαη δηαθαλείο ζπλζήθεο γηα ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ απφ 

επελδπηέο ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Οη επφκελεο ηέζζεξηο πξνηάζεηο 

αλαθέξνληαη ζε πνηθίιεο ππνρξεψζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπκβαηηθφ δίθαην ησλ 

επελδχζεσλ. Κάπνηεο ππνρξεψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδχζεηο θαη θάπνηεο κε ηνπο 

επελδπηέο. Σν ηειεπηαίν εδάθην απαηηεί απφ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο λα ηεξεί φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ επελδπηή ή ηελ επέλδπζε ηνπ επελδπηή 

(umbrella clause) 

 

ΗΗΗ.Α.1 Γεκηνπξγία ζηαζεξώλ, δίθαηωλ, επλνϊθώλ θαη δηαθαλώλ 

ζπλζεθώλ γηα ηε δηελέξγεηα επελδύζεωλ 

 

 Σν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 10 δελ δηαηππψλεη κηα απζηεξή ππνρξέσζε γηα 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Πξψηνλ, δηφηη είλαη αζαθέο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξνχλ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα πνηεο είλαη νη δίθαηεο, επλντθέο θαη δηαθαλείο 

ζπλζήθεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ επελδχζεσλ. Γεχηεξνλ, δηφηη νη ζπλζήθεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη άξα απνηεινχλ soft law. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο 

γεληθήο απηήο ππνρξέσζεο είλαη φηη βνεζάεη ζηελ εξκελεία ησλ ππνινίπσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 10, νη νπνίεο απνηεινχλ απζηεξφ δίθαην θαη γελλνχλ ηελ 

επζχλε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο έλαληη ηνπ επελδπηή. Οη ζηαζεξέο ζπλζήθεο 

ζρεηίδνληαη κε ην πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ νη επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Παξφια απηά ε αλσηέξσ ππνρξέσζε δελ απνηειεί κηα ξήηξα ζηαζεξφηεηαο. Σν 

λνκηθφ πιαίζην είλαη εμ νξηζκνχ κεηαβαιιφκελν θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

εμειηζζφκελεο ζπλζήθεο θαζεκεξηλά, ελψ ην ζπκβαιιφκελν θξάηνο δηαζέηεη ην 

θπξηαξρηθφ δηθαίσκά ηνπ λα αζθεί ηηο λνκνζεηηθέο ηνπ εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο. Χο 

εθ ηνχηνπ, ε πξνζπάζεηα λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε ην ζθνπφ θαη ηελ έλλνηα ησλ 
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ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ απνηειεί έλα πνιχπινθν εγρείξεκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ηνπ επελδπηή λα επελδχζεη 

θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην θξάηνο πξνο φθεινο ηνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο. Με άιια ιφγηα, έλαο επελδπηήο είλαη θαη νθείιεη λα είλαη άξηηα 

ελεκεξσκέλνο, φηη νη λφκνη εμειίζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ 

θπβεξλεηηθή αληίιεςε. Σα αλσηέξσ έθξηλε ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε 

AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft. (UK) v. Republic of 

Hungary,
299

 φπνπ ε επαλεηζαγσγή ηηκψλ, δηνηθεηηθά πξνζδηνξηδφκελσλ, ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ πεξηθνπή ησλ ηηκψλ, πνπ είραλ ζπκθσλήζεη λα 

ιακβάλνπλ νη αλσηέξσ εηαηξίεο. Ζ ιήςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ζεσξήζεθε απφ 

ην δηθαζηήξην φηη δελ κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηε αλαιπζείζα ππνρξέσζε. 

Δπηπξνζζέησο, ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε αλαθέξεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

επελδπηηθήο δηαδηθαζίαο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλδπαζηεί κε ηελ ππνρξέσζε ηεο 

δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο) θαη φρη κφλν ζην ρξνληθφ δηάζηεκα, πξηλ ηε δηελέξγεηα 

ηεο επέλδπζεο
300

 

 

ΗΗΗ.Α.2 Ίζε θαη δίθαηε κεηαρείξηζε ζηηο επελδύζεηο ηωλ επελδπηώλ 

άιιωλ ζπκβαιινκέλωλ κεξώλ 

 

 Ζ ππνρξέσζε δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο ζηηο επελδχζεηο ζπλαληάηαη ζε 

κεγάιν αξηζκφ ζπκβάζεσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ θαη 

απνηειεί κηα ππνρξέσζε, πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ θξαηψλ 

ππνδνρήο.
301

 Μεηαρείξηζε είλαη ε ππαγσγή ηνπ μέλνπ επελδπηή ή ηεο επέλδπζεο ζε 

νπνηνδήπνηε λνκνζεηηθφ, θαλνληζηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη δηθαζηηθφ κέηξν, πνπ 

πξνθχπηεη ή απνδίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο. Ζ εθαξκνγή ελφο λφκνπ, ε 

ρνξήγεζε κηαο άδεηαο, ε δηελέξγεηα ελφο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε αλάθιεζε ή 

θαζπζηέξεζε ρνξήγεζεο κηαο άδεηαο ή επηβνιή κηαο εζληθνπνίεζεο ζπληζηνχλ 

κεηαρείξηζε ηνπ μέλνπ επελδπηή ή ηεο επέλδπζεο. Ζ ίζε θαη δίθαηε κεηαρείξηζε 
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νξίδεη φηη ην θξάηνο ππνδνρήο ζα πξέπεη λα κεηαρεηξίδεηαη κε δίθαην θαη ίζν ηξφπν 

ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Ζ δίθαηε κεηαρείξηζε απνηειεί απφιπην standard, κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν επίπεδν πξνζηαζίαο αιιά 

ελζσκαηψλεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο, ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί 

ην εχξνο ησλ ελλνηψλ δίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε. Οη δχν απηνί φξνη δελ παξέρνπλ 

επαξθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο.
302

 Γεδνκέλεο ηεο αλσηέξσ παξαηήξεζεο, ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηεί εάλ νη εξκελεπηηθνί θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, φπσο απηνί 

πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε πξνγελέζηεξν θεθάιαην θαη εληάζζνληαη ζηε ζχκβαζε ηεο 

Βηέλλεο πεξί ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπλζεθψλ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. Ζ πξνζέγγηζε 

πνπ πξέπεη λα επηδηψμνπκε είλαη λα εκείλνπκε ζην γξάκκα ηεο δηάηαμεο θαη λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη δελ κπνξεί θάπνηνο λα πξνζδηνξίζεη πνηα είλαη ηα κέηξα πνπ 

παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο. Πψο φκσο ζα 

εξκελεχζνπκε ηηο αλσηέξσ έλλνηεο; Απφ ηε λνκνινγία ησλ δηαηηεηηθψλ δηθαζηεξίσλ 

ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη φξνη ζα 

πξέπεη λα θξίλνληαη ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ θαη πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ππφ ην πλεχκα θαη ην ζθνπφ ηνπ δεζκεπηηθνχ θεηκέλνπ ηεο 

πλζΥΔ.
303

Χζηφζν, ην άξζξν 10 ηεο πλζΥΔ νξίδεη φηη νπδέπνηε επηθπιάζζεηαη ζε 

ηέηνηεο επελδχζεηο κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή απφ εθείλε πνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ππνρξεψζεσλ βάζεη ζπλζήθεο. Ζ 

αλσηέξσ αλαθνξά ζρεηίδεηαη κε ην δηεζλέο εζηκηθφ δίθαην θαη επηδηψθεη λα 

ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο πηζαλέο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ επελδπηψλ απφ ηα 

θξάηε ππνδνρήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπξχλεηαη ε ππνρξέσζε ηεο δίθαηεο θαη ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη πεξηιακβάλεη ην δηεζλέο εζηκηθφ δίθαην θαη ηηο γεληθέο επελδπηηθέο 

αξρέο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί. 

 Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη λα ζεκειηψζεη 

επζχλε ηνπ θξάηνπο α) ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο 
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θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ λφκηκσλ πξνζδνθηψλ ηνπ επελδπηή β) ζε πεξηπηψζεηο κε 

ζπκκφξθσζεο κε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, γ) ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο 

νθεηιφκελεο δηαδηθαζίαο θαη ζε πεξηπηψζεηο εμαλαγθαζκνχ θαη παξελφριεζεο ηνπ 

επελδπηή.
304

 Παξά ην γεγνλφο, φηη είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε, ε ππνρξέσζε απηή 

θαζεαπηή έρεη ζαθήλεηα θαη επάξθεηα θαη δχλαηαη λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ππνρξεψζεσλ hard law. 

 

 

ΗΗΗ.Α.3 Απνιύηωο ζηαζεξή πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηωλ επελδύζεωλ 

 

 Σν άξζξν 10 παξ.1 απαηηεί απφ ηε ρψξα ηεο ππνδνρήο λα παξέρεη ζηελ 

επέλδπζε ηνπ επελδπηή ζηαζεξή πξνζηαζία θαη αζθάιεηα. Ζ ελ ιφγσ ξχζκηζε 

αλαζέηεη νπζηαζηηθά ζην ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνδνρήο ηεο επέλδπζεο, ηελ 

ππνρξέσζε επαγξχπλεζεο, κε ηελ έλλνηα φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, πεξί 

πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ επελδχζεσλ θαη δελ δηθαηνχηαη λα επηθαιείηαη ηελ 

εζληθή λνκνζεζία ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ηεξήζεη ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε.
305

 Ζ 

ππνρξέσζε πεξηιακβάλεη ηελ, κε θάζε ηξφπν, δεκηνπξγία ζπλζεθψλ παξνρήο 

αζθάιεηαο. Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε έρεη αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο θπζηθήο 

αζθάιεηαο, θάπνηα δηθαζηήξηα  πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ λνκηθή αζθάιεηα ηνπ 

επελδπηή. ηελ πεξίπησζε απηή ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε ζπλδέεηαη κε ηελ δίθαηε θαη 

ίζε κεηαρείξηζε. Δπίζεο, έρεη θξηζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε δελ είλαη 

απφιπηε θαη δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απζηεξή δηεζλή επζχλε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο ππνδνρήο ηεο επέλδπζεο.
306

 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ππνρξέσζε hard law ιφγσ ηεο ξεηήο 

δηαηχπσζεο ηεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 
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Limited/Republic of Bulgaria, φπ. παξ., παξ. 181. 
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ΗΗΗ.Α.4 Παξάινγα ή άληζα κέηξα  

 

 Μηα άιιε ππνρξέσζε πνπ ηππνπνηείηαη ζηε πλζΥΔ, είλαη φηη θαλέλα 

ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ ζίγεη κε παξάινγα ή άληζα κέηξα ηε δηαρείξηζε, 

ζπληήξεζε, ρξήζε, εθκεηάιιεπζε ή δηάζεζή ησλ επελδχζεσλ. Αξρηθά, πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ε αλσηέξσ ππνρξέσζε ζπλδέεηαη κε ηε δίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε. 

Ζ έλλνηα ηνπ ινγηθνχ ή εχινγνπ κέηξνπ δελ έρεη δηαθνξεηηθή εξκελεία κε ηελ έλλνηα 

ηεο δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

έλλνηα ηνπ εχινγνπ κέηξνπ ζεκαίλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξάηνπο ζα πξέπεη λα 

ζρεηίδεηαη κε κηα ινγηθή πνιηηηθή επελδχζεσλ, ελψ ε κε δηάθξηζε απαηηεί κηα ινγηθή 

δηθαηνιφγεζε ηεο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο νπνηνπδήπνηε επελδπηή. Μπνξνχκε 

φκσο λα δηαθξίλνπκε ηηο δχν έλλνηεο. Παξάινγα ή παξάλνκα κέηξα ζεσξνχληαη απηά 

ηα νπνία δελ αηηηνινγνχληαη, πνπ είλαη κεξνιεπηηθά ή ππνδεηθλχνπλ κηα πξνζσπηθή 

πξνηίκεζε.
307

 Σα άληζα κέηξα είλαη απηά πνπ κεηαρεηξίδνληαη ηνπο επελδπηέο κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, ρσξίο λα δηαζέηνπλ ινγηθφ ή λνκηθφ 

έξεηζκα.
308

 

 Ζ αλάιπζε ησλ κέηξσλ, πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ παξάινγα θαη 

άληζα, πξνυπνζέηεη ρεηξνηέξεπζε ηεο επέλδπζεο. Γχν είλαη ηα ζηνηρεία πνπ 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ραξαθηεξίζνπκε έλα κέηξν παξάινγν. Ζ 

πηνζέηεζε κηαο ινγηθήο πνιηηηθήο θαη ν εχινγνο ραξαθηήξαο ηεο πξάμεο ζε ζρέζε κε 

ηελ ινγηθή πνιηηηθή. Μία πνιηηηθή ζεσξείηαη ινγηθή φηαλ αηηηνινγείηαη κε ινγηθή θαη 

φηαλ ζηνρεχεη ζηελ εθπιήξσζε ελφο δεηήκαηνο ζρεηηδφκελνπ κε ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ. Παξφια απηά κηα ινγηθή θαη ζπλεηή πνιηηηθή δελ είλαη ηθαλή ζπλζήθε γηα 

λα δηθαηνινγήζεη φια ηα κέηξα, πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο. 

Δπίζεο, ην κέηξν πξέπεη λα είλαη εχινγν, κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα ππάξρεη 

θαηάιιειε ζρέζε κεηαμχ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ πηνζεηνχκελνπ 

κέηξνπ. Ζ ζρέζε αλαθέξεηαη θαη ζηε θχζε ηνπ κέηξνπ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ. 

 ηελ ππφζεζε AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft. 

(UK) v. Republic of Hungary, ε Οπγγαξία εμέθξαζε ηελ αλεζπρία γηα ηελ απνηπρία 
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 UNCITRAL, Γηαηηεηηθή απφθαζε ηεο 03.09.2001, Ronald Lauder/The Czech Republic, παξ. 221, 

222, 232 (Ζ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε αθνξνχζε ηελ επέλδπζε ηνπ αηηνχληνο ζηελ ηδησηηθή ηειεφξαζε 

ηεο Σζερίαο). 
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ησλ παξαγσγψλ ελέξγεηαο λα ζπκθσλήζνπλ επί ζεηξά εηψλ ζε νπνηεζδήπνηε 

κεηψζεηο ησλ ελεξγεηαθψλ ηηκψλ, πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί ε αγνξά ελέξγεηαο 

θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα λα πσιείηαη ζηελ παξάιιειε ειεχζεξε αγνξά θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο απφ κηα θεληξηθά δηεπζπλφκελε νηθνλνκία ζε κηα 

θηιειεχζεξε. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ζεψξεζε φηη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εχινγν 

κέηξν γηα έλα θξάηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θπβεξλεηηθέο εμνπζίεο ηνπ γηα λα 

αλαγθάζεη έλαλ ηδηψηε λα αιιάμεη ή λα παξαηηεζεί ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ. Αλ 

ην θξάηνο έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνπο 

επελδπηέο ηνπ, δελ ζα πξέπεη πιένλ λα ηεξνχληαη (αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα 

εκπνξηθή ζχκβαζε), ην θξάηνο ζα πξέπεη λα θαηαγγέιιεη ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο θαη 

λα αλαιάβεη ηηο ζπκβαηηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο πξφσξεο ιήμεο. Απηφ, σζηφζν, δελ 

ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο δελ κπνξεί λα αζθήζεη θπβεξλεηηθέο εμνπζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε ζπλέπεηα ηα ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα - φπσο ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ επελδπηή – λα επεξεάδνληαη. Αιιά 

ην απνηέιεζκα απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλέπεηα ελφο κέηξνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε 

δεκφζηα πνιηηηθή, ήηνη πνπ δελ ζα ζηφρεπε κφλν ζε απηά ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα. 

Έηζη, ην θξάηνο ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ παξαβίαζε ησλ εκπνξηθψλ 

δεζκεχζεσλ ζηεξηδφκελε ζε επηρεηξήκαηα φηη ε παξάβαζε είρε πξνθιεζεί απφ πξάμε 

ηνπ θξάηνπο ζην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ην Γηθαζηήξην 

θαηέιεμε φηη δελ κπνξεί λα είλαη ινγηθφ θαη εχινγν ε Οπγγαξία λα έρεη εθδψζεη ηα 

ζπγθεθξηκέλα δηαηάγκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ιφγσ ηεο απνηπρίαο ησλ 

ελαγνπζψλ λα ζπκθσλήζνπλ, ή αθφκα θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ γηα κηα κείσζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηηκψλ.
309

 

 Ο δεχηεξνο ιφγνο πνπ επηθαιέζηεθε ε Οπγγαξία, γηα ηελ ζέζπηζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ηηκψλ ήηαλ ε πίεζε, πνπ ππέζηε, ιφγσ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο ππνρξέσζεο λα  πινπνηήζεη ηελ 

απφθαζε, πνπ ηεο έρεη επηβιεζεί ζην πιαίζην ηνπ δηθαίνπ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζεψξεζε φηη εάλ ε Οπγγαξία είρε θίλεηξν λα επαλαθέξεη 

ηε ξχζκηζε ησλ ηηκψλ, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλεζπρηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, απηφ ζα απνηεινχζε έλα νξζνινγηθφ κέηξν 

πνιηηηθήο. Χζηφζν, ην Γηθαζηήξην ζεκείσζε φηη γηα φζν δηάζηεκα ε απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, δελ εθδφζεθε, ε Οπγγαξία δελ είρε θακία 
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λνκηθή ππνρξέσζε λα ελεξγεί ζχκθσλα κε απηφ πνπ πηζηεχεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ππνρξενχηαλ ιάβεη κέηξα γηα 

ην πεξηνξηζκφ πηζαλψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο, έγηλε 

ζαθέο ζην Γηθαζηήξην φηη ν νπγγξηθφο νξγαληζκφο, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ζέκαηα 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, δελ είρε θαλ θιεζεί, φηαλ ε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα ξπζκίζεη 

εθ λένπ ηηο ηηκέο ηνλ Μάξηην ηνπ 2006. Έλα άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο ήηαλ φηη κέηξν 

ησλ δηνηθεηηθψλ ηηκψλ δελ είρε ζρέζε κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. Σν Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία, φηη ε Οπγγαξία δελ ππνθηλήζεθε απφ ηελ 

πίεζε ηεο Δπηηξνπήο.  

 Ο ηξίηνο ιφγνο, πνπ επηθαιέζηεθε ε Οπγγαξία, αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

θέξδε ησλ παξαγσγψλ βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ππεξέβαηλαλ ηηο ινγηθέο ηηκέο. Σν επίπεδν ησλ θεξδψλ ησλ 

παξαγσγψλ απνηέιεζε έλα δήηεκα πνιηηηθφ, πνπ ζπλδέζεθε κε ηηο επεξρφκελεο 

εθινγέο ζηελ Οπγγαξία. Δληνχηνηο, ην γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα 

ραξαθηεξίζηεθε, σο πνιηηηθφ δήηεκα, δελ ζεκαίλεη φηη ε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο 

νξζνινγηθήο πνιηηηθήο δε ηζρχεη. 

 Γηα λα ζπζρεηηζηεί ινγηθά ν ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο κε ην πηνζεηνχκελν κέηξν, 

ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ε Οπγγαξία, πξηλ ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ 

ηηκψλ, είρε πξνζεγγίζεη ηνπο παξαγσγνχο γηα λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηε ζπκθσλία 

ησλ ηηκψλ θαη ησλ θεξδψλ ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη δελ επηηεχρζεθε ζπκθσλία, θαη ιφγσ 

ηεο απνπζίαο νπνηαζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο δέζκεπζεο γηα ηνπο ελάγνληεο, ην 

Κνηλνβνχιην ςήθηζε ηελ επαλεηζαγσγή ησλ δηνηθεηηθψλ ηηκψλ, σο ηελ θαιχηεξε 

επηινγή, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Σν Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ηφζν ν 

λφκνο πεξί ειεθηξηζκνχ, φζν θαη ηα δηαηάγκαηα απνηεινχζαλ κέηξα ινγηθά θαη 

ζπλεπή κε ηε δεκφζηα πνιηηηθή. Αθνχ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απφθαζε γηα 

ηελ εηζαγσγή ησλ ηηκψλ δελ ήηαλ έλα απζαίξεην θαη έλα παξάινγν κέηξν, ζηε 

ζπλέρεηα, πξνζπάζεζε λα δηαπηζηψζεη εάλ νη παξαγσγνί ζπλερίδνπλ λα έρνπλ εχινγα 

θέξδε. Σν Γηθαζηήξην θαηέιεμε φηη νη λέεο ηηκέο θαη ηα θέξδε ησλ παξαγσγψλ ζε 

ζρέζε κε ηα αξρηθά ζπκθσλεζέληα δελ είραλ κεγάιε δηαθνξά.
310

   

 Κξηηήξην γηα ην παξάινγν κέηξν απνηειεί θαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ε επίπησζε ηνπ κέηξνπ ζηνλ επελδπηή ζα πξέπεη λα είλαη 

                                                 
310

 π. παξ. Τπφζεζε No. ARB/07/22, AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft. 

(U)/Republic of Hungary, παξ. 10.3.11- 10.3.43. 

 



121 

 

αλαινγηθή κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ πνπ ζα επηηεπρζεί. Ζ αλαινγηθφηεηα απαηηεί 

ην κέηξν λα είλαη θαηάιιειν, αλαγθαίν θαη πξφζθνξν. Σν ζπκβαιιφκελν κέξνο 

δηαζέηεη δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα λα ζηαζκίζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ κέηξνπ, 

πξνθεηκέλνπ απηέο λα ζίγνπλ δηθαηψκαηα επελδπηψλ κε ηνλ ιηγφηεξν επηβαξπληηθφ 

ηξφπν. Γεδνκέλεο ηεο αλαινγηθφηεηαο ηνπ κέηξνπ ε απφθαζε ηνπ θξάηνπο γηα ηε 

ιήςε ηνπ ζα είλαη ινγηθή, αθφκε θαη εάλ ππάξρνπλ δηαθσλίεο. Καηαιεθηηθά ην 

ιαλζαζκέλν κέηξν δελ απνηειεί κέηξν παξάινγν. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ παξάινγσλ θαη άληζσλ κέηξσλ ηππνπνηείηαη κηα ζαθήο 

ππνρξέσζε γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη σο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε 

δχλαηαη λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ ππνρξεψζεσλ hard law. 

 

ΗΗΗ.Α.5 Μεηαρείξηζε όρη ιηγόηεξν επλνϊθή από εθείλελ πνπ απαηηείηαη 

βάζεη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ 

ππνρξεώζεωλ βάζεη ζπλζήθεο 

 

 χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ 

επηθπιάζζεη ζε επελδχζεηο κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή απφ εθείλε πνπ απαηηείηαη 

βάζεη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ππνρξεψζεσλ βάζεη 

ζπλζήθεο. Ζ πξψηε επηζήκαλζε, πνπ πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ 

ππνρξέσζε, ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ κπνξεί λα 

κεηαρεηξίδεηαη δπζκελψο ηελ επέλδπζε ελφο επελδπηή κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα 

παξαβηάδεη ην εζηκηθφ δηεζλέο δίθαην, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα παξαβηάδνληαη νη 

δηαηάμεηο πεξί επελδχζεσλ ηεο πλζΥΔ. Ο επελδπηήο ζηελ πεξίπησζε, πνπ ην 

ζπκβαιιφκελν κέινο πξνβαίλεη ζηελ αλσηέξσ δπζκελή κεηαρείξηζε βάζεη ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 26 

θαη φρη κφλν ηελ δηπισκαηηθή πξνζηαζία, πνπ παξέρεηαη απφ ην εζηκηθφ δηεζλέο 

δίθαην. Γεχηεξνλ ε θξάζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ βάζεη 

ζπλζήθεο, δηεπθξηλίδεη φηη ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα ηνπ επελδπηή δελ αλαθέξεηαη 

απνθιεηζηηθά ζην δηεζλέο εζηκηθφ δίθαην. Με άιια ιφγηα ν επελδπηήο κπνξεί λα 

εγείξεη ακθηζβεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζπλζήθε. Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε 

δχλαηαη λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ ππνρξεψζεσλ hard law ιφγσ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο.  
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ΗΗΗ.Α.6 Umbrela Clause311 

 

 Ζ ηειεπηαία πξφηαζε ηνπ άξζξνπ 10 ππνρξεψλεη ην θξάηνο ππνδνρήο λα 

ηεξεί νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο έρεη αλαιάβεη έλαληη ελφο επελδπηή ή κηαο 

επέλδπζεο ελφο επελδπηνχ νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο (Umbrela 

Clause).  

 Ζ αλσηέξσ ξήηξα θαζηεξψλεη ηελ αξρή ηεο «pacta sunt servanda», φπσο 

εθαξκφδεηαη κεηαμχ ηνπ επελδπηή θαη ηνπ θξάηνπο. Ο ζεβαζκφο ηεο αλσηέξσ αξρήο 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, φπνπ νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεγάιεο επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη αηνκηθψλ 

ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ επελδπηή θαη ηνπ θξάηνπο. Οη ζπκβάζεηο απηέο αλαθέξνληαη 

ζπλήζσο ζηελ θαηαζθεπή ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, αγσγψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο.
312

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε είλαη ηδηαίηεξα επξεία δηφηη αλαθέξεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε
313

. Αλαθέξεηαη ζε θάζε ππνρξέσζε αλεμάξηεηα εάλ απηή 

πξνέξρεηαη απφ ζχκβαζε ή φρη. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ 

επηθπιάμεηο γηα λα απνθχγνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο. 

Δηδηθφηεξα, έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα IA δελ 

ζπλαηλεί αλεπηθχιαθηα γηα ηελ παξαπνκπή κηαο δηαθνξάο, φηαλ απηή βαζίδεηαη ζηελ 

ηειεπηαία θξάζε ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνο 1.  

 Ζ ξήηξα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζε κηαο 

επελδπηηθήο ζπκθσλίαο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο. Δηδηθφηεξα, ν μέλνο επελδπηήο ή 

ρψξα ηνπ έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη θαηά ηεο ρψξαο ππνδνρήο, κέζσ ηνπ 

κεραληζκνχ δηεζλνχο δηαηηεζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, εάλ ε ρψξα ππνδνρήο παξέρεη άδεηα 

ζηνλ επελδπηή γηα ηε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ, ε θαηαγγειία ή ε πξφσξε 

ιήμε ηεο άδεηαο απνηειεί παξαβίαζε ηεο αλσηέξσ ξήηξαο θαη γεληθφηεξα ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ.
314
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 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, ηα νπνία έρνπλ δηαηππψζεη ηε ζρεηηθή επηθχιαμε 

είλαη ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο, ε Οπγγαξία θαη ε Ννξβεγία. ηελ ππφζεζε 

Hamester,
315

 ππνβιήζεθε αίηεκα δηαηηεζίαο θαηά ηεο Γθάλαο ζην Γηεζλέο Κέληξν 

Γηεζλψλ Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ, ζηε βάζε δηκεξνχο επελδπηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ 

ηεο Γθάλαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Ο ελάγσλ ππνζηήξημε φηη ε Cocobod παξαβίαζε ηε 

ζπκθσλία θνηλνπξαμίαο θαη εθηίκεζε φηη ε παξαβίαζε ζα έπξεπε λα απνδνζεί ζηε 

Γθάλα ζχκθσλα κε ηελ ξήηξα umbrella clause ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Ζ Γθάλα 

ππνζηήξημε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ξήηξα δελ θαιχπηεη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, αιιά 

αθφκε θαη εάλ ηηο θαιχπηεη δελ κπνξεί λα απνδνζεί ε παξαβίαζε ζηε Γθάλα. Σν 

Γηθαζηήξην ζεψξεζε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο θξαηηθήο εηαηξίαο δελ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηε Γθάλα. Με άιια ιφγηα ην δηθαζηήξην δελ αλαγλψξηζε ηε δηεζλή επζχλε 

ηνπ θξάηνπο. Σν Γηθαζηήξην, ελ ζπλερεία εμέηαζε ην δήηεκα εάλ ε επίκαρε 

παξαβίαζε απνηειεί παξαβίαζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Δξκελεχνληαο ηελ παξαβίαζε 

ηεο αλσηέξσ ξήηξαο, ην Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε φηη ππάξρνπλ απνθιίλνπζεο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηεο ξήηξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλφλσλ 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Σν Γηθαζηήξην  ηφληζε φηη νη ζπκβάζεηο κεηαμχ επελδπηή θαη 

λνκηθψλ νληνηήησλ, πνπ δηαθξίλνληαη απφ ην θξάηνο δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο ξήηξαο. Γεδνκέλεο ηεο δηάηαμεο 9 παξ. 2 ηεο δηεζλνχο δηκεξνχο 

ζπκθσλίαο, ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ζηε δηκεξή ζπκθσλία 

δελ ζθφπεπαλ λα κεηαβάιινπλ ηε θχζε ησλ ζπκβαηηθψλ ζπκθσληψλ ησλ λνκηθψλ 

νληνηήησλ, πνπ θαηέρνληαη απφ ην θξάηνο. ηελ ππφζεζε Καξδαζφπνπινο
316

, ην 

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην πηνζέηεζε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Ζ δηαηηεηηθή δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γηεζλέο Κέληξν Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ, ζην πιαίζην ηεο 

πλζΥΔ θαη ησλ δηκεξψλ επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ, ηεο Διιάδαο, ηεο 

Γεσξγίαο θαη ηνπ Ηζξαήι. Ζ ππφζεζε αθνξνχζε επέλδπζε ζε αγσγνχο πεηξειαίνπ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ην Γηθαζηήξην δελ έθξηλε ζρεηηθά κε ηελ ξήηξα, αιιά 

αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα εάλ ε Γεσξγία δεζκεπφηαλ απφ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

πνπ είραλ αλαιάβεη δχν θξαηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο, SakNavtobi θαη Transneft. Ζ 

Γεσξγία αξλήζεθε ηελ παξάλνκε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο θαη ηελ παξαβίαζε ηεο 
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δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο, ηζρπξηδφκελε φηη δελ ήηαλ ππεχζπλε γηα ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ αλσηέξσ εηαηξηψλ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε Γεσξγία 

δεζκεπφηαλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ αλσηέξσ εηαηξηψλ.
317

Απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ξήηξα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε δεηήκαηα δηεζλνχο επζχλεο 

ηνπ θξάηνπο. Θεσξνχκε φηη γηα λα απνδνζεί κηα παξάλνκε ζπκπεξηθνξά θξαηηθψλ 

εηαηξηψλ ζην θξάηνο, ζα πξέπεη ε εηαηξία λα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε θαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ζα πξέπεη λα απνδίδνληαη ζην θξάηνο ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο, κπνξεί λα απνδνζεί ε παξάλνκε πξάμε ζην 

θξάηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ειέγρεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία θαη ζπκκεηέρεη ζηηο 

απνθάζεηο ηεο. 

 Χζηφζν, εθείλν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ξήηξα 

ππνρξεψλεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα ηεξνχλ νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο 

πξνθχπηνπλ απφ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο θαη ελφο επελδπηή 

ελφο άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο. Ζ δηάηαμε απηή θαιχπηεη θάζε ζχκβαζε, πνπ 

κηα ρψξα ππνδνρήο έρεη ζπλάςεη κε κηα ζπγαηξηθή ηνπ μέλνπ επελδπηή Ο ζεβαζκφο 

ηεο αξρήο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ «pacta sunt servanda» έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, φπνπ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεγάιεο επελδχζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο θαη 

ηνπ επελδπηή. Σν ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο ελ ιφγσ ξήηξαο είλαη φηη ε παξαβίαζε 

ηεο αηνκηθήο επελδπηηθήο ζχκβαζεο απφ ην θξάηνο ππνδνρήο απνηειεί παξαβίαζε 

ηεο πλζΥΔ. Χο εθ ηνχηνπ, ν μέλνο επελδπηήο, αιιά θαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ 

κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ ηεο πλζΥΔ.
318

ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηππνπνηείηαη ππνρξέσζε γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ 

ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ ππνρξεψζεσλ hard law. 

 

ΗΗΗ.Α.7 Τπνρξεώζεηο soft law - Πξνώζεζε ηωλ επελδύζεωλ  

 Δθηφο απφ ηελ παξάγξαθν 1, ην άξζξν 10 ηεο πλζΥΔ πεξηιακβάλεη θαη 

άιιεο ξπζκίζεηο ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. Οη ξπζκίζεηο ζηηο παξ. 2, 4, 5, 6 

ζεζπίδνπλ ππνρξεψζεηο soft law θαη αλαθέξνληαη ζην πξνεπελδπηηθφ ζηάδην θαη ζηελ 
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πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ
319

. Δηδηθφηεξα, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο πξνζπαζεί λα 

παξέρεη ζε επελδπηέο άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, φζνλ αθνξά ηε δηελέξγεηα 

επελδχζεσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, κεηαρείξηζε, ε νπνία δελ είλαη ιηγφηεξν επλντθή 

απφ εθείλε πνπ ην ελ ιφγσ ζπκβαιιφκελν κέξνο παξέρεη ζηνπο δηθνχο ηνπ επελδπηέο 

ή ζηνπο επελδπηέο νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνο ή ηξίηνπ θξάηνπο.
320

Ζ 

αλσηέξσ ππνρξέσζε αλαθέξεηαη ζε λνκνζεηηθέο πξάμεηο, θαλνληζκνχο θαη άιια 

κέηξα, πνπ απνηεινχλ εμαηξέζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ξεηξψλ ΜΔΚ θαη ΡΔΜ 

θαηά ην πξνεπελδπηηθφ ζηάδην.
321

Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ζα εμεηδηθεπηεί κε 

ζπκπιεξσκαηηθή ζπλζήθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 4 ηεο πλζΥΔ. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή πλζήθε μεθίλεζαλ ην 1996 θαη 

δελ νινθιεξψζεθαλ κέρξη ην 2002. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε απνθάζηζαλ λα 

αλαζηείινπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο, ζην 

πιαίζην ηνπ ΠΟΔ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκθσλία γηα ηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο. ην 

αλσηέξσ πιαίζην έρεη δεκνζηεπζεί ην BLUE BOOK, ην νπνίν θαηαγξάθεη θαη 

επηθαηξνπνηεί ξπζκίζεηο, πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο ξήηξεο ΡΔΜ θαη ΜΔΚ. 

 Δπηπξνζζέησο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε επηδηψθνπλ, ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα 

ησλ επελδχζεσλ λα πεξηνξίδνπλ ηηο εμαηξέζεηο θαη λα θαηαξγνχλ πξννδεπηηθά ηνπο 

πθηζηάκελνπο πεξηνξηζκνχο.
322

Έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο κπνξεί αλαθνξηθά κε ηε 

δηελέξγεηα ησλ επελδχζεσλ λα δειψζεη ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε ηελ πξφζεζή ηνπ 

λα κελ παξέρεη λέεο εμαηξέζεηο
323

 Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο εμαξηψληαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηε βνχιεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη δελ επηηαρχλνπλ ηελ 

πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Απνηεινχλ, σζηφζν, έλα 

πξνζηάδην, πνπ ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε θαη 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 
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ΗΗΗ.Α.8. Τπνρξέωζε ηήξεζεο ηεο Δζληθήο Μεηαρείξηζεο θαη ηεο 

Ρήηξαο ηνπ Μάιινλ Δπλννύκελνπ Κξάηνπο 

 

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο παξέρεη ζηηο επελδχζεηο πνπ δηελεξγνχλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ 

επελδπηέο απφ άιια ζπκβαιιφκελα κέξε, θαη ζηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο, ρξήζεο, εθκεηάιιεπζεο ή δηάζεζήο 

ηνπο, κεηαρείξηζε φρη ιηγφηεξν επλντθή απφ εθείλε πνπ ρνξεγεί ζηηο επελδχζεηο ησλ 

δηθψλ ηνπ επελδπηψλ ή ησλ επελδπηψλ νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ή 

ηξίηνπ θξάηνπο θαη ζηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο, ρξήζεο, εθκεηάιιεπζεο ή δηάζεζήο ηνπο, αλαιφγσο ηνπ πνηα 

είλαη ε πην επλντθή
324

. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε πεξηέρεη δχν ππνρξεψζεηο.
325

 Σελ ππνρξέσζε ηεο 

εζληθήο κεηαρείξηζεο θαη ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο ξήηξαο ηνπ κάιινλ 

επλννχκελνπ θξάηνπο
326

 κε ηελ έλλνηα φηη ζηηο επελδχζεηο πνπ δηελεξγνχλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπ επελδπηέο απφ άιια ζπκβαιιφκελα κέξε, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη 

κεηαρείξηζε φρη ιηγφηεξε επλντθή απφ ηε κεηαρείξηζε ησλ δηθψλ ηνπ επελδπηψλ ή 

ησλ επελδπηψλ νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ή ηξίηνπ θξάηνπο.
327

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε αλαθέξεηαη ζηηο πθηζηάκελεο επελδχζεηο 

(κεηεπελδπηηθφ ζηάδην θαη ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ξχζκηζε hard law). 

Δηδηθφηεξα νη μέλνη επελδπηέο ηδηνθηήηεο ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ θίλδπλν λα ιεηηνπξγνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο κε 

επαρζέζηεξνπο φξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο εγρψξηνπο επελδπηέο.
328

  

 Ζ αλσηέξσ ξήηξα δελ παξέρεη, σζηφζν, δηθαίσκα ζηνλ επελδπηή λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαηαρξεζηηθά ην ζπκβαηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Έηζη, 

έζησ γηα παξάδεηγκα φηη έλαο επελδπηήο επελδχεη ζηελ ελεξγεηαθή βηνκεραλία ηεο 

Μνγγνιίαο θαη ζεσξεί φηη αληηκεησπίδεη άληζε θαη άδηθε κεηαρείξηζε απφ ηηο αξρέο 
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ηεο Μνγγνιίαο. Αξρηθά εηζάγεη ηε δηαθνξά ζηα εζληθά δηθαζηήξηα ηεο Μνγγνιίαο 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 26, ππνζηεξίδνληαο φηη ππάξρεη παξαβίαζε ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ. Μεηά ηελ απφξξηςε ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπ, θαηαθεχγεη ζηε δηεζλή δηαηηεζία. Ζ Μνγγνιία, φκσο, είλαη κηα απφ 

ηηο ρψξεο πνπ δελ ζπλαηλεί ζηελ επαλεθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ζε έλα επελδπηή. Χο εθ 

ηνχηνπ αξλείηαη ηε δηθαηνδνζία ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Ζ Μνγγνιία δελ έρεη 

ππνγξάςεη δηκεξή ζπκθσλία κε ηελ Ηξιαλδία αιιά κε ηελ Ηαπσλία, ε νπνία παξέρεη 

παξφκνηα πξνζηαζία ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, φπσο ε πλζΥΔ, αιιά ε Μνγγνιία 

δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί ηελ κε δπλαηφηεηα ηνπ επελδπηή λα επαλεμεηάζεη ηελ 

ππφζεζε. Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη εάλ ν επελδπηήο έρεη ην δηθαίσκα λα εηζάγεη 

ηε δηαθνξά ζε δηαηηεζία θαη λα επηθαιεζηεί ηελ επλντθφηεξε κεηαρείξηζε, πνπ 

παξέρεη ε Μνγγνιία ιφγσ ηεο δηκεξνχο ζπκβάζεσο. Ζ απάληεζε είλαη πψο φρη, δηφηη 

ε ζπλζήθε ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζπλνιηθά. Ο 

εξκελεπηήο ηεο πλζΥΔ δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα εξκελεπηηθή εθδνρή, πνπ 

νπζηαζηηθά απελεξγνπνηεί λνκηθά ξήηξεο θαη δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο. 

 Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ 

ξεηξψλ, ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ επηρνξεγήζεσλ ή άιιεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο ηερλνινγίαο, ζεζπίδνληαη κε ζπκπιεξσκαηηθή ζπλζήθε. 

Χζηφζν θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεξεί ελήκεξε ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε, κέζσ ηεο 

Γξακκαηείαο, γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο, πνπ ηζρχνπλ φζνλ αθνξά ηα αλσηέξσ 

πξνγξάκκαηα
329

. 

 

ΗΗΗ.Α.9 Τπνρξέωζε απνηειεζκαηηθνύ έλδηθνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο 

 

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο εμαζθαιίδεη φηη ε εζσηεξηθή ηνπ λνκνζεζία πξνβιέπεη 

απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ πξνβνιή απαηηήζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ 

φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο, ηηο ζπκθσλίεο επελδχζεσλ θαη ηηο άδεηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

επελδχζεσλ
330

. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε ηε ξήηξα απνηειεζκαηηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ επελδπηή, πνπ είλαη ζπλεζηζκέλε ζηηο ΓΔ. Ζ ξήηξα αλ θαη 

πξνέξρεηαη απφ ηε ζπκθσλία ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ παξέρεη δηθαηψκαηα 

ζηνλ επελδπηή γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηα δηθαηνδνηηθά ζπζηήκαηα ηεο ρψξαο 
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ππνδνρήο. Ζ δπλαηφηεηα απηή απνηέιεζε θαηλνηνκία ησλ ΓΔ, θαζφζνλ ην εζηκηθφ 

δηεζλέο δίθαην ήηαλ αλεπαξθέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ νη επελδπηέο.  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ίζε θαη  δίθαηε κεηαρείξηζε. 

ηελ ππφζεζε Petrobart, ε εηαηξία Petrobart ηζρπξίζηεθε φηη ν Αληηπξφεδξνο ηεο 

Κηξγηδίαο είρε πεηχρεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθδίθαζεο ππφζεζήο ηεο ελαληίνλ θξαηηθήο 

εηαηξίαο ελέξγεηαο, επηθνηλσλψληαο θαη επεξεάδνληαο ην εζληθφ δηθαζηήξην. Ζ 

Petrobart ππνζηήξημε φηη απηή ε παξέκβαζε ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ επελδπηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ. 

Σν Γηθαζηήξην αλ θαη ζπκθψλεζε κε ην επηρείξεκα απηφ, σζηφζν, δελ πξνρψξεζε ζε 

νπζηαζηηθή αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξήηξαο Αληίζεηα, ην Γηθαζηήξην δηαπίζησζε 

φηη αλσηέξσ παξέκβαζε ζην εζληθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα ζπληζηά παξαβίαζε ηεο 

δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο. 

 Σν βαζηθφ θξηηήξην ησλ απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

ηζρπξηζκψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ επελδπηή εληφο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο είλαη ην θξάηνο δηθαίνπ. Θα πξέπεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

λα δηαζέηνπλ λνκνζεζία, πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο επελδπηέο λα πξνζηαηεχνπλ ηα 

ζπκβαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. Ζ πξνζηαζία απηή ζα πξέπεη λα 

αθνξά θαη ηελ δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία κέζσ θαηαςεθηζηηθψλ απνθάζεσλ αιιά θαη 

ην ζηάδην ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο Ζ ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηή κε ην χληαγκα θαη πξνζηηή ζηνπο επελδπηέο. Ζ ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ 

θαζίζηαηαη εθηθηή, κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο δηθνλνκηθήο λνκνζεζίαο. Έλα 

απνηειεζκαηηθφ κέζν πξνζηαζίαο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ επελδπηψλ δηεθδίθεζεο, απαηηεί θαη δεπηεξνγελείο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο, 

πξνθεηκέλνπ νη αξρέο θαη νη ζθνπνί ηεο δηθνλνκηθήο λνκνζεζίαο λα παξέρνπλ ζηνπο 

επελδπηέο έλα απνηειεζκαηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ λα κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ 

ζηα εζληθά δηθαζηήξηα. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ θαη κε ηα 

ειάρηζηα δηεζλή πξφηππα απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ. 

 Ζ δπζθνιία είλαη λα αλαγλσξίζεη θαλείο ηα θξηηήξηα
331

 πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαγλσζζεί εάλ ην ζχζηεκα δηθνλνκηθήο 

πξνζηαζίαο είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη επαξθέο. Έρνληαο ππφςε ην θείκελν θαη ην 

ζθνπφ ηεο πλζΥΔ, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ζεσξεί φηη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

είλαη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα. Οξγαλσκέλν ζχζηεκα λνείηαη, απηφ, πνπ παξέρεη 
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έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην, αιιά δελ παξέρεη εγγπήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ππνζέζεηο. Θα πξέπεη λα ηεξεί ηα δηεζλή πξφηππα κε ηελ έλλνηα φηη νη αηέιεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη φρη απφ ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο. Πξέπεη λα 

είλαη πξννδεπηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη ε λνκνζεζία, πνπ δηέπεη ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο 

ζα πξέπεη λα εθζπγρξνλίδεηαη θαη λα αλαζεσξείηαη ηαθηηθά. Χζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαζεψξεζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα γηα λα ηεξείηαη ε αξρή 

ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ. ηαλ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο ιακβάλεη θαηάιιεια 

κέηξα γηα λα αλαγλσξίζεη θαη λα δηνξζψζεη αλεπάξθεηεο θαη αηέιεηεο ηεο λνκνζεζίαο 

ηνπ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξφνδνο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο πξέπεη ην ζχζηεκα λα 

είλαη πξαθηηθφ θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο επελδπηέο λα πξνζθχγνπλ ζε απηφ θαηά ηελ 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο.  

 

ΗΗΗ.Α.10 Τπνρξέωζε κε εθαξκνγήο κέηξωλ αζύκβαηωλ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΠΟΔ  

 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 26, ε εθαξκνγή απφ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο 

ελφο επελδπηηθνχ κέηξνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 

παξάγξαθνη 1 θαη 2, ζε κηα επέλδπζε ελφο επελδπηνχ άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, ε 

νπνία ππάξρεη θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθαξκνγήο απηήο, ζεσξείηαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξν 5 παξάγξαθνη 3 θαη 4, σο παξάβαζε κηαο ππνρξέσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο βάζεη ηνπ παξφληνο κέξνπο
332

. 

 Σα επελδπηηθά κέηξα ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, πνπ δελ είλαη ζπκβαηά κε ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΠΟΔ έρνπλ αλαιπζεί αλσηέξσ. Ζ ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ξχζκηζεο ζπλίζηαηαη ζην φηη νη επελδπηέο κπνξνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηα ζρεηηθά 

κέηξα. Ζ δπλαηφηεηα απηή δελ ζα ήηαλ εθηθηή ρσξίο ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε. Ο 

ιφγνο είλαη φηη νη ηδηψηεο επελδπηέο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ ΠΟΔ, δεδνκέλνπ φηη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θξάηε 

κέιε θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε θπβεξλεηηθά κέηξα. Με ηε ξχζκηζε απηή ε εθαξκνγή, 

κε ζπκβαηψλ κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΠΟΔ επελδπηηθψλ κέηξσλ, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην εκπφξην εκπίπηεη ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ θαη κπνξνχλ νη επελδπηέο λα 
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ηηο ακθηζβεηήζνπλ, θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ κεηαμχ επελδπηή θαη 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο (άξζξν 26 ηεο πλζΥΔ). Γεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ είλαη θαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ ΠΟΔ, νη 

επελδπηέο κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο γηα ηα επελδπηηθά 

κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην. 

  

 

ΙΙI. Β Τποχρϋωςη προςταςύασ ςτην περύπτωςη τησ Απαλλοτρύωςησ  

 

 Ζ πξνζηαζία ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζε πεξίπησζε απαιινηξίσζεο
333

 απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ησλ επελδπηηθψλ δηαηάμεσλ. Αλ θαη ν θίλδπλνο ησλ 

απαιινηξηψζεσλ, πνπ νθείινληαη ζε πνιηηηθά θίλεηξα έρεη κεησζεί ζεκαληηθά θαηά 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, δηφηη, πιένλ, θαλφλαο απνηειεί ε ηδησηηθνπνίεζε ή ε 

απνθξαηηθνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, σζηφζν ππάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα 

απαιινηξίσζεο γηα κε πνιηηηθνχο ιφγνπο (Π.ρ. θαηαζθεπή ελφο λένπ δξφκνπ ή ελφο 

θηηξίνπ).  

 Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δηάθνξα είδε απαιινηξίσζεο.
334

 ην πιαίζην ηεο 

γλήζηαο απαιινηξίσζεο ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ μέλνπ επελδπηή, επί ηεο 

επέλδπζήο ηνπ, κεηαθέξνληαη ζην θξάηνο ππνδνρήο κε κηα ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο 

ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ. ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, ν μέλνο επελδπηήο απνθηά έλα 

αθίλεην ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα απαιινηξηψλεηαη απφ ην θξάηνο ππνδνρήο. Δπίζεο, 

γλήζηα απαιινηξίσζε ζεσξείηαη θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν επελδπηήο 

απνθηά κεηνρέο ζε κηα εηαηξία ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο θαη ελ ζπλερεία νη κεηνρέο 

απηέο απνθηψληαη απφ ην θξάηνο ππνδνρήο κε πξάμε εζσηεξηθνχ δηθαίνπ.  

 Ζ δεχηεξε κνξθή απαιινηξίσζεο, ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο επελδπηηθνχ 

δηθαίνπ είλαη ε ιήςε κέηξσλ, ηα νπνία ρσξίο λα νδεγνχλ ζε ζηέξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ μέλνπ επελδπηή ή ηεο επέλδπζεο ηνπ θαη ζε κεηαθνξά απηήο ζην θξάηνο 

ππνδνρήο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζηέξεζε απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο επέλδπζήο ηνπο ή πεξηνξίδνπλ ππέξκεηξα ηνλ έιεγρν επί ηεο επελδχζεψο ηνπο.
335
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Κιαζζηθφ παξάδεηγκα ιαλζάλνπζαο απαιινηξίσζεο απνηειεί ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο κηαο μέλεο επέλδπζεο απφ ην θξάηνο ππνδνρήο, πνπ εκπνδίδεη ηνλ 

επελδπηή λα αζθήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ελψ δελ ηνπ ζηεξεί ηελ 

ηδηνθηεζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.
336

 

 χκθσλα κε ην άξζξν 13, νη επελδχζεηο κπνξνχλ λα απαιινηξησζνχλ κφλνλ 

εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ απαιινηξίσζε πξέπεη λα είλαη πξνο 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο δηαθξίζεηο, ζχκθσλα κε ηε δένπζα 

λφκηκε δηαδηθαζία θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηαβνιή άκεζεο, επαξθνχο θαη 

απνηειεζκαηηθήο απνδεκίσζεο. Ζ απνδεκίσζε απηή ηζνχηαη πξνο ηε δίθαηε αγνξαία 

αμία ηελ νπνία είρε ε απαιινηξησκέλε επέλδπζε ακέζσο πξηλ γίλεη γλσζηή ε 

απαιινηξίσζε ή ε επηθείκελε απαιινηξίσζε, θαηά ηξφπν ψζηε λα επεξεαζηεί ε αμία 

ηεο επέλδπζεο (ζην εμήο αλαθέξεηαη σο «εκεξνκελία απνηίκεζεο»). Ζ ελ ιφγσ 

δίθαηε αγνξαία αμία ππνινγίδεηαη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ επελδπηή, ζε ειεπζέξσο 

κεηαηξέςηκν λφκηζκα βάζεη ηεο αγνξαίαο ηηκήο ζπλαιιάγκαηνο. 

 Οη ρψξεο εμαγσγήο θεθαιαίσλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε απνδεκίσζε πξέπεη λα 

αληηζηνηρεί ζηελ δίθαηε αγνξαία αμία, ελψ νη ρψξεο εηζαγσγήο θεθαιαίσλ 

απνδέρνληαη φηη ε απνδεκίσζε πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε θάηη ιηγφηεξν απφ ηελ δίθαηε 

αγνξαία αμία, ελψ νη φξνη θαηαβνιήο θαη απνπιεξσκήο ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο 

ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πεξηζψξηα επειημίαο ζηα θξάηε.
337

 

 Δπηπιένλ, ν επελδπηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλεμέηαζε ηεο 

απνηίκεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ην 

δίθαην ηεο ρψξαο ππνδνρήο απφ δηθαζηηθή ή άιιε αξκφδηα θαη αλεμάξηεηε αξρή ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο.
338

  

 Ζ αδπλακία ησλ θξαηψλ λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

ηεο απνδεκίσζεο ήηαλ εκθαλήο απφ ην 1962. Δηδηθφηεξα, ζην Φήθηζκα 1803 ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηε κφληκε θπξηαξρία επί ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ 

νξίζηεθε φηη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ε θαηάιιειε απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε 

ηεο απαιινηξίσζεο. Ζ έλλνηα φκσο ηεο θαηάιιειεο απνδεκίσζεο ήηαλ εμαηξεηηθά 

αφξηζηε θαη απνηέιεζε αληηθείκελν ακθηζβεηήζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Σν 
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ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαηέζηε ηδηαίηεξα ακθηζβεηνχκελν ην 1974 φηαλ ν Υάξηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ φξηζε φηη ε απνδεκίσζε ηεο 

απαιινηξίσζεο ζα ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ εζληθψλ δηθαίσλ.
339

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε αλαθέξεη, επίζεο, φηη πξνο απνθπγήλ 

ακθηζβεηήζεσλ, ε απαιινηξίσζε πεξηιακβάλεη θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλα 

ζπκβαιιφκελν κέξνο απαιινηξηψλεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο εηαηξείαο ή 

επηρείξεζεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, ζηελ νπνία έλαο επελδπηήο νπνηνπδήπνηε άιινπ 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο έρεη επέλδπζε, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο θπξηφηεηαο 

κεηνρψλ. Σν ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα λα αλαγλσξηζηεί, απφ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην, 

ε χπαξμε απαιινηξίσζεο είλαη ν βαζκφο θαηνρήο ή ειέγρνπ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ επελδπηή, πνπ απνθηάηαη ιφγσ ηεο επηβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ 

απφ ην ζπκβαιιφκελν θξάηνο. Ζ αλσηέξσ θαηνρή ή έιεγρνο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

κεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Σν 

Γηαηηεηηθφ δηθαζηήξην έρεη θξίλεη φηη ε κε πιεξσκή απμεκέλσλ ηηκνινγίσλ 

ελέξγεηαο δελ απνηειεί απαιινηξίσζε ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε πεξί απαιινηξίσζεο 

ηεο πλζΥΔ. ηε ππφζεζε Nycomb Synergetics Techonology Holding AB (Nycomb) 

v. Republic of Latvia, ν ελάγσλ – πξνζθεχγσλ επελδπηήο (Nycomb) ηζρπξίζηεθε φηη 

ε κε πιεξσκή ησλ ζπκθσλεζέλησλ αιιά απμεκέλσλ ηηκνινγίσλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηελ εηαηξία Latvenergo (Γεκνθξαηία ηεο Λεηνλίαο) απνηεινχζε 

έκκεζε απαιινηξίσζε δηφηη αθαηξνχζε απφ ηελ εηαηξία Windau (ζηελ νπνία 

ζπκκεηείρε ε Nycomb) έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ εζφδσλ ηεο απφ πσιήζεηο 

ελέξγεηαο
340

. Ζ κείσζε ησλ εζφδσλ θαζηζηνχζε κε βηψζηκε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξίαο θαη κε απνδνηηθή ηελ ελεξγεηαθή επέλδπζε. Ζ Λεηνλία, πξψηνλ, αξλήζεθε 

φηη ππάξρεη απαιινηξίσζε, θαζφζνλ ε εηαηξία Latvenergo δελ απνηεινχζε δεκφζην 

θνξέα, δεχηεξνλ, ηζρπξίζηεθε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηζρπξηζκφο ηνπ ελάγνληνο δελ 

απνηεινχζε θαηνρή ή έιεγρν ηεο εηαηξίαο θαη ηξίηνλ, ζεψξεζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

απψιεηα εζφδσλ δελ θαζηζηνχζε ηελ εηαηξία κε βηψζηκε. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην, 

έθξηλε βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο θαηνρήο θαη ηνπ ειέγρνπ, πνπ θαίλεηαη λα απνηειεί 
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θαη ην κνλαδηθφ γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ επελδπηή ζηελ πεξίπησζε 

ηεο απαιινηξίσζεο.
341

   

 Οκνίσο, ζηελ ππφζεζε Petrobart v. Γεκνθξαηία ηεο Κηξγηδίαο,
342

 ε 

πξνζθεχγνπζα επηθαιέζηεθε ηελ δηάηαμε πεξί απαιινηξίσζεο.
343

 Ζ Petrobart είρε 

ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ θξαηηθή αλψλπκε εηαηξεία Kyrgyzgazmunaizat (KZM), 

ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά πνζφηεηαο 200.000 ηφλσλ ζπκππθλσκέλνπ 

αεξίνπ, ε νπνία επξφθεηην λα παξαδνζεί ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζα 

πιεξσλφηαλ ζε θαζνξηζκέλε ηηκή. Ζ Petrobart, ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο 

παξέδσζε πεξίπνπ πνζφηεηα 17.205 ηφλσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε KGM γηα ηελ νπνία 

εθδφζεθαλ πέληε ηηκνιφγηα ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.457.620 δνιαξίσλ. Ζ KGM πιήξσζε 

κφλν ηα δχν απφ ηα πέληε ηηκνιφγηα ζπλνιηθνχ χςνπο 951.976 δνιαξίσλ. Χο 

απνηέιεζκα, ε Petrobart δελ παξέδσζε ηηο ππφινηπεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

αλέιαβε λνκηθή δξάζε ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ. Ζ Petrobart ηζρπξίζηεθε φηη ε 

θπβέξλεζε εθδίδνληαο λνκνζεηηθέο πξάμεηο, πνπ ξχζκηδαλ ηε κεηαβίβαζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο KGM, αιιά φρη ηηο ππνρξεψζεηο, θαηέζηεζε ηελ 

επέλδπζε ηεο πξνζθεχγνπζαο νηθνλνκηθά αζχκθνξε. Δπηπξνζζέησο, ε 

πξνζθεχγνπζα ηζρπξίζηεθε φηη ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο είρε απαιινηξησζεί θαη φηη 

ηα κέηξα, πνπ έιαβε, ε θπβέξλεζε ηεο Κηξγηδίαο ηζνδπλακνχζαλ κε έκκεζε 

απαιινηξίσζε. Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην εμέηαζε ηα κέηξα θαηά ηελ πεξίνδν απφ 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1998 κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 1999 (εκεξνκελία πηψρεπζεο ηεο 

ΚGM) πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί γηα ην εάλ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

απαιινηξίσζεο.  

 Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ην άξζξν 13 ηεο πλζΥΔ παξέρεη 

πξνζηαζία φρη κφλν αλαθνξηθά κε ηελ απαιινηξίσζε, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηα κέηξα 

πνπ έρνπλ ηζνδχλακν, κε απαιινηξίσζε, απνηέιεζκα.
344

 Δπίζεο, δηαπίζησζε φηη δελ 

ππήξρε απαιινηξίσζε ηεο επέλδπζεο ηεο Petrobart. Χζηφζν, απνδέρηεθε ην γεγνλφο 

φηη ηα κέηξα, πνπ ειήθζεζαλ απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο ηεο Κηξγηδίαο αλ θαη είραλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζθεχγνπζα, ζθνπφ είραλ ηε κεηαθνξά νηθνλνκηθψλ 

αμηψλ απφ ηελ Petrobart ζηελ Γεκνθξαηία ηεο Κηξγηδίαο
345

. Σν Γηαηηεηηθφ 
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Γηθαζηήξην ζεψξεζε φηη ηα κέηξα, πνπ ειήθζεζαλ αλ θαη δελ ζπλππνιφγηδαλ ηα 

λφκηκα ζπκθέξνληα ηνπ επελδπηή δελ απνηεινχζαλ έκκεζε απαιινηξίσζε. 

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο απαιινηξίσζεο ήηαλ θαη νη ππνζέζεηο 

Yukos Universal Limited θαηά Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, Hulley Enterprises Limited 

(CYPRUS) θαηά Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, Veteran Petroleum Limited (CYPRUS) θαηά 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. Ζ Yukos δεκηνπξγήζεθε σο αλψλπκε εηαηξεία ην 1993 θαη 

ηδησηηθνπνηήζεθε ην 1995, κε δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ Yuganskneftegaz (YNG) ήηαλ ε θχξηα ζπγαηξηθή ηεο αλσηέξσ 

εηαηξίαο. Οη ελάγνπζεο θαηήγγεηιαλ φηη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003, ε Ρσζία έιαβε 

ζεηξά απφ κέηξα, πνπ νδήγεζαλ ηελ Yukos λα θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2006. Ζ Yukos δηαγξάθεθε απφ ην κεηξψν ησλ εηαηξεηψλ ην Ννέκβξην ηνπ 2007 

θαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία εζληθνπνηήζεθαλ. Οη ξσζηθέο θξαηηθέο εηαηξείεο 

Gazprom θαη Rosneft απέθηεζαλ ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Yukos. 

Μεηαμχ ησλ κέηξσλ, πνπ ζεσξνχληαη φηη παξαβίαζαλ ηελ πλζΥΔ, ήηαλ ε πνηληθή 

δίσμε κειψλ ηεο εηαηξίαο γηα ππεμαίξεζε, απάηε, πιαζηνγξαθία θαη θνξνδηαθπγή. 

χκθσλα κε ηνπο ελάγνληεο, ε Ρσζία πξνρψξεζε ζε επαλεθηηκήζεηο θφξσλ, ζηελ 

επηβνιή Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, πξφζηηκα, απείιεζε λα αλαθαιέζεη ηηο άδεηεο 

ηνπο θαη ηνπο αλάγθαζε λα πνπιήζνπλ ηελ YNG, ηελ πην ζεκαληηθή εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο. Ηζρπξίζηεθαλ φηη, καδί κε ηελ παξελφριεζε ζηειερψλ ηεο Yukos, ηα 

αλσηέξσ κέηξα απνηεινχζαλ παξαβίαζε ηεο δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο θαη 

έκκεζε απαιινηξίσζε ησλ επελδχζεσλ ησλ αηηνχλησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 

1 ηεο πλζΥΔ.  

 Ζ αλσηέξσ ππφζεζε εμειίρζεθε ζε ηξεηο παξάιιειεο δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ζηηο νπνίεο νη πξνζθεχγνπζεο ήηαλ ε Hulley Enterprises Limited (Κχπξνο), ε Yukos 

Limited (Isle of Man) θαη ε Veteran Petroleum Limited (Κχπξνο), πνπ θαηείραλ ην 

70,5 ηνηο εθαηφ ησλ κεηνρψλ ηεο Yukos. Οη δηαηηεζίεο θηλήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

πλζXE ην 2005, ελψ ην αίηεκα ηνπο αθνξνχζε απνδεκίσζε 114 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ αλσηέξσ ηξηψλ ππνζέζεσλ ηα Γηαηηεηηθά Γηθαζηήξηα 

έθξηλαλ φηη νη ζπιιήςεηο, νη θνξνινγηθέο επαλεθηηκήζεηο, ηα πξφζηηκα θαη ε 

αλαγθαζηηθή πψιεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ηεο Yuganskneftegaz, κεηαμχ 

άιισλ κέηξσλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηηο πξνζθεχγνπζεο, απνηεινχζαλ έκκεζε 
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απαιινηξίσζε ηεο Yukos, θαηά παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Ρσζίαο ζην πιαίζην 

ηεο πλζΥΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο
346

.  

 

ΙΙΙ.Γ Τποχρϋωςη αποζημύωςησ ςε ειδικϋσ περιςτϊςεισ 

 

 Σν άξζξν 12 αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία απφ ηελ έλνπιε ζχγθξνπζε. Ζ 

δηάηαμε απηή έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο, νη νπνίνη αλεζπρνχλ 

φηη ε ρψξα ππνδνρήο δελ έρεη αθφκε θζάζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πνιηηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ν θίλδπλνο εζσηεξηθψλ ελφπισλ 

ζπγθξνχζεσλ ή αθφκα θαη πνιέκσλ κε άιιεο ρψξεο. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε πνιέκνπ ή άιιεο 

έλνπιεο ζχγθξνπζεο,
347

 κηαο θαηάζηαζε εζληθήο αλάγθεο, πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ ή 

άιισλ παξφκνησλ γεγνλφησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

πλζήθεο, ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο παξέρεη ζηνπο μέλνπο επελδπηέο, ηελ 

πην επλντθή απνθαηάζηαζε, απνδεκίσζε, ακνηβή ή άιιε δηεπζέηεζε, πνπ παξέρεηαη 

ζε θάζε επελδπηή. Χο εθ ηνχηνπ, ε ππνρξέσζε ηεο ρψξαο λα απνδεκηψζεη ηνπο 

μέλνπο επελδπηέο, ππάξρεη κφλν αλ ε ρψξα ππνδνρήο απνθαζίδεη λα απνδεκηψζεη 

ηνπο επελδπηέο ηεο  ή ηνπο επελδπηέο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θξάηνπο.
348

  

 Δπίζεο, θαζηεξψλεηαη ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα 

απνδεκησζνχλ νη μέλνη επελδπηέο ζε ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο. Οη μέλνη επελδπηέο ζα 

ιακβάλνπλ άκεζε, επαξθή θαη απνηειεζκαηηθή απνθαηάζηαζε ή απνδεκίσζε απφ 

ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ππνδνρήο, εθφζνλ ππνζηνχλ κηα απψιεηα, πνπ απνξξέεη 

απφ ηελ επίηαμε ηεο επέλδπζεο, ή αδηθαηνιφγεηε θαηαζηξνθή ηνπ επελδχζεσλ απφ 

ηηο αξρέο ή δπλάκεηο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

 

 

 

                                                 
346

 Permanent Court of Arbitration (Final Award) ηεο 18.07.2014, Τπφζεζε No. AA 227/2014, Yukos 
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 Άξζξν 12 παξ.1 ηεο πλζΥΔ. 
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ΙΙΙ.Δ Τποχρϋωςη ελεύθερησ μεταφορϊσ επενδυτικών κεφαλαύων 

 

 Έλα ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο είλαη ν θίλδπλνο λα 

κελ είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξνπλ θεθάιαηα, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επελδχζεηο ηνπο 

ζε άιιε ρψξα. Ο θίλδπλνο απηφο ππάξρεη ζε ρψξεο κε πςειφ πιεζσξηζκφ, κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, επξέσο θπκαηλφκελεο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο, ή αλεπαξθή ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα.
349

  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ππνρξεψλεη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε λα επηηξέπνπλ 

ηελ ειεχζεξε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε ειεπζέξσο κεηαηξέςηκν 

λφκηζκα
350

. Οη κεηαθνξέο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

α) ην αξρηθφ θεθάιαην θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθφ θεθάιαην γηα ηε ζπληήξεζε θαη 

ηελ αλάπηπμε κηαο επέλδπζεο,  

β) ηηο απνδφζεηο,  

γ) ηηο πιεξσκέο πνπ θαηαβάιινληαη βάζεη ζπκβάζεσο,  

δ) ην πξντφλ ηεο πψιεζεο ή ηεο ξεπζηνπνίεζεο ηεο επέλδπζεο ή ηκήκαηνο απηήο,  

ε) ηηο πιεξσκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηεπζέηεζε δηαθνξψλ,  

ζη) ηηο θαηαβνιέο απνδεκηψζεσλ γηα απψιεηεο ή γηα απαιινηξηψζεηο. 

 Ζ κεηαθνξά θαη ε κεηαβίβαζε ησλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, ελψ ην άξζξν 14 ηεο πλζΥΔ εγγπάηαη ηελ άκεζε, ζε ειεπζέξσο 

κεηαηξέςηκν λφκηζκα θαη κε ηε ηξέρνπζα ηηκή ζπλαιιάγκαηνο κεηαθνξά ησλ 

θεθαιαίσλ
351

.  

 

ΙΙΙ.Ε Ελεύθερη μεταφορϊ προςωπικού  

 

 Έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο,
352

 εμεηάδεη κε θαιή πίζηε ηηο αηηήζεηο επελδπηψλ 

απφ άιια ζπκβαιιφκελε κέξε θαη ζηειερψλ, πνπ απαζρνινχληαη απφ ηνπο ελ ιφγσ 

επελδπηέο γηα είζνδν θαη πξνζσξηλή παξακνλή ζηελ επηθξάηεηά ηνπ. Δηδηθφηεξα ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο επηηξέπεη ηελ απαζρφιεζε ζηειερψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ηζαγέλεηα θαη ηελ ππεθνφηεηά ηνπο, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ελ ιφγσ ζηειέρε έρνπλ άδεηα 
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εηζφδνπ, παξακνλήο θαη εξγαζίαο. Ζ αλσηέξσ πεξίπησζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ 

παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ απφ εκπεηξνγλψκνλεο ελέξγεηαο. 

 

ΙΙΙ. Σ Δυνατότητεσ εξαιρϋςεων 

  

 Ηζηνξηθά ην Γηεζλέο Γίθαην ησλ μέλσλ επελδχζεσλ πεξηειάκβαλε ηε ξήηξα 

«άξλεζεο ησλ σθειεκάησλ», πξνθεηκέλνπ λα απνθιείζεη ηξίηα κέξε απφ ηε 

δπλαηφηεηα ηνπο λα επσθειεζνχλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο, ρσξίο λα 

ππνρξενχληαη λα ηεξήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξήηξα έρεη 

εξκελεπζεί σο έλα κέηξν δηαζθάιηζεο ζηελ πεξίπησζε, πνπ πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, 

επηζπκνχλ λα επλνεζνχλ, παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζπκβαιιφκελα, ζε κηα ζπλζήθε 

κέξε, δελ επηζπκνχλ λα ηνπο επλνήζνπλ
353

 ηελ πεξίπησζε ησλ δηκεξψλ επελδπηηθψλ 

ζπκθσληψλ έπξεπε λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη νπζηαζηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

επελδπηή θαη ηνπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο. 

 Οη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο κε ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξναγσγή ησλ επελδχζεσλ 

δελ εθαξκφδνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. 

Δηδηθφηεξα, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα εμαηξεί 

απφ ηα επεξγεηήκαηα ηνπ κέξνπο απηνχ: 

1. Έλα λνκηθφ θνξέα, εάλ απηφο αλήθεη ζε ή ειέγρεηαη απφ πνιίηεο ή ππεθφνπο 

ηξίηνπ θξάηνπο θαη εάλ δελ αλαπηχζζεη ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ζην νπνίν είλαη νξγαλσκέλνο ή 

2. Μηα επέλδπζε, εάλ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ πξνβαίλεη ζηελ εμαίξεζε 

απνδείμεη φηη ε επέλδπζε απηή έρεη δηελεξγεζεί απφ επελδπηή ηξίηνπ θξάηνπο κε ην 

νπνίν ην ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ πξνβαίλεη ζηελ εμαίξεζε 

α) Γελ δηαηεξεί δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ή 

β) Θεζπίδεη ή δηαηεξεί κέηξα ηα νπνία: 

i) Απαγνξεχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κε ηνλ επελδπηή ηνπ ελ ιφγσ 

θξάηνπο ή 

ii) Θα παξαβηάδνληαλ ή ζα παξαθάκπηνληαλ εάλ ηα πιενλεθηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ παξέρνληαλ ζηνπο επελδπηέο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο ή ζηηο 

επελδχζεηο ηνπο.
354
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 Άξζξν 17 ηεο πλζΥΔ. 



138 

 

 Σν άξζξν 17
355

 πλζΥΔ επηηξέπεη ζε έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο λα αξλεζεί ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ επελδπηή ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε λνκηθέο νληφηεηεο, πνπ αλήθνπλ θαη ειέγρνληαη απφ 

πνιίηεο ή ππεθφνπο ηξίηνπ θξάηνπο θαη δελ αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ζην νπνίν είλαη 

νξγαλσκέλεο.
356

  

 Ζ πξψηε εμαίξεζε επεξεάδεη κφλν ηηο λνκηθέο νληφηεηεο θαη απαηηεί ηελ 

εθπιήξσζε δχν πξνππνζεζεσλ πξνθεηκέλνπ ε ρψξα ππνδνρήο λα εμαηξέζεη λνκίκσο 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επελδπηψλ Πξψηνλ, ζα πξέπεη ν επελδπηήο – λνκηθή 

νληφηεηα λα θαηέρεηαη ή λα ειέγρεηαη απφ πνιίηεο ή ππεθφνπο ηξίηνπ θξάηνπο. Ζ 

έλλνηα ηνπ ηξίηνπ θξάηνπο δελ πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηε πλζΥΔ, αιιά 

ελλνείηαη ζην άξζξν 1 παξ. 7 ηεο πλζΥΔ ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, κε ηελ έλλνηα φηη ηξίην θξάηνο λνείηαη ην θξάηνο, πνπ δελ 

είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε αλαθέξεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ν επελδπηήο δελ πξαγκαηνπνηεί νπζηψδεηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζην ζπκβαιιφκελν κέξνο πνπ έρεη νξγαλσζεί. Οη δχν απηέο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα 

ηζρχνπλ ζσξεπηηθά γηα λα ελεξγνπνηεζεί ην δηθαίσκα εμαίξεζεο. 

 Δπίζεο, ηα δηθαηψκαηα ηνπ επελδπηή δελ ελεξγνπνηνχληαη εάλ ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ πξνβαίλεη ζηελ εμαίξεζε απνδείμεη φηη ε επέλδπζε απηή 

έρεη δηελεξγεζεί απφ επελδπηή ηξίηνπ θξάηνπο κε ην νπνίν δελ δηαηεξεί πιένλ 

δηπισκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή αλαθεξφκαζηε ζε 

λνκηθέο νληφηεηεο  πνπ ηθαλνπνηνχλ ην θξηηήξην ηεο εζληθφηεηαο αιιά θαηέρνληαη ή 

ειέγρνληαη απφ πνιίηεο ηξίηνπ θξάηνπο κε έλα ηξφπν κε απνδεθηφ απφ ηε ρψξα 

ππνδνρήο. Ζ ηδηνθηεζία ή ν έιεγρνο δελ είλαη απνδεθηφο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

εκπιέθεηαη ηξίην θξάηνο κε ην νπνίν ε ρψξα ππνδνρήο δελ δηαηεξεί δηπισκαηηθέο ή 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο.     

 Σν άξζξν 17 πλζΥΔ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαη λα εθαξκφδεηαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έλλνηα ηνπ επελδπηή θαζψο νξίδεη ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο γηα 

ηνλ επελδπηή ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο πλζΥΔ.  

 θνπφο ηεο πλζΥΔ είλαη λα ηδξχζεη λνκηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζεη ηε καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, πνπ ζα βαζίδεηαη 
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ζε ζπκπιεξσκαηηθά θαη ακνηβαία νθέιε. ην πιαίζην απηφ, νη αλσηέξσ εμαηξέζεηο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο. Ζ καθξνρξφληα νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ακνηβαία νθέιε δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε έλα θξάηνο κε 

ην νπνίν ε ρψξα ππνδνρήο δελ δηαηεξεί νπζηψδεηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ή γεληθφηεξα 

δηπισκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο.  

 Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη δχν αλσηέξσ εμαηξέζεηο δηαθνξνπνηνχληαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ εμαίξεζε ιφγσ κε χπαξμεο δηπισκαηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ απνλέκεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο αλαθνξηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα 

πεξηζηαηηθά ζην ζπκβαιιφκελν κέξνο, ελψ ζηελ πξψηε εμαίξεζε ην βάξνο απφδεημεο 

νξίδεηαη κε νπδέηεξν ηξφπν. Σν βάξνο απφδεημεο ελφο ηζρπξηζκνχ ζηε δηεζλή 

δηαηηεζία βαξχλεη ην πξνζθεχγνλ κέξνο βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ onus 

probandi incumbit actori. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ αξρή, ν ελάγσλ ή πξνζθεχγσλ 

βαξχλεηαη κε ην βάξνο ηεο απφδεημεο γηα λα απνδείμεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ επελδπηή θαη 

λα επλνεζεί απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ κέξνπο ΗΗΗ ηεο πλζΥΔ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαηηεηηθήο επίιπζεο ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ. 

 Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν πξνζθεχγσλ αλακέλεηαη λα θέξεη ην βάξνο ηεο 

απφδεημεο φηη ειέγρεη άκεζα ή έκκεζα κηα επέλδπζε. 
357

 Δληνχηνηο φηαλ ν 

ελαγφκελνο ζεσξεί φηη ν πξνζθεχγσλ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εμαηξνχκελσλ 

επελδπηψλ, έηζη ψζηε λα δχλαηαη λα ελεξγνπνηήζεη ην δηθαίσκα εμαίξεζεο, ηφηε ην 

θξάηνο ελαγφκελνο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο γηα λα απνδείμεη ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ εμαίξεζε. Σελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε πηνζεηεί ε 

δεχηεξε εμαίξεζε αλαθνξηθά κε ηε κε δηαηήξεζε νηθνλνκηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ. Σν βάξνο ηεο απφδεημεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δηθνλνκηθφ δήηεκα ζε 

ζρέζε κε ηελ πξψηε εμαίξεζε, θαζφζνλ είλαη δχζθνιν γηα ην ελαγφκελν θξάηνο λα 

θαζνξίζεη ηελ ηδηνθηεζία θαη ηνλ έιεγρν λνκηθψλ νληνηήησλ ζε δηαθνξεηηθέο 

δηθαηνδνηηθέο ηάμεηο. Δπίζεο, ν πξνζθεχγσλ γλσξίδεη κε αθξίβεηα ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξεί κε επρέξεηα λα απνδείμεη ηε δηελέξγεηα ηνπο, ελψ ε 

δπλαηφηεηα απηή κπνξεί λα κελ είλαη πξνζβάζηκε απφ ην ελαγφκελν θξάηνο.  

Παξφια απηά, ην θξηηήξην ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία δελ 

δηθαηνινγεί ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλφλσλ αλαθνξηθά κε ην βάξνο ηεο απφδεημεο, 

δηφηη ην ελ ιφγσ θξάηνο κπνξεί λα αηηεζεί ηελ γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ ζηελ πεξίπησζε, πνπ απηά δελ δεκνζηεπηνχλ. Δπηπιένλ, ην Γηαηηεηηθφ 

                                                 
357

 Σειηθή πξάμε ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο, φπ. παξ. Δξκελεπηηθή Γήισζε 3. 



140 

 

Γηθαζηήξην δχλαηαη λα αηηεζεί ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ δηεπθξηλήζεσλ 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ εμαηξέζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθεχγσλ δελ 

παξάζρεη ηηο αλσηέξσ δηεπθξηλήζεηο, ην γεγνλφο απηφ εθηηκάηαη απφ ην Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην αξλεηηθά θαη ελαληίνλ ηνπ πξνζθεχγνληνο, εμαλαγθάδνληαο ηνλ επελδπηή 

λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ πιηθφ.   

 Ζ πλζΥΔ δελ πεξηιακβάλεη νξηζκφ αλαθνξηθά κε ηνλ φξν «ζεκαληηθέο ή 

νπζηψδεηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο». πσο πξναλαθέξζεθε ζθνπφο ηεο πξψηεο 

εμαίξεζεο είλαη λα απνθιείζεη επελδπηέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηαρξεζηηθά ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ησλ επελδπηηθψλ δηαηάμεσλ. Χζηφζν, ε έλλνηα ηεο νπζηψδνπο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, 

αιιά κε ηε δηελέξγεηα θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Με άιια ιφγηα κηα 

λνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα δηελεξγεί ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο 

λα απαζρνιεί κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ. Χζηφζν, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε αλαθέξεηαη ζε λνκηθέο νληφηεηεο, πνπ δελ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη δελ ιεηηνπξγνχλ. ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ζρεηηθά κε ην 

εάλ κηα νληφηεηα δηελεξγεί ή φρη νπζηψδεηο δξαζηεξηφηεηεο ζα θξηζεί ζην πιαίζην 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο.
358

 

 Σέινο, θξίζηκν δήηεκα απνηειεί εάλ ε αλσηέξσ έλζηαζε ηνπ, θαζνπ ε 

πξνζθπγή, θξάηνπο απνηειεί δήηεκα ηνπ παξαδεθηνχ ηεο πξνζθπγήο ή δήηεκα 

νπζίαο. ηελ ππφζεζε Yukos tν Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε, αξρηθά φηη ην άξζξν 17 δελ 

ζρεηίδεηαη κε δεηήκαηα δηθαηνδνζίαο  αιιά κε ην βάζηκν ηεο ππφζεζεο. Σν άξζξν 17 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ επελδπηή θαη φρη ζην εάλ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην 

έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίζεη. Χζηφζν, ην δηθαζηήξην ζεκείσζε φηη επεηδή ηα 

κέξε ζεσξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17 ηεο πλζΥΔ σο δήηεκα ηνπ 

παξαδεθηνχ,
359

 ζα πξνρσξήζεη ζηελ εμέηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλζηαζεο ζην 

πιαίζην ηνπ παξαδεθηνχ. 
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IV. Άλλεσ υποχρεώςεισ 

 

IV. Α Υορολογικϋσ υποχρεώςεισ 

  

 Σν πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην θνξνινγνχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαηά 

κήθνο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο. Σα θνξνινγηθά έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 

κηα ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ηηο ρψξεο εμαγσγήο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη ρξεζηκεχνπλ, σο απνδεκίσζε, γηα ηελ εμάληιεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ.
360

 

ηηο ρψξεο εηζαγσγήο ελέξγεηαο ηα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο ζηε βελδίλε θαη άιισλ 

θαπζίκσλ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζπρλά, γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ, ελψ νη θφξνη 

θαηαλάισζεο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ.
361

 

 Δπηπξνζζέησο, ηα επίπεδα θνξνινγίαο θαη γεληθφηεξα ην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο απνηεινχλ ζηνηρεία, πνπ επεξεάδνπλ ην εκπφξην ελέξγεηαο αιιά θαη ηηο 

επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα θαη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα.
362

 

Δμάιινπ, νη επίδνμνη επελδπηέο εζηηάδνπλ ζην επλντθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζεσξήζνπλ ηελ επέλδπζε ηνπο πξνζνδνθφξα θαη ζπκθέξνπζα. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, είλαη γεγνλφο φηη ηα θξάηε επηζπκνχλ λα ειέγρνπλ ηε θνξνινγηθή 

ηνπο πνιηηηθή  πξνθεηκέλνπ ζε έλα κεηαγελέζηεξν ζηάδην λα ειέγρνπλ ηα έζνδα 

ηνπο.
363

 Με άιια ιφγηα, ε θνξνινγηθή πνιηηηθή απνηειεί ην κέξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκφζησλ επελδχζεσλ θαη 

ζηελ πηνζέηεζε δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή.  

 Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε, θπξίσο, δχν κνξθέο θνξνινγίαο. Ζ πξψηε αθνξά 

ηελ θνξνινγία ζηελ εμφξπμε θαη ηελ παξαγσγή (upstream taxation). Ζ κνξθή απηή 

θνξνινγίαο απνηειεί απνδεκίσζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ ηνπ 

πφξσλ θαη αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε, πνπ δηέπεη ην θξάηνο θαη ηνλ επελδπηή (π.ρ. 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο). Ζ δεχηεξε κνξθή αθνξά ηε θνξνινγία ζηα ελεξγεηαθά 

                                                 
360

 Energy Charter Secretariat, Driving Without Petroleum?, A Comparative Guide to Biofuels, Gas-

to-Liquids and Coal-to-Liquids as Fuels for Transportation, Βξπμέιιεο 2007, ζει. 61. 
361
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πξντφληα (downstream taxation) θαη αλαθέξεηαη, θπξίσο ζην θφξν πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, ζηνπο δαζκνχο θαη ζηα ηέιε.
364

  

 Χζηφζν, παξφκνηεο δηαηάμεηο κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαλείο ζηηο δηκεξείο 

ζπκθσλίεο πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ. Ζ πλζΥΔ ζέηεη ηε δηάηαμε πνπ αθνξά ηε 

θνξνινγία ζην θεθάιαην, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «δηάθνξεο δηαηάμεηο» θαη εθηφο 

θεθαιαίσλ, πνπ αθνξνχλ ην εκπφξην θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ, γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη ηελ απξνζπκία ησλ θξαηψλ λα παξαρσξήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα. 

Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 νξίδεη φηη: 

«Δθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, θακία δηάηαμε ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο 

δελ δεκηνπξγεί δηθαηψκαηα νχηε επηβάιιεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηα θνξνινγηθά 

κέηξα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αλαθνινπζίαο κεηαμχ 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη άιισλ ηπρφλ δηαηάμεσλ ηεο ζπλζήθεο, ην παξφλ άξζξν 

ππεξηζρχεη, ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη αλαθνινπζία» 

 Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ήηαλ ε πξνζπάζεηα απνθπγήο 

επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο, πνπ ζα πξνέθππηε απφ δηκεξείο θνξνινγηθέο ζπκθσλίεο. 

Ζ επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ζα πξνέθππηε ζην πιαίζην ηεο ΡΜΔΚ. Οη 

δηαπξαγκαηεπηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο, απηή, πξνρψξεζαλ ζε κηα δηαηχπσζε 

πεξηνξηζηηθή. Χο εθ ηνχηνπ, ε ξχζκηζε δελ επηβάιεη ππνρξεψζεηο αιιά νχηε θαη 

δεκηνπξγεί δηθαηψκαηα, ελψ ππεξηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κε άιιεο 

δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηηο άιιεο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ.  Γηα παξάδεηγκα θαη ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πλζήθεο γηα ηνπο επελδπηέο, ην άξζξν 21 δεκηνπξγεί δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αλσηέξσ πξνζηαζία, ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο επελδπηηθήο ζπκθσλίαο.
365

 

 Ο θαλφλαο πνπ ηίζεηαη απφ ηε δηάηαμε 21 ηεο πλζΥΔ είλαη φηη ηα 

θνξνινγηθά κέηξα αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο 

πλζΥΔ, ελψ ν θαλφλαο απηφο ππεξηζρχεη έλαληη νπνηαζδήπνηε άιιεο δηαηάμεσο ηεο 

πλζΥΔ. Απφ ην αλσηέξσ απζηεξφ θαλφλα, πνπ επλνεί ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ηππνπνηνχληαη εμαηξέζεηο.  
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 Πξηλ, φκσο, αλαθεξζνχκε ζηηο εμαηξέζεηο ζα πξέπεη λα ηεζεί ην δήηεκα ηεο 

έλλνηαο ηνπ θνξνινγηθνχ κέηξνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο πλζΥΔ. Χο 

θνξνινγηθά κέηξα λννχληαη:  

1. Οη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ηνπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ή κηαο 

πνιηηηθήο ηνπ ππνδηαίξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη  

2. Οη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θάζε ζχκβαζεο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο 

ή θάζε δηεζλνχο ζπκθσλίαο ή δηαθαλνληζκνχ, πνπ δεζκεχεη ην ζπκβαιιφκελν κέξνο.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ησλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ ρξήζηκν είλαη λα 

αλαθεξζνχλ νη ζθέςεηο ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππφζεζε Yukos.
366

 Ζ 

Ρσζία ππνζηήξημε φηη ε δηάηαμε 21 πεξηιακβάλεη φρη κφλν θνξνινγηθνχο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο αιιά θαη κέηξα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνηθεηηθή επηβνιή θαη ζπιινγή 

ησλ θφξσλ. χκθσλα κε ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «πεξηιακβάλεη» 

ζηελ παξάγξαθν 7, θαζψο θαη ε αλαθνξά ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 21 

αλαθέξεηαη ζε θάζε θνξνινγηθφ κέηξν, πνπ απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο είζπξαμεο ησλ θφξσλ θαη επηβεβαηψλεη φηη ν φξνο θνξνινγηθφ 

κέηξν ηέζεθε ζε έλα επξχ ελλνηνινγηθφ πιαίζην.  

 Αληίζεηα, νη κέηνρνη ηεο Yukos ππνζηήξημαλ φηη ε έλλνηα ηεο δηάηαμεο 

αλαθέξεηαη ζε κηα πξαγκαηηθή δηάηαμε, πνπ εληάζζεηαη ζην εζληθφ ή ζην δηεζλέο 

δίθαην. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο δελ πεξηιακβάλνληαη κεηξά επηβνιήο 

θαη είζπξαμεο ησλ θφξσλ.  

  Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζηελ απφθαζή ηνπ ζρεηηθά κε ην άξζξν 21, έθξηλε 

φηη ν φξνο «θνξνινγηθά κέηξα», ζεκαίλεη δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ θαη ησλ 

δηεζλψλ θνξνινγηθψλ ζπκθσληψλ, ελψ ν φξνο θφξνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην άξζξν 

21 παξ. 5 ηεο πλζΥΔ δελ νξίδεηαη ζηε πλζΥΔ. 

 Δπίζεο, ζηελ Τπφζεζε Plama θαηά Βνπιγαξίαο, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην 

έθξηλε φηη θάζε κέηξν, πνπ ηξνπνπνηεί ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ηεο Βνπιγαξίαο γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ εμάιεηςε θνξνινγηθψλ ζπλεπεηψλ ελέπηπηε ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 ηεο πλΘΥΔ. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ζην 

πιαίζην ηεο πλζΥΔ δελ είλαη ζαθέο ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ηνπ 

θνξνινγηθνχ κέηξνπ. Γελ είλαη ζαθέο, δειαδή, εάλ αθνξά απνθιεηζηηθά δηαηάμεηο 
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ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ή άιισλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ ή εάλ πεξηιακβάλεη θαη κέηξα, πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο είζπξαμεο ησλ θφξσλ. 

 Ζ γξακκαηηθή εξκελεία ηνπ φξνπ «δηάηαμε» δελ πεξηιακβάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηβνιή ησλ θφξσλ. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί, σζηφζν, ε κέζνδνο ηεο 

ηεινινγηθήο εξκελείαο, ην δεηνχκελν είλαη εάλ ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε έρεη 

ζεκαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πλζΥΔ, ή εάλ απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία 

ησλ επελδπηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Τπφ απηή ηελ πξννπηηθή ζα ήηαλ επηηξεπηή 

κηα ζηελή εξκελεία ηνπ φξνπ θνξνινγηθφ κέηξν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην άξζξν 21 παξ. 5 ζηνηρ. β αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θφξνπ 

πνπ ζπληζηά απαιινηξίσζε. ηελ ππφζεζε Yukos, ηo Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην 

δηαπίζησζε φηη ε έλλνηα ηνπ θφξνπ, ζην άξζξν 21 παξ. 5, ζηνηρ. β, δελ κπνξεί λα 

είλαη ζηελφηεξε απφ ηελ έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνχ κέηξνπ ζην άξζξν 21 παξ. 1, δηφηη 

ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ζα κπνξνχζαλ νη επελδπηέο λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηελ 

θνξνινγηθή απαιινηξίσζε, κε ηελ έλλνηα φηη νη δηαδηθαζίεο ηεο απαιινηξίσζεο ζα 

εληάζζνληαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηα θνξνινγηθά 

κέηξα. Χο εθ ηνχηνπ, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην δερφκελν φηη νπζηαζηηθά νη έλλνηεο 

θφξνπ θαη θνξνινγηθνχ κέηξνπ ηαπηίδνληαη, πεξηιακβάλεη ζηελ έλλνηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ κέηξνπ δηαδηθαζίεο απνηειεζκαηηθήο είζπξαμεο θφξσλ, ηηο νπνίεο φκσο 

εμαηξεί θαη ηηο θαζηζηά κε λφκηκεο ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξνινγηθήο απαιινηξίσζεο. 

ηελ ππφζεζε Yukos, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην αλαθέξζεθε θαη ζηελ λνκνηερληθή 

ινγηθή ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1. Δηδηθφηεξα ηφληζε φηη ε θνξνινγηθή αξκνδηφηεηα ησλ 

θξαηψλ αλαθέξεηαη ζηα θνξνινγηθά κέηξα, πνπ ιακβάλνληαη κε θαιή πίζηε θαη 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα έζνδα ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο θαη φρη ζε απηά, πνπ 

ιακβάλνληαη κε ζθνπφ ηελ βιάβε θαη ηε δεκία ησλ επελδπηψλ. 

 Απφ ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη έλλνηεο ηνπ θνξνινγηθνχ κέηξνπ θαη 

ηνπ θφξνπ ζπληζηνχλ ακθηιεγφκελεο έλλνηεο. Γχν ιχζεηο κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ επελδπηή, πνπ απνηειεί θεληξηθφ ζηφρν ηεο πλζΥΔ:  

1. Δίηε ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί ζηελά ε έλλνηα ηνπ θνξνινγηθνχ κέηξνπ (θαη λα 

αλαθέξεηαη ζε απηά πνπ ιακβάλνληαη κε θαιή πίζηε), κε απνηέιεζκα λα πεξηνξηζηεί 

ε θνξνινγηθή αξκνδηφηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ηαπηνρξφλσο λα 

εξκελεπζεί δηαζηαιηηθά ή έλλνηα ηνπ θφξνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξνινγηθήο 

απαιινηξίσζεο. 
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2. Δίηε λα ζεσξεζνχλ νη δχν έλλνηεο ηαπηφζεκεο. Έηζη, νη δηαδηθαζίεο επηβνιήο θαη 

ζπιινγήο θφξσλ ζα πεξηέρνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, αιιά 

ζα εμαηξνχληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξνινγηθήο απαιινηξίσζεο. 

 εκεηψλεηαη, επίζεο φηη ζηελ έλλνηα ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ 

θφξσλ δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηεισλεηαθνί δαζκνί.
367

 Με άιια ιφγηα κπνξνχκε λα 

εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ηα θνξνινγηθά κέηξα δελ πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο 

ζρεηηθέο κε ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο, πνπ επηβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ ή ζην πιαίζην δηεζλψλ ζπκθσληψλ, πνπ δεζκεχνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.   

Πέξα φκσο απφ ηελ εξκελεία ηεο έλλνηαο ηνπ θνξνινγηθνχ κέηξνπ, ζην άξζξν 21 ηεο 

πλζΥΔ ηππνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο. Δηδηθφηεξα ην άξζξν 21 παξ. 2 

νξίδεη: 

«Σν άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 ηζρχεη γηα ηα θνξνινγηθά κέηξα, εθηφο απφ εθείλα πνπ 

αθνξνχλ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ή θεθαιαίνπ, ελψ ε ελ ιφγσ δηάηαμε δελ ηζρχεη 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) γηα πιενλέθηεκα πνπ παξαρσξείηαη απφ ζπκβαιιφκελν κέξνο δπλάκεη ησλ 

θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο, ζπκθσλίαο ή δηαθαλνληζκνχ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ζηνηρείν α) ζεκείν ii) ή 

β) γηα νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ κέηξν κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε απνηειεζκαηηθή 

είζπξαμε ησλ θφξσλ, εθηφο εάλ ην κέηξν ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο εηζάγεη 

απζαίξεηε δηάθξηζε έλαληη ησλ ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ πνπ θαηάγνληαη απφ ή 

πξννξίδνληαη γηα ηελ επηθξάηεηα άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ή πεξηνξίδεη απζαίξεηα 

ηα επεξγεηήκαηα πνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 3» 

 Σν άξζξν 21 παξ. 2 επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο ΡΔΜ ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 

7 παξ. 3 ηεο πλζΥΔ. Δηδηθφηεξα, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε φηη νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε θνξνινγηθά κέηξα αλαθνξηθά κε ηε 

δηακεηαθφκηζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ δελ ζα είλαη ιηγφηεξν επλντθέο γηα ηηο ππφ 

δηακεηαθφκηζε ελεξγεηαθέο χιεο θαη πξντφληα απφ φ,ηη γηα ηηο ελεξγεηαθέο χιεο θαη 

πξντφληα, πνπ θαηάγνληαη απφ ή πξννξίδνληαη γηα ηε δηθή ηνπ επηθξάηεηα, εθηφο θαη 

αλ άιιε ηζρχνπζα δηεζλήο ζπκθσλία νξίδεη δηαθνξεηηθά. Ζ αλσηέξσ εμαίξεζε 

σζηφζν δελ ηζρχεη ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο  

Α) ηελ πεξίπησζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, 

                                                 
367

 Άξζξν 21 παξ. 7 ζηνηρείν δ.  
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Β) ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θάζε ζχκβαζεο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο 

θνξνινγίαο ή θάζε δηεζλνχο ζπκθσλίαο ή δηαθαλνληζκνχ, πνπ δεζκεχεη ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο,
368

 

Γ) ε θάζε θνξνινγηθφ κέηξν, κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε απνηειεζκαηηθή είζπξαμε 

ησλ θφξσλ, εθηφο εάλ ην κέηξν ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο εηζάγεη απζαίξεηε 

δηάθξηζε έλαληη ησλ ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ, πνπ θαηάγνληαη απφ ή 

πξννξίδνληαη γηα ηελ επηθξάηεηα άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ή πεξηνξίδεη 

απζαίξεηα ηα επεξγεηήκαηα πνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 3. 

 Δθείλν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί αλαθνξηθά κε ηελ εμαίξεζε β) είλαη φηη ε  

ΡΔΜ δελ ζα ηζρχεη αλεμάξηεηα εάλ πξφθεηηαη γηα θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ 

ή φρη ζηελ πεξίπησζε θνξνινγηθψλ κέηξσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ζχκβαζεο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ή θάζε δηεζλνχο ζπκθσλίαο ή 

δηαθαλνληζκνχ, πνπ δεζκεχεη ην ζπκβαιιφκελν κέξνο.
369

 

 Ζ δεχηεξε εμαίξεζε απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν θαλφλα αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 21, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην άξζξν 29 παξάγξαθνη 2 έσο 6 ηζρχεη γηα 

ηα θνξνινγηθά κέηξα, εθηφο απφ εθείλα πνπ αθνξνχλ ηε θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο ή 

θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, νη θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε θνξνινγηθά κέηξα, εμαηξνπκέλσλ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη 

θεθαιαίνπ, φηαλ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ δελ είλαη κέινο ηνπ ΠΟΔ. 

 Μηα ηξίηε εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα ηππνπνηείηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21, 

ε νπνία νξίδεη: 

Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ νξίδεη φηη  

«Σν άξζξν 10 παξάγξαθνη 2 θαη 7 ηζρχεη γηα ηα θνξνινγηθά κέηξα ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, εθηφο απφ εθείλα πνπ αθνξνχλ ηε θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο ή θεθαιαίνπ, ελψ 

νη δηαηάμεηο απηέο δελ ηζρχνπλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) γηα ηελ επηβνιή 

ππνρξεψζεσλ κεηαρείξηζεο σο κάιινλ επλννχκελνπ θξάηνπο φζνλ αθνξά 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξαρσξνχληαη απφ ζπκβαιιφκελν κέξνο δπλάκεη ησλ 

θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο, ζπκθσλίαο ή δηαθαλνληζκνχ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ζηνηρείν α) ζεκείν ii) ή πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζε νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ή β) γηα 

νπνηνδήπνηε  θνξνινγηθφ κέηξν ην νπνίν επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

                                                 
368

 Άξζξν 21 παξ. 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 21 παξ. 7 α(ηη). 
369

 Energy Charter Secretariat, Taxation of Foreign Investments under International Law: Article 21 of 

the Energy Charter Treaty in Context, Βξπμέιεο 2015, ζει. 56. 
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είζπξαμε θφξσλ, εθηφο εάλ ην κέηξν απηφ εηζάγεη απζαίξεηε δηάθξηζε έλαληη επελδπηή 

άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ή πεξηνξίδεη απζαίξεηα ηα επεξγεηήκαηα πνπ παξέρνληαη 

δπλάκεη ησλ επελδπηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο» 

 

Σν άξζξν 10 παξ. 2 θαη 7 αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ ΜΔΚ θαη ζηε ΡΔΜ ζηνλ ηνκέα 

ησλ επελδχζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ν επελδπηήο δηθαηνχηαη ίζεο θνξνινγηθήο 

κεηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο εγρψξηνπο επελδπηέο θαη ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε 

άιιν επελδπηή ηξίηνπ θξάηνπο. Οη αλσηέξσ ξήηξεο εθαξκφδνληαη ζε είδε θφξσλ 

φπσο ζην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζην θφξν επί ησλ πσιήζεσλ. Χζηφζν, θαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηίζεληαη εμαηξέζεηο. Έηζη, νη αλσηέξσ ξήηξεο δελ ηζρχνπλ:  

 1. ηα θνξνινγηθά κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη 

θεθαιαίνπ. Ο δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο ηεο εμαίξεζεο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ 

θφξνπ θεθαιαίσλ, απφ ηηο ξήηξεο ΜΔΚ θαη ΡΔΜ, ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη 

ζπκθσλίεο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο θαιχπηνπλ ηνπο θφξνπο ζην θεθάιαην θαη 

ην εηζφδεκα. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε πξνθξίζεθε γηα λα κελ 

ππάξμνπλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ αλσηέξσ δηκεξψλ ζπκθσληψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ.  

 2. ηελ πεξίπησζε ησλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ θφξσλ. Ζ εμαίξεζε απηή ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ηδηαίηεξα γεληθή θαη αφξηζηε δηφηη φια ηα δηαδηθαζηηθά κέηξα 

δχλαληαη λα εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ εμαίξεζε. Δπίζεο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί εάλ κέηξν νδεγεί ζηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ θφξσλ, θαζφζνλ 

κεηαμχ ηεο επηβνιήο ηνπ κέηξνπ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ κεζνιαβεί 

ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Με άιια ιφγηα, ε απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ 

θφξσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε εζληθφ 

επίπεδν. Μηα ππφζεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη φηη ηα κέηξα αλαθέξνληαη ζηε 

ζπιινγή ησλ θφξσλ θαη φρη ζε ζέκαηα νπζηαζηηθνχ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εμαίξεζε θαηαξγείηαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ εηζάγεηαη απζαίξεηε 

δηάθξηζε έλαληη επελδπηή άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ή πεξηνξίδνληαη απζαίξεηα 

ηα επεξγεηήκαηα, πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ επελδπηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο 

πλζΥΔ. Με άιια ιφγηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη ν 

αηηψλ επελδπηήο  

α. Βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε επελδπηή πνπ έρεη ηελ ηζαγέλεηα ηνπ θξάηνπο 

ππνδνρήο ή κε έλαλ επελδπηή ηξίηεο ρψξαο θαη  
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β. Σν θνξνινγηθφ κέηξν δηαθξίλεη ηνλ ζηγφκελν επελδπηή ζε ζρέζε κε ηελ 

κεηαρείξηζε επελδπηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε θαη ε δηαθξίλνπζα 

κεηαρείξηζε είλαη παξάλνκε θαη δελ εδξάδεηαη ζε θάπνην λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ 

ιφγν.
370

 

3. ηελ πεξίπησζε θνξνινγηθψλ κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβνιή ηεο ηήξεζεο 

ηεο ΡΜΔΚ, κε ηελ έλλνηα φηη ην ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη λα παξαρσξήζεη 

πιενλεθηήκαηα δπλάκεη ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο, 

ζπκθσλίαο ή δηαθαλνληζκνχ ή πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε 

νξγαληζκφ πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο
371

 

 Ζ ηέηαξηε εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα αθνξά ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο θφξνο 

ζπληζηά (ή εηθάδεηαη) φηη ζπληζηά απαιινηξίσζε θαη εηζάγεη δηαθξίζεηο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην άξζξν 21 ηεο πλζΥΔ εηζάγεη θνηλφ κεραληζκφ 

θνξνινγηθήο δηαβνχιεπζεο, πνπ παξέρεη δχν ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο.
372

  

 χκθσλα κε ηελ πξψηε δπλαηφηεηα, εάλ έλαο επελδπηήο ελφο ζπκβαιινκέλνπ 

κέξνπο ή έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηζρπξίδεηαη φηη ν θφξνο, πνπ επηβάιιεηαη 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία απαιινηξηψζεσο ή εηζάγεη δηαθξίζεηο, ηφηε απεπζχλεηαη 

ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή. Ζ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή
373

 θαζνξίδεη ηε θχζε 

ηνπ θφξνπ, εάλ δειαδή ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο, ή εηζάγεη 

δηαθξίζεηο. Οη αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ ηα 

παξαπεθζέληα δεηήκαηα εληφο ρξνληθήο πεξηφδνπ έμη κελψλ απφ ηελ παξαπνκπή.
374

 

Ζ δεχηεξε ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα ηνπ επελδπηή είλαη λα πξνζθχγεη ζηα δηαηηεηηθά 

φξγαλα, πνπ νξίδνληαη ζηε πλζΥΔ.
375

 Σα φξγαλα, πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε 

ησλ δηαθνξψλ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηπρφλ πνξίζκαηα, ζηα νπνία έρνπλ 

θαηαιήμεη νη αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο σο πξνο ην εάλ ην κέηξν ζπληζηά ή φρη 

απαιινηξίσζε. 

 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη έλα πνιχπινθν ζχζηεκα θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, 

πνπ δεκηνπξγεί αζάθεηεο θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ. 
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Χζηφζν, εηζάγεη ξπζκίζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο θνξνινγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο ζε ηξεηο ηνκείο, ήηνη ζηνλ ηνκέα ηεο δηακεηαθφκηζεο, ζηνλ 

ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ζηνλ ηνκέα ησλ απαιινηξηψζεσλ. Κξίζηκν δήηεκα ζα 

απνηειέζεη ε εξκελεία ηεο έλλνηαο ηνπ θνξνινγηθνχ κέηξνπ, θαζψο επίζεο θαη ε 

εξκελεία ηνπ ηη ζπληζηά κέηξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ θφξσλ. 

Αζθαιή ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

λνκνινγίαο ηεο πλζΥΔ. Δθείλν, φκσο, πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε εξκελεία 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ 

θαη ζηελ επίηεπμε καθξνπξφζεζκσλ ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ. Έηζη, ν Οξγαληζκφο ζα 

θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφο θαη άξα βηψζηκνο. 

 

IV.B Κυριαρχύα επύ των ενεργειακών πόρων376 

 

 Ζ εδαθηθή θπξηαξρία  κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δσηηθήο ζεκαζίαο ζην 

δηεζλέο ελεξγεηαθφ πιαίζην, κε ηελ έλλνηα φηη νη ελεξγεηαθνί πφξνη, ε παξαγσγή θαη ε 

ρξήζε ελέξγεηαο ζπλήζσο ζπλδένληαη ηνπηθά κε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη 

δηελεξγνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλν έδαθνο
377

 

 Ζ αξρή ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο δηακνξθψζεθε ηελ 

πεξίνδν 1910-1960. Ζ θεληξηθή ηδέα ήηαλ φηη φινη νη θπζηθνί πφξνη, εληφο ησλ 

ζπλφξσλ, αλήθνπλ ζην θπξίαξρν θξάηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Ρσζηθήο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1917, νη πεηξειατθέο πεγέο, πνπ βξίζθνληαλ ζην Μπαθνχ θαη 

αλήθαλ ζηνπο Ρνηζηιλη εζληθνπνηήζεθαλ θαη ηέζεθαλ ππφ θξαηηθφ έιεγρν. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Μεμηθφ ην χληαγκα ηεο ρψξαο φξηδε, ζην άξζξν 27, φηη φινη νη 

θπζηθνί πφξνη, εληφο ησλ ζπλφξσλ, απνηεινχζαλ εζληθή πεξηνπζία. Παξά ηε ζαθή 

δηαηχπσζε ηνπ πληάγκαηνο, ην Μεμηθφ θαηφξζσζε λα εζληθνπνηήζεη ηηο πεηξειατθέο 

ηνπ πεγέο κεηά απφ είθνζη ρξφληα, ήηνη ην έηνο 1938. Σφηε δεκηνπξγήζεθε ε εηαηξία 

PEMEX, πνπ απνηέιεζε ηνλ απνθιεηζηηθφ θνξέα εθκεηάιιεπζεο πεηξειαίνπ ηεο 
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ρψξαο. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο ΖΠΑ εθαξκφζηεθε, απφ ην 1930 ην ζχζηεκα 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή αδεηνδφηεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη θπβεξλήζεηο 

ησλ αλσηέξσ ρσξψλ εθκίζζσλαλ πεξηνρέο, πνπ αλήθαλ ζηελ θπξηαξρία ηνπο γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη νπνίεο δηέζεηαλ ελεξγεηαθνχο πφξνπο. 

 Ζ αξρή ηεο «κφληκεο θπξηαξρίαο επί ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ θαη ησλ πφξσλ» 

εμειίρζεθε ζηηο δεθαεηίεο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, θπξίσο ζην πιαίζην  

ςεθηζκάησλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Σν πξψην ζεκαληηθφ 

ςήθηζκα ήηαλ ην 626/1952 κε ηνλ ηίηιν «Right to exploit freely natural wealth and 

resources» Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη επηθεληξψζεθε ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπλέζηεζε ζηα θξάηε, πνπ έρνπλ αλάγθε μέλα θεθάιαηα λα 

ελεξγήζνπλ, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ.
378

 

 Σν ςήθηζκα 1803/1962 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ κεηέηξεςε ηελ 

θξαηηθή θπξηαξρία ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο απφ πνιηηηθή δηαθήξπμε ζε αξρή ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Έηζη δηακνξθψζεθε ζε έλα απφ ηα ζεκειησδέζηεξα δφγκαηα ζην 

Γηεζλέο Γίθαην θαη απνηχπσζε ηε δπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο λα δηαζέηεη ειεχζεξα ηνπο 

ελεξγεηαθνχο ηνπ πφξνπο.
379

  

 ην αλσηέξσ πιαίζην ην δηθαίσκα ησλ ιαψλ θαη ησλ εζλψλ (απνηειεί κηθηήο 

θχζεο δηθαίσκα) ζα πξέπεη λα αζθείηαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εζληθήο ηνπο 

αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ ηνπ νηθείνπ θξάηνπο. Ζ έξεπλα, ε 

αλάπηπμε θαη ε δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ πφξσλ, θαζψο θαη ε εηζαγσγή ηνπ μέλνπ 

θεθαιαίνπ, πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε 

ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο (αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε, πεξηνξηζκφ ή ηελ 

απαγφξεπζε ησλ ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ) πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνπο ιανχο θαη 

ηα έζλε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρνξεγείηαη άδεηα, ην εηζαγφκελν θεθάιαην θαη ηα 

θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ ζα δηέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία, θαζψο θαη 

απφ ην δηεζλέο δίθαην. Σα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ πξέπεη λα θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

επελδπηψλ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ θξάηνπο, ελψ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν πεξηνξηζκφο 

ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θξάηνπο ζηνλ θπζηθφ ηνπ πινχην θαη ηνπο πφξνπο.
380

  

 Ζ εζληθνπνίεζε, απαιινηξίσζε ή επίηαμε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα  

ιφγνπο δεκφζηαο σθέιεηαο, αζθάιεηαο θαη εζληθνχ ζπκθέξνληνο. ε ηέηνηεο 
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πεξηπηψζεηο, ν ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηε δένπζα απνδεκίσζε, ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο, πνπ ηζρχνπλ ζην θξάηνο θαη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην. ε θάζε 

πεξίπησζε ην πξνθχπηνλ δήηεκα ηεο απνδεκίσζεο ζα πξέπεη λα επηιχεηαη ζην 

πιαίζην ηεο εζληθήο δηθαηνδνζίαο. Χζηφζν, κεηά απφ ζπκθσλία ησλ θπξίαξρσλ 

θξαηψλ θαη ησλ ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ, ε δηαθνξά δχλαηαη λα επηιχεηαη κέζσ ηεο 

δηαηηεζίαο θαη ησλ δηεζλψλ δηθαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ. Ζ ειεχζεξε θαη επεξγεηηθή 

άζθεζε ηεο θπξηαξρίαο ησλ ιαψλ θαη ησλ εζλψλ επί ησλ θπζηθψλ ηνπο πφξσλ πξέπεη 

λα πξνσζεζεί απφ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ ησλ κειψλ θαη λα βαζίδεηαη ζηελ θπξίαξρε 

ηζφηεηα ηνπο. 

 Ζ δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ, κε ηε κνξθή ησλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θεθαιαίνπ, αληαιιαγήο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηερληθήο βνήζεηαο, αληαιιαγήο επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ, 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα πξνσζεζνχλ αλεμάξηεηεο εζληθέο αλαπηπμηαθέο 

πνιηηηθέο.  

 Δηδηθφηεξα, ε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιαψλ θαη ησλ εζλψλ ζηελ 

θπξηαξρία επί ησλ θπζηθψλ ηνπο πινχην θαη ηνπο πφξνπο είλαη αληίζεηε, πξνο ην 

πλεχκα θαη ηηο αξρέο ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη παξεκπνδίδεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο. Οη ζπκθσλίεο γηα 

ηε δηελέξγεηα ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, πνπ ζπλάπηνληαη ειεχζεξα απφ ή κεηαμχ 

θπξίαξρσλ θξαηψλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη κε θαιή πίζηε. 

 Σα ελεξγεηαθά ζέκαηα ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ εζληθή θπξηαξρία. Χο 

ζεκειηψδεο θαη βαζηθφ δηθαίσκα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ αθνξά ηα θξάηε 

απνηειεί ε αλαγλψξηζε ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο θαη ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ επί ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο πφξσλ.
381

 Χο πεξηνξηζκφο ζην 

παξαπάλσ δηθαίσκα, ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ ηίζεληαη νη θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ.
382

 Ο πεξηνξηζκφο απηφο είλαη ηδηαίηεξα γεληθφο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

πεγέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Σν δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζην 

ζχζηεκα ηδηνθηεζίαο ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο πφξσλ. Χζηφζν, θαη ζην ζχζηεκα 

ηδηνθηεζίαο ηίζεληαη πεξηνξηζκνί. Χο εθ ηνχηνπ, ηα θξάηε ζα πξέπεη λα πξνσζνχλ ηελ 

πξφζβαζε, ηελ εμεξεχλεζε θαη ηελ αλάπηπμή ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζε εκπνξηθή 

βάζε.  
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 Δθηφο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε δηαηεξνχλ ηα 

παξαθάησ δηθαηψκαηα:  

 1. Κάζε θξάηνο δηαηεξεί, εηδηθφηεξα, ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη ηηο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, ζηηο νπνίεο ζα επηηξαπεί ε εμεξεχλεζε 

θαη ε αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ πφξσλ, ε βειηηζηνπνίεζε ηεο αλάθηεζήο ηνπο, 

θαζψο θαη ν ξπζκφο εμάληιεζεο ή εθκεηάιιεπζήο ηνπο.  

 2. Κάζε θξάηνο πξνζδηνξίδεη θαη εηζπξάηηεη νπνηνπζδήπνηε θφξνπο, 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ή άιια ρξεκαηηθά πνζά, πνπ 

θαηαβάιινληαη, ζην πιαίζην κηαο ηέηνηαο εμεξεχλεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. 

 3. Κάζε θξάηνο κπνξεί λα ξπζκίδεη ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο ηεο ελ ιφγσ εμεξεχλεζεο, αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ζηελ επηθξάηεηά 

ηνπ. Σέινο, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιφγσ εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε, 

κεηαμχ άιισλ, δεκφζηεο ή θξαηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ ρνξήγεζε, ρσξίο ηελ 

εηζαγσγή δηαθξίζεσλ θαη ζχκθσλα κε γλσζηνπνηεζέληα θξηηήξηα, εγθξίζεσλ, 

αδεηψλ, παξαρσξήζεσλ θαη ζπκβάζεσλ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ εμεξεχλεζε 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ, κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηελ εμφξπμή ηνπο. Λακβάλνληαο, 

ππφςε, ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο ρψξεο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ππφθεηηαη ζε ηέηνηεο απαηηήζεηο, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο λα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο 

εγρψξηεο εηαηξείεο θαη λα έρνπλ ηηο ίδηεο λνκηθέο δπλαηφηεηεο θαηά ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο.
383

 

 Ζ πλζΥΔ δελ πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα 

ζεζπίζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο γηα ην θπζηθφ ηνπο πινχην.  

Ζ αλσηέξσ πλζήθε θαηνρπξψλεη ξεηά ηελ θπξηαξρία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

επί ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο πφξσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα αλαγλσξίδεηαη ζηα 

θξάηε, δηφηη ζηε πλζΥΔ δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ έλλνηα ησλ ιαψλ. 

 Χζηφζν, είλαη ζαθέο φηη ε εκπνξηθή αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ κειψλ δελ αληηηίζεηαη ζηελ θπξηαξρία ηνπ θξάηνπο. ην ίδην 

πλεχκα, θαη σο ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε, ε πλζήθε νξίδεη φηη ηα θπξίαξρα θξάηε 

έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ πνηεο πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο, ζα είλαη 

                                                 
383

 Άξζξν 18 παξ. 4 ηεο πλζΥΔ, Energy Charter Secretariat, The Impact of CO2 Reduction Measures 

on Energy Trade Βξπμέιιεο 2006, ζει. 36. 
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ειεχζεξεο γηα εμεξεχλεζε θαη παξαγσγή ησλ θπζηθψλ ηνπο πφξσλ. Σα 

ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ, επίζεο, λα απνιαχζνπλ ηελ πιήξε αξκνδηφηεηα γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο θνξνινγίαο θαη ηνπ πεξηβαιινληνινγηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε δηαηππψλεη ην γεγνλφο φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, δελ βιάπηεη ηελ απηνλνκία θαη ηελ 

θπξηαξρία ελφο θξάηνπο λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ξπζκίδεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ 

θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αλάπηπμε.
384

  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ απνδεκίσζε, ηελ 

απαιινηξίσζε θαη ην εκπφξην δελ δχλαληαη λα ππφθεηληαη ζε θαλελφο είδνπο 

εμαίξεζε, ελψ ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ θάπνην ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα πξέπεη 

λα βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο. 

  

IV.Γ Περιβαλλοντολογικϋσ Τποχρεώςεισ 

 

 Μηα βαζηθή ππνρξέσζε θπξίσο ησλ θξαηψλ αιιά θαη ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε πλζΥΔ, απνηειεί ε επηδίσμή ηνπο λα κεηψζνπλ 

ζην ειάρηζην θαη κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν
385

 ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηνπ ελεξγεηαθνχ θχθινπ.
386

 Χο ελεξγεηαθφο θχθινο νξίδεηαη 

ην ζχλνιν ηεο ελεξγεηαθήο αιπζίδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε, εμεξεχλεζε, παξαγσγή, κεηαηξνπή, απνζήθεπζε, 

κεηαθνξά, δηαλνκή θαη θαηαλάισζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Δπίζεο, ν 

ελεξγεηαθφο θχθινο αλαθέξεηαη ζηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ, θαζψο 

θαη ηνλ παξνπιηζκφ, δηαθνπή ή ηεξκαηηζκφ ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηηο επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ.
387

 Πξφθεηηαη γηα έλα 

επξχ νξηζκφ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ  
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ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηελ απμεκέλε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκψλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
388

  

 Σα θξάηε ζα πξέπεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζή ηνπο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη λα ζπλεθηηκνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ 

βάζεη άιισλ δηεζλψλ πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπκθσληψλ.
389

 Απηφ δελ απνηειεί 

ηδηαίηεξν πξφβιεκα θαζφζνλ νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ην παγθφζκην δίθαην ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη θνηλέο ζε παγθφζκην επίπεδν. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη 

ζχγθξνπζε κεηαμχ κηα πεξηβαιινληνινγηθήο ζπκθσλίαο ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πλζΥΔ, πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ην ελ ιφγσ πξφβιεκα, ζα επηιπζεί ζην 

πιαίζην ηεο δηεζλνχο επζχλεο ηνπ θξάηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε ιχζε ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ε ελδειερήο εμέηαζε ησλ ζπκθσληψλ, πνπ έρεη ππνγξάςεη ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο, πξηλ πξνζρσξήζεη  ζηε πλζΥΔ. 

 Μηα επηζήκαλζε, πνπ πξέπεη λα εηπσζεί, είλαη φηη ε αλσηέξσ ππνρξέσζε ζα 

πξέπεη λα πινπνηείηαη κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε 

ζα πξέπεη λα δηελεξγνχλ αλαιχζεηο θφζηνπο-σθέιεηαο πξηλ πξνβνχλ ζηε ιήςε 

κέηξσλ. Σα κέηξα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε πξνιεπηηθά, αιιά θαη ζε θαηαζηαιηηθά. 

Ζ ελδεδεηγκέλε ιχζε είλαη ε πξφγλσζε ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ε ηαρεία ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ε νπνία θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή 

εκθάληζή ηνπο. Χο αξρή ηνπ πεξηβαιινληνινγηθνχ δηθαίνπ ηεο πλζΥΔ νξίδεηαη ε 

αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη 

ν ξππαίλσλ ζηηο επηθξάηεηεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πξέπεη, θαηαξρήλ, λα 

βαξχλεηαη κε ην θφζηνο ηεο ξχπαλζεο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο δηακεζνξηαθήο 

ξχπαλζεο, ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ρσξίο ζηξέβισζε 

ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ δηεζλέο εκπνξίνπ. πλεπψο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
390

: 

α) Λακβάλνπλ ππφςε ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαηά ηε ράξαμε θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο πνιηηηθψλ,
391

  

β) Πξνσζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ελεξγεηαθνχ θχθινπ ηε δηακφξθσζε ηηκψλ 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ αγνξά θαη θξνληίδνπλ, ψζηε νη ηηκέο απηέο λα απερνχλ 

πιεξέζηεξα ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη φθεινο,  
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γ) Μεξηκλνχλ ηδηαίηεξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε ρξήζε 

θαζαξφηεξσλ θαπζίκσλ θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ξχπαλζε,
392

  

δ) Δλζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηε κεηαθνξά θαη ηε δηάδνζε 

ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ ηερλνινγηψλ.  

 Αο ζεκεησζεί φηη ηα θχξηα εκπφδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη παξφκνηα.. 

Πεξηιακβάλνπλ επηδνηνχκελεο ηηκέο ησλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο αλεπαξθή 

λνκνζεζία, ειιηπή πιεξνθφξεζε θαη πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε.
393

Δπηπιένλ, ε 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη νη ΑΠΔ ζπζρεηίδνληαη άκεζα γηαηί επηδηψθνπλ ηε 

κείσζε ησλ ζπκβαηηθψλ εκπνξηθψλ θαπζίκσλ.
394

  Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ 

ζρέδηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ζρέδηα ΑΠΔ ζην δεκφζην
395

 θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

απαηηνχληαη επαξθείο νηθνλνκηθνί πφξνη θαη κηα καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή.
396, 397

  

 Οη θαλνληζκνί θαη ηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, επξέσο, γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ζα πξέπεη λα κελ αλαθέξνληαη κφλν 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο ή ζπζηήκαηα (π.ρ. θσδηθνί θηηξίσλ), αιιά θαη ζηελ 

θαηάιιειε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο ελέξγεηαο (π.ρ. ππνρξέσζε 

ελεξγεηαθήο ζήκαλζεο ησλ ζπζθεπψλ
398

). Δπίζεο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην κπνξεί λα 

ζεζπίζεη ππνρξέσζε ησλ εηαηξηψλ λα θαηαξηίδνπλ πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

δήηεζεο ή λα ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.
399

 

                                                 
392

 Energy Charter Secretariat, Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related 

Environmental Aspects, Regular Review of Energy Efficiency Policies Kyrgystan, Βξπμέιιεο 2011, 

ζει. 37. 
393

 Energy Charter Secretariat, Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related 

Environmental Aspects (PEEREA) Integration of Energy Efficiency and Renewable Energy Policies 

Βξπμέιιεο 2005, ζει. 1. 
394

 Energy Charter Secretariat, Policy Developments and Challenges in Delivering Energy Efficiency, 

Βξπμέιιεο 2007, ζει. 137. 
395

 Energy Charter Secretariat, Energy Efficiency in the Public Sector Policies and Programmes in 

ECT Member Countries, Βξπμέιιεο 2008, ζει. 8 επ.. 
396

 Energy Charter Secretariat, Investing in Energy Efficiency Removing the Barriers, Βξπμέιιεο 

2004, ζει. 45 επ.. 
397

 Energy Charter Secretariat, Third Party Financing, Achieving its potential, Βξπμέιιεο 2003, ζει. 

13. 
398

 Energy Charter Secretariat, Policies that Work Introducing Energy Efficiency Standards and Labels 

for Appliances and Equipment Βξπμέιιεο 2009, ζει. 7.  
399

Energy Charter Secretariat, Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related 

Environmental Aspects (PEEREA) Integration of Energy Efficiency and Renewable Energy Policies, 

φπ. παξ. ζει. 23. 



156 

 

 Σα πκβαιιφκελα κέξε επηζπκψληαο  λα αλαιάβνπλ ζπληνληζκέλε δξάζε θαη 

λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δεηεκάησλ πηνζέηεζαλ έλα Πξσηφθνιιν γηα ηελ 

Δλεξγεηαθή Απφδνζε
400

 θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ην νπνίν παξέρεη 

έλα πιαίζην γηα ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο κε νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθά ηξφπν. ην 

αλσηέξσ Πξσηφθνιιν, ηα θξάηε αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία. 

Δπίζεο, αλαγλσξίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξνψζεζε θαη 

ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ελψ εμεδήισζαλ ηελ πξφζεζε ηνπο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ελφο επλντθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα βηψζηκεο νηθνλνκηθά 

επελδχζεηο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε.
401

 

 Σν ελ ιφγσ Πξσηφθνιιν νξίδεη ηηο αξρέο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Αξρέο ζεσξνχληαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο, ε δηαθάλεηα ησλ 

λνκηθψλ δξάζεσλ θαη ε ελίζρπζε ηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
402

  

 Οη πνιηηηθέο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν βξαρππξφζεζκα 

κέηξα γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ πξαθηηθψλ φζν θαη καθξνπξφζεζκα 

κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
403

  

 Τπνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απνηειεί ν ζπληνληζκφο ησλ 

αξκνδίσλ εζληθψλ αξρψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο.
404

 

 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ελζαξξχλνπλ ηελ εθαξκνγή λέσλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

κεζφδσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ επελδχζεσλ 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέηνηνπ είδνπο πξνζεγγίζεηο αθνξνχλ ξπζκίζεηο 
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401

 Πξννίκην ηνπ Πξσηνθφιινπ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληνινγηθά 

δεηήκαηα.  
402

 Άξζξν 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά 

πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
403

 Άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα 

ζρεηηθά πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
404

 Άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα 

ζρεηηθά πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
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θνηλνπξαμηψλ κεηαμχ ρξεζηψλ ελέξγεηαο θαη εμσηεξηθψλ επελδπηψλ.
405

 Ζ ηάζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν Πξσηφθνιιν αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ είλαη ε επηδίσμε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ηδησηηθά θεθάιαηα αγνξψλ θαη 

ησλ πθηζηάκελσλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζνχλ νη επελδχζεηο.
406

 Δπίζεο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

θνξνινγηθά ή νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο ρξήζηεο ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηείζδπζε ζηελ αγνξά ησλ ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Χζηφζν, ε παξνρή θηλήηξσλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηνπο φξνπο δηαθάλεηαο θαη λα 

κελ ζηξεβιψλεη ηηο αληαγσληζηηθέο αγνξέο ελέξγεηαο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 

πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία ζε ελεξγεηαθά απνδνηηθέο θαη θηιηθέο κε ην πεξηβάιινλ 

ηερλνινγίεο
407

 

 `ιεο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε γηα ηα 

αλσηέξσ δεηήκαηα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ εθείλα κφλν ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε ηεο πλζΥΔ, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζην ελ ιφγσ Πξσηφθνιιν. Ζ 

Γξακκαηεία, πνπ ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35 ηεο ζπλζήθεο γηα ην Υάξηε 

Δλέξγεηαο, παξέρεη ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε θάζε αλαγθαία ζπλδξνκή γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ζην πιαίζην ηνπ πξσηνθφιινπ. ηελ πεξίπησζε 

αζπκβηβάζηνπ κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πλζΥΔ, νη δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ ππεξηζρχνπλ.
408

 

 Αλαθνξηθά κε ηνπο θαλφλεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ απαηηείηαη νκνθσλία ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ παξίζηαληαη θαη ςεθίδνπλ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 

δηάζθεςεο ηνπ Υάξηε ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, φπσο ε έγθξηζε ηξνπνπνηήζεσλ 

θαη πξνζρσξήζεσλ. ηα ππφινηπα δεηήκαηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηαβάιινπλ 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα επηηεπρζεί ζπκθσλία κε ζπλαίλεζε. Δάλ δελ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί ζπκθσλία κε ζπλαίλεζε, νη απνθάζεηο γηα κε δεκνζηνλνκηθά δεηήκαηα 

ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ 

παξίζηαληαη θαη ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ ςεθνθνξία θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

                                                 
405

 Άξζξν 3 παξ. 6 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα 

ζρεηηθά πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
406

 Energy Charter Secretariat, Impacts of Market Liberalisation on Energy Efficiency Policies and 

Programmes, Βξπμέιιεο 2002, ζει. 61. 
407

 Άξζξν 7 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά 

πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
408

 Άξζξν 10 θαη 13 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα 

ζρεηηθά πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
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Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε. Οη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη κε ζηαζκηζκέλε πιεηνςεθία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ησλ νπνίσλ νη 

εθηηκψκελεο εηζθνξέο αληηπξνζσπεχνπλ, ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ 

ζπλνιηθψλ εθηηκψκελσλ εηζθνξψλ.
409

  

 Σν Πξσηφθνιιν ππφθεηηαη ζηελ θχξσζε, απνδνρή θαη έγθξηζε ησλ 

ππνγξαθφλησλ κεξψλ. Γελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο επηθπιάμεσλ σο 

πξνο  ην Πξσηφθνιιν.
410

 Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο κπνξεί λα απνρσξήζεη
411

 απφ ην 

πξσηφθνιιν αλά πάζα ζηηγκή, θνηλνπνηψληαο εγγξάθσο ηελ απνρψξεζε ηνπ, ζην 

ζεκαηνθχιαθα. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ απνρσξνχλ απφ ηε πλζήθε γηα ην 

Υάξηε Δλέξγεηαο απνρσξνχλ απηνκάησο θαη απφ ην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν.
412

 Ζ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο απνρψξεζεο νξίδεηαη ζε ελελήληα κέξεο απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο απφ ηνλ ζεκαηνθχιαθα. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο απνρσξεί απφ ηε πλζΥΔ, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο 

απνρψξεζεο πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο 

απνρψξεζεο απφ ηε πλζΥΔ
413

.  

 Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

Πξσηνθφιινπ. Σν θείκελν θάζε πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξσηνθφιινπ 

αλαθνηλψλεηαη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε απφ ηε Γξακκαηεία ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία, πξνηείλεηαη πξνο έγθξηζε απφ ηε 

Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ, ηα θείκελα ησλ νπνίσλ 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε, πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη απφ ηε 

Γξακκαηεία ζην ζεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο ηηο ππνβάιιεη ζε φια ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε γηα επηθχξσζε, απνδνρή ή έγθξηζε. Σα έγγξαθα επηθχξσζεο, απνδνρήο ή 

έγθξηζεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ θαηαηίζεληαη ζηνλ Θεκαηνθχιαθα. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

ηίζεληαη ζε ηζρχ, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ έρνπλ θπξψζεη, απνδερζεί 

ή εγθξίλεη, ηελ ηξηαθνζηή εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ζην Θεκαηνθχιαθα ησλ 

                                                 
409

 Άξζξν 12 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά 

πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
410

 Άξζξν 19 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά 

πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
411

 Άξζξν 20 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά 

πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
412

 Άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα 

ζρεηηθά πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
413

 Άξζξν 20 παξ. 3 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα 

ζρεηηθά πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
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εγγξάθσλ επηθχξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο απφ, ηνπιάρηζηνλ, ηα ηξία ηέηαξηα ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ.
414

 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη ηα ζπλαθή πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά ζην ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ. Θέηνπλ θνηλνχο ζηφρνπο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, νη νπνίνη φκσο πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ απφ 

ηα θξάηε κέιε Ο κεραληζκφο ηνπ Πξσηνθφιινπ δεκηνπξγεί, θπξίσο, έλα πιαίζην 

δηαιφγνπ, πνπ ζέηεη έλα κε δεζκεπηηθφ πιαίζην, ην νπνίν πινπνηείηαη κε πξναηξεηηθά 

κέζα
415

. 

 

ΙV.Δ Διεθνόσ ευθύνη των κρατών  

 

 Ζ δηεζλήο επζχλε
416

 απαζρνιεί σο δήηεκα ηε δηεζλή έλλνκε ηάμε. χκθσλα 

κε ην δηεζλέο δίθαην, ε δηεζλήο επζχλε αλαθέξεηαη ζηελ άδηθε πξάμε ή αδηθνπξαμία 

θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί απαηηνχληαη νη εμήο  πξνυπνζέζεηο:  

1. Γηεζλψο άδηθε πξάμε θξάηνπο, πνπ επηθέξεη ηε δηεζλή ηνπ επζχλε θαη  

2. Ζ δηεζλψο άδηθε πξάμε θξάηνπο πθίζηαηαη φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, πνπ 

ζπλίζηαηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, απνδίδεηαη ζην θξάηνο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο 

δίθαην θαη απνηειεί παξαβίαζε δηεζλνχο ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο.
417

  

 Σν άξζξν 4 παξ. 1 ηεο  Δπηηξνπήο Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ ΟΖΔ πεξί επζχλεο 

ησλ θξαηψλ απφ δηεζλψο άδηθεο ελέξγεηεο (2001) νξίδεη φηη:  

 

Η ζπκπεξηθνξά νπνηνπδήπνηε θξαηηθνχ νξγάλνπ ζα ζεσξείηαη σο ελέξγεηα ηνπ 

Κξάηνπο απηνχ ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην, είηε ην φξγαλν απηφ αζθεί λνκνζεηηθή, 

εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή είηε νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγία, νπνηαδήπνηε ζέζε θη αλ 

                                                 
414

 Άξζξν 10 θαη 13 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα 

ζρεηηθά πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα. 
415

 P. Cameron, The Energy Charter Treaty Provisions On Low Carbon Investment Final Report, φπ. 

παξ. ζει. 52. 
416

 Α. Γηφθαξεο, Φ. Παδαξηδή, Ζ δηεζλήο επζχλε ησ θξαηψλ, ζηα άξζξα ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ ζηε δηεζλή λνκνινγία θαη βηβιηνγξαθία Αζήλα 2004· Κ. Οηθνλνκίδεο, Δ. Γνχζε, Σν Γίθαην 

ηεο Δπζχλεο ησλ θξαηψλ γηα Γηεζλείο αδηθνπξαμίεο Αζήλα 2007· Δ. Γνχζε, ΟΖΔ Γηεζλήο επζχλε θαη 

Δηξελεπηηθέο επηρεηξήζεηο, Αζήλα Θεζζαινλίθε, Δθδφζεηο άθθνπιαο 2008· J. Crawford, A. Pellet, S. 

Olleson, The Law of International Responsibility, Oxford University Press, Oxford 2010· I. Brownlie, 

System of Law of Nations: State Responsibility, Oxford University Press, Oxford 1983·M. Ragazzi, 

The Concept of International Obligations erga omnes, Clarendon Press, Oxford 1997· T. Roe, M. 

Happold, Dispute Settlement under the Energy Charter Treaty, Cambridge University Press, 

Cambridge 2011· Th. Waelde, P. K. Wouters, State Responsibility and the Energy Charter Treaty: The 

rules regarding state enterprises, entities, and Subnational Authorities, Hofstra Law & Policy 

Symposium 1997, Σεχρνο 2, ζει. 127. 
417

 Δ. Ρνχθνπλαο, Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2010, ζει. 429. 
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θαηέρεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο θαη νπνηνζδήπνηε θη αλ είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ, 

σο φξγαλν ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ή εδαθηθήο κνλάδαο ηνπ Κξάηνπο. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ
418

 ζρεηηθφ είλαη ην άξζξν 23 παξ.1 ην νπνίν θαη νξίδεη 

φηη: 

 

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη πιήξσο ππεχζπλν, βάζεη ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο, γηα 

ηελ ηήξεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπλζήθεο θαη ιακβάλεη ηα εχινγα κέηξα πνπ έρεη 

ζηελ δηάζεζή ηνπ γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ζηελ επηθξάηεηά ηνπ ησλ ελ ιφγσ 

δηαηάμεσλ απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη αξρέο. 

  

 H αλσηέξσ δηάηαμε ζέηεη δχν ζεκαληηθνχο θαλφλεο. Πξψηνλ θάζε 

ζπκβαιιφκελν θξάηνο είλαη πιήξσο ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πλζΥΔ. Δπίζεο, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα εχινγα 

κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ απφ ηηο 

πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο (αξρή ηεο ελφηεηαο ηνπ θξάηνπο). Δθείλν πνπ πξέπεη 

λα ηνληζηεί είλαη ην γεγνλφο φηη ην θξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα φιεο ηηο παξαβηάζεηο 

ηεο πλζήθεο αλεμάξηεηα εάλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζή ηνπ, ηηο πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο θαη θπβεξλήζεηο (αλαθεξφκαζηε 

ζηα νκνζπνλδηαθά θξάηε). Χο εθ ηνχηνπ, έλα θξάηνο δελ κπνξεί λα απνζείζεη ηελ 

επζχλε ηνπ επηθαινχκελν φηη ε παξαβίαζε δελ πξνήιζε απφ ηελ θεληξηθή ηνπ 

θπβέξλεζε. Απηφ ηζρχεη αθφκε θαη εάλ ε θεληξηθή θπβέξλεζε έρεη ιάβεη κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ νη παξαβηάζεηο απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο. 

 Δπηπιένλ, ε επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα κέξε II (εκπφξην), IV (Γηάθνξεο δηαηάμεηο) θαη V (Δπίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ) ηεο πλζήθεο, είλαη δπλαηή γηα κέηξα, πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο  

πλζήθεο απφ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο θαη ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί απφ 

πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη αξρέο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο. Με ηελ αλσηέξσ ξχζκηζε νπζηαζηηθά πεξηιακβάλνληαη φιεο 

νη δηαθνξέο θαζφζνλ εάλ θαη δελ αλαθέξεηαη ην κέξνο ΗΗΗ πνπ αθνξά ηελ πξνψζεζε 

ησλ επελδχζεσλ, ην άξζξν 26 εληάζζεηαη ζην κέξνο V ηεο πλζΥΔ.  

                                                 
418

 Th. Waelde, P. K. Wouters, State Responsibility and the Energy Charter Treaty: The rules regarding 

state enterprises, entities, and  Subnational Authorities, φπ. παξ. ζει. 127. 
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 Μηα δηαηηεηηθή απφθαζε, φκσο, ζρεηηθά κε κέηξν θπβέξλεζεο ή αξρήο 

θαηψηεξεο ηεο εζληθήο ηνπ δηαθσλνχληνο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο πξνβιέπεη φηη ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο κπνξεί λα θαηαβάιιεη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε αληί 

νπνηαζδήπνηε άιιεο επαλφξζσζεο.
419

 ηελ πεξίπησζε απηή θάζε ζπκβαιιφκελν 

κέξνο εθηειεί ακειιεηί ηεο απνθάζεηο απηέο θαη θξνληίδεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηβνιή ηνπο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ. 

ρεηηθέο είλαη νη δηαηάμεηο 7-8 ηεο επηηξνπήο Γηεζλνχο Γηθαίνπ γηα ηηο δηεζλψο άδηθεο 

πξάμεηο νη νπνίεο νξίδνπλ ηα εμήο: 

 

Η ζπκπεξηθνξά νξγάλνπ ηνπ Κξάηνπο ή θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ λα αζθεί ζηνηρεία θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο ζα ζεσξείηαη ελέξγεηα ηνπ 

Κξάηνπο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην, αλ ην φξγαλν, ή ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

δξα κε απηή ηελ ηδηφηεηα, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δξα θαζ’ ππέξβαζε εμνπζίαο 

ή θαηά παξάβαζε εληνιψλ. 

Η ζπκπεξηθνξά θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν δελ απνηειεί φξγαλν ηνπ 

Κξάηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, αιιά είλαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην δίθαην ηνπ 

Κξάηνπο απηνχ λα αζθεί ζηνηρεία θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο, ζα ζεσξείηαη ελέξγεηα ηνπ 

Κξάηνπο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε δξα ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή. 

Η ζπκπεξηθνξά αηφκνπ ή νκάδαο αηφκσλ ζα ζεσξείηαη ελέξγεηα ηνπ Κξάηνπο ζχκθσλα 

κε ην δηεζλέο δίθαην, αλ ην άηνκν ή ε νκάδα αηφκσλ δξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ή ηηο θαηεπζχλζεηο ή ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Κξάηνπο απηνχ, θαηά 

ηελ πξαγκάησζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 

 ρεηηθή ξχζκηζε ηεο πλζΥΔ κε ηα αλσηέξσ άξζξα δηεζλνχο επζχλεο είλαη ην 

άξζξν 22 πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Κξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο κε εηδηθά 

πξνλφκηα». χκθσλα κε ην άξζξν απηφ, κηα αθφκε ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ ηεο πλζΥΔ αλαθέξεηαη ζηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ εηδηθά πξνλφκηα. Ζ ππνρξέσζε ζπλίζηαηαη ζην φηη θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο 

δηαζθαιίδεη φηη νπνηαδήπνηε θξαηηθή επηρείξεζε, ηελ νπνία δηαηεξεί ή ηδξχεη, αζθεί 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο φζνλ αθνξά ηελ πψιεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη βάζεη ησλ αξρψλ, πνπ 

                                                 
419

 Άξζξν 26 παξ. 8 ηεο πλζΥΔ. 
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πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ.
420

 Δπίζεο, νη θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο ή νη επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ εηδηθά πξνλφκηα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 

κε ηξφπν, πνπ ζα ζπκβηβάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο ηεο πλζΥΔ. 

Παξαηεξνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε δηαθξίλεη κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ, πνπ 

αθνξνχλ ηηο επελδχζεηο θαη ησλ ππνινίπσλ γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη νη δηαηάμεηο 

ησλ επελδχζεσλ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη ε πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ 

απνηειεί ζεκειηψδε ζηφρν ηεο πλζΥΔ. 

 Μηα επφκελε ππνρξέσζε, πνπ θαηαγξάθεηαη ζην ελ ιφγσ άξζξν, ζρεηίδεηαη 

κε ηελ θαλνληζηηθή ή δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Χο 

εθ ηνχηνπ, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο κεξηκλά ψζηε, εάλ ηδξχεη ή δηαηεξεί θνξέα θαη 

αλαζέηεη ζηνλ θνξέα απηφ θαλνληζηηθέο, δηνηθεηηθέο ή άιιεο θπβεξλεηηθέο εμνπζίεο, 

ν θνξέαο απηφο ζα πξέπεη λα αζθεί ηηο αλσηέξσ εμνπζίεο κε ηξφπν ζπκβαηφ πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο βάζεη ηεο πλζΥΔ.  

 Τπνρξέσζε ηνπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο είλαη λα κελ ελζαξξχλεη εκκέζσο ή 

ακέζσο ηηο αλσηέξσ κνξθέο επηρεηξήζεσλ, πνπ δηαζέηνπλ απνθιεηζηηθά ή εηδηθά 

δηθαηψκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα εκπνδίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ.  

 Καηαιεθηηθά ην άξζξν 22 ηεο πλζΥΔ θαζηζηά ππεχζπλα ηα θξάηε 

αλαθνξηθά κε ηελ ξχζκηζε θαη ηελ επνπηεία ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε εηδηθά πξνλφκηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαζηζηά ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε άκεζα ππεχζπλα γηα παξαβηάζεηο ηεο πλζΥΔ απφ πξάμεηο ησλ αλσηέξσ 

θνξέσλ
421

.  

 

ΙV. Ε Δυνατότητα επύκληςησ εξαιρϋςεων από τα ςυμβαλλόμενα μϋρη 

 

 Ζ πλζΥΔ πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ εμαηξέζεηο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

πλζήθεο. ην αλσηέξσ πιαίζην επηηξέπνληαη εμαηξέζεηο (1) πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ, ησλ δψσλ ή ησλ θπηψλ πγείαο, (2) ζε θαηαζηάζεηο 

έιιεηςεο ελέξγεηαο έθηαθηεο αλάγθεο, θαη (3) πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ 

επελδπηέο, νη νπνίνη είλαη απηφρζνλεο ή θνηλσληθψο θαη νηθνλνκηθψο κεηνλεθηνχληα 

άηνκα.  

                                                 
420

  Μέξνο ΗΗΗ ηεο πλζΥΔ. 
421

 Th. W Waelde, P. K. Wouters State Responsibility and the Energy Charter Treaty: The Rules 
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 Δηδηθφηεξα, ζηε δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ ζε θαηαζηάζεηο ελεξγεηαθήο 

αλεπάξθεηαο, ηα κέηξα ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. Οη αξρέο 

απηέο αλαθέξνληαη ζην ηζφηηκν κεξίδην, πνπ δηθαηνχληαη ηα ινηπά ζπκβαιιφκελα 

κέξε απφ ηε δηεζλή πξνζθνξά ησλ ελεξγεηαθψλ απηψλ πιψλ θαη πξντφλησλ θαη φηη 

ηπρφλ κέηξα, πνπ αληίθεηληαη πξνο ηε ζπλζήθε ζα παχζνπλ λα εθαξκφδνληαη κφιηο 

εθιείςνπλ νη ιφγνη, πνπ πξνθάιεζαλ ηε ιήςε ηνπο. 

 Ζ ηξίηε εμαίξεζε αθνξά κέηξα πνπ πξννξίδνληαη γηα εηδηθέο θαηεγφξηεο 

αηφκσλ. Σα κέηξα απηά, σζηφζν, δελ πξέπεη έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

νηθνλνκία ηνπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο θαη δε ζα πξέπεη λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο 

κεηαμχ επελδπηψλ νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο θαη εγρψξησλ 

επελδπηψλ. 

 Χζηφζν, απηέο νη εμαηξέζεηο δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ζπγθεθαιπκκέλν 

πεξηνξηζκφ, απζαίξεηε ή αδηθαηνιφγεηε δηάθξηζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ε 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Σα κέηξα απηά πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη επαξθψο θαη λα 

κελ θαηαξγνχλ ηα νθέιε, ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, ζε έθηαζε κεγαιχηεξε απφ φ, ηη 

είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ην δεισκέλν ζθνπφ. Με ηελ ξχζκηζε απηή απαηηείηαη 

ην κέηξν λα ειεγρζεί βάζεη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο Απφ ηα παξαπάλσ 

πξνθχπηεη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη ζπζηαιηηθά, 

λα αηηηνινγνχληαη επαξθψο θαη λα κελ θαζηζηνχλ ηηο δξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ 

αλαπνηειεζκαηηθέο. 

 Οη γεληθέο εμαηξέζεηο θαιχπηνπλ, επίζεο, ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ νπζηψδε 

ζπκθέξνληα αζθάιεηαο, ή ηε κε δηάδνζε ησλ ππξεληθψλ φπισλ, θαζψο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο.
422

 Αλαθνξηθά κε ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα αζθάιεηαο 

γίλεηαη δεθηφ φηη, ελδεηθηηθά, κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ελεξγεηαθψλ πιψλ 

θαη πξντφλησλ ζε κηα ζηξαηησηηθή κνλάδα ή κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε πεξίνδν 

πνιέκνπ, έλνπιεο ζχγθξνπζεο ή άιιεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηηο δηεζλείο 

ζρέζεηο.
423

  

 Δπίζεο, δηαηππψλεηαη κηα εμαίξεζε απφ ηε ξήηξα ΜΔΚ. Δηδηθφηεξα θαλέλα 

ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ ππνρξενχηαη λα επεθηείλεη ζηνπο επελδπηέο άιινπ 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο νπνηαδήπνηε πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε πνπ: 

α) Πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ή ηεισλεηαθή 

έλσζε ή 
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 Άξζξν 24 παξ. 3 ηεο πλζΥΔ. 
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 Άξζξν 24 παξ. 3 ζηνηρ. α ηεο πλζΥΔ. 
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β) Πνπ παξαρσξείηαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ θξαηψλ, πνπ απνηεινχζαλ ηκήκα ηεο πξψελ Έλσζεο νβηεηηθψλ 

νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ, εθφζνλ εθθξεκεί ε ζχλαςε ησλ ακνηβαίσλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο ζε νξηζηηθή βάζε. 

 Σέινο θακηά απφ απηέο ηηο εμαηξέζεηο δελ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ζηηο 

ξπζκίζεηο πεξί απνδεκηψζεσλ θαη απαιινηξίσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, 

θαζψο θαη ζην πιαίζην ησλ εκπνξηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΟΔ.
424

 

 

V. υμπεραςματικϋσ Παρατηρόςεισ 

 

 Ζ πλζΥΔ παξέρεη έλα πιαίζην ππνρξεψζεσλ γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ησλ επελδχζεσλ, ηεο δηακεηαθφκηζεο 

ελέξγεηαο, θαη ηεο θνξνινγίαο. Κεληξηθή αξρή πνπ δηέπεη φιεο απηέο ηηο ππνρξεψζεηο 

είλαη ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο. Θεηηθφ ζηνηρείν ησλ νπζηαζηηθψλ ξπζκίζεσλ απνηειεί 

ην γεγνλφο φηη θαιχπηνπλ φια ηα ζηάδηα ηεο ελεξγεηαθήο δηαδηθαζίαο. Κξίζηκν, 

σζηφζν, παξακέλεη ην δήηεκα ηεο δεζκεπηηθφηεηαο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 Οη δηαηάμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ ελζσκαηψλνπλ ηελ αξρή ηεο κε 

δηάθξηζεο θαη απνηεινχλ θαηλνηνκία ηεο πλζΥΔ, θαζφζνλ νξίδνπλ κηα ζεηξά 

ππνρξεψζεσλ ζηα θξάηε, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπο επελδπηέο θαη απαηηνχλ απφ ηα 

θξάηε λα δεκηνπξγνχλ ζηαζεξέο, δίθαηεο, επλντθέο θαη δηαθαλείο ζπλζήθεο γηα ηε 

δηελέξγεηα επελδχζεσλ. Οη ππνρξεψζεηο απηέο επηβάιινπλ ηελ ίζε θαη δίθαηε 

κεηαρείξηζε ζηηο επελδχζεηο, ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

ησλ επελδχζεσλ, ηε κε ιήςε παξάινγσλ θαη άληζσλ κέηξσλ, ηε κεηαρείξηζε ησλ 

επελδπηψλ βάζεη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ηελ εθαξκνγή ηεο ξήηξαο ΜΔΚ θαη ΡΔΜ. 

Δπίζεο, ε πξνζηαζία ησλ μέλσλ επελδπηψλ, ζε πεξίπησζε απαιινηξίσζεο, απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ησλ επελδπηηθψλ δηαηάμεσλ. Ζ απαιινηξίσζε πξαγκαηνπνηείηαη, ζην 

πιαίζην απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ, ελψ ε παξερφκελε απνδεκίσζε ηζνχηαη πξνο ηε 

δίθαηε αγνξαία αμία. Απνδεκίσζε πξνβιέπεηαη, επίζεο, ζε πεξίπησζε πνιέκνπ ή 

άιιεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο. 

 Οη δηαηάμεηο ησλ επελδχζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην κεηεπελδπηηθφ ζηάδην, 

γελλνχλ ππνρξεψζεηο hard law, ελψ νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ην πξνεπελδπηηθφ 
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ζηάδην δεκηνπξγνχλ ππνρξεψζεηο soft law θαη παξέρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Χζηφζν, αξλεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε ρξνλνβφξα θαη 

πεξηνξηζκέλε επίιπζε επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κέζσ ησλ δηαηηεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

πλζΥΔ, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηε δπλακηθή ησλ δηαηάμεσλ θαη ηελ ελδερφκελε 

επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο κπνξνχλ λα γίλνπλ νη 

αθφινπζεο παξαηεξήζεηο:  

1. Οη δηαηάμεηο πεξί αληαγσληζκνχ θαη αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ γελλνχλ ππνρξεψζεηο 

soft law θαη βαζίδνληαη, θπξίσο, ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

2. Οη δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο απνηεινχλ έλα πνιχπινθν πιαίζην, πνπ ιεηηνπξγεί 

ζην πιαίζην ελφο θαλφλα, ν νπνίνο ζέηεη ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή εθηφο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηεο πλζΥΔ. Γελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλεζεί φηη ηίζεληαη εμαηξέζεηο  ζηνλ 

αλσηέξσ θαλφλα, πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζην δηεζλέο 

ελεξγεηαθφ πιαίζην, δηφηη έζησ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ νη 

ξήηξεο ΜΔΚ θαη ΡΔΜ θαηά ηε ζέζπηζε θνξνινγηθψλ κέηξσλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ιίγσλ εμαηξέζεσλ δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί ζηελ 

παξνχζα πεξίνδν δηφηη ε λνκνινγία, πνπ έρεη πξνθχςεη ζην πιαίζην ησλ δηαηηεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο πλζΥΔ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη σο εθ ηνχηνπ έλλνηεο, φπσο απηή ηνπ 

θνξνινγηθνχ κέηξνπ παξακέλνπλ ακθίζεκεο. Χζηφζν, θαίλεηαη κεηά ηελ ππφζεζε 

Yukos θαη ηελ ηππηθή απνρψξεζε ηεο Ρσζίαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ, φηη ζα επηδησρζεί 

κέζσ ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ λα ακβιπλζνχλ ηα εκπφδηα θαη λα εληζρπζεί ε 

καθξνπξφζεζκε ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία  

3. Οη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα έρνπλ θαη απηέο 

ραξαθηήξα ήπηνπ δηθαίνπ, δηφηη βαζίδνληαη, θπξίσο, ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν 

πξσηφθνιιν γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληνινγηθά 

δεηήκαηα απνηειεί κία πξφνδν πξνο ηε ζέζπηζε πεξηζζφηεξν δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ, 

σζηφζν, παξακέλεη πξσηφθνιιν, ήηνη θείκελν, πνπ ζην Γηεζλέο Γίθαην έρεη 

ραξαθηήξα επεμεγεκαηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ. 

4. Μεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο επελδχζεηο θαη ησλ ππνινίπσλ δηαηάμεσλ, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ αλαθνξηθά κε 

ηε δηακεηαθφκηζε ελέξγεηαο. Ζ γξακκαηηθή απνηχπσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ππνδειψλεη ην δεζκεπηηθφ ηνπο ραξαθηήξα (γη’ απηφ ην ιφγν ζεσξνχκε φηη γίλεηαη 

αλαθνξά γηα ηε δηακεηαθφκηζε καδί κε ηηο επελδχζεηο θαη ζηηο θνξνινγηθέο 
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δηαηάμεηο), σζηφζν, δχν είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπνζεηνχλ ηε δηακεηαθφκηζε 

ζε ρακειφηεξν δεζκεπηηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο.  

 Πξψηνλ, ν αξηζκφο ησλ δηαηάμεσλ. Ζ πλζΥΔ ζέηεη ζε εηδηθφ θεθάιαην ηηο 

επελδχζεηο, ελψ ε δηακεηαθφκηζε ηίζεηαη ζην πιαίζην ησλ εκπνξηθψλ δηαηάμεσλ. 

Δπνκέλσο, λνκνηερληθά γίλεηαη αληηιεπηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πλζΥΔ. 

 Γεχηεξνλ, ε δηάηαμε ηεο δηακεηαθφκηζεο ζα επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 

αθνινπζεί ην πξφηππν ηνπ ΠΟΔ. Δηδηθφηεξα, ε θηινζνθία ηεο πλζΥΔ δελ είλαη ε 

απηνλνκία ηεο δηακεηαθφκηζεο αιιά ε πεξηζηξνθή ηεο γχξσ απφ ηηο επελδχζεηο. 

 Σξίηνλ, ε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο ελφο πξσηνθφιινπ γηα ηε 

δηακεηαθφκηζε ελέξγεηαο επηηείλεη ηελ αδπλακία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη 

θαηαδεηθλχεη, ελδερνκέλσο, ηε λνκηθή ζηαζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελεξγεηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

   Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη νη  ππφινηπεο ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ παξαθνινχζεκα ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ επελδχζεσλ (κε εμαίξεζε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ), ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο εηζάγνπλ ππνρξεψζεηο ήπηνπ ραξαθηήξα, νη νπνίεο εδξάδνληαη ζηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ζπκβαιινκελσλ κεξψλ. 
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ΣΡΙΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

Η ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ  ΤΝΘΦΕ 

 

I. Η επύλυςη των διαφορών ςτο Διεθνϋσ δύκαιο 

 

 Ζ επίιπζε δηαθνξψλ απνηειεί έλα δήηεκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αξκνληθή 

ζπλχπαξμε ησλ θξαηψλ θαη ησλ αλζξψπσλ. Σν Γηεζλέο Γίθαην δελ παξέρεη έλα 

νηθνπκεληθφ ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξψλ, αιιά νη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο 

ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξψλ. Οη νξγαληζκνί απνηεινχλ ππνθείκελα δηθαίνπ εηδηθνχ 

ζθνπνχ, κε ηελ έλλνηα φηη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο θαη ζηελ ηδξπηηθή ηνπο ζπλζήθε 

πξνζδηνξίδνληαη νη ζθνπνί, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη εμνπζίεο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ε 

νηθνπκεληθφηεηα ελφο νξγαληζκνχ πξνθαλψο πξνζδίδεη θαη ζην ζχζηεκα επίιπζεο 

δηαθνξψλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη ηδηαίηεξε αμία σο πξνο ηελ επηξξνή ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ ζην Γηεζλέο Γίθαην. Αλ θαη ε αλάιπζε καο αλαθέξεηαη ζην ζχζηεκα 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηεο πλζΥΔ, σζηφζν, νη δηαθνξέο ηνπ αλσηέξνπ νξγαληζκνχ 

αλαθέξνπλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δχλαληαη λα 

πξνζθεχγνπλ ζηηο δηπισκαηηθέο κεζφδνπο.
425

 ε έλα αξρηθφ ζηάδην, ζα 

πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ηξφπν εηξεληθήο επίιπζήο ησλ δηαθνξψλ, φπσο απηφο 

πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
426

 Δπηπιένλ, ην 

γεγνλφο φηη ν ΟΖΔ απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ ηνπ πιαλήηε ζεκαίλεη φηη 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ ΟΖΔ είλαη θαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ. Δλ 

ζπλερεία, ζα αλαιχζνπκε ηνπο ηξφπνπο επίιπζεο δηαθνξψλ ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ.  

 

Ι. Η ειρηνικό διευθϋτηςη των διαφορών 

 

                                                 
425

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην άξζξν 27 ηεο πλζΥΔ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίιπζε 

δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ. 
426

 Ο Υάξηεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ππνγξάθεθε ζηηο 26 Ηνπλίνπ 1945, ζηνλ Άγην Φξαγθίζθν, ζην 

ηέινο ηεο πλδηαζθέςεσο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε Γηεζλή Οξγάλσζε, θαη άξρηζε λα ηζρχεη ζηηο 

24 Οθησβξίνπ 1945. 
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 Ο ΟΖΔ απνηειεί έλα νηθνπκεληθφ νξγαληζκφ,
427

 ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ 

εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ θξαηψλ, αιιά θαη ζηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ 

ησλ θξαηψλ ηνπ πιαλήηε, ζε πιήζνο ζεκάησλ. Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ ΟΖΔ είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο, νη νπνίεο επηηπγράλνληαη κε ηε ιήςε 

απνηειεζκαηηθψλ ζπιινγηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνηξνπή ησλ 

απεηιψλ θαηά ηεο εηξήλεο θαη γηα ηελ θαηαζηνιή επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ κε εηξεληθά 

κέζα.
428

 Βαζηθέο ηνπ αξρέο απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, ε λνκηθή ηζφηεηα ησλ θξαηψλ, 

ε εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ θαη ε απαγφξεπζε ηεο βίαο θαη ηεο ρξήζεο 

βίαο.
429

  

 Ο εηξεληθφο δηαθαλνληζκφο ησλ δηαθνξψλ
430

 ζρεηίδεηαη κε ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ ησλ θξαηψλ κε εηξεληθέο κεζφδνπο θαη απνηειεί έλα απφ ηνπο 

αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο νξγάλσζεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο.
431

 Απφ ηα ηέιε ηνπ 

19
νπ

 αηψλα εδξαηψλεηαη ε πεπνίζεζε, φηη ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο επηβνιήο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Ζ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ ζηεξίρζεθε ζην 

ηξίπηπρν ζπιινγηθή αζθάιεηα, εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη αθνπιηζκφο. 

 χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ,
432

 φια ηα κέιε ζα ξπζκίδνπλ ηηο δηεζλείο δηαθνξέο ηνπο κε εηξεληθά κέζα, 

έηζη ψζηε λα κελ ηίζεληαη ζε θίλδπλν ε δηεζλήο εηξήλε θαη αζθάιεηα, θαζψο θαη ε 

δηθαηνζχλε. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε απνηειεί γεληθή ππνρξέσζε γηαηί αλαθέξεηαη ζε 

φια ηα θξάηε κέιε, ελψ επηπξνζζέησο αλαθέξεηαη θαη ζε φιεο ηηο δηελέμεηο.
433

 

Δπίζεο, απνηειεί εζηκηθφ δίθαην
434

 θαη δεζκεχεη φια ηα θξάηε, αθφκε θαη απηά πνπ 

δελ είλαη κέιε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ αλσηέξσ αξρή έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

εξκελείαο ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο.
435

 

                                                 
427

 W. Tsutsui, The Changing Postwar International Legal Regime, Kluwer Law International, Hague 

2002, ζει. 37. 
428

 Άξζξν 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Υάξηε ΟΖΔ. 
429

 ICJ, Απφθαζε ηεο 27.06.1986, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 

(Nicaragua v. United States of America), Merits Judgement, ICJ Reports 1986, ζει. 14, 90. 
430

 Γεληθφηεξα J. G. Merillis, International Dispute Settlement, 3
ε
 Έθδνζε, Cambridge University 

Press, Cambridge 1998· J. Colier, V. Lowe, The settlement of  disputes in international law, Cambridge 

University Press, Cambridge 1999· K. V. Raman Dispute Settlement through UN, Dobbs Ferry, Unitar 

Oceana Publications New York 1977.  
431

 Δ. Ρνχθνπλαο, Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2010, ζει. 518. 
432

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν, http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html. 
433

 An. Cassese, International Law, Oxford University Press, Oxford 2001, ζει. 216· Κ. Μαγθιηβέξαο, 

Οη δηπισκαηηθέο κέζνδνη επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ζην Κ. Αλησλφπνπινο, Κ. Μαγθιηβέξαο (επηκ.), Σν 

Γίθαην ηεο Γηεζλνχο Κνηλσλίαο, Δθδφζεηο  Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2014, ζει. 589 επ.. 
434

 π. παξ. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. United States 

of America), παξ. 290. 
435

 Η. Charlesworth, Chr. Chinkin, The boundaries of International Law, Manchester University Press, 

Manchester 2000, ζει. 279. 
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 Ζ αξρή ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηεζλψλ δηαθνξψλ ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο 

άιιεο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ.
436

 Γηα ηελ ελ ιφγσ αξρή ζεκαληηθέο δηεπθξηλήζεηο 

πεξηέρεη ε Γηαθήξπμε ηεο Μαλίια γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, πνπ 

πηνζεηήζεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 1982.
437

 εκαληηθά ζηνηρεία ηεο Γηαθήξπμεο 

απνηεινχλ:  

 Ζ αληηκεηψπηζε ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, σο κεζφδνπ 

απνηξνπήο δηεζλψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε έκθαζε ζηνλ πξνιεπηηθφ ηεο 

ραξαθηήξα·  

 Ζ θαιφπηζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεξψλ ηεο δηαθνξάο, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο·  

 Ζ έκθαζε ζην ξφιν ηνπ Γηθαζηεξίνπ σο δηεζλνχο δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα 

ηελ επίιπζε ησλ λνκηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

 Πέξα, φκσο, απφ ηε Γηαθήξπμε ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

κεζφδνπο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ αλεπξίζθνπκε ζην άξζξν 33 ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
438

 χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή ζε θάζε δηαθνξά, πνπ 

ε παξάηαζή ηεο κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη 

αζθάιεηαο, ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζα πξνζπαζνχλ, αξρηθά, λα ιχζνπλ ηε δηαθνξά 

ηνπο κε δηαπξαγκαηεχζεηο, έξεπλα, κεζνιάβεζε, ζπλδηαιιαγή, δηαηηεζία, δηθαζηηθφ 

δηαθαλνληζκφ, πξνζθπγή ζε ηνπηθνχο νξγαληζκνχο ή ζπκθσλίεο ή κε άιια εηξεληθά 

κέζα ηεο εθινγήο ηνπο. Ο θαλφλαο ζην ζρεηηθφ άξζξν είλαη φηη δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηα ελδηαθεξφκελα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζηελ ειεχζεξε επηινγή 

ηνπο λα επηιέμνπλ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηξφπνπο επίιπζεο 

δηαθνξψλ.
439

 Με άιια ιφγηα, νη κεραληζκνί ηνπ ΟΖΔ επεκβαίλνπλ κεηά ηελ 

απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ.  

 ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ηνπ εηξεληθνχ δηαθαλνληζκνχ ησλ δηαθνξψλ 

ζρεηηθέο είλαη νη παξαθάησ ξπζκίζεηο.  

                                                 
436

 United Nations, Office of Legal Affairs Codification Division, Handbook on the Peaceful Settlement 

of Disputes between States, OLA/COD/2394, United Nations Publication, Νέα Τφξθε 1992, ζει. 4. 
437

 Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, Φήθηζκα 37/10 ηεο 15.11.1982, «The Manila Declaration on the 

Peaceful Settlement of International Disputes». 
438

 Π. Νάζθνπ Πεξξάθε, Σν Γίθαην ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, Ζ Θεζκηθή δηάζηαζε, Δθδφζεηο Θέκηο 

Αζήλα 2011, ζει. 152. 
439

 Κ. Αλησλφπνπινο, Μέξνο Γεχηεξν Η. Παγθφζκηνη Οξγαληζκνί, Σν χζηεκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζην Γηεζλείο Οξγαληζκνί, Π. Νάζθνπ – Πεξξάθε, Κ. Αλησλφπνπινο, Μ. αξεγηαλλίδεο, Δθδφζεηο 

άθθνπιαο Αζήλα, Θεζζαινλίθε 2015, ζει. 139-140
.
 ICJ, Γηάηαμε ηεο 02.06.1999, Case Concerning 

Legality of the Use of force (Yugoslavia v. Belgium), Request for the Indication of Provisional 

Measures, ΗCJ Reports 1999, ζει. 124, 140. 
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 Πξψηνλ, θάζε Μέινο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κπνξεί λα ελεκεξψζεη ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο ή ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ελδερφκελεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο
440

·  

 Γεχηεξνλ, ν ξφινο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

ζηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ. Δηδηθφηεξα ην πκβνχιην Αζθαιείαο
441

 

κπνξεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην κηαο δηαθνξάο ή κηαο θαηάζηαζεο, λα ζπζηήλεη ηηο 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο ή κεζφδνπο δηαθαλνληζκνχ,
442

ιακβάλνληαο  ππφςε ηνπ φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο, πνπ έρνπλ ήδε πηνζεηεζεί απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηε ξχζκηζε 

ηεο δηαθνξάο.
443

 Σν πκβνχιην Αζθαιείαο, φηαλ θάλεη ζπζηάζεηο, ζην πιαίζην ηνπ 

εηξεληθνχ δηαθαλνληζκνχ ησλ δηαθνξψλ ζα πξέπεη, επίζεο, λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ, 

φηη νη λνκηθέο δηαθνξέο ζα πξέπεη, θαηά γεληθφ θαλφλα, λα ππνβάιινληαη απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 Σξίηνλ, ζεκαληηθή ππνρξέσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, πνπ δηαζθαιίδεη 

ηελ δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα, είλαη φηη ηα εκπιεθφκελα κέξε εάλ δελ 

θαηνξζψζνπλ λα επηηχρνπλ δηαθαλνληζκφ ηεο δηαθνξάο ηνπο, κε ηα κέζα πνπ 

ππνδεηθλχνληαη, ζα πξέπεη λα ηελ ππνβάινπλ ζην πκβνχιην Αζθαιείαο.
444

  

 

Η.Α. Μέζνδνη Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 

 

 Οη κεραληζκνί πνπ πξναλαθέξζεθαλ απαηηνχλ ηελ χπαξμε δηαθνξάο γηα λα 

ελεξγνπνηεζνχλ.
445

Ο νξηζκφο ηεο δηαθνξάο απνηέιεζε πεδίν πξνβιεκαηηζκνχ θαηά 

ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ Γηθαηνζχλεο. Σν 

ΓΓΓ έρεη νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξάο σο ηε δηαθσλία ζε ζέκαηα λνκηθά ή 

πξαγκαηηθά, ε νπνία δηαθσλία απνηειεί δηακάρε λνκηθψλ απφςεσλ κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.
446, 447

 ην πιαίζην ηεο εηξεληθήο επίιπζεο 
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 Άξζξν 35 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ.  
441
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δηαθνξψλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αξθεηέο κεζφδνπο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο δηπισκαηηθέο 

κεζφδνπο,
448

 ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα δελ είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηα κέξε, ελψ ε 

δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο δηθαηνδνηηθέο κεζφδνπο, ησλ νπνίσλ ην 

απνηέιεζκα είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηα κέξε.
449

  

 

Η.Α.1. Γηπιωκαηηθέο κέζνδνη  

 

1. Γηαπξαγκάηεπζε  

 

 Ζ δηαπξαγκάηεπζε απνηειεί ην πην ζπλεζηζκέλν ηξφπν επηιχζεσο ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη πνιιέο θνξέο πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζθπγή ζε 

άιιεο πεξηζζφηεξν ζεζκνπνηεκέλεο κεζφδνπο.
450

 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζεκαίλεη ηελ 

ππνρξέσζε πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο, πξηλ ηα θξάηε ιάβνπλ δξάζε.
451

 Ζ 

δηαπξαγκάηεπζε δχλαηαη λα είλαη πνιπκεξήο ή δηκεξήο. Σα θξάηε ζπκκεηέρνπλ 

άκεζα ζηελ δηαδηθαζία αιιά θαη ζηνλ έιεγρν απηήο, σζηφζν, ηα εκπιεθφκελα κέξε 

νθείινπλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη νπζηαζηηθά θαη κε θαιή πίζηε.
452

 Θα πξέπεη λα 

δηαθξίλνπκε ηε δηαπξαγκάηεπζε απφ ηελ έλλνηα ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Ο 

δηάινγνο απνηειεί κηα άηππε κνξθή επηθνηλσλίαο, ελψ ε ππνρξέσζε 

δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ζπκβαηηθή ζπκθσλία.
453

 ζν 

πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο εθπξνζψπεζεο ζε κηα δηαπξαγκάηεπζε, ηφζν κεγαιχηεξε 

δεκνζηφηεηα ππάξρεη θαη απμάλνληαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ κηα ελδερφκελε 

απνηπρία.
454

 Σν πεξηερφκελν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη κπζηηθφ θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο θνηλνπνηνχληαη κεηά απφ ηε ζπλαίλεζε ησλ κεξψλ. ηε δηάξθεηα 
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ηεο δηαπξαγκάηεπζεο δελ ππάξρεη θαλφλαο, ελψ παξάιιεια κε ηε δηαπξαγκάηεπζε 

είλαη δπλαηή θαη ε παξάιιειε ελεξγνπνίεζε θαη άιισλ κεζφδσλ εηξεληθήο επίιπζεο, 

φπσο ε πξνζθπγή ζην Γηθαζηήξην ή ε παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζην πκβνχιην 

Αζθαιείαο. Χζηφζν, κηα ππνρξέσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ είλαη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη δηαπξαγκαηεχζεηο λα έρνπλ 

πεξηερφκελν, γεγνλφο πνπ δελ ζπκβαίλεη φηαλ ην θαζέλα απφ ηα κέξε εκκέλεη ζηηο 

απφςεηο ηνπ ακεηαθίλεηα.
455

  

 

2. Μεζνιάβεζε   

 

 Ζ κέζνδνο ηεο κεζνιάβεζεο επηιέγεηαη φηαλ ππάξρεη έιιεηκκα επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.
456

 Ζ κεζνιάβεζε απνηειεί ην λνκηθφ ζεζκφ, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έλα ηξίην θξάηνο, ή δηεζλήο νξγαληζκφο ή κηα αλεμάξηεηε 

πξνζσπηθφηεηα, κε ηελ ειεχζεξε ζπλαίλεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, εμεηάδεη φια 

ηα νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο δηελέμεσο, κεηέρεη ελεξγά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

πξνηείλεη ιχζε ηεο δηαθνξάο. Σν ηξίην κέξνο είλαη αλεμάξηεην, ακεξφιεπην θαη 

απνιακβάλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε ζπλαίλεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. O 

κεζνιαβεηήο πξνηείλεη ιχζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαθνξά ζην πιαίζην ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ηεο πιεξνθφξεζεο, πνπ ηνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε.
457

 

Οξγαληζκνί πνπ δηαδξακάηηζαλ ην ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή είλαη ε ΔΔ θαη ν ΟΖΔ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ πνιέκνπ. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο είλαη απηφο 

πνπ εκπιέθεη κηα πξνζσπηθφηεηα. Κιαζζηθά παξαδείγκαηα κεζνιάβεζεο 

πξνζσπηθφηεηαο απνηεινχλ ε κεζνιαβεηηθή πξφηαζε ηνπ Πάπα ζηε δηαθνξά κεηαμχ 

Αξγεληηλήο θαη Υηιήο γηα ην ηελφ Beagle, ε νπνία νδήγεζε ζηε ζχλαςε ηεο 

πλζήθεο Δηξήλεο θαη Φηιίαο ζην Βαηηθαλφ, θαζψο θαη ε πεξίπησζε ηνπ Jimmy 

Carter, ν νπνίνο κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαηφξζσζε νη εγέηεο ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο 

Αηγχπηνπ λα ππνγξάςνπλ δπν ζπλζήθεο, πνπ έκεηλαλ γλσζηέο ζηελ ηζηνξία σο 

ζπκθσλίεο ηνπ Camp David.
458
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3. Φηιηθέο ππεξεζίεο 

 

 Οη θηιηθέο ππεξεζίεο νκνηάδνπλ κε ηε κεζνιάβεζε αιιά απνηεινχλ, κηα 

κνξθή ήπηαο δηακεζνιάβεζεο. Κσδηθνπνηήζεθαλ ζηηο ζπκβάζεηο ηεο Υάγεο 

1899/1907 θαη επηηξέπνπλ ηελ παξεκβνιή ελφο ηξίηνπ κέξνπο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

Γελ πξνβιέπεηαη σο ηξφπνο εηξεληθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο απφ ηνλ Καηαζηαηηθφ 

Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
459

 αιιά ιφγσ ηεο ελδεηθηηθήο απαξίζκεζεο ηνπ 

ζρεηηθνχ άξζξνπ, ε πξνζθπγή ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν επίιπζεο δηαθνξψλ είλαη 

θαη λνκηθά δπλαηή. Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηε κεζνιάβεζε ζρεηηθά κε ην βαζκφ 

εκπινθήο. Φηιηθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηξίηα θξάηε ή δηεζλείο 

νξγαληζκνί θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

κεζφδνπ απηήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ είλαη φηη νη θηιηθέο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη 

κε δηαθξηηηθφ ηξφπν
460

 θαη ν ηξίηνο, πνπ παξέρεη θηιηθέο ππεξεζίεο, αζθεί 

αξκνδηφηεηα πνιηηηθήο θχζεσο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο έρνπλ μεπεξαζηεί ηα φξηα 

ηεο δηαθξηηηθήο κεζνιάβεζεο.  Παξάδεηγκα απνηειεί ε ππφζεζε Rainbow Warrior 

αλάκεζα ζηε Γαιιία θαη ηελ Νέα Εειαλδία. Σν θαινθαίξη ηνπ 1985, Γάιινη κπζηηθνί 

πξάθηνξεο αλαηίλαμαλ ην ζθάθνο Rainbow Warrior, πνπ αλήθε ζηε δηεζλή κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Greenpeace, πξνθεηκέλνπ λα ην εκπνδίζνπλ λα πιεχζεη ζηε 

Γαιιηθή Πνιπλεζία, φπνπ ε Γαιιία ζρεδίαδε λα επαλαιάβεη ππξεληθέο δνθηκέο. Οη 

δχν ρψξεο παξέπεκςαλ ηε δηαθνξά ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, ν νπνίνο 

επηθνξηίζηεθε κε ην θαζήθνλ λα επηιχζεη ηε δηαθνξά. ηε ζπγθεθξηκέλε, φκσο, 

ππφζεζε ζπκθσλήζεθε φηη ε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ζα ήηαλ λνκηθά 

δεζκεπηηθή.
461
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4. Έξεπλα θαη ζπλδηαιιαγή 

 

 Οη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη επίιπζεο δηαθνξψλ ζεζκνζεηήζεθαλ ην 1899 ζηε 

πλδηάζθεςε ηεο Υάγεο γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. Οη δηεζλείο 

επηηξνπέο έξεπλαο έρνπλ σο απνζηνιή ηε δηαιεχθαλζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ,
462

 πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε δηέλεμε θαη ηε ζχληαμε ζρεηηθήο 

εθζέζεσο. Δθηηκνχλ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη νη απνθάζεηο ηνπο δελ είλαη 

δεζκεπηηθέο. πζηήλνληαη κε πξσηνβνπιία θαη ζπκθσλία ησλ κεξψλ, ελψ νη 

επηηξνπέο έξεπλαο απνηεινχλ ακεξφιεπηα θαη αλεμάξηεηα φξγαλα. Ζ δηαδηθαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ζχληαμε έθζεζεο, ε νπνία δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθή.
463

 

 Οη Δπηηξνπέο πλδηαιιαγήο
464

 γλψξηζαλ ηδηαίηεξε απήρεζε ηελ πεξίνδν ηνπ 

κεζνπνιέκνπ. Απνηεινχλ ηειεηνπνηεκέλε κνξθή κεζνιαβήζεσο, δηφηη ζπλδπάδνπλ 

αξκνδηφηεηεο φρη κφλν κεζνιαβεηή αιιά θαη επηηξνπήο έξεπλαο. Ζ δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο απφ αλεμάξηεην φξγαλν, ην νπνίν ππνβάιεη 

έθζεζε ζηα κέξε, πνπ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο. 

 

5. Πξνζθπγή ζε ηνπηθνύο νξγαληζκνύο ή ζπκθωλίεο  

 

 Ο Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηνπ ΟΖΔ δελ απνθιείεη ηελ χπαξμε δηεζλψλ 

ζπλζεθψλ ή νξγαλψζεσλ, πνπ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα δηεζλνχο εηξήλεο θαη 

αζθάιεηαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηνπηθέο ελέξγεηεο.
465

 Σα κέιε ησλ 

ηνπηθψλ απηψλ νξγαλψζεσλ πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηε δηεπζέηεζε ησλ ηνπηθψλ 

δηαθνξψλ κε εηξεληθφ ηξφπν κέζσ ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ ή νξγαλψζεσλ.
466

 ην 

αλσηέξσ πιαίζην, πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε 

πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο θαη ζπκθσλίεο γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ ηνπηθψλ 

δηαθνξψλ, πξηλ ηηο ππνβάιινπλ ζην πκβνχιην Αζθαιείαο. 

Η.Α.2 Γηθαηνδνηηθνί κεραληζκνί 
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1. Γηαηηεζία 

   

 Ζ δηαηηεζία αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ππνβάιιεηαη, κεηά απφ ζπκθσλία ησλ κεξψλ, ζε 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηαηηεηέο, νη νπνίνη απνθαίλνληαη δεζκεπηηθά ζην πιαίζην ηεο 

δηαθνξάο. Ζ δηαηηεζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ εηξεληθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ 

θξαηψλ κε δηθαζηέο ηεο επηινγήο ηνπο θαη επί ηε βάζεη ζεβαζκνχ ηνπ δηθαίνπ. Ζ 

πξνζθπγή ζηε κέζνδν ηεο δηαηηεζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπλππνζρεηηθφ δηαηηεζίαο 

ή κε πξναηξεηηθή ξήηξα ζε δηκεξή ή πνιπκεξή ζπλζήθε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζεζκνχ 

ηεο δηαηηεζίαο είλαη ε ζεκαληηθή απηνλνκία ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, αλαθνξηθά κε 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαηηεζίαο, ην αληηθείκελν ηεο δηαηηεζίαο, ηνλ 

ηξφπν νξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηαηηεζίαο. Ζ δηαηηεηηθή 

απφθαζε είλαη λνκηθά δεζκεπηηθή, ελψ νη απνθάζεηο ηεο δηαηηεζίαο δελ ππφθεηληαη 

ζε έλδηθα κέζα. Σα δηάδηθα κέξε ηεο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα ελεξγνχλ κε θαιή 

πίζηε.
467

 

 

2. Γηθαζηηθόο Γηαθαλνληζκόο   

 

 Σν άξζξν 33 παξ. 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ, πνπ αλαθέξεηαη ζην 

δηθαζηηθφ δηαθαλνληζκφ παξαπέκπεη ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο 

(ή Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο), πνπ απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα φξγαλα ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Πέξα απφ ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο
468

 θαη άιια 

Γηθαζηήξηα αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ην Γηεζλέο Πνηληθφ 

Γηθαζηήξην, ελψ κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ θαη ad hoc δηθαζηήξηα.  

                                                 
467
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ΙΙ. Εμπορικό και Επενδυτικό διαιτηςύα 

 
 Ζ εκπνξηθή δηαηηεζία έρεη καθξά ηζηνξία θαη πξνεγείηαη ηεο χπαξμεο ησλ 

νξγαλσκέλσλ δηθαηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ.
469

 Ζ εκπνξηθή δηαηηεζία  

απνηειεί  ηελ επέθηαζε ηεο αλεπίζεκεο πξαθηηθήο ησλ εκπφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν έκπνξνο θαινχζε ην ζπλάδειθφ ηνπ λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ, αλαθνξηθά 

κε ηελ εκπνξηθή δηαθνξά, πνπ είρε πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηα δηθαζηήξηα παξνπζηαδφηαλ αθξηβή, αξγή θαη 

αλαπνηειεζκαηηθή, ε δπλαηφηεηα ηεο δηαηηεζίαο απνηεινχζε κηα ζεκαληηθή 

ελαιιαθηηθή ιχζε. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαηηεζίαο κεγηζηνπνηνχληαλ φηαλ νη 

εκπνξηθέο δηαθνξέο είραλ θαη δηαζπλνξηαθφ ραξαθηήξα. Χζηφζν, νη παξάγνληεο πνπ 

εκπφδηζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο δηαηηεζίαο θαη ηελ εδξαίσζή ηεο σο ηελ 

θχξηα κέζνδν επίιπζεο εκπνξηθψλ δηαθνξψλ ήηαλ νη παξαθάησ:  

 Πξψηνλ, ε αλάγθε γηα νξηζκφ θαη δηαζθάιηζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαηηεζίαο 

απαηηνχζε ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ αλαθνξηθά κε ηνπο θαλφλεο ηεο δηαδηθαζίαο. Οη 

ζπκθσλίεο απηέο δηέζεηαλ πνιχπινθνπο φξνπο.  

 Γεχηεξνλ, ε δηαηηεηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ δελ ήηαλ δεζκεπηηθή θαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνλ έκπνξν κε ηελ έλλνηα φηη κπνξνχζε λα κελ ζπλαηλέζεη ζε απηήλ. 

Ζ δηαηηεζία, κε άιια ιφγηα, βαζηδφηαλ ζηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. 

 Σξίηνλ, γηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφο ν κεραληζκφο ηεο δηαηηεζίαο θαηά 

ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ζα έπξεπε λα πηνζεηεζεί ζπκθσλία 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζπλχπαξμεο ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ 

θαη ησλ εζληθψλ δηθαίσλ.  

  Γηεζλήο είλαη ε δηαηηεζία φηαλ ηα κέξε, θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο, 

δηαηηεζίαο έρνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ε κεηαμχ ηνπο εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή επηθνηλσλία θέξεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

δηεζλνχο ζπλαιιαγήο. Δπνκέλσο, δηεζλήο είλαη ε δηαηηεζία εάλ ην έλα πξφζσπν έρεη 

ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ην άιιν ζηελ αιινδαπή ή εάλ ηα δχν κέξε έρνπλ 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε. Δάλ έλα κέξνο έρεη πεξηζζφηεξεο 

εγθαηαζηάζεηο, ηφηε ζεσξείηαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηεζλνχο ραξαθηήξα ηεο 
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δηαηηεζίαο, φηη ην θξίζηκν θξηηήξην είλαη ε εγθαηάζηαζε, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ζπκθσλία ηεο δηαηηεζίαο.
470

  

 ηελ πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ θξίζηκν δήηεκα απνηειεί ε δηεζλήο επελδπηηθή 

δηαηηεζία. Ζ δηεζλήο δηαηηεζία απνηειεί ην βαζηθφ κεραληζκφ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

επελδπηηθψλ δηαθνξψλ. Οη πεξηζζφηεξεο επελδπηηθέο ζπλζήθεο πξνβιέπνπλ ηξφπν 

ζπγθξφηεζεο δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηελ επίιπζε 

δηαθνξψλ θαη ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο, βάζεη ησλ νπνίσλ, ζα δηεμαρζεί ε 

δηαηηεζία.  

 Ζ Γηεζλήο Δπελδπηηθή Γηαηηεζία απνηειεί έλα πεδίν, ζην νπνίν έρνπλ ιάβεη 

ρψξα ζεκαληηθέο εμειίμεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη, θπξίσο, 

ζην φηη εληζρχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ μέλσλ επελδπηψλ έλαληη ησλ θξαηψλ 

ππνδνρήο.
471

Ζ ηήξεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ απφ ηηο δηαηηεηηθέο απνθάζεηο είλαη 

ππνρξεσηηθή, ζε πνιπκεξέο επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί θαη λα αλαπηπρζεί ην 

δηεζλέο θαη εζληθφ δίθαην ησλ επελδχζεσλ. Με ηνλ φξν δηεζλήο επελδπηηθή δηαηηεζία 

λννχληαη νη δηκεξείο θαη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο, ην εζηκηθφ δίθαην αιιά θαη ην 

αλαγθαζηηθφ δίθαην. Ζ ηήξεζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ απφ ηηο δηαηηεηηθέο απνθάζεηο 

ηππνπνηείηαη ζε πνιπκεξείο ζπκθσλίεο. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 42 ηεο χκβαζεο γηα 

ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, κεηαμχ θξαηψλ θαη ππεθφσλ άιισλ θξαηψλ (χκβαζε 

ICSID), νξίδεη φηη ηα κέξε κηαο επελδπηηθήο ζπκθσλίαο είλαη ειεχζεξα λα επηιέμνπλ 

ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ, πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ζπκθσλία ηνπο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην 

εθαξκφδεη ην δίθαην ησλ κεξψλ θαη ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο NAFTA, ην άξζξν 1130 νξίδεη, σο εθαξκνζηέν δίθαην, 

ζηελ επελδπηηθή δηαδηθαζία κεηαμχ επελδπηψλ θαη θξαηψλ ην δίθαην επηινγήο ησλ 

κεξψλ, βάζεη ζπκθσλίαο θαη ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 

 Έλαο ιφγνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ 

κε ην δηεζλέο δίθαην είλαη φηη νη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο αλαγλσξίδνληαη θαη 

εθηεινχληαη σο δεζκεπηηθέο γηα ηα δηάδηθα κέξε. Ζ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ησλ 

δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ δελ ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί, εάλ νη ελ ιφγσ 

απνθάζεηο δελ ήηαλ ζπκβαηέο κε ην Γηεζλέο Γίθαην. Δπηπιένλ, εάλ δελ ππήξρε ν 

ζεζκφο ηεο επελδπηηθήο δηαηηεζίαο, ζα ελεξγνπνηνχληαλ ζπρλφηεξα ν ζεζκφο ηεο 
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δηπισκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ επελδπηή απφ ην θξάηνο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, 

φκσο, ε πξνζηαζία ηνπ επελδπηή επαθίεηαη ζηε βνχιεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο ηνπ 

θαη ελδερνκέλσο ζε πνιηηηθά ζπκθέξνληα.
472

 

 

 

ΙΙ.Α Σο Διεθνϋσ Κϋντρο για το Διακανονιςμό των Επενδυτικών 

διαφορών (ICSID) 

 

 Σν Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Δπίιπζε Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ (ICSID ή ην 

Κέληξν) ηδξχζεθε απφ ηε χκβαζε γηα ηελ επίιπζε ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ θξαηψλ θαη ππεθφσλ άιισλ θξαηψλ (χκβαζε ICSID), ε νπνία ηέζεθε ζε 

ηζρχ ζηηο 14.10.1966.
473

 Σν Γηεζλέο Κέληξν ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ησλ επελδπηηθψλ 

δηαθνξψλ, πνπ αλαθχπηνπλ, κέζσ ησλ κεζφδσλ ηεο ζπλδηαιιαγήο θαη ηεο 

δηαηηεζίαο.
474

  Ζ δηθαηνδνζία ηνπ Κέληξνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο λνκηθέο δηαθνξέο, 

πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην κηαο επέλδπζεο κεηαμχ ελφο ζπκβαιινκέλνπ θξάηνπο (ή 

κηα θνηλφηεηαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ελφο νξγαληζκνχ εμεξηεκέλνπ απφ ην θξάηνο) θαη 

ππεθφνπ ελφο άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο. Ζ δηθαηνδνζία ηνπ Κέληξνπ, εθηφο απφ 

ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, απαηηεί θαη ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξψλ, ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Κέληξν. Τπήθννο θάζε 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ζεσξείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ηελ 

ππεθνφηεηα ζπκβαιινκέλνπ θξάηνπο ζηε δηαθνξά. ην δήηεκα ηεο επίιπζεο ησλ 

επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κέζσ ηνπ αλσηέξνπ Κέληξνπ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε 

δεηήκαηα δηαδηθαζίαο, θαζφζνλ ε πλζΥΔ παξέρεη επηινγέο δηαηηεζίαο ζε ζρέζε κε 

ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε πξνζθπγή ζην αλσηέξσ 

Κέληξν γηα ηνλ Γηαθαλνληζκφ ησλ Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ. 

 Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ν 

ππήθννο ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, πνπ επηζπκεί λα πξνζθχγεη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν δηαηηεζίαο, ζα πξέπεη λα απεπζχλεη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Κέληξνπ 

έγγξαθε αίηεζε. Δλ ζπλερεία, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Κέληξνπ απνζηέιιεη ηελ 
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αίηεζε ζην άιιν κέξνο.
475

 Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο, ηελ ηαπηφηεηα ησλ κεξψλ θαη ηε ζπλαίλεζε ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία. Ο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ηελ αίηεζε, εθηφο 

εάλ θξίλεη βάζεη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο φηη ε δηαθνξά δελ 

εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ.
476

 Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη 

ην ηαρχηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο αίηεζεο. Σν Γηθαζηήξην απνηειείηαη 

απφ έλα κφλν δηαηηεηή ή απφ πεξηηηφ αξηζκφ δηαηηεηψλ, νη νπνίνη δηνξίδνληαη θαη 

αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, θαηά ηε ζπκθσλία ησλ κεξψλ. ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία, αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ δηνξηζκνχ ηνπο, ηφηε ην Γηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη απφ ηξεηο δηθαζηέο, νη δχν 

εθ ησλ νπνίσλ δηνξίδνληαη απφ ηα κέξε, ελψ ην ηξίην κέινο, πνπ πξνεδξεχεη, 

δηνξίδεηαη κεηά απφ ζπκθσλία ησλ κεξψλ.  

 Οη εμνπζίεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη πξνζδηνξίδνληαη ξεηά. 

Χο εθ ηνχηνπ, ην Γηθαζηήξην θξίλεη ην δήηεκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. Κάζε έλζηαζε 

πνπ πξνβάιιεηαη απφ θάπνην απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε, φηη ε δηαθνξά δελ εκπίπηεη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα θξίλεηαη απφ ην Γηθαζηήξην, πνπ 

απνθαζίδεη. Σν δήηεκα απηφ πηζαλφηεξν είλαη λα αλαθχςεη είηε σο πξνδηθαζηηθφ 

δήηεκα ή ζπαληφηεξα σο δήηεκα ζπλδεφκελν κε ηελ νπζία ηεο δηαθνξάο. Σν 

δηθαζηήξην απνθαίλεηαη επί ηεο δηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ, ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ απνδερζεί ηα κέξε. Διιείςεη ζρεηηθήο ζπκθσλίαο, κεηαμχ ησλ κεξψλ, 

ην δηθαζηήξην εθαξκφδεη ην δίθαην ηνπ ζπκβαιινκέλνπ θξάηνπο θαη ηηο αξρέο ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ, πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα.
477

 Θα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη ην Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα αξλεζεί λα δηθάζεη ιφγσ ζησπήο ή 

αζάθεηαο ηνπ δηθαίνπ. Σν Γηθαζηήξην κπνξεί λα θαιέζεη ηα δηάδηθα κέξε λα 

πξνζθνκίζνπλ έγγξαθα ή άιια κέζα απφδεημεο, ελψ νη δηαηηεηέο δχλαληαη λα 

κεηαβνχλ θαη λα πξνβνχλ ζε επηηφπηεο έξεπλεο, πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ ηε ζρεηηθή 

δηαθνξά.
478

 

                                                 
475

 Άξζξν 36 ηεο πλζήθεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ θαη 

ππεθφσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, (Convention on the Settlement of the Investment Disputes between 

States and Nationals of other States). 
476

 Άξζξν 6 ηεο πλζήθεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ θαη ππεθφσλ 

άιισλ θξαηψλ κειψλ. 
477

 Άξζξν 42 ηεο πλζήθεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ θαη 

ππεθφσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ (ICSID). 
478

 Άξζξν 43 ηεο πλζήθεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ θαη 

ππεθφσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ (ICSID). 
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 Σν Γηθαζηήξην απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα δηά πιεηνςεθίαο φισλ ησλ κεξψλ 

ηνπ. Ζ απφθαζε εθδίδεηαη γξαπηψο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

πνπ εηάρζεζαλ ππέξ απηήο. Ζ απφθαζε αλαθέξεηαη ζε θάζε δήηεκα πνπ ππνβάιιεηαη 

ζην Γηθαζηήξην θαη πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. Κάζε κέινο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

κπνξεί λα δεηήζεη λα πξνζαξηεζεί ζηελ απφθαζε έθζεζε ή απιή κλεία αλαθνξηθά κε 

ηε γλψκε ηνπ είηε ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο, είηε φρη. Σν Γηεζλέο 

Κέληξν Δπίιπζεο Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ δχλαηαη λα δεκνζηεχζεη ηελ απφθαζε, 

ρσξίο λα ιάβεη ππφςε ηνπ, ηε ζπλαίλεζε ησλ κεξψλ. Δλ ζπλερεία ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο απνζηέιιεη επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηεο απνθάζεσο ζηα κέξε, ελψ ε 

απφθαζε ζεσξείηαη εθδνζείζα θαηά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ επηθπξσκέλσλ 

αληηγξάθσλ.  

 Ζ αξρηθή απφθαζε πνπ εθδφζεθε κπνξεί λα πξνζβιεζεί απφ ηα εκπιεθφκελα 

κέξε κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Δπηηξέπεηαη ε αίηεζε εξκελείαο ηεο απφθαζεο.
479

 

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε θάζε δηαθνξά, πνπ αλαθχπηεη, κεηαμχ ησλ κεξψλ, 

αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηελ έθηαζε ηεο απνθάζεσο δχλαηαη λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν αηηήζεσο πεξί εξκελείαο απηήο, ε νπνία απεπζχλεηαη εγγξάθσο ζην 

Γεληθφ Γξακκαηέα. Δάλ είλαη δπλαηφλ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην δηθαζηήξην ην 

νπνίν εμέδσζε ηελ απφθαζε.  

 Μηα άιιε δπλαηφηεηα, πνπ παξέρεηαη είλαη ε αίηεζε ηεο 

αλαζεψξεζεο.
480

Κάζε δηάδηθνο δχλαηαη λα δεηήζεη κε έγγξαθε αίηεζε ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο απφθαζεο, ιφγσ αλαθάιπςεο λένπ ζηνηρείνπ, ην νπνίν αζθεί 

απνθαζηζηηθή επηξξνή ζηελ απφθαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο ήηαλ άγλσζην, ζην Γηθαζηήξην, θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή εθδίθαζεο ηεο 

ππφζεζεο θαη φηη δελ εκθηινρψξεζε πηαίζκα ηνπ αηηνχληνο ζρεηηθά κε ηελ άγλνηα 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Ζ αλσηέξσ αίηεζε δχλαηαη λα ππνβιεζεί εληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ γεγνλφηνο, ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηε ρξνλνινγία 

ηεο εθδφζεσο ηεο απφθαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπλαηφ, ε αίηεζε 

αλαζεψξεζεο ππνβάιιεηαη ζην Γηθαζηήξην, πνπ έρεη εθδψζεη ηελ απφθαζε. Σέινο, 

θάζε δηάδηθν κέξνο κε έγγξαθε αίηεζε δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε ηεο 

απφθαζεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ είλαη νη εμήο:  

α) Γηα ειάηησκα αλαθνξηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ· 

                                                 
479

 Άξζξν 50 παξ. 1 ηεο πλζήθεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ θαη 

ππεθφσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ.  
480

 Άξζξν 50 παξ. 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ θαη 

ππεθφσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ. 
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β) Λφγσ πξνδήινπ ππεξβάζεσο ηεο εμνπζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ· 

γ) Λφγσ δσξνδνθίαο κέινπο ηνπ Γηθαζηεξίνπ· 

δ) Λφγσ βαξηάο παξαβάζεσο ζεκειηψδνπο δηαδηθαζηηθνχ θαλφλα θαη  

ε) Λφγσ ειιείςεσο αηηηνινγίαο.  

 Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο 120 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο ηεο δσξνδνθίαο, φπνπ ε πξνζεζκία 

αθχξσζεο είλαη 120 εκέξεο απφ ηελ απνθάιπςε ηεο δσξνδνθίαο, ή ζε θάζε 

πεξίπησζε εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο.
481

  

 Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηα 

εμήο: Ζ απφθαζε δεζκεχεη ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη δελ ππφθεηηαη ζην έλδηθν κέζν 

ηεο εθέζεσο. Κάζε κέξνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί ζηελ εθδνζείζα απφθαζε, εθηφο 

εάλ αλεζηάιε ε εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο. Αο ζεκεησζεί φηη σο απφθαζε λνείηαη θάζε 

απφθαζε αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία, αλαζεψξεζε θαη αθχξσζε απνθάζεσλ. Κάζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο αλαγλσξίδεη θάζε απφθαζε, ε νπνία εθδίδεηαη σο ππνρξεσηηθή 

θαη νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ εθηέιεζή ηεο ζην έδαθνο ηνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο 

ζα εμαζθάιηδε ηελ εθηέιεζε κηαο νξηζηηθήο απφθαζεο δηθαζηεξίνπ, πνπ ιεηηνπξγεί 

ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο κέινπο. Αο ζεκεησζεί φηη κε παξφκνην 

ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο (ππνβνιή αηηήκαηνο, 

ζχζηαζε Δπηηξνπήο πλδηαιιαγήο).
482

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ έρεη ζεζπίζεη πξφζζεηνπο Καλφλεο 

Γηεπθφιπλζεο, εμνπζηνδνηψληαο ηε Γξακκαηεία λα δηεπζεηήζεη δηαθνξέο κεηαμχ 

επελδπηψλ θαη θξαηψλ κειψλ, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο 

ICSID.
483

 Απηνί νη θαλφλεο αλαθέξνληαη 1. ε δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, 2. ε 

δηαδηθαζίεο ζπλδηαιιαγήο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ 

δηαθνξψλ κεξψλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ δελ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ππήθννο 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, 3. ε δηαδηθαζίεο ζπλδηαιιαγήο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο 

γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ (κεηαμχ κεξψλ έλα εθ ησλ νπνίσλ δελ είλαη 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ππήθννο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ), 

πνπ δελ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ επελδχζεηο, αιιά ε ππνθείκελε ζπλαιιαγή δελ είλαη 

κηα ζπλεζηζκέλε εκπνξηθή ζπλαιιαγή.  

                                                 
481

 Άξζξν 50 παξ. 3 ηεο πλζήθεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ θαη 

ππεθφσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ. 
482

 Άξζξν 28-35 ηεο πλζήθεο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θξαηψλ θαη 

ππεθφσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ. 
483

 Πξννίκην, Καλφλεο Γηαηηεζίαο – Πξφζζεηεο Γηεπθφιπλζεο, ICSID Arbitration (Additional Facility) 

Rules. 
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 Οπνηαδήπνηε ζπκθσλία, πνπ πξνβιέπεη δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ή 

δηαηηεηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Πξφζζεηεο Γηεπθφιπλζεο, 

αλαθνξηθά κε ππάξρνπζεο ή κειινληηθέο δηαθνξέο, απαηηεί ηελ έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα. 

 Ζ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε αίηεζε ηνπ εκπιεθφκελνπ 

κέξνπο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο απαηηείηαη ε έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα, εθφζνλ απηφο έρεη πεηζζεί φηη ε ππνβιεζείζα αίηεζε πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο, πνπ απαηηνχληαη θαη φηη ηα εκπιεθφκελα κέξε έρνπλ ζπλαηλέζεη ξεηά 

γηα ηε δηθαηνδνζία ηνπ Κέληξνπ.
484

 

 

ΙΙ.Β Διεθνϋσ Εμπορικό Επιμελητόριο τησ τοκχόλμησ (SCC)  

 

 Σν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηεο ηνθρφικεο πξνζθέξεη ππεξεζίεο δηαηηεζίαο 

θαη ζπλδηαιιαγήο ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ηα νπνία επηζπκνχλ λα επηιχζνπλ ηηο 

δηαθνξέο ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ δηθαηνδνηηθνχ κεραληζκνχ ησλ δηθαζηεξίσλ. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

ηα κέξε επηιέγνπλ λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο, εθηφο ηνπ δηθαζηηθνχ 

κεραληζκνχ. Μία απφ ηηο πην ζπρλέο αηηίεο είλαη φηη ε δηαδηθαζία είλαη ζπληνκφηεξε 

ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έλαο άιινο ιφγνο ζεσξείηαη 

ε κεγαιχηεξε επειημία ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, φηαλ επηιέγνπλ ελαιιαθηηθέο 

κεζφδνπο επίιπζεο δηαθνξψλ, φπσο ε δηαηηεζία.
485

 

 Σν Ηλζηηηνχην Γηαηηεζίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ηνθρφικεο 

(ΗΓΔΔ) απνηειεί κέξνο ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ηνθρφικεο απφ ην 1917 

θαη έρεη απνθηήζεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ζε κηα πεξίνδν 

ζρεδφλ 100 ρξφλσλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ην Ηλζηηηνχην έρεη 

εμειηρζεί ζε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο θνξείο επίιπζεο δηεζλψλ δηαθνξψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

 Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο απαηηείηαη ε ππνβνιή 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ πξνζθεχγνληα, ην νπνίν πξέπεη λα πεξηέρεη:  

1. Γήισζε ησλ νλνκάησλ, ησλ δηεπζχλζεσλ, ησλ αξηζκψλ ηειεθψλσλ, θαμ θαη e-

mail ησλ δηαδίθσλ θαη ησλ ζπλεγφξσλ ηνπο·  

2. Πεξίιεςε ηεο δηαθνξάο,  

                                                 
484

 Άξζξν 4, Καλφλεο Γηαηηεζίαο – Πξφζζεηεο Γηεπθφιπλζεο.  
485

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν, http://sccinstitute.com/dispute-resolution. 
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3. Έλα αληίγξαθν ή κηα πεξηγξαθή ηεο ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο ή ηεο ξήηξαο βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα επηιπζεί ε δηαθνξά·  

4. Αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ θαη ηνπ ηφπνπ ή ηεο έδξαο ηεο 

δηαηηεζίαο·  

5. Σν φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, ηνλ αξηζκφ θαμ θαη ην e-mail ηνπ 

δηαηηεηή πνπ φξηζε ν αηηψλ.
486

  

 Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο αξρίδεη ηε ζηηγκή, πνπ ην Δπηκειεηήξην 

παξαιάβεη ηελ αίηεζε-αίηεκα γηα δηαηηεζία.
487

 Δλ ζπλερεία, ε Γξακκαηεία 

απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα δηαηηεζία θαη ηα έγγξαθα, πνπ 

επηζπλάπηνληαη, ζηνλ ελαγφκελν. Ζ Γξακκαηεία νξίδεη κία ρξνληθή πεξίνδν, εληφο 

ηεο νπνίαο ν ελαγφκελνο ππνβάιιεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη απαληάεη ζηηο αηηηάζεηο ηνπ 

ελάγνληνο. Ζ απάληεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 1. Αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε, ηελ εγθπξφηεηα ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο·   

 2. Απνδνρή ή άξλεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ελάγνληνο·  

 3. Αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ θαη ηνπ ηφπνπ ή ηεο έδξαο 

ηεο δηαηηεζίαο, θαη  

 4. Σν φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, ηνλ αξηζκφ θαμ θαη ην e-

mail ηνπ δηαηηεηή, πνπ φξηζε ν ελαγφκελνο. Αλ ν ελαγφκελνο επηζπκεί λα θαηαζέζεη 

αληαγσγή ή αληαπαίηεζε ζπκςεθηζκνχ, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα δήισζε, γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ζηελ απάληεζή ηνπ θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε θχζε ηεο απαίηεζεο θαη 

κηα πξνθαηαξθηηθή δήισζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ. Οη ιφγνη γηα ηπρφλ αληαγσγή ή 

αίηεκα ζπκςεθηζκνχ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηε ζπκθσλία δηαηηεζίαο. Ζ απάληεζε 

ηνπ ελαγνκέλνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελάγνληα, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ππνβάιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. Ζ κε ππνβνιή απάληεζεο απφ ηνλ ελαγφκελν δελ 

εκπνδίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο
488

. Σν πκβνχιην δχλαηαη λα 

δεηήζεη απφ έλα κέξνο πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο ζην πιαίζην ησλ γξαπηψλ 

ππνκλεκάησλ ηνπ. Αλ ν αηηψλ δελ ζπκκνξθσζεί κε ην αίηεκα πνπ αλαθέξεηαη γηα 

πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο, ηφηε ην πκβνχιην ηνπ Ηλζηηηνχηνπ δχλαηαη λα απνθαζίζεη 

λα απνξξίςεη ηελ ππφζεζε. Αλ ν ελαγφκελνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ην αίηεκα ησλ 
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πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεσλ, ηφηε νη αληαπαηηήζεηο ηνπ δχλαληαη λα απνξξηθζνχλ. Σν 

πκβνχιην δχλαηαη λα νξίδεη ηηο πξνζεζκίεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο 

ησλ κεξψλ. ηαλ είλαη απαξαίηεην ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην:  

1. Απνθαζίδεη θαηά πφζνλ ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην είλαη πξνδήισο αλαξκφδην επί 

ηεο δηαθνξάο·  

2. Απνθαζίδεη εάλ ζα εδξαηψζεη ηελ δηθαηνδνζία ζην άξζξν 11 ησλ θαλφλσλ 

δηαηηεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ζπλεθδίθαζε·  

3. Λακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ·  

4. Απνθαζίδεη ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε δηνξηζκφ δηαηηεηψλ·  

5. Απνθαζίδεη γηα ηελ έδξα ηεο δηαηηεζίαο θαη ηελ πξνθαηαβνιή ησλ δηθαζηηθψλ 

εμφδσλ.  

 Αλ ε δηαηηεζία μεθίλεζε ζρεηηθά κε κηα έλλνκε ζρέζε γηα ηελ νπνία ε 

δηαηηεζία κεηαμχ ησλ ίδησλ δηαδίθσλ εθθξεκεί, ήδε, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ελφο δηαδίθνπ, λα απνθαζίζεη λα ζπλεθδηθάζεη ηηο λέεο 

αηηηάζεηο κε ηηο εθθξεκνχζεο. Ζ απφθαζε απηή κπνξεί λα ιεθζεί κφλν κεηά απφ 

δηαβνχιεπζε κε ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην.
489

 

 Σα κέξε κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ηα κέξε δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ, 

ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο δηαηηεηέο, εθηφο εάλ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππφζεζεο, ην 

πνζφ ηεο δηαθνξάο ή άιιεο ζπλζήθεο, απνθαζίδεη φηη ε δηαθνξά πξέπεη λα 

απνθαζίδεηαη απφ έλα κνλαδηθφ δηαηηεηή. Σα κέξε κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα 

δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο θαη φηαλ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην δελ έρεη νξηζηεί απφ ηα κέξε, 

εληφο ηεο ζπκθσλεζείζαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ή εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ 

έρεη ζέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ν δηνξηζκφο ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ 

γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν. ε πεξίπησζε πνπ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην πξέπεη 

λα απνηειείηαη απφ έλα κνλαδηθφ δηαηηεηή, ηα κέξε δηαζέηνπλ πξνζεζκία 10 εκεξψλ 

γηα λα δηνξίζνπλ απφ θνηλνχ ηνλ δηαηηεηή. Αλ ηα κέξε αδπλαηνχλ λα θάλνπλ ην 

δηνξηζκφ κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ν δηαηηεηήο δηνξίδεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ε πεξίπησζε πνπ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε-δηαηηεηέο, θάζε κέξνο δηνξίδεη ίζν αξηζκφ 
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ησλ δηαηηεηψλ θαη ν πξφεδξνο δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ηαλ έλαο 

δηάδηθνο παξαιείπεη λα νξίζεη δηαηηεηή, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνβαίλεη ζηνλ δηνξηζκφ. ηαλ ππάξρνπλ πνιινί ελάγνληεο ή 

ελαγφκελνη (ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή νκνδηθία) θαη ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην πξέπεη 

λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα δηαηηεηέο, νη ελάγνληεο θαη νη ελαγφκελνη 

απφ θνηλνχ δηνξίδνπλ ίζν αξηζκφ δηαηηεηψλ. Αλ κηα απφ ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο ή 

θαη νη δχν αδπλαηνχλ λα δηνξίζνπλ, απφ θνηλνχ, ηνπο δηαηηεηέο, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην δηνξίδεη νιφθιεξν ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην. Δάλ ηα κέξε έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο ππεθνφηεηεο, ν κνλαδηθφο δηαηηεηήο ή ν πξφεδξνο ηνπ Γηαηηεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

εθηφο εάλ ηα κέξε έρνπλ ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά ή εθηφο εάλ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Καηά ην δηνξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

εμεηάδεη ηε θχζε θαη ηηο πεξηζηάζεηο ηεο δηαθνξάο, ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηελ έδξα 

θαη ηε γιψζζα ηεο δηαηηεζίαο θαη ηελ ηζαγέλεηα ησλ δηαδίθσλ. Κάζε δηαηηεηήο πξέπεη 

λα είλαη ακεξφιεπηνο θαη αλεμάξηεηνο. Πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, σο δηαηηεηή, ν 

ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ηηο πεξηζηάζεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ δηθαηνινγεκέλεο ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ ακεξνιεςία ηνπ ή ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ. Σν πξφζσπν, πνπ δηνξίδεηαη σο δηαηηεηήο, ππνβάιιεη ζηε 

Γξακκαηεία ππνγεγξακκέλε δήισζε ακεξνιεςίαο θαη αλεμαξηεζίαο, ζηελ νπνία 

απνθαιχπηεη νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ δηθαηνινγεκέλεο 

ακθηβνιίεο, σο πξνο ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ. Ζ 

Γξακκαηεία απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο δήισζεο ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο ζηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ζηνπο άιινπο δηαηηεηέο. Δπίζεο, 

πξνβιέπεηαη άκεζε ελεκέξσζε ησλ δηαηηεηψλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηελ 

πεξίπησζε, πνπ πξνθχςνπλ ζέκαηα ακεξνιεςίαο θαη αλεμαξηεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλν δηαηηεηή. Σν Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην απνθαζίδεη επί ηεο νπζίαο ηεο δηαθνξάο, βάζεη ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, 

πνπ ζπκθσλήζεθαλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Διιείςεη ηέηνηαο ζπκθσλίαο, ην 

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην εθαξκφδεη ην δίθαην ή ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ, πνπ ζεσξεί φηη 

είλαη νη πιένλ θαηάιιεινη. Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην απνθαίλεηαη επί ηεο δηαθνξάο 

θαηά δίθαηε θξίζε ζηελ πεξίπησζε, πνπ ηα κέξε έρνπλ παξάζρεη ξεηή 

εμνπζηνδφηεζε. Ο αηηψλ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην, ππνβάιεη δήισζε ηεο αμηψζεσο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη, ην 

ζπγθεθξηκέλν αίηεκα ηνπ, ηηο πιηθέο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο επηθαιείηαη ν ελάγσλ θαη 
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ζρεηηθά έγγξαθα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε απαίηεζε ηνπ ελάγνληνο. Ο ελαγφκελνο, απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην, ππνβάιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ, κέζσ δήισζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε, ηελ εγθπξφηεηα ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο 

δηαηηεζίαο, δήισζε γηα ην αλ, θαη ζε πνην βαζκφ, παξαδέρεηαη ή αξλείηαη ην αίηεκα 

ηνπ αηηνχληνο, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζηα νπνία βαζίδεηαη ε αληαπαίηεζε ηνπ ή 

ελδερνκέλσο ην αίηεκα ζπκςεθηζκνχ ηνπ θαη ζρεηηθά έγγξαθα ζηα νπνία 

ζηεξίδνληαη νη αηηηάζεηο ηνπ ελαγνκέλνπ. Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηαηάμεη ηνπο δηαδίθνπο λα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκαηηθέο γξαπηέο παξαηεξήζεηο.
490

 

ηαλ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα δηαηηεηή, ε 

απφθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

δηαηηεηψλ ή, ειιείςεη πιεηνςεθίαο, απφ ηνλ πξφεδξν (εληζρπκέλε ςήθνο πξνέδξνπ). 

Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη ν πξφεδξνο θαη κφλνο ηνπ 

κπνξεί λα ιακβάλεη δηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζα πξέπεη 

εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ γξαπηψο, θαη, εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο επί ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε ε 

απφθαζή ηνπ. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο 

θαη ηελ έδξα ηεο δηαηηεζίαο θαη ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαηηεηέο.
491

  

 

ΙΙ.Γ Η Επιτροπό του Διεθνούσ Εμπορύου των Ηνωμϋνων Εθνών 

(UNCITRAL) 

 

 Ζ Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Γίθαην 

(UNCITRAL
492

), πνπ ηδξχζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε 

ην ςήθηζκα 2205 (ΥΥΗ) ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1966, δηαδξακαηίδεη έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε 

λα πξνσζεζεί ε ζηαδηαθή ελαξκφληζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηθαίνπ ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγψλ, ζε κηα ζεηξά απφ βαζηθνχο ηνκείο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ.
493

 Σν 
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ζεζκηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, πξαθηηθέο 

ζχλαςεο δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, κεηαθνξέο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, δηεζλείο 

πιεξσκέο θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο. ηελ επίιπζε ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ, 

ζπκκεηέρνπλ θξάηε κέιε ηεο UNCITRAL, θξάηε πνπ δελ είλαη κέιε, ελψ 

πξνζθαινχληαη δηαθπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Απφ 

ηελ ίδξπζή ηεο, ε UNCITRAL έρεη αλαγλσξηζηεί σο ην θχξην λνκηθφ φξγαλν ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ δηεζλνχο εκπνξηθνχ δηθαίνπ.
494

 Οη 

θαλφλεο δηαηηεζίαο ηεο Δπηηξνπήο παξέρνπλ έλα πιαίζην δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ, 

βάζεη ησλ νπνίσλ θαη κεηά απφ ζπκθσλία ησλ θξαηψλ, επηιχεηαη ζπγθεθξηκέλε 

δηαθνξά κέζσ ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη θαλφλεο δηαηηεζίαο θαιχπηνπλ φια ηα 

δεηήκαηα θαη φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Σν κέξνο, πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη ηε δηαθνξά ηνπ ζε δηαηηεζία, 

απνζηέιιεη γλσζηνπνίεζε ηεο δηαηηεζίαο ζην άιιν δηάδηθν κέξνο. Ζ δηαηηεηηθή 

δηαδηθαζία ζεσξείηαη φηη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ζην αληηζπκβαιιφκελν 

δηάδηθν κέξνο. Ζ θνηλνπνίεζε-γλσζηνπνίεζε ηεο δηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

1. Σελ αίηεζε ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ζε δηαηηεζία·  

2. Σα νλφκαηα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ κεξψλ·  

3. Σελ επηθαινχκελε ζπκθσλία δηαηηεζίαο·  

4. Κάζε ζχκβαζε ή άιιν λνκηθφ έγγξαθν, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππφζεζε ·  

5. χληνκε πεξηγξαθή ηεο αμίσζεο· 

6. Σν αληηθείκελν ηεο αίηεζεο· 

7. Πξφηαζε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ, ηε γιψζζα θαη ηνλ ηφπν ηεο 

δηαηηεζίαο, ζηελ πεξίπησζε, πνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία ησλ κεξψλ.  

 Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο δηαηηεζίαο, ν 

ελαγφκελνο θνηλνπνηεί ζηνλ αηηνχληα απάληεζε αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο 

δηαηηεζίαο.
495

  

 Αλ ηα κέξε δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ζπκθσλήζεη ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ 

θαη αλ εληφο 30 εκεξψλ, απφ ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο ηεο δηαηηεζίαο, ηα κέξε δελ 

έρνπλ ζπκθσλήζεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη κφλν έλαο δηαηηεηήο, ηφηε δηνξίδνληαη ηξεηο 
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δηαηηεηέο.
496

 Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην απνθαίλεηαη γηα ηε δηθαηνδνζία ηνπ θαη ηελ 

χπαξμε ή ηελ ηζρχ ηεο ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ξήηξα δηαηηεζίαο 

πνπ πεξηέρεηαη ζε ζχκβαζε ζεσξείηαη απηνηειήο ζπκθσλία. Απφθαζε ηνπ 

δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ φηη ε ζχκβαζε είλαη άθπξε δελ ζπλεπάγεηαη θαη’ αλάγθε 

αθπξφηεηα ηεο δηαηηεηηθήο ξήηξαο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο απάληεζεο εθείλνπ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αίηεζε πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί 

έλζηαζε έιιεηςεο δηθαηνδνζίαο ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Έλζηαζε φηη ην 

δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ππεξβαίλεη, ηα φξηα ηεο εμνπζίαο ηνπ, πξνηείλεηαη ακέζσο 

κφιηο ην ζρεηηθφ δήηεκα αλαθχςεη ζηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία. Σν δηαηηεηηθφ 

δηθαζηήξην απνθαίλεηαη γηα ηηο ελζηάζεηο κε πξνδηθαζηηθή απφθαζε, είηε κε ηελ 

απφθαζε επί ηεο νπζίαο ηεο δηαθνξάο. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε ζπληάζζεηαη εγγξάθσο 

θαη ππνγξάθεηαη απφ ην δηαηηεηή ή ηνπο δηαηηεηέο. ηαλ νη δηαηηεηέο είλαη 

πεξηζζφηεξνη, αξθνχλ νη ππνγξαθέο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηνπ δηαηηεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ε αηηία ηεο 

έιιεηςεο ησλ  άιισλ ππνγξαθψλ. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα 

κέζα, ελψ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθή. 

 

ΙΙ.Δ Αναγνώριςη και εκτϋλεςη των διαιτητικών αποφϊςεων  

 

 Ζ ζχκβαζε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηηεηηθψλ 

απνθάζεσλ (χκβαζε ηεο Νέαο Τφξθεο) πηνζεηήζεθε απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε ζηηο 10 

Ηνπλίνπ 1958 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 7
ε
 Ηνπλίνπ 1959. Ζ αλσηέξσ ζχκβαζε 

εθαξκφδεηαη επί ηεο αλαγλσξίζεσο θαη εθηειέζεσο ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ 

εθδνζεηζψλ επί ηνπ εδάθνπο Κξάηνπο, δηαθφξνπ εθείλνπ ζην νπνίν επηδεηείηαη ε 

αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ θαη πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξέο κεηαμχ 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη εθηέιεζεο 

ππφθεηληαη νη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ad hoc ή ζεζκηθά 

δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο αλαγλσξίδεη ην θχξνο δηαηηεηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη επηηξέπεη ηελ εθηέιεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο. 

 Δπίζεο, ην ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ ζα επηβάιεη, γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 
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εθηέιεζε ησλ αιινδαπψλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ, απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζε 

ζρέζε κε ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ησλ εκεδαπψλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ.
497

 

 ηελ πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ θάζε δηαηηεζία, ζην πιαίζην ηεο επίιπζεο 

επελδπηηθψλ δηαθνξψλ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαηφπηλ αηηήκαηνο 

νπνηνπδήπνηε δηαθσλνχληνο κέξνπο, ζε θξάηνο πνπ είλαη κέξνο ηεο ζχκβαζεο ηεο 

Νέαο Τφξθεο.
498

 Ζ πλζΥΔ δελ αλαθέξεη επηπξφζζεηεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζχκβαζε ηεο Νέαο Τφξθεο. Δθείλν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη νη αηηήζεηο, 

πνπ ππνβάιινληαη ζεσξείηαη φηη πξνθχπηνπλ απφ εκπνξηθή ζρέζε ή ζπλαιιαγή 

ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ Η ηεο χκβαζεο ηεο Νέαο Τφξθεο. θνπνί ηνπ 

άξζξνπ Η είλαη ε αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε δηαθνξέο, πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. Αλ θαη νη επελδπηηθέο δηαθνξέο 

εμειίζζνληαη κεηαμχ επελδπηή θαη ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, θαη φρη κεηαμχ θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε αλσηέξσ ξχζκηζε δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ, κέζσ ηεο αλαγλψξηζήο θαη ηεο 

εθηέιεζήο ηεο ζηε ρψξα ππνδνρήο ηεο επέλδπζεο.  

 

ΙΙΙ. Επύλυςη των διαφορών ςτο πλαύςιο τησ υνθΦΕ 

 

 Ζ πλζΥΔ πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ζε 

ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε πλζήθε.
499

 Οη δηαηάμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο επίιπζεο 

ησλ δηαθνξψλ ζεζκνζεηήζεθαλ, δηφηη θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 

πλζήθεο, θάπνηα ζπκβαιιφκελα κέξε απνηεινχζαλ νηθνλνκίεο ζε κεηάβαζε θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ είραλ αλαπηχμεη έλα απνηειεζκαηηθφ θαη επαξθέο δηθαζηηθφ ζχζηεκα. 

Δπηπξνζζέησο, είραλ ηεζεί ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ επάξθεηα 

ησλ δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ αλσηέξσ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
500

 Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξψλ κπνξεί λα ηππνπνηεζεί βάζεη 

ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη βάζεη ηνπ είδνπο 

ηεο δηαθνξάο. 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην θξηηήξην κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε:  
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1. Σε δηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξψλ
501

· 

2. Σελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ βάζεη ηνπ κνληέινπ ηνπ ΠΟΔ·  

3. Σηο δηπισκαηηθέο κεζφδνπο· 

4. Γηκεξείο θαη πνιπκεξείο κεραληζκνχο δηαβνχιεπζεο. 

Βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο θχζεο ηεο δηαθνξάο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε: 

1. Σηο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πλζήθεο 

(άξζξν 27 πλζΥΔ) · 

2. Σηο δηαθνξέο  ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ (άξζξν 26  πλζΥΔ) · 

3. Σηο δηαθνξέο δηακεηαθφκηζεο (άξζξν 7 παξ. 7 πλζΥΔ)·  

4 Σηο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην ηνπ εκπνξίνπ· 

5. Σηο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ· 

6. Σηο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Σν ζεκέιην γηα φινπο απηνχο ηνπο κεραληζκνχο είλαη ε πξνζπάζεηα θηιηθήο 

δηεπζέηεζεο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κεξψλ ζε νπνηαδήπνηε δηαθνξά. Χζηφζν, ζε 

πεξίπησζε, πνπ απηφ δελ θαηαζηεί δπλαηφ, ηφηε ε πλζήθε νξίδεη δπλαηφηεηεο γηα 

ηελ επίηεπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ιχζεο ηεο δηαθνξάο. Ζ αλάιπζε καο ζα 

παξνπζηαζηεί βάζεη ηνπ δεπηέξνπ θξηηεξίνπ, πνπ εδξάδεηαη ζηε θχζε ηεο δηαθνξάο. 

 

ΙΙΙ.Α Η επύλυςη των διαφορών βϊςει του ϊρθρου 27 τησ υνθΦΕ 

(μεταξύ κρατών) 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ εξκελεία ηεο 

πλζΥΔ. χκθσλα κε ηε δηαδηθαζία απηή, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε επηδηψθνπλ λα 

επηιχνπλ ηηο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή ηελ εξκελεία ηεο πλζήθεο δηά ηεο 

δηπισκαηηθήο νδνχ. Με ηελ έλλνηα ηεο δηπισκαηηθήο νδνχ αλαθεξφκαζηε ζε φιεο ηηο 

κεζφδνπο, πνπ έρνπλ αλαιπζεί ζε πξνγελέζηεξν ζεκείν ηνπ θεθαιαίνπ. Άξα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ηεο κεζνιάβεζεο, θαζψο επίζεο 

θαη φιεο νη άιιεο δηπισκαηηθέο κέζνδνη φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Καηαζηαηηθφ 

Υάξηε ηνπ ΟΖΔ (φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαζφζνλ ε απαξίζκεζε δελ είλαη 

πεξηνξηζηηθή).
502
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 Άξζξν 26 ηεο πλζΥΔ. 
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 ηελ πεξίπησζε πνπ δελ εμεπξεζεί ιχζε εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, ηφηε θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζε 

δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην. Γηα λα κπνξέζεη λα ελεξγνπνηεζεί ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα 

(δηαηηεηηθή δηαδηθαζία) ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο:  

 Πξψηνλ, δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη άιιε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ή δηάηαμε ηεο πλζήθεο, πνπ λα πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο 

ξπζκίζεηο.  

 Γεχηεξνλ, ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δελ ζα πξέπεη λα αθνξά ζέκαηα 

αληαγσληζκνχ, πεξηβάιινληνο, επελδπηηθψλ κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ην εκπφξην, θαζψο 

επίζεο θαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνζσξηλέο, γηα ζέκαηα εκπνξίνπ, δηαηάμεηο
503

  

 Σξίηνλ, ζα πξέπεη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία λα κελ αθνξά ζπκβαιιφκελα 

κέξε πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΑ. Σα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ αλσηέξνπ Παξαηήκαηνο δελ επηηξέπνπλ ζε επελδπηή ή ζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο λα ππνβάιεη δηαθνξά, πνπ αθνξά ηελ ηειεπηαία θξάζε ηνπ 

άξζξνπ 10 παξ. 1 ζε δηεζλή δηαηηεζία. Με άιια ιφγηα ε επίκαρε δηαθνξά πξέπεη λα 

κελ αθνξά ηηο νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο, πνπ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο έρεη 

αλαιάβεη έλαληη ελφο επελδπηή ή κηαο επέλδπζεο ελφο επελδπηνχ νπνηνπδήπνηε 

άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο.
504

  

 ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα ηνληζηεί φηη ε ππνρξέσζε ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ ζηελ πξνηειεπηαία πξφηαζε ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνο 1, δελ 

πεξηιακβάλεη απνθάζεηο, πνπ ιακβάλνληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, αθφκε θαη 

φηαλ απηέο είλαη δεζκεπηηθέο απφ λνκηθήο πιεπξάο ή ζπλζήθεο, νη νπνίεο ηέζεθαλ ζε 

ηζρχ πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1970.
505

  

 Δάλ, ινηπφλ, ηζρχνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ηφηε θάζε ζπκβαιιφκελν 

κέξνο δχλαηαη, κεηά απφ γξαπηή πξνεηδνπνίεζε πξνο ην άιιν αληίδηθν κέξνο, λα 

παξαπέκςεη ην ζέκα ζε ad hoc δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην. Ζ γξαπηή πξνεηδνπνίεζε 

απνηειεί ην νπζηαζηηθφ ζεκείν εθθίλεζεο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Ζ ζχζηαζε ηνπ ad hoc δηθαζηεξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: Σν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ θηλεί ηε δηαδηθαζία (ην κέξνο δειαδή πνπ έζηεηιε ηε 

γξαπηή πξνεηδνπνίεζε) δηνξίδεη έλα κέινο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ελεκεξψλεη ην άιιν 

δηάδηθν ζπκβαιιφκελν κέξνο ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ απηφ, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 
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 Άξζξν 28 πλζΥΔ 
504

 Άξζξν 27 παξ. 2 ηεο πλζΥΔ. 
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 Σειηθή πξάμε ηεο δηάζθεςεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο (ΔΔ. L 380 ηεο 31.12.1994 ζ. 3 - 23), 

εξκελεπηηθή δήισζε 17. 
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παξαιαβή ηεο πξνεηδνπνίεζεο απφ ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο. Δλ ζπλερεία θαη 

εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο γξαπηήο πξνεηδνπνίεζεο, ην άιιν δηάδηθν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο δηνξίδεη έλα κέινο.
506

 

 Δάλ ν δηνξηζκφο δελ πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο πξνβιεπνκέλεο πξνζεζκίαο, 

ην ζπκβαιιφκελν κέξνο πνπ θίλεζε ηε δηαδηθαζία κπνξεί, εληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο αξρηθήο γξαπηήο πξνεηδνπνίεζεο (απφ ην άιιν εκπιεθφκελν κέξνο), 

λα δεηήζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ν δηνξηζκφο. ηελ πεξίπησζε απηή ν δηνξηζκφο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ Γηεζλνχο 

Γηαηηεζίαο, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Δάλ ν γεληθφο 

γξακκαηέαο θσιχεηαη λα αζθήζεη ην ελ ιφγσ θαζήθνλ, νη δηνξηζκνί γίλνληαη απφ ηνλ 

πξψην γξακκαηέα ηνπ Πξνεδξείνπ, θαη εάλ ν ηειεπηαίνο θσιχεηαη λα αζθήζεη ην ελ 

ιφγσ θαζήθνλ, νη δηνξηζκνί γίλνληαη απφ ηνλ αξραηφηεξν αλαπιεξσηή. 

 Ζ ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ νινθιεξψλεηαη κε έλα ηξίην κέινο, πνπ κπνξεί 

λα κελ είλαη ππήθννο ή πνιίηεο δηαδίθνπ - ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο θαη δηνξίδεηαη 

κεηαμχ ησλ δηαθσλνχλησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Σν ελ ιφγσ κέινο πξνεδξεχεη ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. Δάλ, εληφο 150 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο πξνεηδνπνίεζεο, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε δελ θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία γηα ην δηνξηζκφ ελφο ηξίηνπ 

κέινπο, ν δηνξηζκφο απηφο δηελεξγείηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γηαξθνχο 

Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κέξσλ, ππνβαιιφκελε εληφο 180 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αξρηθήο 

πξνεηδνπνίεζεο.
507

  Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ απαξηίδεηαη απφ ηξία 

άηνκα. 

 Γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνζφληα θαη ε 

εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ κειψλ. Σν δίθαην, πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην ad hoc 

δηθαζηήξην, αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο δηαηηεζίαο ηεο UNCITRAL. Χζηφζν, νη 

θαλφλεο απηνί κπνξνχλ ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηα δηάδηθα κέξε ή ηνπο δηαηηεηέο ή θαη λα 

κελ εθαξκνζηνχλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.
508

  

 ε θάζε πεξίπησζε ην δηθαζηήξην εθδηθάδεη ηε δηαθνξά βάζεη ηεο πλζήθεο 

θαη ησλ εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ θαη αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο 
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 Άξζξν 27 παξ. 3 ζηνηρ. β. 
507

 ΄Άξζξν 27 παξ. 3 ζηνηρ. γ. 
508

 Άξζξν 27 παξ. ζηνηρ. ζη. 
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δηαηηεηηθήο απφθαζεο απνηεινχλ ε δεζκεπηηθφηεηά ηεο, πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαζψο επίζεο φηη δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα.
509

 

 ην κέξνο ΗΗ ηνπ παξαξηήκαηνο Ρ πξνβιέπεηαη κεραληζκφο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο, κεηαμχ ησλ θξαηψλ, γηα ηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ ην 

παξαβηάδνλ θξάηνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ. Δηδηθφηεξα, φηαλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ έλα κέηξν 

κηα πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο θπβέξλεζεο ή ηεο αξρήο ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο 

αληίθεηηαη πξνο κηα δηάηαμε ηεο ζπλζήθεο, ην ππεχζπλν ζπκβαιιφκελν κέξνο 

ιακβάλεη εχινγα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ηεο πλζήθεο.
510

 

Σν ππεχζπλν ζπκβαιιφκελν κέξνο θνηλνπνηεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Οξγαληζκνχ γηα 

ην Υάξηε Δλέξγεηαο, εληφο 30 εκεξψλ, ηηο πξνζέζεηο ηνπ, ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζή 

ηνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν. Ζ γξακκαηεία ππνβάιεη ηελ θνηλνπνίεζε ζηε 

Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε, ελψ εάλ ην ππεχζπλν ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ δχλαηαη λα 

ζπκκνξθσζεί άκεζα, ηφηε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζνξίδεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ δηαδίθσλ κεξψλ.
511

  

 Δάλ ην ππεχζπλν ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ δχλαηαη λα ζπκκνξθσζεί, ηφηε 

κπνξεί λα ζπκθσλεζεί έλα πνζφ απνδεκίσζεο κε ην αληίδηθν θξάηνο, πξνθεηκέλνπ 

λα επηιπζεί απνηειεζκαηηθά ε δηαθνξά. 

 Δάλ δελ ππάξμεη ζπκθσλία γηα ηθαλνπνηεηηθή απνδεκίσζε εληφο 20 εκεξψλ 

ην δεκησζέλ ζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη κε άδεηα ηεο Γηάζθεςεο λα αλαζηείιεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην ππεχζπλν ζπκβαιιφκελν κέξνο έσο φηνπ ηα κέξε 

θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή ην κέηξν, πνπ δελ 

ζπκβηβάδεηαη κε ηε πλζήθε, θαηαζηή ζχκθσλν κε απηή. ηαλ ην δεκησζέλ κέξνο 

εμεηάδεη πνηεο ππνρξεψζεηο ζα αλαζηείιεη, αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη 

δηαδηθαζίεο. Δηδηθφηεξα, ην δεκησζέλ ζπκβαιιφκελν κέξνο πξέπεη λα αλαζηείιεη 

ππνρξεψζεηο, πνπ αθνξνχλ ην ίδην κέξνο ηεο πλζήθεο, πνπ αθνξά ηελ παξαβίαζε. 

Δάλ ην θξάηνο ζεσξήζεη φηη δελ είλαη εθηθηφ λα αλαζηείιεη ππνρξεψζεηο απφ ην ίδην 

κέξνο ηεο πλζήθεο, κπνξεί λα επηδηψμεη λα αλαζηείιεη ππνρξεψζεηο, πνπ αθνξνχλ 

άιια κέξε ηεο ζπλζήθεο.
512
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 Άξζξν 27 παξ. ζηνηρ. ε. 
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 Παξάξηεκα P: Special Sub-National Dispute Procedure,(in accordance with Article 27(3)(i)) Μέξνο 

ΗΗ παξ. 1 ηεο πλζΥΔ. 
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 π. παξ.  Παξάξηεκα P, Μέξνο ΗΗ παξ. 3-5. 



194 

 

 Καηφπηλ ηνπ γξαπηνχ αηηήκαηνο ηνπ ππεχζπλνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ζην 

δεκησζέλ ζπκβαιιφκελν κέξνο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πνπ εμέδσζε ηελ 

απφθαζε, ην δηθαζηήξην απνθαζίδεη εάλ νη ππνρξεψζεηο πνπ αλέζηεηιε ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη ππέξκεηξεο θαη αλ λαη ζε πνην βαζκφ. Δάλ ην Γηθαζηήξην 

δελ δχλαηαη λα αλαζπζηαζεί απνθαίλνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη δηαηηεηέο πνπ 

δηνξίδνληαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα. Οη απνθάζεηο απηέο εθδίδνληαη εληφο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 60 εκεξψλ. Σέινο, θαηά ηελ αλαζηνιή νπνηνλδήπνηε 

ππνρξεψζεσλ, ην δεκησζέλ ζπκβαιιφκελν κέξνο κεξηκλά, ψζηε λα κελ ζηγνχλ 

δηθαηψκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε πλζΥΔ, νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαιιφκελνπ 

κέξνπο.  

 Σα έμνδα ηνπ δηθαζηεξίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ακνηβήο ησλ κειψλ 

ηνπ, βαξχλνπλ θαη' ηζνκνηξία ηα δηάδηθα ζπκβαιιφκελα κέξε. Δληνχηνηο, ην 

δηθαζηήξην είλαη ειεχζεξν λα δηαηάμεη φηη έλα απφ ηα δηάδηθα - ζπκβαιιφκελα κέξε 

ζα θαηαβάιεη κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εμφδσλ. Σν Γηθαζηήξην εδξεχεη ζηε Υάγε θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηα θηίξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γηαξθνχο Γηαηηεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ, σζηφζν ηα δηαθσλνχληα θξάηε δχλαληαη λα απνθαζίζνπλ δηαθνξεηηθά 

ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν ηεο δηαηηεζίαο. 

  

ΙΙΙ.Β Επύλυςη διαφορών επενδυτό και ςυμβαλλομϋνων μερών  

 

 ην πιαίζην ηεο επίιπζεο επελδπηηθψλ δηαθνξψλ,
513

 ε πλζΥΔ παξέρεη έλα 

ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνλ επελδπηή λα πξνζθχγεη θαηά ηνπ θξάηνπο, ζην νπνίν 

έρεη επελδχζεη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

επελδχζεηο.  

 χκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 1 θαη 2, δηαθνξέο κεηαμχ ελφο ζπκβαιινκέλνπ 

κέξνπο θαη επελδπηνχ άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, φζνλ αθνξά κηα επέλδπζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ πξψηνπ (νη νπνίεο αθνξνχλ κηα αζέηεζε ππνρξέσζεο 

ηνπ πξψηνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο θαη πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ), 

επηιχνληαη, εάλ είλαη δπλαηφλ, θηιηθά. Δάλ νη δηαθνξέο απηέο δελ κπνξέζνπλ λα 

επηιπζνχλ κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ, εληφο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία, έλα απφ ηα δηαθσλνχληα κέξε δήηεζε θηιηθή 

                                                 
513

 Th. Walde, Energy Charter Treaty-based Investment Arbitration - Controversial Issues, The Journal 

of World Investment & Trade 2004, Σεχρνο 5, ζει. 380. 
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δηεπζέηεζε, ν επελδπηήο δχλαηαη λα επηιέμεη ηελ παξαπνκπή ηεο δηαθνξάο γηα 

επίιπζε:  

 1) ηα δηθαζηήξηα ή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ηνπ δηαθσλνχληνο 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο·  

 2) χκθσλα κε θάζε εθαξκνζηέα, πξνεγνπκέλσο ζπκθσλεζείζα δηαδηθαζία 

επίιπζεο δηαθνξψλ·  ή 

 3) Ο επελδπηήο δειψλεη, επίζεο, εγγξάθσο φηη ζπλαηλεί λα ππνβιεζεί ε 

δηαθνξά:  

 α. (i) ην Γηεζλέο Κέληξν γηα ην Γηαθαλνληζκφ ησλ Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ 

(ICSID), εθφζνλ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο ηνπ επελδπηνχ θαη ην δηαθσλνχλ 

ζπκβαιιφκελν κέξνο έρνπλ ακθφηεξα πξνζρσξήζεη ζηε ζχκβαζε ICSID·  ή  

 α (ii) ην Γηεζλέο Κέληξν γηα ην Γηαθαλνληζκφ ησλ Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ 

θαη’ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξφζζεηε δηεπθφιπλζε γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε πξνζθπγψλ απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ («θαλφλεο πξφζζεηεο 

δηεπθφιπλζεο»), εθφζνλ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο ηνπ επελδπηνχ ή ην δηαθσλνχλ 

ζπκβαιιφκελν κέξνο, φρη φκσο ακθφηεξα, έρεη πξνζρσξήζεη ζηε ζχκβαζε ICSID·   

 β) ε έλα κνλαδηθφ δηαηηεηή ή ad hoc δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην, πνπ ζπληζηάηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πεξί δηαηηεζίαο ηεο επηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ην δηεζλέο εκπνξηθφ δίθαην (UNCITRAL) ·  ή   

 γ) ε δηαηηεζία ελψπηνλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαηηεζίαο ηνπ Δκπνξηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ ηεο ηνθρφικεο. 

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη πξψην ζηάδην επίιπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαθνξάο απνηειεί ν θηιηθφο δηαθαλνληζκφο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε δηαηππψλεηαη 

θαη ζε άιιεο δηκεξείο ζπκθσλίεο πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί εάλ ε δηαδηθαζία ηνπ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ είλαη ππνρξεσηηθή, εάλ 

δειαδή ηα κέξε δχλαληαη λα ηελ παξαθάκςνπλ θαη λα πξνζθχγνπλ θαηεπζείαλ ζηηο 

δηαηηεηηθέο επηινγέο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. Με άιια ιφγηα, ην δήηεκα είλαη εάλ 

κπνξεί ν επελδπηήο, πξηλ ιήμεη ε πξνζεζκία ησλ ηξηψλ κελψλ, λα πξνζθχγεη ζηηο 

αλσηέξσ επηινγέο. Δξκελεχνληαο γξακκαηηθά ηε ξχζκηζε πεξί θηιηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ, πξνθχπηεη φηη ε δηελέξγεηά ηνπ είλαη απαξαίηεηε, κε ηελ έλλνηα φηη 

απνηειεί δηθνλνκηθφ εκπφδην. Γελ πξνθχπηεη αζάθεηα σο πξνο ην αλσηέξσ 

ζπκπέξαζκα, θαζφζνλ ε δηάηαμε νξίδεη φηη εάλ δελ επηηεπρζεί ν θηιηθφο 

δηαθαλνληζκφο, ηφηε ν επελδπηήο δχλαηαη λα πξνζθχγεη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξφπνπο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. Δπίζεο, ζθνπφο ηεο πλζΥΔ είλαη ε 
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καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ε νπνία εδξάδεηαη ζε 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ακνηβαία νθέιε, ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν θαη ηηο αξρέο ηνπ 

Υάξηε. Ο ζθνπφο απηφο δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ θηιηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. Σν 

αίηεκα γηα θηιηθφ δηαθαλνληζκφ δηαζθαιίδεη φηη ην ζπκβαιιφκελν κέξνο 

ελεκεξψλεηαη γηα ηε δηαθνξά, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα εξεπλήζεη θα λα ιάβεη κέηξα γηα λα επηιχζεη ηε δηαθνξά. Σν άξζξν 

26 παξ. 2 δελ αλαθέξεηαη ζε ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, αιιά απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαη απφδεημε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα.
514

. Σν αλσηέξσ ζπκπέξαζκα, πξνθχπηεη, κε ζαθήλεηα θαη απφ ηελ 

ηξίηε επηινγή επίιπζεο δηαθνξψλ (δηεζλή δηαηηεζία), ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ζπλαηλεί  αλεπηθχιαθηα ζηελ παξαπνκπή κηαο δηαθνξάο ζε 

δηεζλή δηαηηεζία ή ζπλδηαιιαγή.
515

 Ζ ζπλαίλεζε απηή δελ παξέρεηαη, παξά κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά δελ έρεη επηιπζεί κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ. Δξκελεχνληαο, 

σζηφζν, ην γξάκκα ηεο δηάηαμεο δηαπηζηψλνπκε φηη ε δηαθνξά ζα πξέπεη λα κελ 

κπνξεί λα επηιπζεί κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ. Με άιια ιφγηα, ηη κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ θαζίζηαηαη αδχλαην ή είλαη ζαθέο, πξηλ ηελ 

παξέιεπζε ησλ ηξηψλ κελψλ, φηη ε δηαθνξά δελ κπνξεί λα επηιπζεί κε θηιηθφ 

δηαθαλνληζκφ; ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη κπνξεί ην κέξνο λα 

πξνζθχγεη ζηνπο ηξφπνπο επίιπζεο δηαθνξψλ πξηλ ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηψλ κελψλ. 

θνπφο ηνπ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ απνηειεί ε εμεχξεζε ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο θαη 

φρη ε ηήξεζε ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ. ηφρεπζε ηεο πλζΥΔ απνηειεί ε 

απνηειεζκαηηθή επίιπζε δηαθνξψλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο θαη φρη ε 

απζηεξή ηήξεζε πξνζεζκηψλ, πνπ κε βεβαηφηεηα ζα εθπλεχζνπλ. ην ζπκπέξαζκα 

απηφ κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε δηφηη ν επελδπηήο κπνξεί ζηνπο ηξεηο κήλεο λα 

αληηκεησπίδεη δεκίεο ιφγσ ηεο παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ. Δάλ ην 

θξάηνο δειψζεη ξεηά ηε δηαθσλία ηνπ θαη απέρεη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ θηιηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ, δελ αληηιακβαλφκαζηε ην ιφγν ηεο ππνρξεσηηθήο παξέιεπζεο ησλ 

ηξηψλ κελψλ. Σν επηρείξεκά καο απηφ κπνξεί λα ζηεξηρηεί θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

πλζήθεο ηεο Βηέλλεο γηα ην δίθαην ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ. Χο γεληθφο θαλφλαο ζηε 

πλζήθε ηεο Βηέλλεο
516

 νξίδεηαη φηη θάζε ζπκθσλία ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη κε 
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βάζε ηελ θαιή πίζηε ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε έλλνηα ησλ φξσλ, κέζα ζην γεληθφ ηνπο 

πιαίζην θαη ππφ ην θσο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο πλζήθεο. 

 Σν δεχηεξν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηε δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Ζ 

επίιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, 

πεξηιακβάλεη πέληε πξνυπνζέζεηο (Πξνυπνζέζεηο δηθαηνδνζίαο θαη αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ) πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά, πξνθεηκέλνπ ην 

δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην λα απνθαλζεί:  

 1. Ζ πξψηε πξνυπφζεζε νξίδεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξψλ ζα πξέπεη λα αθνξά παξαβηάζεηο ηνπ κέξνπο ΗΗΗ ηεο πλζΥΔ, πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ επελδπηή θαη ηεο επέλδπζήο ηνπ. Δθείλν πνπ απαηηείηαη 

αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε είλαη ν πξνζθεχγσλ επελδπηήο λα 

επηθαιείηαη φρη κφλν ηελ παξαβίαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ, αιιά θαη 

γεγνλφηα, πνπ αλ απνδεηρζνχλ θαηά ηελ νπζηαζηηθή εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ζα 

ζπληζηνχλ παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί επελδχζεσλ.
517

 Δθείλν πνπ εμεηάδεη ην 

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζην ζηάδην ηεο δηθαηνδνζίαο είλαη εάλ ηα επηθαινχκελα 

γεγνλφηα, έζησ θαη εάλ ζεσξεζνχλ αιεζηλά ζπληζηνχλ παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πλζΥΔ.
518

 Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ ν πξνζθεχγσλ επηθαιεζηεί κηα δηάηαμε 

πνπ δελ εληάζζεηαη ζην κέξνο ΗΗΗ, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην εθδηθάδεη ηελ ππφζεζε, 

εθφζνλ, ν πξνζθεχγσλ έρεη επηθαιεζηεί ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

επέλδπζεο
519

·   

 2. Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη φηη ε δηαθνξά ζα πξέπεη λα αθνξά επέλδπζε 

(ε έλλνηα ηεο επέλδπζεο αλαιχεηαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην) ·   

 3. Ζ ηξίηε πξνυπφζεζε είλαη φηη ε επίκαρε επέλδπζε ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ·   

 4. Ζ ηέηαξηε πξνυπφζεζε είλαη φηη ε επέλδπζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ επελδπηή ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο. Ζ έλλνηα ηνπ επελδπηή έρεη αλαιπζεί ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, σζηφζν ρξήζηκν είλαη λα αλαθεξζνχλ ζρεηηθά λνκνινγηαθά 

παξαδείγκαηα. ηελ ππφζεζε Nykomb Synergetics Technology Holding AB, νη 
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Ioannis Kardasopoulos/Georgia, παξ. 103.  
519
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εκπιεθφκελεο ρψξεο ήηαλ ε νπεδία θαη ε Λεηνλία, πνπ ήηαλ ζπκβαιιφκελα κέξε 

ηεο πλζΥΔ. Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην δέρηεθε φηη ε εηαηξία Nycomb, πνπ είρε ηελ 

έδξα ηεο ζηε νπεδία είρε απνθηήζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο Windau,
520

ε 

νπνία είρε ηδξπζεί ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Λεηνλίαο. Ζ απφθηεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο Windau απφ ηελ εηαηξία Nykomb, νδήγεζε ην Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην λα ζεσξήζεη ηελ εηαηξία Nycomb, σο επελδπηή, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα 

απνδείμεη, ελψπηνλ ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ηελ ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα ηνπ, 

π.ρ. κε ηελ θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ απφθηεζεο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε παξάιεηςε απφ ηελ πιεπξά ηνπ επελδπηή 

δχλαηαη λα απνηειέζεη θαθφπηζηε ζπκπεξηθνξά θαη λα εγείξεη ζέκαηα απνδεκίσζεο, 

ιφγσ ησλ εμφδσλ θαη ηεο βιάβεο, πνπ ππέζηε ην αληίδηθν κέξνο.
521

 

 5. Ζ πέκπηε πξνυπφζεζε αλαθέξεηαη ζηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ 

ηζρπξηζκψλ ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε ησλ επελδπηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ. 

Δηδηθφηεξα, ε πλζήθε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ ελελεθνζηή εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ηεο ηξηαθνζηήο πξάμεο θχξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζήο ηεο ή 

πξνζρψξεζεο ζε απηή, ελφο θξάηνπο ή νξγαληζκνχ πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο, πνπ ήηαλ ππνγξάθνλ κέξνο ηνπ Υάξηε ζηηο 16 Ηνπλίνπ 1995. Δλψ γηα 

θάζε θξάηνο ή νξγαληζκφ πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο πνπ θπξψλεη, 

απνδέρεηαη ή εγθξίλεη ηελ πλζΥΔ ή πξνζρσξεί ζε απηή κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

ηξηαθνζηήο πξάμεο θχξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο, ε ζπλζήθε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 

ελελεθνζηή εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο. Ο δε φξνο «επέλδπζε» θαιχπηεη 

φιεο ηηο επελδχζεηο, είηε ηηο ήδε ππάξρνπζεο είηε εθείλεο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί κεηά 

ηελ ηειεπηαία απφ ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο πλζΥΔ γηα ην ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ηνπ επελδπηή, πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ επέλδπζε θαη γηα ην ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε επέλδπζε. 
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θαη ηεο Σνπξθηθήο θπβέξλεζεο), Γηαηηεηηθή απφθαζε ηεο 17.09.2009, Τπφζεζε ARB(AF)/06/02, 

Cementownia NOWA HUTA S.A./Republic of Turkey, παξ. 143 (Ζ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε αθνξνχζε 
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αλήθαλ ζηελ νηθνγέλεηα Uzan, ζην πιαίζην ηεο ππφζεζεο απάηεο ηεο Σνπξθίαο ελαληίνλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο). 
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 Πέξα φκσο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο δηθαηνδνζίαο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, 

ζην πιαίζην ηεο  επίιπζεο ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ, δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε ηνπ 

κέξνπο λα εμαληιήζεη ηα εζσηεξηθά έλδηθα κέζα. Με άιια ιφγηα ν επελδπηήο κπνξεί 

λα πξνζθχγεη άκεζα ζηηο δηθαηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζεο επελδπηηθψλ 

δηαθνξψλ.
522

 

 Ζ επηινγή ελφο απφ ηνπο ηξεηο ηξφπνπο επίιπζεο δηαθνξψλ αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζην πξνζθεχγνλ κέξνο. Σν δήηεκα, πνπ εγείξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πξνζθεχγνληνο λα πξνζθχγεη ζε δεχηεξε 

δηθαηνδνηηθή δηαδηθαζία κεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο ή ε δπλαηφηεηά ηνπ λα πξνζθχγεη 

ηαπηνρξφλσο ζε δχν παξάιιειεο δηαδηθαζίεο. Ο πεξηνξηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

ξπζκίζεηο ηεο πλζΥΔ είλαη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξάξηεκα ID δελ ζπλαηλνχλ αλεπηθχιαθηα γηα ηελ παξαπνκπή ηεο ελ ιφγσ 

δηαθνξάο, φηαλ ν επελδπηήο έρεη, πξνεγνπκέλσο, παξαπέκςεη ηε δηαθνξά βάζεη ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ζηνηρείν α) ή β).
523

 

 Πξηλ αλαθεξζνχκε, σζηφζν, ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ Παξαξηήκαηνο ID, 

ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξήηξαο. Δθείλν πνπ 

πξέπεη, αξρηθά, λα ηνληζηεί είλαη φηη φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ έρνπλ 

απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ηε πξνζθπγή ζηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία. Απηή ε 

αλεπηθχιαθηε απνδνρή ζπληζηά ζπκθσλία δηαηηεζίαο. Δπηπξνζζέησο νη ρψξεο πνπ 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ID έρνπλ αλεπηθχιαθηα απνδερζεί ηε 

δηαδηθαζία δηαηηεζίαο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά έρεη ππνβιεζεί ζηα 

εζληθά δηθαζηήξηα ή ζε άιιε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία.
524

 

 ηελ Τπφζεζε Plama Consortium Limited/Republic of Bulgaria, ην 

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην αλαθέξζεθε ζην δήηεκα χπαξμεο δηαηηεηηθήο ζπκθσλίαο, ε 

νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ ηζρχ πλζΥΔ θαη ηεο χκβαζεο ICSID. χκθσλα κε ηελ 

θξίζε ηνπ, ην άξζξν 26 παξ. 3 ζηνηρ. α ηεο πλζΥΔ νξίδεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

έρνπλ δειψζεη ηελ αλεπηθχιαθηε ζπλαίλεζή ηνπο ζε δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαμχ 

θξάηνπο θαη επελδπηή. Δπίζεο, ην άξζξν 46 ηεο πλζΥΔ επηβάιεη ηελ αξρή ηεο κε 

δηαηχπσζεο επηθπιάμεσλ. Σν άξζξν 25 παξ. 1 ηεο χκβαζεο ICSID νξίδεη, 

επηπξνζζέησο, φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ ζπλαηλέζεη ζε 
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δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο, θαλέλα κέξνο δελ δχλαηαη κνλνκεξψο λα απνζχξεη ηε 

ζπλαίλεζή ηνπ. Σέινο, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνζσξηλή 

εθαξκνγή ηεο πλζΥΔ (άξζξν 45) θαη ηφληζε φηη ην ελ ιφγσ άξζξν επηηξέπεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο πλζΥΔ ζε έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε πλζήθε 

θαη κέρξη ηε ζέζε ηεο ζε ηζρχ, εθφζνλ ην ελ ιφγσ κέξνο δελ έρεη ππνβάιεη δήισζε 

εμαίξεζεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο.
525

  

 Σν πξφβιεκα, πνπ ηίζεηαη, είλαη κε πνηνλ ηξφπν ζα νξηζηεί ε έλλνηα ηεο 

δηαθνξάο ή ε έλλνηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο
526

. Δάλ ινηπφλ ν επελδπηήο έρεη 

πξνζθχγεη ζε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην δηκεξνχο ζπλζήθεο αλαθνξηθά κε 

ηηο επελδχζεηο θαη επηθαιείηαη παξαβηάζεηο ηνπ κέξνπο ΗΗΗ ηεο πλζΥΔ, ηφηε δελ 

δχλαηαη λα ελεξγνπνηήζεη δηαηηεηηθή δηαδηθαζία έλαληη ηνπ ίδηνπ θξάηνπο θαη 

αλαθνξηθά κε ην ίδην αληηθείκελν δηαθνξάο (εθφζνλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

αλσηέξσ παξάξηεκα). Πψο φκσο νξίδεηαη ην αληηθείκελν δηαθνξάο απνηειεί 

εξηδφκελν δήηεκα θαη πξέπεη λα θξίλεηαη, ζην πιαίζην ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο 

επίδηθεο πεξίπησζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη φιεο νη απνθάζεηο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ 

δηθαζηεξίσλ ή ζην πιαίζην ζπκθσλεζέλησλ ηξφπσλ επίιπζεο δηαθνξάο αλαθέξνπλ 

ην λνκηθφ πιαίζην ηεο επηθαινχκελεο, απφ ην πξνζθεχγνλ κέξνο, παξαβίαζεο. Δάλ 

γηα παξάδεηγκα ν επελδπηήο πξνζθχγεη ζε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ αμηψλνληαο 

ηελ εθαξκνγή λνκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επελδπηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

πλζΥΔ αιιά δηαθέξεη απφ ηηο επηθαινχκελεο παξαβάζεηο, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ 

παξαδείγκαηνο (πνπ επηθαιέζηεθε βάζεη ηνπ δηκεξνχο ηξφπνπ επίιπζεο) πνην είλαη ην 

θξηηήξην ή ηα θξηηήξηα, πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα εθαξκφζνπκε ηελ πξναλαθεξζείζα 

ξήηξα. 

 Ζ πξψηε παξαηήξεζε, πνπ πξέπεη λα γίλεη, είλαη εάλ απαηηείηαη νη δηαθνξέο 

λα είλαη ηαπηφζεκεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε δεχηεξε, ρξνληθά, δηαδηθαζία 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. Θα πξέπεη ζηελ πεξίπησζε απηή λα δηεξεπλεζεί εάλ νη 
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λνκηθέο βάζεηο, πνπ επηθαιείηαη ην πξνζθεχγνλ κέξνο ζε έλα εζληθφ δηθαζηήξην ηνπ 

δηαθσλνχληνο θξάηνπο είλαη ίδηεο κε ηηο λνκηθέο βάζεηο, πνπ επηθαιείηαη θαηά ηε 

δεχηεξε απηή δηαδηθαζία. ηελ θαηαθαηηθή πεξίπησζε ζα πξφθεηηαη γηα ηαπηφζεκε 

δηαθνξά θαη ζα ελεξγνπνηείηαη ε αλαθεξζείζα ξήηξα πεξί απαγφξεπζεο πξνζθπγήο 

ζε δεχηεξε δηθαηνδνηηθή δηαδηθαζία.  

 Δπίζεο, πξνβιεκαηηζκφ πξνθαιεί ε πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο πξνζθεχγεη 

ζηα εζληθά δηθαζηήξηα ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, πνπ έρεη επηθπξψζεη ζχκθσλα 

κε ηηο ζπληαγκαηηθέο ηνπ δηαηάμεηο ηε πλζΥΔ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε παξαβίαζε 

πνπ ζα πξνθχςεη ζα αλαθέξεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ θξάηνπο αιιά νπζηαζηηθά ζα 

αθνξά ηελ παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη 

λα γίλεη δεθηφ φηη πξφθεηηαη γηα ηαπηφζεκε δηαθνξά, εάλ έρεη ελζσκαησζεί ε 

πλζΥΔ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ελζσκάησζεο αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ επελδπηή λα αληιήζεη δηθαηψκαηα, 

απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ. 

 Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο εμαζθαιίδεη φηη ε εζσηεξηθή ηνπ λνκνζεζία 

πξνβιέπεη απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ πξνβνιή απαηηήζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 

δηθαησκάησλ φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο, ηηο ζπκθσλίεο επελδχζεσλ θαη ηηο άδεηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο επελδχζεσλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο αλαθέξνληαη ζε 

δηαδηθαζίεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα δίθαηε θαη κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ 

επελδπηψλ. Πνιιά ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ έρνπλ επηθπξψζεη ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ην πξψην πξσηφθνιιν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηδηψηεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΔΓΑ ελψπηνλ ησλ εζληθψλ ηνπο δηθαζηεξίσλ. Αλ 

έλαο επελδπηήο πξνζθχγεη ζηα εζληθά δηθαζηήξηα κε λνκηθή βάζε ηα δηθαηψκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη παξαβίαζε ηνπ κέξνπο ΗΗΗ ηεο πλζΥΔ, ζεσξνχκε φηη δχλαηαη λα 

ελεξγνπνηεζεί ε αλαθεξζείζα ξήηξα, κε ηελ έλλνηα φηη αλαθεξφκαζηε ζην ίδην 

αληηθείκελν δηαθνξάο (θαη πξνζβάιιεηαη ε ίδηα πξάμε) αιιά φρη ζε ηαπηφζεκν
527

. To 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ καο ελδηαθέξεη, είλαη ε πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή αηηίαζε 

ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη νη λνκηθέο βάζεηο ζηηο νπνίεο εδξάδεηαη. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ αλσηέξσ δήισζε θαη γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο, θάζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ID, πξνβαίλεη ζε γξαπηή 

                                                 
527

 T. Roe, M. Happold, Settlement of Investment Disputes under the Energy Charter Treaty, φπ. παξ. 
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δήισζε ζηε Γξακκαηεία φζνλ αθνξά ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη φξνπο 

ηνπ, φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξάμεο θχξσζεο, απνδνρήο ή 

έγθξηζήο, ή πξνζρψξεζήο ηνπ. 

 εκαληηθφ δήηεκα, ζην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν επίιπζεο δηαθνξψλ, απνηειεί θαη 

ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηηο δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη. Σν πξψην 

ζεκείν πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί είλαη ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. χκθσλα 

κε ην άξζξν 26 πλζΥΔ, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην θαιείηαη λα απνθαζίζεη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ θαη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Ζ 

έλλνηα ησλ θαλφλσλ θαη ησλ αξρψλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί 

ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΓΓΓ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

πεγέο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ (πλζήθεο, δηεζλέο έζηκν, αξρέο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη πνξίζκαηα εγθξίησλ δηεζλνιφγσλ). ιεο νη αλσηέξσ πεγέο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ δηαηηεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

πλζΥΔ.
528

   

 Δπφκελν θξίζηκν δήηεκα είλαη αλ ε επηινγή ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 26 απνθιείεη απνηειεζκαηηθά ηελ εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ηνπ 

θξάηνπο ππνδνρήο. Θεσξψληαο φηη ε εζληθή λνκνζεζία είλαη ην πην ηζρπξφ φπιν ηνπ 

θξάηνπο ππνδνρήο, ν απνθιεηζκφο ηεο δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηεο επέλδπζεο. 

 Χζηφζν, ε πξνζθπγή ζην εζληθφ δίθαην θαίλεηαη λα είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο θαη εηδηθφηεξα ησλ ελλνηψλ ηνπ επελδπηή 

θαη ηεο επέλδπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην άξζξν 10 ηεο πλζήθεο, ππνρξεψλεη ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε λα ελζαξξχλνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζηαζεξέο, δίθαηεο, 

επλντθέο θαη δηαθαλείο ζπλζήθεο γηα ηνπο επελδπηέο ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ Οη φξνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ζηνπο επελδπηέο 

ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε. Σν άξζξν 13 ηεο 

πλζήθεο απαγνξεχεη ηελ εζληθνπνίεζε, απαιινηξίσζε ή κέηξα ηζνδχλακνπ 

απνηειέζκαηνο. Δπίζεο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ επελδπηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ηεο έδξαο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ.
529
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 ηελ ππφζεζε Petrobart Limited v. The Kyrgyz Republic, ην Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην έπξεπε λα εθηηκήζεη ην εζληθφ δίθαην γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ παξέκβαζε 

ησλ πνιηηηθψλ αξρψλ θαη ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο πηψρεπζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, 

πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο παξαβάζεσο ηεο πλζΥΔ θαη 

ηεο απψιεηαο, πνπ ππέζηε ν επελδπηήο. Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ην 

εζληθφ δίθαην ρξεζηκνπνηείηαη σο απνδεηθηηθφ γεγνλφο, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο. 

 Απφ ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ρξεζηκνπνηήζεη ην εζληθφ δίθαην, ρσξίο λα ην ζεσξεί εθαξκνζηέν 

δίθαην. Χζηφζν, ρξεζηκνπνηείηαη σο απνδεηθηηθφ πιηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζνχλ νη έλλνηεο ηεο επέλδπζεο, ηνπ επελδπηή, αιιά θαη γηα λα επηιπζνχλ 

δεηήκαηα νπζίαο. 

 Αλ θαη ε επέλδπζε νξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ κε επξχ ηξφπν, σζηφζν, 

ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα απνθιείζεη ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία θαηά 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο χπαξμεο κηαο επέλδπζεο, κε ηελ έλλνηα φηη ζα πξέπεη λα 

ζπλεθηηκεζεί ην εζληθφ δίθαην, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε ηεο επέλδπζεο, 

βάζεη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ηεο πλζΥΔ.
530

 

 

ΙΙΙ.Γ Επύλυςη διαφορών ςτη διαμετακόμιςη 

 

 ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ δηακεηαθφκηζεο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη, ε πλζΥΔ εηζάγεη έλα ζχζηεκα δηεπζέηεζεο 

ησλ δηαθνξψλ δηακεηαθφκηζεο. Δηδηθφηεξα, έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο, δηακέζνπ ηεο 

επηθξάηεηαο ηνπ νπνίνπ δηακεηαθνκίδνληαη ελεξγεηαθέο χιεο θαη πξντφληα, ζε 

πεξίπησζε δηαθνξάο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχπηεη απφ ηελ ελ ιφγσ 

δηακεηαθφκηζε, δελ πξνβαίλεη ζε δηαθνπή ή κείσζε ηεο ξνήο ησλ ελεξγεηαθψλ πιψλ 

θαη πξντφλησλ, πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπζέηεζεο ηεο 

δηαθνξάο.
531, 532

 Χζηφζν, ην ζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη λα πξνβεί ζηε δηαθνπή ή 

κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
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αλσηέξσ δπλαηφηεηα πξνβιέπεηαη, ξεηά, ζε ζχκβαζε ή άιιε ζπκθσλία πνπ δηέπεη 

ηελ ελ ιφγσ δηακεηαθφκηζε ή επηηξέπεηαη βάζεη απφθαζεο ηνπ κεζνιαβεηή. 

 χκθσλα κε ην άξζξν 7 (7) ηεο πλζΥΔ, ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο 

εθαξκφδεηαη ζε κηα δηαθνξά πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 , ήηνη ζε δηαθνξά 

γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχπηεη απφ ηε δηακεηαθφκηζε ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ. Ζ πλζΥΔ δελ δηεπθξηλίδεη ην είδνο ηεο δηαθνξάο δηακεηαθφκηζεο, πνπ 

κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο. 

 Σν Γηεζλέο Γηθαζηήξην Γηθαηνζχλεο ζεσξεί «δηαθνξά» κηα θαηάζηαζε, θαηά 

ηελ νπνία δχν πιεπξέο έρνπλ ζαθψο αληίζεηεο απφςεηο, αλαθνξηθά κε ηηο 

ππνρξεψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζε κία ζπλζήθε
533

. Χζηφζν, ε χπαξμε δηαθνξάο 

πξνυπνζέηεη θάπνηα επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

έλαο απιφο ηζρπξηζκφο φηη ππάξρεη κηα δηαθνξά κε ην άιιν κέξνο δελ αξθεί γηα λα 

απνδείμεη ηελ χπαξμε ηεο δηαθνξάο, αιιά νχηε θαη ε απιή άξλεζε χπαξμεο ηεο 

δηαθνξάο απνδεηθλχεη ηελ κε χπαξμή ηεο
534

. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ηεο έλλνηαο «νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχπηεη απφ ηε 

δηακεηαθφκηζε», ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο πλζΥΔ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε έθθξαζε «δηαθνξά ζρεηηθά κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο 

δηακεηαθφκηζεο». Θεσξήζεθε, φκσο, φηη απηή ε έθθξαζε ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη 

ηνπο ηχπνπο ηεο δηακεηαθφκηζεο, πνπ ζα ππάγνληαλ ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιιαγήο. 

Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηζρχνο ηεο πλζΥΔ, σο δηαθνξά δηακεηαθφκηζεο, πνπ 

εκπίπηεη ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ζεσξείηαη, ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 6 

θαη 7 ηεο πλζΥΔ θάζε δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηακεηαθφκηζε θαη φρη κφλν ε 

δηαθνπή ή ηε κείσζε ηεο ππάξρνπζαο ξνήο ελέξγεηαο.
535

 

 ε πεξίπησζε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο (ή απεηιήο κηαο θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο θαηάζηαζε), νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε εμειηρζεί ζε πξαγκαηηθή 

δηαθνξά, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα πξνζθχγνπλ ζην κεραληζκφ έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο γηα λα επηιπζεί ε δηαθνξά δηακεηαθφκηζεο ζε έλα πξψτκν ζηάδην. 
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ηαλ ε θαηάζηαζε ή ε απεηιή έθηαθηεο αλάγθεο εμειηρζεί ζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ηφηε δχλαηαη λα ελεξγνπνηεζεί ν κεραληζκφο ζπλδηαιιαγήο.
536

 

 Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ δηακεηαθφκηζεο, πνπ ηππνπνηείηαη ζην άξζξν 7 παξ. 

7 ηεο πλζΥΔ απνηειεί ηξφπν ζπλδηαιιαγήο θαη δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη δελ ζπληζηά ηξφπν επαλεθηίκεζεο κηα δηαηηεηηθήο 

απφθαζεο.
537

 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθνξψλ κπνξνχκε 

λα δηαθξίλνπκε δχν ζηάδηα.
538

 ην πξψην ζηάδην νη δηαθνξέο, πνπ αλαθχπηνπλ, 

δχλαληαη λα επηιπζνχλ βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ κεηαμχ ησλ δηαθσλνχλησλ 

κεξψλ.
539

 

 Σν δεχηεξν ζηάδην εηζάγεη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη εθφζνλ δελ 

έρνπλ ζπκθσλεζεί κέζνδνη επίιπζεο δηαθνξψλ ή αθφκε θαη εάλ έρνπλ ζπκθσλεζεί 

δελ έρνπλ ηειεζθνξήζεη. ην δεχηεξν ζηάδην έλα δηαθσλνχλ ζπκβαιιφκελν κέξνο 

δχλαηαη λα παξαπέκςεη ηε δηαθνξά ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ κε 

θνηλνπνίεζε, ζηελ νπνία ζπλνςίδεηαη ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο. Δλ ζπλερεία, ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο θνηλνπνηεί ζε φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νπνηαδήπνηε 

παξφκνηα πξνζθπγή. Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο απηήο, ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο πλζΥΔ, αθνχ δεηήζεη ηε γλψκε ησλ δηαθσλνχλησλ κεξψλ 

θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δηνξίδεη κεζνιαβεηή. Ο ελ 

ιφγσ κεζνιαβεηήο πξέπεη λα έρεη πείξα ζηα ζέκαηα, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

δηαθνξάο θαη λα κελ είλαη ππήθννο ή πνιίηεο ή κφληκνο θάηνηθνο ζηελ επηθξάηεηα 

ελφο δηαθσλνχληνο κέξνπο ή ελφο ησλ άιισλ ελδηαθεξφκελσλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ.
540

 Καζήθνλ ηνπ κεζνιαβεηή απνηειεί ε επηδίσμε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

δηαθσλνχλησλ κεξψλ γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή επί κηαο δηαδηθαζίαο επίιπζήο 

ηεο.  

 Δάλ, εληφο 90 εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ, ν κεζνιαβεηήο απνηχρεη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία, εηζεγείηαη επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή δηαδηθαζία 

επίιπζήο ηεο θαη απνθαζίδεη ηα πξνζσξηλά ηηκνιφγηα θαη ηνπο άιινπο φξνπο θαη 
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πξνυπνζέζεηο, πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηε δηακεηαθφκηζε, αξρήο γελνκέλεο απφ 

κηα εκεξνκελία πνπ πξνζδηνξίδεη κέρξη ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 
541

 Σα 

ζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνχλ θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη νη θνξείο, πνπ ηεινχλ, ππφ ηνλ έιεγρν ή ηε δηθαηνδνζία ηνπο 

ηεξνχλ νπνηαδήπνηε πξνζσξηλή απφθαζε ζρεηηθά κε ηα ηηκνιφγηα, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ κεηά ηελ απφθαζε ηνπ κεζνιαβεηή ή 

κέρξη ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, αλαιφγσο ηνπ πνηα απφ απηέο είλαη πξνγελέζηεξε.
542

 

 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ηεξκαηίδεηαη: 

(Α) Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε, 

(Β) Με ηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ κεζνιαβεηή, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη 

απφ ηελ απφθαζε γηα πξνζσξηλά ηηκνιφγηα, 

(Γ) Αλ ν κεζνιαβεηήο ζεσξεί φηη ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο φηη ε ππφζεζε έρεη 

επηιπζεί απφ δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην
543

 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ν κεζνιαβεηήο έρεη 

εθηεηακέλεο αξκνδηφηεηεο, κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα επηβάιεη ηελ ηήξεζε 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηε γξακκαηηθή εξκελεία ηεο δηάηαμεο, ε 

ιήςε ησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ πξαγκαηνπνηείηαη, ηαπηφρξνλα, κε ηελ εηζήγεζε 

επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ή κε ηελ εηζήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο. Ζ επέθηαζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ κεζνιαβεηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα πξνζσξηλά κέηξα γηα δηάζηεκα, κέγηζηεο δηάξθεηαο 12 

κελψλ. Ζ αλσηέξσ δεζκεπηηθφηεηα ηεο απφθαζεο ηνπ κεζνιαβεηή ζρεηίδεηαη θαη κε 

ηε θχζε ηεο δηαθνξάο, δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε κε ππνρξεσηηθφηεηαο ζα 

πεξηνξηδφηαλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζφζνλ ε ειεπζεξία 

δηακεηαθφκηζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ απνηειεί ζεκειηψδε ζηφρν ηεο πλζΥΔ.  

 Δπίζεο, εθηεηακέλε είλαη θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

Υάξηε ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή επίιπζεο. Δηδηθφηεξα ν Γεληθφο Γξακκαηέαο έρεη ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα λα κε δηνξίζεη κεζνιαβεηή εάλ θξίλεη φηη ε δηαθνξά αθνξά 

δηακεηαθφκηζε, πνπ απνηειεί ή έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ησλ πξνεγνχκελσλ 

δηαδηθαζηψλ επίιπζεο δηαθνξψλ θαη φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο δελ ζα νδεγήζνπλ ζε 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Καηαιεθηηθά, ε Γηάζθεςε ηεο πλζΥΔ σο ην θχξην φξγαλφ 
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ηεο, εγθξίλεη ηηο ζπλήζεηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο κεζνιάβεζεο θαη 

ηελ απνδεκίσζε ησλ κεζνιαβεηψλ.
544

 

 Δθείλν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ην άξζξν 7 ηεο πλζΥΔ δελ 

απνθιείεη ηελ πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 

ηεο πλζΥΔ. Χο εθ ηνχηνπ, ην άξζξν 27 ηεο πλζΥΔ δχλαηαη λα πξνζηεζεί ζηνπο 

ηξφπνπο επίιπζεο δηαθνξψλ δηακεηαθφκηζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη 

ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο πλζΥΔ.
545

 

 Καηλνηνκία ηνπ Οξγαληζκνχ απνηειεί ν κεραληζκφο έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο, ν νπνίνο πξνεηνηκάζηεθε απφ ηελ νκάδα εκπνξίνπ θαη 

δηακεηαθφκηζεο θαη ηε Γξακκαηεία ηνπ Οξγαληζκνχ.
546

 Ο ζηφρνο ηνπ Μεραληζκνχ 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κε δεζκεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηακεηαθφκηζε 

θαη ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ, πεηξειαίνπ θαη 

πεηξειατθψλ πξντφλησλ κέζσ δηαζπλνξηαθψλ δηθηχσλ θαη αγσγψλ.
547

 Ο ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηε 

δηελέξγεηα δηαβνπιεχζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ελδερφκελσλ 

θηλδχλσλ θαη ηελ παξνρή ζπζηάζεσλ ζηα εκπιεθφκελα κέξε.
548

Θεκειηψδεο αξρή ηνπ 

κεραληζκνχ είλαη ε δηαθάλεηα ζε φιν ην θάζκα ησλ ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 

λα απνθεχγνληαη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
549

  Ο κεραληζκφο πεξηιακβάλεη 

ηξία επίπεδα: 

1. Σν πξψην επίπεδν αλαθέξεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Μεραληζκνχ. Έηζη, ν 

κεραληζκφο ελεξγνπνηείηαη φηαλ νπνηνδήπνηε θξάηνο, πνπ έρεη ππνγξάςεη ηνλ 

Δπξσπατθφ Δλεξγεηαθφ Υάξηε ή ην Γηεζλή Δλεξγεηαθφ Υάξηε πξνβεί ζε 

θνηλνπνίεζε, ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, κε πεξηερφκελν ηελ χπαξμε θαηαζηάζεσλ 

έθηαθηεο ή ελδερφκελεο έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, π.ρ. κηα πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο, ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη θάζε 

άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία, ζρεηηθά κε ηελ έθηαθηε θαη επηθίλδπλε θαηάζηαζε. Δλ 

ζπλερεία θαη εληφο δχν εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο, ν Γεληθφο 
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Γξακκαηέαο ελεκεξψλεη ηνλ πξφεδξν ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο, ηα κέιε 

ηεο, ηνπο παξαηεξεηέο. Σα εκπιεθφκελα κέξε, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θνηλνπνίεζε 

θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηελ πξφζθιεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, εάλ 

επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην κεραληζκφ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο.
550

 

2. Σν δεχηεξν επίπεδν αλαθέξεηαη ζηε ζχζηαζε ηνπ Energy Security Contact Group, 

πνπ ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Σν 

αλσηέξσ φξγαλν έρεη δχν ζηφρνπο:  

α. Να παξνπζηάζεη κηα εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη  

β. Να πξνηείλεη ζπζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ε απεηιή ηεο επηθίλδπλεο 

θαηάζηαζεο.
551

 

 Μεηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Οκάδαο, ν Πξφεδξνο ηεο ζπληάζζεη κηα έθζεζε γηα 

ηνπο ππνγξάθνληεο ηεο πλζΥΔ, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο γηα ην εκπφξην θαη ηε 

δηακεηαθφκηζε. ε πεξίπησζε κε ζπλαίλεζεο αλαθνξηθά κε ηελ έθζεζε, ν Πξφεδξνο 

ηνπ Energy Security Contact Group έρεη θαζήθνλ λα παξνπζηάζεη, κε επάξθεηα, ηηο 

απνθιίλνπζεο απφςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.
552

  

3. Σν ηξίην επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηε ζχζηαζε ηεο Οκάδαο επηηήξεζεο ηνπ 

Δλεξγεηαθνχ Υάξηε, ε νπνία έρεη σο απνζηνιή λα έρεη πξφζβαζε ζηηο εζληθέο αξρέο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, πξνθεηκέλνπ ειεγρζνχλ θαη επηβεβαησζνχλ νη 

παξερφκελεο πιεξνθνξίεο.
553

 

 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ν λένο απηφο κεραληζκφο βαζίδεηαη ζην 

δηάινγν θαη κπνξεί λα θαηαζηεί πνιπκεξνχο θχζεο. Απνηειεί έλα εξγαιείν 

πξνιεπηηθήο δηπισκαηίαο θαη εκπέδσζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξψλ, ελψ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε άιινπο παξφκνηνπο δηεζλείο 

κεραληζκνχο.
554

  

 Ο αλσηέξσ κεραληζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ έληνλν δηαβνπιεπηηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απάληεζε ζηελ απνηπρία ζέζπηζεο ηνπ 

Πξσηνθφιινπ γηα ηε δηακεηαθφκηζε.  
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 Άξζξα 4.1 – 4.6 Model Energy Charter Early Warning Mechanism. 
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 Άξζξα 5.1 - 5.8 Model Energy Charter Early Warning Mechanism. 
552

  Άξζξν 5.8 Model Energy Charter Early Warning Mechanism. 
553

 Άξζξν 6.1 Model Energy Charter Early Warning Mechanism. 
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 I. Shcerban, Benefit’s of Ukraine’s Participation in the Energy Charter Process, Energy Charter 

Secretariat, Βξπμέιιεο 2015, ζει. 16. 
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ΙΙI.Δ. Επύλυςη διαφορών ςτο εμπόριο 

 

ΗΗΗ.Γ.1 Δηζαγωγή 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ επίιπζε ησλ εκπνξηθψλ δηαθνξψλ κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε δχν ζπζηήκαηα επηιχζεσο δηαθνξψλ.  

 1. Σν πξψην ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζηελ επίιπζε εκπνξηθψλ δηαθνξψλ φηαλ 

έλα απφ ηα δχν θξάηε, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα ηεο πλζΥΔ, δελ είλαη 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ζην ΠΟΔ
555

· 

 2. Σν δεχηεξν ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζηελ επίιπζε ησλ εκπνξηθψλ δηαθνξψλ 

φηαλ ηα εκπιεθφκελα κέξε είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ ΠΟΔ.  

  

ΗΗΗ.Γ.2 ύζηεκα επίιπζεο δηαθνξώλ όηαλ έλα κέινο ηεο πλζΥΔ δελ 

είλαη κέινο ηνπ ΠΟΔ 

 

 ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο θαζηεξψλεηαη ε αξρή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε 

ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθή ιχζε νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο δηαθνξάο.
556

  

 Σν πξψην ζηάδην ηεο επίιπζεο δηαθνξψλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ην 

ζηάδην ησλ δηαβνπιεχζεσλ. ην πιαίζην απηνχ ηνπ ζηαδίνπ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο 

κπνξεί λα ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο γηα 

ηελ δηελέξγεηα δηαβνπιεχζεσλ:  

1. Δίηε αλαθνξηθά κε κέηξα, πνπ θξίλεη φηη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην εκπφξην·  

2. Δίηε γηα θάζε κέηξν, πνπ ζα κπνξνχζε λα εμνπδεηεξψλεη ή λα πεξηνξίδεη, άκεζα ή 

έκκεζα, νπνηνδήπνηε φθεινο πνπ απνξξέεη ππέξ ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, πνπ εθαξκφδνληαη ζην εκπφξην.  

 Έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ δεηά δηαβνπιεχζεηο θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα 

ην θαηαγγειιφκελν κέηξν θαη ηηο εκπνξηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, ηνπ ΠΟΔ θαη ησλ 

ζπλαθψλ πξάμεσλ.
557

 Δπίζεο, ηα αηηήκαηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ θνηλνπνηνχληαη ζηε 
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 Energy Charter Secretariat, The Energy Charter Treaty, A Reader’s Guide, φπ. παξ. ζει. 56. 
556

 Παξάξηεκα D: Interim Provisions for Trade Dispute Settlement, (in accordance with Article 29(9)), 

1(a). 
557

 π. παξ. παξάξηεκα D, παξ. 1(b). 
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Γξακκαηεία, ε νπνία ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ελεκεξψλεη ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε γηα ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαβνπιεχζεηο, πνπ εθθξεκνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα 

ππφινηπα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ, εκκέζσο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο επίδηθεο 

δηαθνξέο.  

 Δπίζεο, ε δηαδηθαζία ησλ δηαβνπιεχζεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην. Δηδηθφηεξα, θάζε πιεξνθνξία πνπ 

δειψλεηαη φηη είλαη εκπηζηεπηηθή θαη ιακβάλεηαη σο απάληεζε ζε γξαπηφ αίηεκα ή 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ, ζα πξέπεη λα παξακέλεη απφξξεηε θαη 

κπζηηθή.
558

 εκαληηθή αξρή, επίζεο, πνπ ππνδειψλεη ην ζεβαζκφ ησλ ππνινίπσλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε είλαη φηη ε ιχζε, πνπ ζα εμεπξεζεί 

ζην πιαίζην ησλ δηαβνπιεχζεσλ, ζα πξέπεη λα κελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο 

ζπλαιιαγέο νπνηνπδήπνηε άιινπ κέξνπο θαη κελ αθαηξεί θάπνην φθεινο άκεζα ή 

έκκεζα ππέξ ελφο άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο.
559

 

 Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ελεξγνπνηείηαη ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηνπ 

πξψηνπ ζηαδίνπ. Δηδηθφηεξα εάλ ε δηαθνξά δελ έρεη επηιπζεί, εληφο 60 εκεξψλ απφ 

ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο γηα δηαβνπιεχζεηο ή ηα κέξε δελ ζπκθσλήζνπλ λα ηελ 

επηιχζνπλ κε ζπλδηαιιαγή, δηακεζνιάβεζε, δηαηηεζία ή άιιε κέζνδν, θάζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο κπνξεί λα παξαδψζεη ζηελ Γξακκαηεία γξαπηή αίηεζε γηα ηε 

ζχζηαζε εηδηθήο νκάδαο.
560

  

 Με άιια ιφγηα πξνθχπηεη, εκκέζσο, απφ ηε δηαηχπσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ, φηη ζην πξψην ζηάδην ε πξσηνβνπιία αλήθεη ζηα θξάηε πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο θιαζζηθνχο ηξφπνπο εηξεληθήο δηεπζέηεζεο. Δάλ 

δελ ηειεζθνξήζνπλ πξνθξίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εηδηθήο νκάδαο, πνπ νκνηάδεη κε 

ηα panel ηνπ ΠΟΔ.  

 ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα γηα ηελ εηδηθή νκάδα ην ζπκβαιιφκελν κέξνο 

αλαγξάθεη δηαηάμεηο, πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ επίδηθε δηαθνξά θαη ελ ζπλερεία ε 

γξακκαηεία παξαδίδεη αληίγξαθα ηνπ αηηήκαηνο. Σν ζηάδην απνηειεί (φπσο θαη ην 

πξνεγνχκελν) κηα αλνηρηή δηαδηθαζία, κε ηελ έλλνηα φηη ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ππνινίπσλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Δηδηθφηεξα, ηα κε εκπιεθφκελα 

κέξε κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα αθξνάζεσο ηνπο θαη λα παξαζηνχλ ζηελ 

εηδηθή επηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί. Θα πξέπεη, φκσο, γηα είλαη λφκηκε ε ζπγθεθξηκέλε 
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 π. παξ. παξάξηεκα D, παξ. 1(c). 
559

 π. παξ. παξάξηεκα D, παξ. 1(d). 
560

 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 2(a). 
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παξέκβαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θξάηνπο λα γλσζηνπνηεζεί ζηα δηαθσλνχληα 

κέξε.
561

  

 Ζ εηδηθή νκάδα ζπζηήλεηαη εληφο 45 εκεξψλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ γξαπηνχ 

αηηήκαηνο απφ ηε γξακκαηεία. Ζ εηδηθή νκάδα απαξηίδεηαη απφ ηξία κέιε, πνπ 

επηιέγεη ν Γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν. Σα 

κέιε ηεο επηηξνπήο, εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί άιισο, δελ είλαη πνιίηεο ησλ 

δηαθσλνχλησλ κεξψλ, νχηε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, πνπ έρεη θνηλνπνηήζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ ππφζεζε αιιά θαη νχηε θαη πνιίηεο Πεξηθεξεηαθνχ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο Οινθιήξσζεο, ν νπνίνο είηε είλαη κέξνο ηεο δηαθνξάο ή 

έρεη θνηλνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο.
562

  

 Κξίζηκν δήηεκα είλαη φηη ηα δηαθσλνχληα ζπκβαιιφκελα κέξε νθείινπλ λα 

απαληήζνπλ εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ, ζρεηηθά κε ηηο ππνςεθηφηεηεο ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο θαη δελ κπνξνχλ λα αληηηαρζνχλ ζηνπο δηνξηζκνχο, παξά κφλν γηα 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο. Οη επηηαθηηθνί ιφγνη δελ πξνζδηνξίδνληαη, σζηφζν, κπνξνχλ λα 

γίλνπλ δχν παξαηεξήζεηο.  

 Πξψηνλ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη εξκελεχνληαη ζπζηαιηηθά, δηφηη ε 

δηαζηαιηηθή εξκελεία ζα εκπφδηδε ηε ζχζηαζε ηεο εηδηθήο νκάδαο θαη ζα 

ζπλεπαγφηαλ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ. Έηζη, ηα δηαθσλνχληα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζα κπνξνχζαλ λα επηθαινχληαη πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο γηα λα 

αληηηάζζνληαη ζηε ζχζηαζε θαη ζχλζεζε ηεο εηδηθήο νκάδαο.  

 Γεχηεξνλ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη απνηεινχλ 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαζφζνλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε είλαη θξάηε ή 

νξγαληζκνί.. Ζ επηινγή ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπο, ησλ γλψζεσλ θαη ηεο πνιχπιεπξεο εκπεηξίαο ηνπο. Δηδηθφηεξα, 

ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δελ ιακβάλνπλ αιιά νχηε θαη δεηνχλ ππνδείμεηο θαη νδεγίεο 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο ή άιιν νξγαληζκφ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ ακεξνιεςία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ 

κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Ζ ζπκβνιή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επηδίσμή ηνπο λα κελ 

επεξεάδνπλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
563

  

 Ζ Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε ζπκκεηέρεη ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία εγθξίλνληαο 

δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο γηα ηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο. Οη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο 
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 π. παξ. Παξάξηεκα D,  παξ. 2(b). 
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 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 2(c) ζε ζπλδπαζκφ κε ην 2(d). 
563

 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 2(f). 



212 

 

αθνινπζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο επίιπζεο 

εκπνξηθψλ δηαθνξψλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ. Αλαθνξηθά κε ηνπο δηαδηθαζηηθνχο 

θαλφλεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, ε ίδηα ε εηδηθή επηηξνπή δηαζέηεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ζεζπίδεη δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο θαη λα εγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηεο.
564

   

 ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ έρεη 

θνηλνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, έρεη δηθαίσκα ηνπιάρηζηνλ αθξνάζεσο, ελψ δχλαηαη 

λα ππνβάιεη εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. εκαληηθφ δηθαίσκα ηνπ θξάηνπο είλαη 

φηη ην ηξίην ζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε ζε έγγξαθα ηεο επίκαρεο 

δηαθνξάο κε ηελ ζπγθαηάζεζε, φκσο, ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο πνπ ηα έρεη 

ππνβάιεη. 

  Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εηδηθήο επηηξνπήο είλαη φηη νη εξγαζίεο ηεο είλαη 

εκπηζηεπηηθέο. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο επηηξνπήο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη πξνβαίλεη 

ζε αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ δεηεκάησλ, πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο δηαθνξάο θαη ηεο 

ζπκβαηφηεηαο ησλ κέηξσλ κε ηηο δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα ην εκπφξην. Ζ επηηξνπή 

επίιπζεο-εθδίθαζεο, θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, δηαβνπιεχεηαη κε ηα 

δηαθσλνχληα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο θαη επαξθείο επθαηξίεο, 

πξνθεηκέλνπ ηα δηαθσλνχληα κέξε λα θαηαιήμνπλ ζε ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθή ιχζε. 

Κξίζηκε παξαηήξεζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην δίθαην πνπ εθαξκφδεηαη απφ 

ηελ εηδηθή επηηξνπή είλαη φηη θαηά ηελ θξίζε θαη ηελ επίιπζε ηεο επίδηθεο δηαθνξάο 

ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη σο γλψκνλαο νη εξκελείεο, πνπ έρνπλ δνζεί αλαθνξηθά κε 

ηε GATT θαη ην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ ΠΟΔ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ 

ζπλαθψλ πξάμεσλ.
565

 

 Δθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηα δηαθσλνχληα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

φιεο νη δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνχλ ηελ εηδηθή επηηξνπή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

έθδνζεο ηεο ηειηθήο έθζεζεο ηεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο 180 εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο εηδηθήο νκάδαο. Αθφκε, φκσο, θαη εάλ δελ 

νινθιεξσζνχλ φιεο νη δηαδηθαζίεο ζην αλσηέξσ ρξνληθφ πιαίζην, ε ελ ιφγσ 

παξαβίαζε δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ηειηθήο έθζεζεο. Ζ εηδηθή επηηξνπή 
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 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 3(a). 
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 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ.3(a), εηδηθφηεξα ε ππνπαξάγξαθνο 3. 
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πξνζδηνξίδεη ηε δηθαηνδνζία ηεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο απηφο είλαη δεζκεπηηθφο θαη 

νξηζηηθφο.
566

  

 Αθνχ εμεηάζεη ηα αληεπηρεηξήκαηα, ε εηδηθή επηηξνπή ππνβάιιεη ζηα 

δηαθσλνχληα κέξε, ηα πεξηγξαθηθά κέξε ηνπ ζρεδίνπ γξαπηήο έθζεζεο ηεο, ηα νπνία 

πεξηέρνπλ παξνπζίαζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζχλνςε ησλ 

επηρεηξεκάησλ, πνπ επηθαιέζηεθαλ ηα δηαθσλνχληα κέξε. ην ζεκείν απηφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ γξαπηέο 

παξαηεξήζεηο γηα ηα πεξηγξαθηθά κέξε εληφο πξνζεζκίαο, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

εηδηθή επηηξνπή. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαηεξήζεσλ ε εηδηθή επηηξνπή εθδίδεη 

γηα ηα δηαθσλνχληα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνζσξηλή γξαπηή έθζεζε, ε νπνία πεξηέρεη 

ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο δηαθνξάο, ηα επηρεηξήκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ 

ηελ πξφηαζε ηεο εηδηθήο επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. ην ζεκείν 

απηφ ηεο δηαδηθαζίαο θαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ θαζνξίδεη ε εηδηθή 

επηηξνπή, θάζε δηαθσλνχλ κέξνο, κπνξεί λα ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα ζρεηηθά κε 

εηδηθέο πηπρέο ηεο πξνζσξηλήο έθζεζεο, πξηλ εθδνζεί ε ηειηθή έθζεζε.
567

 

 Μεηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία εθδίδεηαη ε ηειηθή έθζεζε, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ αλάιπζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ηελ πεξίιεςε ησλ επηρεηξεκάησλ απφ 

ηα δηαθσλνχληα ζπκβαιιφκελα κέξε, ηα πνξίζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο εηδηθήο 

νκάδαο, θαζψο επίζεο θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκάησλ, πνπ πξνβιήζεθαλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσξηλή έθζεζε. ηελ ηειηθή έθζεζε αλαπηχζζεηαη θάζε 

νπζηψδεο ζέκα πνπ πξνβιήζεθε, ελψπηνλ ηεο εηδηθήο επηηξνπήο θαη είλαη αλαγθαίν 

γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ελψ αηηηνινγνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο.
568

 

 ε πεξίπησζε πνπ ε εηδηθή επηηξνπή απνθαλζεί φηη έλα κέηξν, ην νπνίν 

ειήθζε ή δηαηεξείηαη απφ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηηο 

δηαηάμεηο εκπνξίνπ ηεο πλζΥΔ ή κε δηάηαμε ηνπ ΠΟΔ θαη ησλ ζπλαθψλ πξάμεσλ, ε 

εηδηθή επηηξνπή δχλαηαη λα ζπζηήζεη, ζηελ ηειηθή ηεο έθζεζε, ζην ζπκβαιιφκελν 

κέξνο λα θαηαξγήζεη ή λα αιιάμεη ην επίκαρν κέηξν ή λα ζπκπεξηθεξζεί κε ηξφπν 

ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ ζρεηηθά κε ην εκπφξην.  

 Οη εθζέζεηο ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ εγθξίλνληαη απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη επαξθήο ρξφλνο ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε γηα λα εμεηάζεη 

ηηο εθζέζεηο ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ, ε έθζεζε εγθξίλεηαη πξηλ παξέιζνπλ 
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 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 3(a), εηδηθφηεξα ε ππνπαξάγξαθνο 4 ζε ζπλδπαζκφ κε 3(b). 
567

π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 4(a). 
568

 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 4(a) εηδηθφηεξα ε ππνπαξάγξαθνο 3. 
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ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ ζηηγκή, πνπ ε έθζεζε ζα έρεη δηαηεζεί ζε φια ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε.
569

 

 εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλσηέξνπ ζπζηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξψλ 

αιιά θαη θάζε παξφκνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ε 

ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ, πνπ παξαβηάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δηεζλέο λνκηθφ 

πιαίζην. Χο εθ ηνχηνπ, γηα λα εμαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ, πξνο φθεινο φισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, απαηηείηαη έγθαηξε θαη 

άκεζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απνθάζεηο θαη ζπζηάζεηο ηεο ηειηθήο έθζεζεο ηεο 

εηδηθήο νκάδαο, πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε. Δηδηθφηεξα, ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ελεκεξψλεη ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ φζνλ 

αθνξά ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε ηεο εηδηθήο επηηξνπήο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

άκεζε ζπκκφξθσζε είλαη αλέθηθηε, ην ζπκβαιιφκελν ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο 

εμεγεί ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε ηνπο ιφγνπο, γηα ηε κε ζπκκφξθσζε κε ην Υάξηε 

θαη ελ ζπλερεία δηαζέηεη εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί.
570

 

 ηαλ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ ζπκκνξθσζεί κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ηφηε ην ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ πθίζηαηαη ηε δεκία, κπνξεί λα ππνβάιεη 

ζην κε ζπκκνξθνχκελν ζπκβαιιφκελν κέξνο γξαπηφ αίηεκα θαη λα δεηά ηε 

δηεμαγσγή δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζθνπφ ηα δχν κέξε λα ζπκθσλήζνπλ επί  κηαο 

ακνηβαίαο θαη απνδεθηήο ιχζεο.
571

  

 Δάλ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο αξλεζεί λα δηαπξαγκαηεπζεί ή εάλ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, ηφηε ην δεκησζέλ ζπκβαιιφκελν 

κέξνο κπνξεί λα ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα γηα ηελ έγθξηζε απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ  

Υάξηε, πξνθεηκέλνπ λα αλαζηείιεη ηηο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ θξάηνπο, πνπ δελ 

ζπκκνξθψλεηαη.
572

 

  Ζ Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε κπνξεί λα επηηξέςεη ζην δεκησζέλ ζπκβαιιφκελν 

κέξνο λα αλαζηείιεη ππνρξεψζεηο, ηηο νπνίεο φκσο ζεσξεί ηζνδχλακεο πξνο ηηο 

πεξηζηάζεηο, ελψ ε αλαζηνιή είλαη πξνζσξηλή θαη εθαξκφδεηαη κφλνλ έσο φηνπ ην 

αζπκβίβαζην κέηξν θαηαξγεζεί ή έσο φηνπ εμεπξεζεί ακνηβαίσο ηθαλνπνηεηηθή 

ιχζε.
573
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 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 4(b). 
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 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 4(d).  
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 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 5(a). 
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 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 5(b). 
573

 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 5(c) ζε ζπλδπαζκφ κε ην (d). 
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 Τπνρξέσζε ηνπ δεκησζέληνο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, πξηλ αλαζηείιεη ηηο 

αλσηέξσ ππνρξεψζεηο, είλαη λα ελεκεξψζεη ην κε ζπκκνξθνχκελν κέξνο γηα ηε θχζε 

θαη ην επίπεδν ηεο πξνηηζέκελεο αλαζηνιήο. Σν κε ζπκκνξθνχκελν θαη ππεχζπλν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη λα αζθήζεη έλζηαζε γηα ην επίπεδν ηεο αλαζηνιήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Υάξηε. ηελ πεξίπησζε απηή ε έλζηαζε 

παξαπέκπεηαη ζε δηαδηθαζία δηαηηεζίαο. Ζ αλαζηνιή ησλ ππνρξεψζεσλ αλαβάιιεηαη 

έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία θαη ε απφθαζε ηεο εηδηθήο επηηξνπήο 

δηαηηεζίαο θαηαζηεί ηειηθή θαη δεζκεπηηθή.
574

 

 Δλ ζπλερεία ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ζπγθξνηεί  εηδηθή επηηξνπή δηαηηεζίαο, ε 

νπνία εάλ είλαη εθηθηφ, είλαη ε ίδηα κε απηήλ, πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε ή ζχζηαζε  

γηα λα εμεηάζεη ην επίπεδν ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ην δεκησζέλ ζπκβαιιφκελν κέξνο 

πξνηίζεηαη λα αλαζηείιεη. Ζ εηδηθή επηηξνπή Γηαηηεζίαο θαζνξίδεη εάλ ην επίπεδν ησλ 

ππνρξεψζεσλ, πνπ πξνηείλεηαη απφ ην δεκησζέλ ζπκβαιιφκελν κέξνο, είλαη 

ππεξβνιηθφ ζε ζρέζε κε ηε δεκία πνπ έρεη ππνζηεί, θαη αλ λαη, ζε πνην βαζκφ. Ζ 

απφθαζε παξαδίδεηαη ζηα δηαθσλνχληα κέξε θαη ζηελ Γξακκαηεία εληφο 60 εκεξψλ 

απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηδηθήο επηηξνπήο δηαηηεζίαο. Ζ Γξακκαηεία ππνβάιιεη ηελ 

απφθαζε ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, θαη ην αξγφηεξν θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε, πνπ αθνινπζεί ηελ παξαιαβή ηεο απφθαζεο. 

Ζ απφθαζε ηεο εηδηθήο επηηξνπήο θαζίζηαηαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 30 εκέξεο 

κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο ζηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε, θαζψο επίζεο θαη 

ε νπνηαδήπνηε αλαζηνιή ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ επηηξέπεηαη βάζεη ηεο απφθαζεο. 

Καηά ηελ αλαζηνιή ππνρξεψζεσλ ην δεκησζέλ ζπκβαιιφκελν κέξνο θαηαβάιεη 

πξνζπάζεηα λα κελ αιινηψζεη ηνπο φξνπο ζπλαιιαγήο νπνηνδήπνηε άιινπ 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο.
575

  

 Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζπγθεθξηκέλεο αλαιπηηθέο ξπζκίζεηο δελ 

εκπνδίδνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα πξνβαίλνπλ ζε δηαβνπιεχζεηο θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ ηε δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο. 
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 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ. 6(a) ζε ζπλδπαζκφ κε ην (b). 
575

 π. παξ. Παξάξηεκα D, παξ.  6(b)-6(f). 
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ΗΗΗ.Γ.3 Μεραληζκόο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ζην ύζηεκα ηνπ ΠΟΔ (Όηαλ 

ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ηεο πλζΥΔ είλαη θαη ζπκβαιιόκελα κέξε ζηνλ 

ΠΟΔ) 

 

 Σν δεχηεξν ζχζηεκα επίιπζεο εκπνξηθψλ δηαθνξψλ αλαθέξεηαη ζηα θξάηε 

πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πλζΥΔ θαη ζηνλ ΠΟΔ. Ο κεραληζκφο επίιπζεο 

ησλ εκπνξηθψλ δηαθνξψλ ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ θπξσηηθφ κεραληζκφ, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ 

απνθάζεσλ, πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ.
576

 ην ζχγρξνλν εκπνξηθφ 

πεξηβάιινλ δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ δηαθνξέο ζην πιαίζην κνλνκεξψλ ή δηκεξψλ 

ελεξγεηψλ, θαζφζνλ νη εκπνξηθέο δηαθνξέο επεξεάδνπλ, ζπλήζσο, πεξηζζφηεξα απφ 

δχν θξάηε. Καηά ην αξρηθφ ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο GATT πξνβιεπφηαλ 

κεραληζκφο πξνζηαζίαο ελφο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ζηελ πεξίπησζε κε 

εθπιήξσζεο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ελφο άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο. Σν 

ζηγφκελν θξάηνο κπνξνχζε λα ζεσξήζεη φηη θάπνην πιενλέθηεκα, πνπ απνιάκβαλε, 

ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο GATT, δηαθπβεχνληαλ ή εθκεδεληδφηαλ. Ο 

κεραληζκφο απηφο πξνέβιεπε έλα αξρηθφ ζηάδην δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Δάλ ην ζηάδην ησλ δηαβνπιεχζεσλ δελ ηειεζθνξνχζε, ην 

δήηεκα ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

εθδψζνπλ ζχζηαζε ή απφθαζε επί ηεο δηαθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, εάλ ην έθξηλαλ αλαγθαίν, κπνξνχζαλ λα ζπκβνπιεπζνχλ ην 

Οηθνλνκηθφ θαη Κνηλσληθφ πκβνχιην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή νπνηαδήπνηε αξκφδηα 

δηαθπβεξλεηηθή νξγάλσζε.
577

 ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε έθξηλαλ 

φηη νη ζπλζήθεο θαη νη πεξηζηάζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ηελ εκπνξηθή δηέλεμε, ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζνβαξέο, κπνξνχζαλ κε απφθαζε ηνπο λα αλαζηείινπλ ηελ εθαξκνγή 

παξαρσξήζεσλ ή ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ θξάηνπο, πνπ παξαβίαδε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο GATT. Ζ πξψηε κνξθή κεραληζκνχ επίιπζεο ηεο εκπνξηθήο 

δηαθνξάο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππήξρε απηφλνκνο 

κεραληζκφο, αιιά ε δηθαηνδνηηθή επίιπζε ησλ αλσηέξσ δηαθνξψλ δηελεξγνχληαλ 

απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Αο ζεκεησζεί φηη ε αλσηέξσ 

δηάηαμε ηζρχεη θαη ζήκεξα θαη εθαξκφδεηαη ηφζν ζε θαηαγγειίεο, πνπ αθνξνχλ ζε 
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 Π. Γθιαβίλεο, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην, φπ. παξ. ζει. 223. 
577

 Άξζξν ΥΥΗΗΗ ηεο GATT. 
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παξαβηάζεηο φζν θαη ζε θαηαγγειίεο πνπ δελ αθνξνχλ ζε παξαβηάζεηο,
578

 φπσο π.ρ. 

φηαλ έλα θξάηνο κέινο πεξηνξίδεη ηα σθειήκαηα δαζκνινγηθψλ κεηψζεσλ κε ηελ 

εθαξκνγή εζσηεξηθψλ εληζρχζεσλ, πνπ δελ παξαβηάδνπλ επζέσο θακία ζπκθσλία. 

Σν 1952 δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ησλ panels κε απφθαζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ. Σα panel απνηεινχζαλ ad hoc νκάδεο εξγαζίαο, πνπ απνηεινχληαη ζπλήζσο 

απφ ηξία κέιε, ηα νπνία επηιέγνληαλ απφ ηα δηαθσλνχληα θξάηε, κε αξκνδηφηεηα λα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ ππφζεζε θαη λα ζπληάμνπλ έθζεζε πξνο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ζρεηηθή ζχζηαζε ή απφθαζε. Σν έηνο 1979, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θσδηθνπνίεζαλ ηελ έσο ηφηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ θαη 

ηελ απνηχπσζαλ ζην Μλεκφλην πκθσλίαο γηα ηελ Γλσζηνπνίεζε, ηηο πλελλνήζεηο, 

ηελ Δπίιπζε δηαθνξψλ θαη ηελ Δπηηήξεζε. Σν κλεκφλην πκθσλίαο ηνπ 1979 

θαηαγξάθεη κε αθξίβεηα ηελ πξαθηηθή ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη αλαδεηθλχεη ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλελλνήζεσλ ζε θξίζηκν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ. Δπηπξνζζέησο, νξίδεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε νθείινπλ λα θαηαιήγνπλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθή ιχζε, πξηλ απνθαζίζνπλ λα πξνζθχγνπλ ζε ζπζηάζεηο, 

πξνζζέηνληαο φηη ηα κέξε είλαη ππνρξεσκέλα λα απαληνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

ζε αηηήκαηα δηεμαγσγήο ζπλελλνήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ ηαρεία επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ.
579

 Τηνζεηήζεθαλ θαη άιιεο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κε θπξηφηεξε απφθαζε ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξψλ ηεο 

12.04.1989 «Βειηηψζεηο ησλ Καλφλσλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ ηεο GATT πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ». Δθείλν πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα εηπσζεί είλαη φηη ην 

θάζε panel ζπγθξνηνχληαλ θαη θαηήξηηδε έθζεζε. Σν panel δελ ήηαλ δηθαηνδνηηθφ 

φξγαλν αιιά, θπξίσο, έλα φξγαλφ πνπ ζπκθηιίσλε ηηο θπβεξλήζεηο θαη πξνζπαζνχζε 

λα εμεχξεη ιχζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην panel δελ κπνξνχζε λα επηιχζεη ηε 

δηαθνξά, ππέβαιε ην πφξηζκά ηνπ, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε ζπκκφξθσζε ηνπ 

δηαθσλνχληνο θξάηνπο πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζσ πνιηηηθήο πίεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

θπξσηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ κεραληζκνχ επίιπζεο δηαθνξψλ ήηαλ αλεπαξθείο θαη 

απνηεινχζαλ ηε ζνβαξφηεξε αηέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Ο Γχξνο ηεο Οπξνπγνπάεο επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην κεραληζκφ 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαη ηνλ θαηέζηεζε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ. Πξψηνλ, 

ζεζκνζεηήζεθε ην φξγαλν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ (ΟΔΓ), πνπ σο αξκνδηφηεηα είρε 

ηελ επίιπζε ησλ εκπνξηθψλ δηαθνξψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΠΟΔ.
580

 Σν φξγαλν 

επίιπζεο δηαθνξψλ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα ζπζηήλεη εηδηθέο νκάδεο εξγαζίεο, λα 

πηνζεηεί ηα πνξίζκαηα εηδηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ νξγάλνπ, 

λα επηηεξεί ηελ ηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ζπζηάζεσλ θαη λα 

αλαζηέιιεη ηηο παξαρσξήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο. Ηδηψηεο δελ 

κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ελψπηνλ ηνπ ΟΔΓ. Οη ηδηψηεο θαηαγγέιινπλ ηελ επηβνιή 

ησλ βιαπηηθψλ κέηξσλ ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο, νη νπνίεο 

απνθιεηζηηθά δχλαληαη λα θηλήζνπλ ην κεραληζκφ επίιπζεο δηαθνξψλ. Απφ ηα 

αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην ΟΔΓ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εμαλαγθαζηηθή 

ζπκκφξθσζε ηνπ θξάηνπο πνπ παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο φξνπο ησλ 

νπζηαζηηθψλ ζπκθσληψλ. 

 Δπίζεο, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα παξνπζηάζνπκε ηα ζηάδηα επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ θαζφζνλ είλαη κεγάινο ν αξηζκφο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο πλζΥΔ, 

ηα νπνία απνηεινχλ ηαπηνρξφλσο θαη ζπκβαιιφκελα κέιε ηνπ ΠΟΔ. Σν πξψην 

ζηάδην ηεο επίιπζεο δηαθνξψλ απνηεινχλ νη δηκεξείο δηαβνπιεχζεηο. Χο αξρή ηνπ 

ζηαδίνπ απηνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ππνρξέσζε ησλ κειψλ λα επηβεβαηψλνπλ ηε 

βνχιεζή ηνπο, λα εληζρχζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα κέιε ηεο.
581

 Κάζε θξάηνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάζεη επλντθά θαη λα παξέρεη θαηάιιειεο 

επθαηξίεο γηα δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε θξάηνο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπκθσληψλ. 

 Δάλ ε αίηεζε γηα δηαβνπιεχζεηο γίλεηαη ζχκθσλα κε θαιππηφκελε ζπκθσλία, 

ην θξάηνο ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, εθηφο αλ άιισο ζπκθσλήζνπλ, απαληά 

ζην αίηεκα εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ θαη αξρίδεη 

δηαβνπιεχζεηο ζε θαιή πίζηε κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 

30 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ακνηβαίαο απνδεθηήο ιχζεο. ιεο απηέο νη αηηήζεηο γηα ηε δηελέξγεηα δηαβνπιεχζεσλ 

θνηλνπνηνχληαη ζην ΟΔΓ θαη ζηα αξκφδηα ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο απφ ην θξάηνο 

πνπ δεηά δηαβνπιεχζεηο. Κάζε αίηεζε δηαβνπιεχζεσλ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 
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γξαπηψο θαη λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο ηεο αίηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ επίκαρσλ κέηξσλ θαη αλαθνξάο ηεο λνκηθήο βάζεο γηα ηελ 

θαηαγγειία. Οη δηαβνπιεχζεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο. Σν Μλεκφλην γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ αλαγλσξίδεη θαη άιινπο ηξφπνπο θηιηθήο επίιπζεο κηαο εκπνξηθήο 

δηαθνξάο ζηα θξάηε κέιε. Ζ πξνζθπγή ησλ θξαηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

ζπλαίλεζή ηνπο κεηά απφ ζπκθσλία, θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπλδηαιιαγή, ζηε 

κεζνιάβεζε θαη ζηελ πξνζθπγή ζηηο θηιηθέο ππεξεζίεο. Ζ πξνζθπγή ζηηο αλσηέξσ 

κεζφδνπο κπνξεί λα δεηεζεί αλά πάζα ζηηγκή απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ζε κηα 

δηαθνξά. Μπνξνχλ νη αλσηέξσ κέζνδνη λα μεθηλήζνπλ θαη λα ηεξκαηηζηνχλ, αλά 

πάζα ζηηγκή θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαη παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία εηδηθήο νκάδαο 

εξγαζίαο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΠΟΔ δχλαηαη λα πξνζθέξεη θηιηθέο ππεξεζίεο, 

ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο θαη ζπλδηαιιαγήο, κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 

 Αλ ην θξάηνο δελ απαληήζεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 

ηεο αίηεζεο, ή δελ πξνβαίλεη ζε δηαβνπιεχζεηο εληφο πξνζεζκίαο, πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηηο 30 εκέξεο, ή αλ νη δηαβνπιεχζεηο δελ θαηαιήμνπλ ζε επίιπζε ηεο δηαθνξάο εληφο 

60 εκεξψλ, ηφηε κπνξεί λα δεηεζεί ε ζχζηαζε εηδηθήο νκάδαο. Ζ απφθαζε ηεο 

ζχζηαζεο εηδηθήο νκάδαο πξέπεη λα ιεθζεί ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΟΔΓ, πνπ έπεηαη ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαηά ηελ νπνία ε ζρεηηθή αίηεζε γξάθηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ νξγάλνπ απηνχ
582

. Σν αίηεκα γηα ηε ζχζηαζε εηδηθήο νκάδαο 

πξέπεη λα γίλεηαη γξαπηψο. Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη αλ έγηλαλ δηαβνπιεχζεηο, λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα επίκαρα κέηξα θαη λα παξέρεηαη κηα ζχληνκε 

πεξίιεςε ηεο λνκηθήο βάζεο ηεο θαηαγγειίαο πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί κε 

ζαθήλεηα ε δηαθνξά.
583

 Σα panel απαξηίδνληαη απφ άξηηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, 

πνπ δχλαηαη λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ  θπβεξλεηηθνχ ππαιιήινπ. Μπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ φκσο θαη άηνκα, πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο.
584

 Σα panel απνηεινχληαη απφ ηξία κέιε, εθηφο εάλ ηα κέξε ηεο 

δηαθνξάο ζπκθσλήζνπλ, εληφο 10 εκεξψλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ panel, φηη ν αξηζκφο  

ησλ αηφκσλ ζα απμεζεί απφ ηξία ζε πέληε άηνκα.
585

 Ζ γξακκαηεία δηαηεξεί 

ελδεηθηηθφ θαηάινγν πξνζψπσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηιεγνχλ γηα ηε ζπγθξφηεζε 

ελφο panel. Δάλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο εηδηθήο νκάδαο 
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εξγαζίαο εληφο 20 εκεξψλ, ηφηε ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΟΔ θαηφπηλ αηηήζεσο 

ηνπ δηαδίθνπ κέξνπο κπνξεί λα νξίζεη, απηφο, ηα κέξε ηνπ panel. 

 Οη δηαδηθαζίεο ησλ εηδηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηεο, 

έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ζα θαζπζηεξήζνπλ αδηθαηνιφγεηα. Μεηά απφ 

δηαβνχιεπζε κε ηα κέξε ηεο δηαθνξάο, ηα κέιε ηεο εηδηθήο νκάδαο εξγαζίαο ζα 

πξέπεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη φπνηε είλαη δπλαηφλ κέζα ζε κία εβδνκάδα κεηά 

ηε ζχλζεζε λα θαζνξίζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο.
586

 Σα panel ζα 

πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ζαθείο πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή γξαπηψλ πξνηάζεσλ απφ 

ηα κέξε, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπο ηα δηάδηθα κέξε ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ηηο 

πξνζεζκίεο.
587

  

 Κάζε κέξνο ηεο δηαθνξάο νθείιεη λα θαηαζέζεη ηα ππνκλήκαηά ηνπ ζηε 

Γξακκαηεία, ηα νπνία δηαβηβάδνληαη άκεζα ζηελ εηδηθή νκάδα εξγαζίαο θαη ζην άιιν 

εκπιεθφκελν κέξνο.
588

 ε πεξίπησζε πνπ ηα κέξε ηεο δηαθνξάο έρνπλ απνηχρεη λα 

αλαπηχμνπλ κηα ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθή ιχζε, ε εηδηθή νκάδα εξγαζίαο ππνβάιιεη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηεο κε ηε κνξθή γξαπηήο έθζεζεο ζην ΟΔΓ. ε αλάινγεο 

πεξηπηψζεηο, ε έθζεζε ηεο επηηξνπήο θαζνξίδεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηε βαζηθή ινγηθή, ε νπνία δηέπεη 

ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο.
589

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

έρεη επηηεπρζεί δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο δηαθνξάο, ε έθζεζε 

ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

ππφζεζεο θαη λα αλαθέξεη ηελ επηηεπρζείζα ζπκθσλία. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε 

δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη ε πεξίνδνο εληφο ηεο νπνίαο ε 

νκάδα εξγαζίαο δηελεξγεί ηελ εμέηαζε ηεο δηαθνξάο (απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία ε ζχλζεζε θαη νη φξνη ηεο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξίδνληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο ηειηθήο έθζεζεο) λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο. ε επείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ εππαζή πξντφληα, ε εηδηθή 

νκάδα εξγαζίαο έρεη σο ζηφρν λα εθδψζεη ηελ έθζεζή ηεο, ζηα κέξε ηεο δηαθνξάο, 

εληφο ηξηψλ κελψλ. ηαλ ε επηηξνπή θξίλεη φηη δελ κπνξεί λα εθδψζεη ηελ έθζεζή ηεο 

κέζα ζε έμη κήλεο, ή εληφο ηξηψλ κελψλ ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ελεκεξψλεη 

εγγξάθσο ην ΟΔΓ ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο, ελψ παξέρεη θαη κηα 

εθηίκεζε ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο ζα εθδψζεη ηελ έθζεζή ηεο. ε θακία 
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 Άξζξν 12 παξ. 3 ηνπ Μλεκνλίνπ Δπίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. 
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πεξίπησζε δελ πξέπεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα λα ππεξβαίλεη ηνπο ελλέα κήλεο
590

. Ζ 

εηδηθή νκάδα εξγαζίαο κπνξεί λα αλαζηείιεη ηηο εξγαζίεο ηεο αλά πάζα ζηηγκή, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ θαηαγγέιινληνο θξάηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο.
591

 

 Σα δηάδηθα κέξε κπνξνχλ λα αζθήζνπλ έλδηθν κέζν θαηά ηεο ηειηθήο έθζεζεο 

ηνπ panel ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Γηθαηνδνηηθνχ Οξγάλνπ.
592

 Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη αλ θαη ην Γεπηεξνβάζκην Γηθαηνδνηηθφ φξγαλν απνθαιείηαη Appellate 

body (φξγαλν εθέζεσλ), ην αλσηέξσ έλδηθν κέζν αληηζηνηρεί ζε αλαίξεζε θαη φρη ζε 

έθεζε, δηφηη ε θξίζε ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε λνκηθά δεηήκαηα θαη ζπζηάζεηο ηεο έθζεζεο 

ηνπ Panel (νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ).
593

   

 Σν Γεπηεξνβάζκην Γηθαηνδνηηθφ φξγαλν απνηειείηαη απφ 7 κέιε, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 3 παξίζηαληαη ζε φιεο ηηο ππνζέζεηο θαη ηα νπνία κέιε είλαη 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη δηαζέηνπλ δεδεισκέλε πείξα ζε ζέκαηα  δηεζλνχο 

εκπνξηθνχ δηθαίνπ.
594

 Σν αλσηέξσ έλδηθν κέζν πεξηνξίδεηαη ζε λνκηθά κφλν 

δεηήκαηα ηεο έθζεζεο ηνπ panel θαζψο θαη ζηελ εξκελεία ησλ λνκηθψλ ελλνηψλ, 

ζηελ νπνία πξνέβε ε εηδηθή νκάδα εξγαζίαο. Ζ έθζεζε, πνπ ππνβάιιεηαη απφ ην 

Γεπηεξνβάζκην Γηθαηνδνηηθφ φξγαλν εγθξίλεηαη απφ ην ΟΔΓ θαη γίλεηαη απνδεθηή 

άλεπ φξσλ απφ ηνπο δηαδίθνπο, εθηφο θαη εάλ ην ΟΔΓ απνθαζίζεη κε ηε δηαδηθαζία 

ηνπ consensus λα κελ ηελ εγθξίλεη εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο.
595

Μεηά ηελ 

πηνζέηεζε ηεο έθζεζεο ηνπ panel ή ηνπ ΓΓΟ απφ ην ΟΔΓ ην ελδηαθεξφκελν κέξνο 

νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζην ΟΔΓ εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ζπζηάζεηο ηεο έθζεζεο. Αλ δελ είλαη δπλαηφ λα 

επηηεπρζεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ θξάηνπο κε ηηο ζπζηάζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ακέζσο, 

ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε έρνπλ έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα 

ζπκκνξθσζνχλ. Σν εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη:  

1. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνηείλεηαη απφ ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ δηάζηεκα εγθξίλεηαη απφ ην ΟΔΓ ή, ειιείςεη ηεο έγθξηζεο 

απηήο, 
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 Άξζξν 12 παξ. 9 ηνπ Μλεκνλίνπ Δπίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. 
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 Άξζξν 12 παξ. 12 ηνπ Μλεκνλίνπ Δπίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. 
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 Άξζξν 17 παξ. 1 θαη 4 ηνπ Μλεκνλίνπ Δπίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. 
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 Κ. Α. ηεθάλνπ, Υξ. Βι. Γθφξηζνπ, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην, φπ. παξ. ζει. 47. 
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 Άξζξν 17 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Μλεκνλίνπ Δπίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. 
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Άξζξν 17 παξ. 14 ηνπ Μλεκνλίνπ γηα ηελ Eπίιπζε ησλ δηαθνξψλ. 
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2. ε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζπκθσλείηαη ακνηβαία απφ ηα κέξε ηεο δηαθνξάο εληφο 

45 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ζπζηάζεσλ θαη απνθάζεσλ ή, ειιείςεη 

ηέηνηαο ζπκθσλίαο, 

3. ε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κέζσ ππνρξεσηηθήο δηαηηεζίαο εληφο 90 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ζπζηάζεσλ θαη απνθάζεσλ. ε κηα ηέηνηα 

δηαηηεζία, κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ην δηαηηεηή πξέπεη λα είλαη φηη ην εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο εηδηθήο 

νκάδαο εξγαζίαο ή ηνπ ΓΓΟ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 15 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο έθζεζεο εηδηθήο νκάδαο ή ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ 

δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ. Χζηφζν, ην δηάζηεκα απηφ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν, αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Δάλ έλα θξάηνο αδπλαηεί λα  

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζπζηάζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ panel ή ηνπ ΓΓΟ θαη δελ 

θαηαξγεί ην κέηξν, πνπ ζεσξήζεθε θαη απεδείρζε αζπκβίβαζην, ζχκθσλα κε ην 

δίθαην ηνπ ΠΟΔ εληφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνζεζκηψλ, ηα κέξε νθείινπλ λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή αληηζηαζκηζηηθψλ αληαιιαγκάησλ. Δάλ 

δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή αληηζηαζκηζηηθψλ 

αληαιιαγκάησλ, εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εχινγεο 

πξνζεζκίαο, θάζε κέινο πνπ έρεη επηθαιεζζεί ηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξψλ 

δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ άδεηα απφ ην ΟΔΓ λα επηβάιιεη θπξψζεηο ζην παξαβηάδνλ 

θξάηνο θαη λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή ζηα θξάηε ησλ παξαρσξήζεσλ ή άιισλ 

ππνρξεψζεσλ, πνπ απνξξένπλ ηηο ζπκθσλίεο ηνπ ΠΟΔ.
596

  

 Καηά ηελ εμέηαζε ησλ παξαρσξήζεσλ ή ησλ άιισλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ζα 

αλαζηαινχλ απφ ην θαηαγγέιινλ θξάηνο εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο αξρέο: α) Ζ 

γεληθή αξρή είλαη φηη ν θαηαγγέιισλ ζα πξέπεη πξψηα λα επηδηψμεη ηελ αλαζηνιή 

παξαρσξήζεσλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην ηνκέα, κε ηνλ νπνίν ε 

εηδηθή νκάδα ή ην δεπηεξνβάζκην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν δηαπίζησζε παξάβαζε, β) Αλ 

ν δηάδηθνο απηφο ζεσξεί φηη δελ είλαη εθηθηφ ή απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ αλαζηνιή 

παξαρσξήζεσλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην ηνκέα (εηο), κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ αλαζηνιή παξαρσξήζεσλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ ζε άιινπο ηνκείο ζην 

πιαίζην ηεο ίδηαο ζπκθσλίαο, γ) Αλ ν δηάδηθνο απηφο ζεσξεί φηη δελ είλαη εθηθηφ ή 

απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ αλαζηνιή παξαρσξήζεσλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε 

κε άιινπο ηνκείο ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ζπκθσλίαο θαη φηη νη πεξηζηάζεηο είλαη 
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 Άξζξν 22 παξ.1 θαη 2 ηνπ Μλεκνλίνπ γηα ηελ Eπίιπζε ησλ δηαθνξψλ.  
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αξθεηά ζνβαξέο, δχλαηαη λα επηδηψμεη ηελ αλαζηνιή παξαρσξήζεσλ ή άιισλ 

ππνρξεψζεσλ ζην πιαίζην άιιεο ζπκθσλίαο, δ) Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ 

αξρψλ, γίλεηαη δεθηφ φηη ην δηάδηθν κέξνο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε: 

1) Σν εκπφξην ζηνλ ηνκέα ή ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο βάζεη ηεο νπνίαο ε εηδηθή 

νκάδα ή ην δεπηεξνβάζκην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν δηαπίζησζε παξάβαζε θαζψο θαη ηε 

ζεκαζία ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ γηα ην ελ ιφγσ κέξνο,  

2) Σα επξχηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νιηθή ή κεξηθή θαη ηηο 

επξχηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλαζηνιήο ησλ παξαρσξήζεσλ ή άιισλ 

ππνρξεψζεσλ.
597

 

 Δάλ ην παξαβηάδνλ θξάηνο ζεσξεί φηη δελ ηεξήζεθαλ νη αξρέο θαη νη 

δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ην επίπεδν αλαζηνιήο, πνπ πξνηείλεηαη, φηαλ ν 

θαηαγγέιισλ δήηεζε άδεηα αλαζηνιήο ησλ παξαρσξήζεσλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ, ην 

ζέκα παξαπέκπεηαη ζε δηαηηεζία. Ζ ελ ιφγσ δηαηηεζία δηεμάγεηαη απφ ηελ αξρηθή 

νκάδα εξγαζίαο, εάλ ηα κέιε ηεο είλαη δηαζέζηκα, ή απφ έλαλ δηαηηεηή, πνπ δηνξίδεηαη 

απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ΠΟΔ θαη πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο 60 εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εχινγεο πξνζεζκίαο. Παξαρσξήζεηο ή άιιεο ππνρξεψζεηο 

δελ αλαζηέιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηηεζίαο. Ο δηαηηεηήο δελ εμεηάδεη ηε 

θχζε ησλ παξαρσξήζεσλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα αλαζηαινχλ, αιιά θξίλεη 

θαηά πφζνλ ην επίπεδν ησλ κέηξσλ ηεο αλαζηνιήο είλαη ηζνδχλακν κε ην επίπεδν ηεο 

εθκεδέληζεο ή εμαζζέληζεο. Ο δηαηηεηήο κπνξεί λα απνθαζίζεη εάλ ε πξνηεηλφκελε 

αλαζηνιή ησλ παξαρσξήζεσλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ επηηξέπεηαη, σζηφζν, ν 

δηαηηεηήο πξέπεη λα εμεηάζεη εάλ ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο. Σα 

κέξε δέρνληαη ηελ απφθαζε ηνπ δηαηηεηή, ε νπνία είλαη νξηζηηθή θαη ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε δελ πξνβαίλνπλ ζε δεχηεξε δηαηηεζία. Σν ΟΔΓ ελεκεξψλεηαη 

ακέζσο γηα ηελ απφθαζε ηνπ δηαηηεηή θαη εγθξίλεη ηελ αλαζηνιή παξαρσξήζεσλ ή 

άιισλ ππνρξεψζεσλ, φηαλ ε αίηεζε είλαη ζχκθσλε κε ηελ απφθαζε ηνπ δηαηηεηή, 

εθηφο αλ ην ΟΔΓ απνθαζίζεη κε ζπλαίλεζε ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο.
598

 

 Χο ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα επίιπζεο δηαθνξψλ πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα 

δηαηηεζίαο κεηά απφ ζπκθσλία ησλ δηαθσλνχλησλ κεξψλ. Ζ ζπκθσλία ησλ κεξψλ 

γηα πξνζθπγή ζε δηαηηεζία ζα πξέπεη λα νξίδεη ηα δεηήκαηα θαη ηελ εκπνξηθή 

δηαθνξά, θαζψο επίζεο θαη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα ζπγθξνηεζεί ην 
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 Άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Μλεκνλίνπ γηα ηελ Eπίιπζε ησλ δηαθνξψλ.  
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 Άξζξν 22 παξ. 7 ηνπ Mλεκνλίνπ γηα ηελ Eπίιπζε ησλ δηαθνξψλ. 
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Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην θαη ζα δηεμαρζεί ε επίκαρε δηαηηεζία.
599

 Σα κέιε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαηηεζία γλσζηνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ηνπο ζηε δηαηηεζία ζε φια 

ηα κέιε ηνπ ΠΟΔ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Σα δηάδηθα κέξε ζπκθσλνχλ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ δηαηηεηηθή απφθαζε, ε νπνία φηαλ εθδνζεί θνηλνπνηείηαη ζην 

ΟΔΓ. Ζ αλαγθαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο επηηπγράλεηαη κέζα 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
600

   

   

ΙΙΙ.Ε  Επύλυςη διαφορών ςτον ανταγωνιςμό 

 

 Ζ επίιπζε δηαθνξψλ ζην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο πλζΥΔ. Ζ αλσηέξσ κέζνδνο επίιπζεο δηαθνξψλ πεξηνξίδεηαη ζηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε. Δλεξγνπνηείηαη φηαλ θάπνην ζπκβαιιφκελν κέξνο ζεσξεί φηη 

ζηελ επηθξάηεηα θάπνηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο, ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

αληηαληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε ζπκπεξηθνξά, απηή, επεξεάδεη αξλεηηθά 

θάπνην ζεκαληηθφ ζπκθέξνλ ζρεηηθφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αληαγσληζκνχ. Με άιια 

ιφγηα νη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ξχζκηζε είλαη:  

1. Ζ χπαξμε αληηαληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο· θαη  

2. Ζ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Πξψηε παξαηήξεζε, πνπ πξέπεη λα γίλεη, είλαη φηη νη πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα 

ηζρχνπλ ζσξεπηηθά ιφγσ ηνπ ζπκπιεθηηθνχ ζπλδέζκνπ «θαη». Σν δήηεκα, επίζεο, 

είλαη πνηνη είλαη αθξηβψο νη ζηφρνη ηνπ αληαγσληζκνχ θαη πψο απηνί επεξεάδνληαη 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά. πσο πξνείπακε θαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ζηφρνη ηνπ αληαγσληζκνχ απνηεινχλ ε απνθπγή θαη 

άκβιπλζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ηεο αγνξάο, ε απνηξνπή ησλ εκπνδίσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, θαζψο επίζεο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

κνλνκεξνχο θαη ζπληνληζκέλεο αληηαληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
601

 Ζ ζνβαξφηεξε 

αληη-αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ην θαξηέι, ήηνη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ (γξαπηψο ή πξνθνξηθψο) λα θαηαζηείινπλ ηνλ κεηαμχ ηνπο 

αληαγσληζκφ. Σν θιαζηθφηεξν παξάδεηγκα θαξηέι ζπληζηά ε ζπκθσλία γηα 
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 Άξζξν 25 ηνπ Mλεκνλίνπ γηα ηελ Eπίιπζε ησλ δηαθνξψλ. 
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 Άξζξν 25 παξ. 4 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 21 θαη 22 ηνπ Mλεκνλίνπ γηα ηελ Eπίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ. 
601

 Άξζξν 6 παξ. 2 ηεο πλζΥΔ. 
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θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ζε κία αγνξά. Αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά απνηειεί ε 

λφζεπζε ησλ δηαγσληζκψλ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ νη επηρεηξήζεηο, πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε δηαγσληζκνχο γηα λα θεξδίζνπλ ζπκβφιαηα δεκνζίσλ έξγσλ, ζπκθσλνχλ πνηα 

επηρείξεζε ζα θεξδίζεη θάζε θνξά ην δηαγσληζκφ, ρεηξαγσγψληαο ηηο πξνζθνξέο, πνπ 

ππνβάιινπλ. Χο απνηέιεζκα, νη πξνζθνξέο πνπ θεξδίδνπλ ην δηαγσληζκφ είλαη θαηά 

πνιχ πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ ζα επηθξαηνχζαλ εάλ ππήξρε πξαγκαηηθφο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ. Άιια παξαδείγκαηα θαξηέι αθνξνχλ ηνλ γεσγξαθηθφ θαηαθεξκαηηζκφ 

ηεο αγνξάο, ή θαη ηελ θαηαλνκή ηεο αγνξάο ή ησλ πειαηψλ. Δπίζεο, ζην πεδίν απηφ 

εληάζζεηαη θαη ε θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην ζπκβαιιφκελν κέξνο ζεσξεί φηη πθίζηαηαη 

αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά, πξνβαίλεη ζε θνηλνπνίεζε ζην άιιν ζπκβαιιφκελν 

κέξνο θαη αηηείηαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα αλαγθαζηηθά κέηξα. Σν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ θνηλνπνηεί, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ 

θνηλνπνίεζε επαξθείο πιεξνθνξίεο απφδεημεο ηεο αληηαληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

γηα λα κπνξέζεη ην ζπκβαιιφκελν κέξνο, ζην νπνίν απεπζχλζεθε ε θνηλνπνίεζε, λα 

εληνπίζεη ηελ αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, ην πξνζθεχγνλ 

ζπκβαιιφκελν κέξνο νθείιεη λα παξέρεη νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηθά κε ηελ αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην άιιν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο. Τπνρξέσζε 

ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε θνηλνπνίεζε είλαη ε ζπλερήο 

ζπλεξγαζία κε ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο θαη ε ελδειερήο εμέηαζε ηεο αλσηέξσ 

ζπκπεξηθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεηαζηεί. Σν ζπκβαιιφκελν κέξνο, ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε θνηλνπνίεζε, 

ελεκεξψλεη ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο, γηα ηελ απφθαζή ηνπ ή γηα ηελ απφθαζε 

ησλ αξκνδίσλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ αξρψλ, θαη κπνξεί, εάλ ην επηζπκεί, λα 

ελεκεξψζεη ην ζπκβαιιφκελν κέξνο γηα ηνπο ιφγνπο ηεο απφθαζεο. Δάλ έρεη αξρίζεη 

ε εθαξκνγή αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ, ην ζπκβαιιφκελν κέξνο, ζην νπνίν απεπζχλεηαη 

ε θνηλνπνίεζε, πιεξνθνξεί ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο ζρεηηθά κε ηελ έθβαζή 

ηνπο θαη εάλ είλαη δπλαηφλ, ζρεηηθά κε ηηο ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ κεζνιάβεζαλ. 

 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην ζχζηεκα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ πεξηνξίδεηαη ζηα θξάηε θαη είλαη έληνλα δηαβνπιεπηηθφ. Βαζίδεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε 

ησλ δηαθνξψλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Γελ ππάξρεη αλάκημε ησλ νξγάλσλ ηνπ Υάξηε θαη 
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ην γεγνλφο απηφ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ θαη ηελ 

ππνβνιή ησλ ελδερφκελσλ δηαθνξψλ ζηνλ αλσηέξσ κεραληζκφ. 

 

ΙΙΙ.Σ Επύλυςη διαφορών  ςτο περιβϊλλον 

 

 Σν άξζξν 19 ηεο πλζΥΔ νξίδεη αξθεηέο ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε. Καηφπηλ αηηήκαηνο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, νη δηαθνξέο 

φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ή ηελ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ άξζξνπ 19 πλζΥΔ 

εμεηάδνληαη απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ιχζεσο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε ιεηηνπξγεί σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν θαη 

απεπζχλεη ζπζηάζεηο ζηα εκπιεθφκελα κέξε ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, 

εθφζνλ δελ δηελεξγείηαη ε δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο απφ άιια δηεζλή φξγαλα.
602

 

 

ΙV. υμπεραςματικϋσ Παρατηρόςεισ 

 

 Σν ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξψλ, ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ είλαη πνιπζχλζεην 

θαη εδξάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ πξσηνβνπιία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 

εάλ εμαηξέζνπκε ηηο επελδπηηθέο δηαθνξέο. 

 Ο κεραληζκφο επίιπζεο ησλ εκπνξηθψλ δηαθνξψλ, ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ 

νκνηάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηνλ κεραληζκφ επίιπζεο ηνπ ΠΟΔ. Χζηφζν, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

 1. ηελ πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ, νη εθζέζεηο ησλ νξγάλσλ πηνζεηνχληαη απφ ηε 

δηάζθεςε ηνπ Υάξηε θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ 

ηεηάξησλ ησλ κεξψλ (εηδηθή πιεηνςεθία), ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΟΔ νη εθζέζεηο 

ησλ panel, πηνζεηνχληαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε άιιεο δηαδηθαζίαο. 

 2. ηελ πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ δελ πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα αλαίξεζεο ηεο 

έθζεζεο ησλ panel. Με άιια ιφγηα δελ ιεηηνπξγεί φξγαλν αληίζηνηρν κε ην Appelate 

Body ηνπ ΠΟΔ. 

  Δπηπξνζζέησο, ε δηαθξαηηθή επίιπζε δηαθνξψλ ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ γηα 

εκπνξηθέο δηαθνξέο ζπλεπάγεηαη φηη νη ζπκθσλίεο ηνπ ΠΟΔ εξκελεχνληαη ζην 

πιαίζην ηεο πλζΥΔ θαη (ην αληίζηξνθν) εθφζνλ απνηεινχλ λνκηθά δεζκεπηηθφ 

πιαίζην ζηα ζέκαηα ηεο ελέξγεηαο.  
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 ηελ πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ θαη ησλ δηαθξαηηθψλ δηαθνξψλ βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 27 ηεο πλζΥΔ δελ επηηξέπεηαη νπζηαζηηθά ε ζπκκεηνρή ηεο Γηάζθεςεο ηνπ 

Υάξηε ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

θξάηνο, πνπ παξαβηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, θνηλνπνηεί ηελ πξφζεζε ηνπ αλαθνξηθά 

κε ηε ζπκκφξθσζή ηνπ.  

 ην πεδίν ηνπ αληαγσληζκνχ, ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πεξηνξίδεηαη ζηα 

εκπιεθφκελα θξάηε θαη ελεξγνπνηείηαη φηαλ θάπνην ζπκβαιιφκελν κέξνο ζεσξεί φηη, 

ζηελ επηθξάηεηα θάπνηνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο, ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή αληη-αληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε ζπκπεξηθνξά απηή επεξεάδεη 

αξλεηηθά θάπνην ζεκαληηθφ ζπκθέξνλ ζρεηηθφ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη δελ ζπκκεηέρεη ε Γηάζθεςε 

ηνπ Υάξηε.  

 ην πεδίν ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ δηαθνξψλ, ν ξφινο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ 

Υάξηε είλαη ζπκβνπιεπηηθφο, ελψ δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε άιινπο ζπκβαηηθνχο 

ηξφπνπο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο δηακεηαθφκηζεο ζα πξέπεη λα εμαληιεζνχλ φια ηα 

ζρεηηθά ζπκβαηηθά ή άιια κέζα επίιπζεο δηαθνξψλ, πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί 

πξνεγνπκέλσο, κεηαμχ ησλ δηαθσλνχλησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Ζ δεχηεξε 

δπλαηφηεηα επίιπζεο δηαθνξψλ πεξηνξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ θαη 

δηεπζχλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο. Ζ κέζνδνο πνπ 

πξνθξίλεηαη είλαη απηή ηεο ζπλδηαιιαγήο-δηακεζνιάβεζεο, ελψ ε Γηάζθεςε ηνπ 

Υάξηε, κε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ηεο, πξνζδηνξίδεη ηε δηεμαγσγή ηεο κεζνιάβεζεο 

θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ κεζνιαβεηψλ. Αλ θαη ν κεραληζκφο ζπλδηαιιαγήο δελ έρεη 

αθφκε ρξεζηκνπνηεζεί, είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε πλζΥΔ ζεζπίδεη θαλφλεο 

ζπλδηαιιαγήο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ δηακεηαθφκηζεο. Έλαο απνηειεζκαηηθφο 

κεραληζκφο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ δηακεηαθφκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεραληζκφ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο, δηφηη θακία άιιε 

πνιπκεξήο ζπκθσλία δελ πεξηιακβάλεη παξφκνηνπο κεραληζκνχο, πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ δηακεηαθφκηζεο. 

 ην πιαίζην ηεο επίιπζεο επελδπηηθψλ δηαθνξψλ, ε πλζΥΔ παξέρεη έλα 

ζχζηεκα, πνπ επηηξέπεη ζηνλ επελδπηή λα πξνζθχγεη θαηά ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν 

έρεη επελδχζεη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδχζεηο. Σν 
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πξψην ζηάδην, πνπ ζεσξείηαη ππνρξεσηηθφ, αλαθέξεηαη ζην θηιηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο 

δηαθνξάο, ελψ ην δεχηεξν ζηάδην πξνβιέπεη ηε δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο 

κέζσ ησλ αλσηέξσ δηαηηεηηθψλ θνξέσλ. Ζ επίιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαθνξψλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ πεξηιακβάλεη πέληε πξνυπνζέζεηο, πνπ πξέπεη 

λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά, πξνθεηκέλνπ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην λα απνθαλζεί. Θα 

πξέπεη ε δηαθνξά λα αλαθέξεηαη: 

1. ε παξαβηάζεηο ηνπ κέξνπο ΗΗΗ ηεο πλζΥΔ  

2. ε παξαβηάζεηο ελφο ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ.  

3. ε δηαθνξά πνπ αθνξά επέλδπζε. Θεηηθφ ζηνηρείν, πνπ επλνεί ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ είλαη φηη ε έλλνηα ηεο επέλδπζεο ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ εξκελεχεηαη κε 

επξχηεηα.  

4. ε επέλδπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επελδπηή ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο.  

5. ε πθηζηάκελεο επελδχζεηο ή απηέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πλζΥΔ. 

 Ακθηιεγφκελν δήηεκα ζα απνηειέζεη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δηαθνξάο ζηελ πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο επαλεμέηαζεο ηεο δηαθνξάο ηνπ επελδπηή 

κε ζπκβαιιφκελν κέξνο. ην πιαίζην ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ δεηήκαηα ζα 

πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, πνπ εθαξκφδεηαη ην εζληθφ δίθαην ζην πιαίζην ησλ 

δηαηηεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 Σέινο, κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξψλ, ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, θαη λα πξνβνχκε ζε κηα 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

 Πξψην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απνηειεί έλα ζχζηεκα πνιπζχλζεην, πνπ 

ππνδειψλεη ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο ηα θξάηε 

έρνπλ επξείεο δπλαηφηεηεο επηινγήο κέζσλ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Σν 

πξφβιεκα, φκσο, είλαη φηη επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κε άιιεο κεζφδνπο θαη ζην πιαίζην 

άιισλ θνξέσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα εξκελείαο ηεο πλζήθεο, 

 Γεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη επαθίεηαη ζηε βνχιεζε ησλ θξαηψλ, 

γεγνλφο, πνπ ππνδειψλεη ηε δηαθπβεξλεηηθή θχζε ηνπ Οξγαληζκνχ, 

 Σξίην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν Οξγαληζκφο ηνπ Υάξηε 

Δλέξγεηαο δελ δηαζέηεη ην δηθφ ηνπ δηθαηνδνηηθφ φξγαλν,  

 Σέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ησλ νξγάλσλ 

ηνπ Υάξηε δελ δχλαηαη λα ζεσξεζεί νπζηαζηηθή αιιά θπξίσο δηαδηθαζηηθή,  
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 Πέκπην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε έληνλε ζπκκεηνρή ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηαβνχιεπζεο, κεηαμχ ησλ θξαηψλ, έρεη σο ζπλέπεηα λα έρνπλ 

εθδνζεί κέρξη ζήκεξα δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ησλ 

επελδχζεσλ, 

 Έθην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο πλζΥΔ ζηνλ ΠΟΔ, θαζηζηά αλελεξγφ ην ζχζηεκα 

επίιπζεο δηαθνξψλ ζην πιαίζην ηνπ εκπνξίνπ, 

 Έβδνκν ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

δηαζέηνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο εηξεληθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ. 
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ΣΕΣΑΡΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

 

Η ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ Ω ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟ ΣΗ 

ΤΝΘΦΕ 

 

Ι. Η Ευρωπαώκό Ενεργειακό Πολιτικό 

 

Ι.Α Ειςαγωγό – Αναδρομό 

 

Ο επξσπατθφο ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο
603

 αληηκεησπίζζεθε, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1950, σο έλαο ηνκέαο πνπ απαηηνχζε επείγνπζα αλάπηπμε θνηλψλ πνιηηηθψλ θαη 

ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ. Ζ αληίιεςε απηή απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππνγξαθή δχν 

πλζεθψλ, πνπ εγθαηλίαδαλ ηε ζπλεξγαζία ζε ζεκαληηθέο πξψηεο χιεο ηεο επνρήο. Ζ 

πλζήθε ηνπ Παξηζηνχ, πνπ ππνγξάθεθε ην 1951, ίδξπζε έλα θαζεζηψο άλζξαθα θαη 

ράιπβα γηα κηα πεξίνδν 50 εηψλ κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ηεο ΔΚΑΥ, ελψ ε ΔΚΑΔ, 

πνπ ππνγξάθεθε ζηε Ρψκε ην Μάξηην ηνπ 1957, δεκηνχξγεζε ηελ ΔΚΑΔ.
604

 ην 

πιαίζην ηεο ΔΚΑΥ, ηα έμη ηδξπηηθά θξάηε κέιε εθδήισζαλ ηε βνχιεζή ηνπο λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλφηεηα, αλαθνξηθά κε ηνλ άλζξαθα θαη ην ράιπβα, ε νπνία ζα 

βαζηδφηαλ ζε θνηλνχο ζηφρνπο, ζε θνηλνχο ζεζκνχο – φξγαλα, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

θνηλή αγνξά ησλ αλσηέξσ ελεξγεηαθψλ πιψλ.
605

 θνπφο ηεο ίδξπζεο ηεο Κνηλφηεηαο 

ήηαλ λα ηεζεί ην ζχλνιν ηεο γαιινγεξκαληθήο παξαγσγήο άλζξαθα θαη ράιπβα ππφ 
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ηνλ έιεγρν κηα χπαηεο αξρήο.
606

 Ζ απφθαζε απηή δελ βαζίζηεθε κφλν ζε 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη ζε πνιηηηθνχο, δεδνκέλνπ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

πξψηεο χιεο απνηεινχζαλ ηε βάζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ηζρχνο ησλ δχν ρσξψλ, 

Γεξκαλίαο θαη Γαιιίαο. Βαζηθφο πνιηηηθφο ζηφρνο απηήο ηεο απφθαζεο ήηαλ ε 

ελίζρπζε ηεο γαιινγεξκαληθήο αιιειεγγχεο, ε απνκάθξπλζε ηνπ θφβνπ ηνπ 

πνιέκνπ θαη ε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Ζ 

ΔΚΑΥ είρε σο απνζηνιή ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή θαη δηαλνκή ησλ αλσηέξσ πεγψλ 

ελέξγεηαο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο.
607

 Ζ 

ΔΚΑΥ δηέζεηε δηεζλή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, κε ηελ έλλνηα φηη ε ελ ιφγσ Κνηλφηεηα 

ζπκκεηείρε ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ηεο.  

Ζ ΔΚΑΔ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1958. Σα Kξάηε κέιε ηεο 

Κνηλφηεηαο επηδίσθαλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ην γεληθφηεξν έιιεηκκα «παξαδνζηαθήο» 

ελέξγεηαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50, θαη γηα απηφ ην ιφγν αλαδήηεζαλ ηελ ππξεληθή 

ελέξγεηα σο κέζν επίηεπμεο ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ην 

επελδπηηθφ θφζηνο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ππεξέβαηλε ηηο δπλάκεηο ησλ 

κεκνλσκέλσλ Κξαηψλ κειψλ, ηα ηδξπηηθά θξάηε ζπλέλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη 

δεκηνχξγεζαλ ηελ ΔΚΑΔ.
608

 ην πξννίκην ηεο πλζήθεο ηνλίδεηαη φηη ε ππξεληθή 

ελέξγεηα απνηειεί νπζηψδε πεγή βνήζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαλέσζε ηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ εηξήλεο.  Δπίζεο, 

δηαηππψζεθε φηη ηα Κξάηε κέιε ήηαλ απνθαζηζκέλα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο κηαο ηζρπξήο ππξεληθήο βηνκεραλίαο, πνπ ζα παξέρεη 

εθηεηακέλεο πεγέο ελέξγεηεο, ζα εθζπγρξφληδε ηελ ηερληθή θαη ζα ζπλέβαιε κε ηηο 

πνιιαπιέο άιιεο εθαξκνγέο ζηελ επεκεξία ησλ ιαψλ ηνπο.
609

 Απνζηνιέο θαη ζηφρνη 

ηεο πλζήθεο απνηεινχζαλ ε αλάπηπμε, ε έξεπλα θαη ε δηάδνζε ησλ ηερληθψλ 

γλψζεσλ, ε ζέζπηζε θαη ε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ 

αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ε 

δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο δεκηνπξγίαο βαζηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ,  πνπ ήηαλ αλαγθαίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο 

                                                 
606

 Π. Ι. Καλειιφπνπινο, Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πλζήθε Ληζζαβψλαο, Δθδφζεηο 

άθθνπιαο, Αζήλα Θεζζαινλίθε 2010, ζει. 10. 
607
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εληφο ηεο ΔΔ, θαζψο επίζεο, ε επίηεπμε ηαθηηθνχ θαη δίθαηνπ εθνδηαζκνχ φισλ ησλ 

ρξεζηψλ ζηελ Κνηλφηεηα κε κεηαιιεχκαηα θαη ππξεληθά θαχζηκα.
610

  

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ΔΚΑΔ ήηαλ, ζε γεληθέο γξακκέο, παξεκθεξέο κε 

απηφ ηεο ΔΟΚ θαη βαζηδφηαλ ζην ίδην «ζεζκηθφ ηξίγσλν» (πκβνχιην, Δπηηξνπή θαη 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην). Χζηφζν, ε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ απφ ηελ Κνηλφηεηα, 

δελ δηαζθαιηδφηαλ κφλν απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπηηξνπή θαη ην 

πκβνχιην, αιιά θαη απφ ην ΓΔΔ.
611

 ην πιαίζην ηεο θαηαλνκήο αξκνδηφηεηαο, 

κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΚΑΔ, νξίζηεθε ξεηά ν θαλφλαο φηη θάζε φξγαλν ζα 

ελεξγνχζε εληφο ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ηε 

πλζήθε.
612

 

Με ηε ΔΚΑΔ δεκηνπξγήζεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ έλα πιήξσο νινθιεξσκέλν 

θαη απζηεξφ ζχζηεκα ειέγρνπ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε φηη ηα ππξεληθά πιηθά δελ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο κε ζηξαηησηηθνχο, πνπ έρνπλ 

δεισζεί απφ ηα Κξάηε κέιε.  

Ζ ΔΟΚ, πνπ απνηεινχζε ηνλ θηλεηήξην κνριφ ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο θαη νηθνδφκεζεο δελ πεξηείρε δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή. Ζ έιιεηςε κηαο ξεηήο λνκηθήο βάζεο ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα, ζηε ΔΟΚ, 

είρε εκπνδίζεη ηελ ζέζπηζε θνηλνηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ, πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ έλα 

δεζκεπηηθφ πιαίζην, αιιά σο έλα βαζκφ ε αλσηέξσ έιιεηςε δηθαηνινγείηαη ιφγσ ηεο 

ίδξπζεο ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ ελεξγεηαθψλ Κνηλνηήησλ. Δηδηθφηεξα, ε 

πεξίνδνο απφ ην 1958 σο ην 1972 απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο έιιεηςεο 

αλάπηπμεο κηαο απνηειεζκαηηθήο θνηλήο πνιηηηθήο γηα ηελ ελέξγεηα. Ζ αληίδξαζε 

ησλ Κξαηψλ κειψλ ζηνλ απνθιεηζκφ πεηξειαίνπ ηνπ 1973
613

 ήηαλ λα πξνζηαηεχζνπλ 

ηα εζληθά ζπκθέξνληά ηνπο, ελψ δελ αζρνιήζεθαλ κε απνθαζηζηηθφηεηα κε ην 

δήηεκα ηεο επαλεμέηαζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θνηλήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Με 

άιια ιφγηα, ηα Κξάηε κέιε δελ ήηαλ αθφκε έηνηκα λα εγθαηαιείςνπλ κέξνο ηεο 
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αλεμαξηεζίαο ηνπο ζηνλ πεηξειατθφ ηνκέα γηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ απφ θνηλνχ ηνπο 

φξνπο εθνδηαζκνχ ηνπο. 

Χζηφζν, νη κεγάιεο απμήζεηο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο νηθνλνκίεο ησλ 

Κξαηψλ κειψλ νδήγεζαλ ηνπο εγέηεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ζηε ιήςε θάπνησλ 

κέηξσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ πξνζπάζεηα 

απεμάξηεζήο ηνπο απφ ηηο εηζαγσγέο ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο. Σν 

πκβνχιην πηνζέηεζε κέηξα ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο 

νξζνινγηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο, κεξηθά απφ ηα νπνία απνηεινχζαλ κε 

δεζκεπηηθέο απνθάζεηο.
614

 

Μηα ηζρπξφηεξε λνκηθή βάζε επηηεχρζεθε ην 1987, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο  

ΔΔΠ.
615

 Ζ ΔΔΠ ηξνπνπνίεζε ηηο πλζήθεο, πνπ είραλ ηδξχζεη ηηο ηξεηο Κνηλφηεηεο, 

αιιά νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο αθνξνχζαλ ηε ΔΟΚ. Με ηελ ΔΠΠ επηρεηξήζεθε 

λα δνζεί λέα ψζεζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο,
616

 πνπ απνηειεί ην δεχηεξν 

ζηάδην νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, κεηά ηελ ίδξπζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο.
617

 Ζ 

πξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 8α αλαθεξφηαλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο κέρξη ην ηέινο ηνπ 1992.  
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 Α) Council Resolution of 17 September 1974 concerning a new energy policy strategy for the 
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Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρξεζηκνπνίεζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

σο λνκηθή βάζε γηα επξείεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο, ζηνπο ηνκείο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Οη αλσηέξσ λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζηφρεπαλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηβνιή ησλ θαλφλσλ ηεο 

πλζήθεο ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ. 

Ζ ΔΔΠ ζπκπιήξσζε, επίζεο, ηε ΔΟΚ κε πνιηηηθέο, ήηνη κε ηελ «νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλνρή», κε ηελ «έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε», θαη κε ην 

«πεξηβάιινλ». Ζ πξνζζήθε κηαο λνκηθήο βάζεο γηα ηελ θνηλνηηθή δξάζε ζην 

πεξηβάιινλ (ζεκεξηλφ άξζξν 191 ΛΔΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ελεξγεηαθψλ πιψλ, έρεη απνδεηρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πξνψζεζε κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα, θαζψο θαη άιισλ κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ελεξγεηαθή λνκνζεζία. 

Απηφ νθείιεηαη ζηελ άκεζε ζχλδεζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο.
618

 

Ζ ΔΔ, πνπ ππνγξάθεθε ζην Μάαζηξηρη ην 1992, εκπινχηηζε ηηο πλζήθεο κε 

ελεξγεηαθέο δηαηάμεηο. Σφληζε φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη  κέηξα ζηνπο ηνκείο ηεο  

ελέξγεηαο, (άξζξν 3), ελψ εηζήγαγε ην άξζξν 129β ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ 

δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαθνξάο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο 

ελέξγεηαο. Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη βειηίσζε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

κε ηελ έλλνηα φηη ε ιήςε κέηξσλ, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο πεξηβάιινληνο, ζα 

έπξεπε λα ζπλεθηηκά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή άιισλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ (ξήηξα ελζσκάησζεο).
619

 Δηδηθφηεξα, ζα έπξεπε λα ππάξρεη 

νξηδφληηα ζπλνρή κεηαμχ ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο. Απηή ε ππνρξέσζε, είρε 

επηπηψζεηο ζηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηεο πλζήθεο γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ αγαζψλ
620

θαη ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θνηλνηηθή δξάζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή.
621

 

                                                 
618

 Παξάδεηγκα απνηειεί ε Οδεγία (ΔΚ) 2009/28 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ (ΔΔ L 

140 ηεο 5.6.2009, ζ. 16  - 62). 
619

 Γηα ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Πεξηβάιινληνο, Γ. Γηαλλαθνχξνπ, Ζ Δπξσπατθή Πνιηηηθή γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε ζην Αξ. Γ. Παζζάο, Θ. Ν. Σζέθνο (επηκ.), Δζληθή Γηνίθεζε θαη 

Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, Ζ ειιεληθή Δκπεηξία, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2009, ζει. 341.  
620

 Π. Γ. Γαγηφγινπ Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Γίθαην, Σφκνο ΗΗ Οπζηαζηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο Αλη. Ν. 

άθθνπιαο, Αζήλα Κνκνηελή 1998, ζει 21 επ..   
621

 Γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, Δι. Αιεμαλδξίδνπ, Σν Δλσζηαθφ Γίθαην Πξνζηαζίαο 

ηνπ Καηαλαισηή, ζην Γίθαην Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή Διιεληθφ Δλσζηαθφ, Καη’ άξζξν 
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Σν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζηελ ελεξγεηαθή ξπζκηζηηθή πνιηηηθή ζηε 

δεθαεηία ηνπ '90 έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ επίηεπμε πξνφδνπ. Σν λέν ελδηαθέξνλ πνπ 

πξνέθπςε απφ ηηο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ θνηλνηηθψλ θνξέσλ, πνπ μεθίλεζαλ ην 1993, 

νδήγεζαλ ηειηθά ζηε Λεπθή Βίβιν γηα «Μηα ελεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε».
622

 Οη ηξεηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζηφρσλ, πνπ ηέζεθαλ απφ ηε Λεπθή Βίβιν, 

ήηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε αζθάιεηα ηνπ αλεθνδηαζκνχ θαη ε πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία.  

Ζ πξνζπάζεηα ζέζπηζεο ελεξγεηαθήο λνκνζεζίαο, είρε ζηεξηρζεί, θπξίσο, ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο, ε νπνία επέηξεπε ηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή πνιιψλ 

κεξψλ, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο, κε θνξείο ηεο βηνκεραλίαο θαη 

άιινπο κε θξαηηθνχο θνξείο. Γλσζηά παξαδείγκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ ελέξγεηα 

είλαη ην θφξνπκ ηεο Φισξεληίαο, ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην θφξνπκ 

ηεο Μαδξίηεο ζρεηηθά κε ην θπζηθφ αέξην. Σν ξπζκηζηηθφ θφξνπκ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηεο Φισξεληίαο
623

 απνηειεί κηα νξγάλσζε, πνπ ζθνπφ έρεη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

είλαη νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, ηα  Κξάηε κέιε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη 

δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο, νη έκπνξνη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη 

θαηαλαισηέο, νη ρξήζηεο δηθηχσλ. Σν θφξνπκ ζπγθαιείηαη κηα ή δπν θνξέο ην ρξφλν. 

Ζ πξψηε ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1998. Σν θφξνπκ εμεηάδεη ην 

δηαζπλνξηαθφ εκπφξην ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ηδηαίηεξα ηε δαζκνιφγεζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ αληαιιαγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

δηαζπλδεζηκφηεηαο. 

Σν επξσπατθφ ξπζκηζηηθφ θφξνπκ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Μαδξίηεο
624

 απνηειεί 

νξγάλσζε, πνπ αζρνιείηαη κε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία κηαο εζσηεξηθήο 

αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο, ηα 

Κξάηε κέιε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη πξνκεζεπηέο, νη έκπνξνη αεξίνπ, νη 

θαηαλαισηέο θαη νη ρξήζηεο δηθηχσλ. Σν θφξνπκ ζπγθαιείηαη κηα θνξά ή δχν θνξέο 

ην ρξφλν ζηε Μαδξίηε. Ζ πξψηε ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1999. Σν θφξνπκ 

αζρνιείηαη, κε ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηδηαίηεξα ηε 

                                                                                                                                            
εξκελεία ηνπ Ν. 2251/1994 θαη άιισλ ζρεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ Δι. Αιεμαλδξίδνπ (επηκ.), 2

ε
 

Έθδνζε, Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε,  Αζήλα 2015, ζει 7 επ..   
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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, Μηα Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

COM(1995) 682 ηειηθφ. 
623

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://ec.europa.eu/energy/en/events/meeting-european-electricity-

regulatory-forum-florence. 
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 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://ec.europa.eu/energy/en/madrid-forum-previous-meetings. 
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δαζκνιφγεζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ αληαιιαγψλ αεξίνπ, ηελ θαηαλνκή θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαζχλδεζεο, θαζψο θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηερληθψλ θαη 

εκπνξηθψλ εκπνδίσλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα απνηειεζκαηηθή αγνξά 

θπζηθνχ αεξίνπ. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 εθδφζεθε θαη ε πξψηε δέζκε ελεξγεηαθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην θπζηθφ αέξην, πνπ απνηέιεζε ηελ αξρή γηα 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο ελέξγεηαο.
625

Αθνινχζεζαλ δχν δέζκεο 

ελεξγεηαθψλ κέηξσλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε επφκελν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Οη πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ θαη ηεο Νίθαηαο δελ κεηέβαιαλ νπζηαζηηθά ηελ 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζηελ ελέξγεηα, αιιά ξχζκηζαλ ζεζκηθά δεηήκαηα (ζε επίπεδν 

νξγάλσλ).
626

 

  

Ι.Β Μεταρρυθμύςεισ - υνθόκη τησ Λιςαβόνασ - Εξωτερικό διϊςταςη 

τησ Ενεργειακόσ Πολιτικόσ 

 

Ζ ηζρχνπζα Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε πξνέθπςε κεηά ηελ κε επηθχξσζε ηεο 

πληαγκαηηθήο πλζήθεο
627

 γηα ηελ Δπξψπε, πνπ ππνγξάθεθε ζηε Ρψκε ζηηο 29 

Οθησβξίνπ 2004. Σα δχν αξλεηηθά δεκνςεθίζκαηα (ζηελ Οιιαλδία θαη ηε Γαιιία) 

εκπφδηζαλ ηελ επηθχξσζε θαη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο, ελψ απφ 

ηελ άιιε πιεπξά θηλεηνπνίεζαλ ηηο επξσπατθέο δπλάκεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

                                                 
625

 Οδεγία (ΔΚ) 96/92 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1996 

ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, (ΔΔ L 27 ηεο 

30.01.1997, ζ. 20-29)· Οδεγία 98/30/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 

Ηνπλίνπ 1998 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ, (ΔΔ L 204 

ηεο 21.07.1998 ζ. 1 - 12). 
626

 Άξζξν Κ.17 ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ πνπ ηξνπνπνηεί ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ηηο πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη νξηζκέλεο ζπλαθείο πξάμεηο, (ΔΔ C 340 

ηεο 10.11.1997, ζ. 1-144)· Άξζξν 46 ηεο πλζήθεο ηεο Νίθαηαο πνπ ηξνπνπνηεί ηε πλζήθε γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη νξηζκέλεο ζπλαϕείο 

Πξάμεηο, πνπ ππνγξάϕεθε ζηε Νίθαηα ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2001 (ΔΔ C 080 ηεο 10.03.2001 ζ. 1 - 87). 
627

 N. Nugent, Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Ηζηνξία, Θεζκνί, Πνιηηηθέο, 3
ε 

Έθδνζε, Δθδφζεηο αββάιαο Αζήλα 2012, ζει. 120-128· Ξ. Α. Γηαηαγάλαο, Ζ καθξά πνξεία 

ζπληαγκαηνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Απφ ην Γηεζλέο Γίθαην ζηελ νκνζπνλδία, Δθδφζεηο 

άθθνπιαο Αζήλα Θεζζαινλίθε 2003, ζει. 51 επ.· Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Ζ πληαγκαηνπνίεζε ηεο ΔΔ 

θαη ην Δπξσπατθφ χληαγκα ζην Ν. Μαξαβέγηαο, Μ. Σζηληζηδέιεο (επηκ.), Νέα Δπξσπατθή Έλσζε, 

Οξγάλσζε θαη Πνιηηηθέο 50 ρξφληα, Δθδφζεηο Θεκέιην Αζήλα 2007, ζει. 244-249· Δπ. Βεληδέινο, Ζ 

πξφθιεζε ηνπ Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο, Δθδφζεηο άθθνπιαο Αζήλα Θεζζαινλίθε 2003, ζει. 146· 

Π. Κ. Ισαθεηκίδεο  Δπξσπατθφ χληαγκα θαη επξσπατθή ελνπνίεζε, πκβνιή ζηελ θαηαλφεζε θαη 

εξκελεία ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο, Δθδφζεηο Θεκέιην Αζήλα 2005, ζει. 244· Ν. Αζ. 

Καλειινπνχινπ Μαινχρνπ, Ζ ρεηξαθέηεζε ηεο Δπξψπεο, πληαγκαηηθή ζεσξία ηεο Δπξσπατθήο 

Δλνπνίεζεο, Δθδφζεηο Παπαδήζε  Αζήλα 2012, ζει. 189· P. Craig, European Governance, Executive 

and Administrative Powers under the New Constitutional Settlement, Institutional Journal of 

Constitutional Law, 2005, Σεχρνο 3, ζει. 407 επ.· S. C. Sieberson, Inching Toward EU 

Supranationalism? Qualified Majority Voting and Unanimity Under the Treaty of Lisbon, Virginia 

Journal of International Law, 2009-2010, Σφκνο 50, Σεχρνο 4, ζει. 921. 
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νδεγεζνχκε ζε κηα δηαθνξεηηθή πλζήθε. Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο, ε 

Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε (πλζήθε Ληζαβφλαο)
628

 πεξηέρεη δηαηάμεηο, πνπ 

ηξνπνπνηνχλ ηε ΔΔ θαη ηε ΔΟΚ. Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πεξηιακβάλεη έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ κεηαξξπζκίζεσλ θαη απνηππψλεη έλα ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ησλ 

Κξαηψλ κειψλ ιφγσ ηεο ζπλαηλεηηθήο ηξνπνπνίεζεο, πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 48 

ΔΔ. Βαζηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο απνηεινχλ ε 

ζπγρψλεπζε ησλ επηθαιππηφκελσλ νληνηήησλ ζε κία νληφηεηα, ηελ ΔΔ, ε ελίζρπζε 

ηνπ αλζξσπνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ηεο Έλσζεο κέζσ ηεο λνκηθήο δεζκεπηηθφηεηαο 

πνπ απέθηεζε ν ΥΘΓΔ, ε ζαθήο νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ. ηνλ ηνκέα ησλ 

πνιηηηθψλ ππήξμε πξφνδνο, κεηαμχ άιισλ, κε ηε ζέζπηζε ξεηήο λνκηθήο βάζεο γηα 

ηελ πνιηηηθή ηεο ελέξγεηαο.
629

 Ζ ΔΔ δηαηήξεζε ην ζεκεξηλφ φλνκά ηεο, ελψ ε ΔΚ 

κεηνλνκάζηεθε ζε ΛΔΔ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θαηαξγήζεθε ε ΔΚ, ελψ ε 

ΔΚΑΥ είρε θαηαξγεζεί απφ ην 2002. Τπφ ην θαζεζηψο ηεο Ληζαβφλαο, ε ΔΚΑΔ 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη, θαζψο επίζεο θαη ε ΔΔ, πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ ΔΚ.  

ηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, ην λέν άξζξν (194 ΛΔΔ)
630, 631

 

δηαηππψλεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο  ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο
632

 θαη πξνζδηνξίδεη ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηεο. Χο βαζηθνί ζηφρνη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο νξίδνληαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, ε δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ,
633

 ε πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ε εμνηθνλφκεζε ηεο 

ελέξγεηαο, ε αλάπηπμε λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε 

θαιχηεξε δηαζχλδεζε ησλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ. 

Ζ παξ. 2 ηνπ λένπ άξζξνπ 194 ΛΔΔ απνηειεί ηε λνκηθή βάζε γηα ηε ζέζπηζε 

κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο.
634

 Σα 
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 Π. Παλαγησηφπνπινο, Οη πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δθδφζεηο άθθνπιαο Αζήλα 2008, 

ζει. 5. 
629
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κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ιακβάλνληαη κε ηε 

ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, ελψ πξαγκαηνπνηείηαη δηαβνχιεπζε κε ηελ ΟΚΔ θαη 

κε ηελ ΔηΠ.
635

 Ζ ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
636

 πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 294 

ΛΔΔ θαη ζηνρεχεη ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή πκβνπιίνπ θαη Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαηά ηελ εθπφλεζε λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ηεο Έλσζεο. Ζ ζέζπηζε 

κηαο λέαο λνκηθήο βάζεο ζπλεπάγεηαη φηη φια ηα θνηλνηηθά λνκνζεηήκαηα ζα 

εδξάδνληαη ζε κία εληαία λνκηθή βάζε, πνπ πξνβιέπεη εηδηθή πιεηνςεθία
637

. 

Δπηπξνζζέησο, ηνλίδεηαη φηη ηα κέηξα, πνπ λνκνζεηνχληαη, δελ ζηεξνχλ απφ ηα 

Κξάηε κέιε ην δηθαίσκα θαη ηελ εμνπζία ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο πφξσλ, ηελ επηινγή κεηαμχ δηαθφξσλ 

ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ηε γεληθή δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο εθνδηαζκνχ. Ζ 

αλσηέξσ ξχζκηζε ηέζεθε ιφγσ ηνπ επαίζζεηνπ ραξαθηήξα ησλ αλσηέξσ 

αληηθεηκέλσλ γηα ηα Κξάηε κέιε.  Με ηελ αλσηέξσ δηαηχπσζε απνηππψλεηαη ε 

εζληθή θπξηαξρία κε έληνλν ηξφπν, κε ηελ έλλνηα φηη επί ησλ δεηεκάησλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηεο γεληθήο δηάξζξσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, 

αξκφδην λα απνθαζίδεη είλαη κφλν ην θξάηνο.
638

 Σν δηθαίσκα επηινγήο κεηαμχ ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη δηάξζξσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπ εθνδηαζκνχ επηηξέπεη ζηα 

Κξάηε κέιε λα επηιέμνπλ απφ ην ελεξγεηαθφ ηνπο κίγκα (πεηξέιαην, αέξην, 

ειεθηξηζκφ, ΑΠΔ) ηελ πεγή πνπ θξίλνπλ θαηαιιειφηεξε πξνο εθκεηάιιεπζε θαη 

θαηαλάισζε.
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επεξεάδνπλ αηζζεηά ηελ επηινγή ελφο θξάηνπο κέινπο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη ηε γεληθή δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο εθνδηαζκνχ ιακβάλνληαη 

κε ηελ εηδηθή λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, ην πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη 

νκφθσλα κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη δηαβνχιεπζε κε ηελ ΟΚΔ θαη ηελ 

ΔηΠ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλήζνπο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο αληί ηεο εηδηθήο (ξήηξα 

γεθχξσζεο).
640

 

 Ζ έλλνηα ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο κνξθέο ελέξγεηαο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ξχζκηζε επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη γηα ηα Κξάηε κέιε ηε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ 

αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο πφξσλ. Ζ αλσηέξσ 

ξχζκηζε πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε πληαγκαηηθή πλζήθε θαη ζρεηίδεηαη κε αηηήκαηα 

Κξαηψλ κειψλ πνπ δηαζέηνπλ, ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ελεξγεηαθνχο πφξνπο, φπσο 

είλαη ε Οιιαλδία, ε Γαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ επηδίσμε ησλ πινχζησλ, 

ελεξγεηαθά, Κξαηψλ κειψλ λα δηαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ζηνπο ελεξγεηαθνχο ηνπο 

πφξνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ζην Γεκφζην Γηεζλέο Γίθαην, ζην πιαίζην ηεο θπξηαξρίαο 

ησλ θξαηψλ ζηνπο θπζηθνχο ηνπο πφξνπο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 

αξρή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ηα θξάηε κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη  θαη λα δηαζέηνπλ 

ηνπο θπζηθνχο ηνπο πφξνπο, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο. Χζηφζν, ην 

δηθαίσκα απηφ δελ απνηειεί έλα άθακπην θαλφλα, θαζφζνλ πεξηνξίδεηαη απφ άιιεο 

αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ησλ δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ.
641

 ην πιαίζην ηεο ΔΔ ηα Κξάηε 

κέιε πεξηνξίδνληαη ιφγσ ησλ θνηλνηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο 

ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο θεθαιαίσλ.
642

 Τπφ ηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο ηα Κξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπλζήθεο είηε 

κεηαμχ ηνπο είηε κε ηξίηεο ρψξεο κε ζηφρν λα πινπνηήζνπλ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή 

ελέξγεηαο ζε επίπεδν ΔΔ θαη ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθφ.
643

 

Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 194 δηαηππψλεη κηα παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο 

ζπλήζνπο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ζέζπηζεο κέηξσλ, θπξίσο, 
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Oxford 2009, ζει. 190-192. 
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θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, ηα ελ ιφγσ κέηξα ιακβάλνληαη κε νκνθσλία 

απφ ην πκβνχιην κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (Δηδηθή 

Ννκνζεηηθή Γηαδηθαζία). Ζ απφθιηζε απηή  απνηππψλεη ηε γεληθφηεξε ζεψξεζε ησλ 

Κξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θνξνινγηθφο ηνκέαο ζρεηίδεηαη κε 

ην ζηελφηεξν ππξήλα ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο θαη απνηειεί ηνκέα κε 

παξαρσξεκέλσλ αξκνδηνηήησλ.  

Μηα θαηλνηνκία ησλ λέσλ πλζεθψλ είλαη φηη ε αξκνδηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο νξίδεηαη, πιένλ, ξεηά, σο ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα.
644

 Ζ 

ξεηή αλαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ζεκαίλεη φηη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζα κπνξνχλ λα δξάζνπλ (εθδίδνληαο λνκηθά δεζκεπηηθέο 

πξάμεηο) ηφζν ηα Κξάηε κέιε φζν θαη ε ΔΔ.
645

 Σα Κξάηε κέιε επηηξέπεηαη λα 

αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο ζην κέηξν πνπ ε Έλσζε δελ έρεη αζθήζεη ηε δηθή ηεο 

αξκνδηφηεηα, ελψ ζα κπνξνχλ λα αζθνχλ εθ λένπ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο, ππφ ηνλ φξν 

φηη ε Έλσζε απνθάζηζε λα ζηακαηήζεη λα αζθεί ηε δηθή ηεο αξκνδηφηεηα.
646

 Ζ 

θαηλνηνκία ζπλίζηαηαη φηη, πιένλ, ππάξρνπλ ξεηνί νξηζκνί ησλ αξκνδηνηήησλ, κε 

απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλνηηθψλ 

θαη εζληθψλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.
647

 

Ζ ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ππνδειψλεη φηη ε 

δξάζε ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη βάζεη ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο
648

 θαη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, ζηνπο ηνκείο νη νπνίνη δελ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ηεο 

αξκνδηφηεηα, ε Έλσζε παξεκβαίλεη: 

1. Μφλν θαη θαηά ηνλ βαζκφ, πνπ νη ζηφρνη ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο δελ 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ επαξθψο απφ ηα Κξάηε κέιε· θαη 

2. Μπνξνχλ, φκσο, ιφγσ ηεο θιίκαθαο ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο δξάζεο, λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο.
649
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 Άξζξν 5 ΔΔ παξ. 3 ΔΔ. 
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χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ην πεξηερφκελν θαη ε κνξθή ηεο 

δξάζεο ηεο Έλσζεο δελ ππεξβαίλνπλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ησλ πλζεθψλ.
650

 

Με ηε ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ηίζεηαη ην άξζξν 21 ΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο.
651

 Ζ Έλσζε πξνζπαζεί λα αλαπηχζζεη εηαηξηθέο 

ζρέζεηο κε ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη λα πξνσζεί 

ιχζεηο ζε θνηλά πξνβιήκαηα ζην πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
652

 ηνπο ζηφρνπο 

ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο δελ αλαθέξεηαη ξεηά ε ελέξγεηα, σζηφζν, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ζηε δηαθχιαμε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
653

  ινη νη αλσηέξσ ηνκείο κπνξνχλ λα έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ην αληίζηξνθν. 

Δπηπξνζζέησο, ε Μεηαξξπζκηζηηθή πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, αλαγλσξίδεη 

ξεηά ηελ εληαία λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο ΔΔ,
654

 θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε ΔΔ απνθηά 

απηφλνκε νληφηεηα, απνηειεί ππνθείκελν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ρξεζηκνπνηεί φιν 

ην θάζκα ησλ κέζσλ δηεζλνχο δξάζεο (δηθαίσκα ζχλαςεο δηεζλψλ ζπλζεθψλ, 

δηθαίσκα δηπισκαηηθήο εθπξνζψπεζεο, δηθαίσκα λα αζθεί πξνζθπγέο ελψπηνλ ησλ 

εζληθψλ δηθαζηεξίσλ ησλ Κξαηψλ κειψλ θαη λα παξίζηαηαη σο δηάδηθνο ζε δηεζλή 

δηθαηνδνηηθά φξγαλα, δηθαίσκα λα απνηειεί κέινο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, δηθαίσκα λα 

απνιαχεη αζπιηψλ), πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα πινπνηήζεη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ξεηή αλαγλψξηζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζα 

βειηηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ θαη ζα νδεγήζεη ζε 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιήςε κέηξσλ ζην πεδίν ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ.
655

 

Δηδηθφηεξα, νη πνηθίιεο εθδειψζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ (εκπνξηθή πνιηηηθή, 

ΚΔΠΠΑ, ελεξγεηαθή πνιηηηθή θ.α.), πνπ αιιεινεπεξεάδνληαη θαη 
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αιιεινζπκπιεξψλνληαη,
656

 ζα ζπλεθηηκψληαη ζε έλα εληαίν πιαίζην. Ζ ζπλνρή, 

σζηφζν, αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα δηφηη ε θχζε ησλ πνιηηηθψλ ησλ εμσηεξηθψλ 

ζρέζεσλ δελ είλαη νκνηφκνξθε. ηελ πεξίπησζε ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ε ΛΔΔ 

νξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔ, ελψ ε ΚΔΠΠΑ 

αλαθέξεηαη σο ηδηαίηεξε θαηεγνξία αξκνδηνηήησλ.
657

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή νξίδεηαη σο ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα. Δίλαη δχζθνινο ν 

ζπληνληζκφο ησλ εθθάλζεσλ ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο, φηαλ δελ ππάξρεη εληαία θχζε 

αξκνδηφηεηαο, κε απνηέιεζκα άιιεο θνξέο λα κπνξνχλ λα δξάζνπλ ηα Κξάηε κέιε 

(ελεξγεηαθή πνιηηηθή) θαη άιιεο θνξέο λα δχλαηαη λα δξάζεη κφλν ε ΔΔ (εκπνξηθή 

πνιηηηθή). Δπίζεο, κε ηελ αλσηέξσ κεηαξξχζκηζε νη ππιψλεο ηεο ΔΔ ζπγρσλεχνληαη. 

Χο εθ ηνχηνπ, έλα δεχηεξν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ελψ ε ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή, φπσο θαη ε εκπνξηθή, ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ θνηλνηηθή (ππεξεζληθή) 

κέζνδν, ε ΚΔΠΠΑ εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη έληνλα δηαθπβεξλεηηθά ζηνηρεία, κε 

ηελ έλλνηα φηη νη ζηφρνη ηεο πξνσζνχληαη, θπξίσο, απφ ηα Κξάηε κέιε θαη ηα 

δηαθπβεξλεηηθά φξγαλα (Δπξσπατθφ πκβνχιην, πκβνχιην). 

ην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ε ΔΔ έρεη αλαπηχμεη ζρέζεηο κε πνιιά θξάηε ζην 

πεδίν ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο.
658

 Ζ πξνζπάζεηα ηεο ΔΔ ζπλίζηαηαη ζηε δηαζθάιηζε 

θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ εθνδηαζκνχ κε νξπθηά θαχζηκα, θαζψο επίζεο θαη 

ζηελ αλάπηπμε δηεζλψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ζε επξχηεξε βάζε. Δίλαη ζεκαληηθή ε 

δηαρείξηζε ηεο κεηάβαζεο ζε έλα αζθαιέζηεξν ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ελεξγεηαθνχο εηαίξνπο ηεο ΔΔ, ηδίσο ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, φπσο 

ηε Ννξβεγία, ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ηελ Οπθξαλία, ην Αδεξκπατηδάλ, ην 

Σνπξθκεληζηάλ, ηηο ρψξεο ηνπ Μαγθξέκπ θαη ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ.
659

  

Δηδηθφηεξα, ε Ρσζία θαη ε ΔΔ απνηεινχλ δχν λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο, νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ελεξγεηαθφ πεδίν.
660

 Τπφ 

ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ε Ρσζία απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν ελεξγεηαθφ 

πξνκεζεπηή ηεο ΔΔ, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηεο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 25% ζε 
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θπζηθφ αέξην θαη πεηξέιαην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ΔΔ απνηειεί γηα ηε Ρσζία ηε 

ζεκαληηθφηεξε εμαγσγηθή αγνξά, ελψ νη πξννπηηθέο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη εηζαγσγέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ηεο ΔΔ απφ ηε Ρσζία ζα βαίλνπλ απμαλφκελεο ζην 

κέιινλ.
661

 Αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ΔΔ θαη Ρσζίαο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

λνκηθή βάζε ηεο αλσηέξσ ζπλεξγαζίαο απνηέιεζε ε εηαηξηθή ζπκθσλία πνπ 

ππνγξάθεθε ην 1994. Με ηελ απφθαζε 97/800/ΔΚ, ΔΚΑΥ, ΔΚΑΔ
662

 ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο εηαηξηθήο ζρέζεο 

θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ΔΚ θαη ησλ Κξαηψλ κειψλ ηνπο, θαη ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο.
663

 θνπφο απηήο ηεο ζπκθσλίαο ήηαλ λα εληζρπζνχλ νη δεζκνί κεηαμχ 

ησλ ΔΚ θαη ηεο Ρσζίαο γηα ην εκπφξην θαη ηελ εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία. 

Δηδηθφηεξα, νη ζρέζεηο κεηαμχ Ρσζίαο θαη ΔΔ ζα έπξεπε λα βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο, κε παξάιιειε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ 

ΠΟΔ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο. Ζ αλσηέξσ θαη ηζρχνπζα ζπκθσλία 

εηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο θαιχπηεη ηνπο ηνκείο
664

: 

1. Σνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ·  

2. Σεο πξνψζεζεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο·  

3.  Σνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο ππνδνκήο· 

4. Σεο ζέζπηζεο ζεηξάο ζεζκηθψλ, λνκηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη άιισλ 

πξνυπνζέζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα λα ελζαξξπλζεί ε αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο· 

5. Σσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ παξαγσγή, παξνρή θαη 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ ή λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκίεο, 

πνπ πξνθαινχλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζην πεξηβάιινλ. 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο πξνβιέπεηαη ε βειηίσζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ παξνρή θαη ηελ ηειηθή ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ 
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ηεο 28.11.1997, ζ. 1 – 2).  
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κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ε δηαρείξηζε θαη ηερληθή θαηάξηηζε ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα.
665

 Τπφ ηηο ζεκεξηλέο εμειίμεηο, νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο δελ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ πιήξσο αξκνληθέο. Λφγσ ηεο πξνζάξηεζεο ηεο Κξηκαίαο θαη ηεο 

ζπλερηδφκελεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο Οπθξαλίαο, ε ΔΔ έρεη αλαζηείιεη ηηο 

δηαβνπιεχζεηο γηα ηελ ππνγξαθή κηαο λέαο ζπκθσλίαο. Σα κέηξα πνπ έρνπλ 

επηβιεζεί ελαληίνλ ηεο Ρσζίαο, πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη σο εθ 

ηνχηνπ δπζρεξαίλνπλ ζεκαληηθά ηε ζπλεξγαζία.
666

 Χζηφζν, ε ελέξγεηα δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιειεμάξηεζε 

ζπκθεξφλησλ. Δηδηθφηεξα, ε Ρσζία είλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο εμαγσγέαο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν θαη καδί κε ηε ανπδηθή Αξαβία, ν κεγαιχηεξνο 

παξαγσγφο θαη εμαγσγέαο πεηξειαίνπ. Ζ Ρσζία θαηέρεη πεξηζζφηεξν απφ ην 20% 

ησλ γλσζηψλ απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ παγθνζκίσο θαη 5% ησλ απνδεδεηγκέλσλ 

απνζεκάησλ πεηξειαίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ΔΔ 

θαη Ρσζίαο ζα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Ρσζίαο θαη ζηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο.  

 Δπίζεο, ζην δηεζλέο ελεξγεηαθφ πιαίζην εληάζζεηαη ε ππνγξαθή ζηηο 25 

Οθησβξίνπ 2005 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα, αλάκεζα ζηελ ΔΔ θαη 

ζε θξάηε ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο (Αιβαλία, Βνπιγαξία, Βνζλία Δξδεγνβίλε, 

Κξναηία, Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Μαπξνβνχλην 

Ρνπκαλία, εξβία), πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 2006.

667
 ηφρνο ηεο 

αλσηέξσ πλζήθεο είλαη λα εηζάγεη κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο ζην ελεξγεηαθφ εκπφξην 

κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαζψο θαη ε κεηαθνξά ησλ φξσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ
668

 ζηηο ρψξεο πνπ δελ είλαη κέιε ηεο 

ΔΔ.
669

 θνπνί ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο είλαη: 

 Να δεκηνπξγεζεί ζηαζεξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ηθαλφ λα πξνζειθχζεη 

επελδχζεηο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφο ν ζηαζεξφο θαη ζπλερήο ελεξγεηαθφο 

εθνδηαζκφο· 
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 Να δεκηνπξγεζεί εληαίνο ρψξνο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο γηα ην εκπφξην 

δηθηπαθήο ελέξγεηαο· 

 Να βειηησζεί ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ απηήο ηεο πεξηνρήο θαη λα 

αλαπηπρζνχλ νη ζρέζεηο κε ηηο γείηνλεο ρψξεο· 

 Να βειηησζεί ε ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε 

ζρέζε κε ηε δηθηπαθή ελέξγεηα θαη λα αλαπηπρζεί ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο· 

 Να αλαπηπρζεί ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ηεο δηθηπαθήο ελέξγεηαο.
670

 

εκαληηθή, επίζεο, ζπληζηψζα ηεο εμσηεξηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

απνηειεί ε Δπξσκεζνγεηαθή πλεξγαζία, πνπ εληζρχεη ηελ ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη Κξαηψλ κειψλ ηεο Μεζνγείνπ, πνπ δελ είλαη κέιε ηεο ΔΔ. Ζ 

Δπξσκεζνγεηαθή πλεξγαζία απνζθνπεί ζηε ζχλαςε ζπκθσληψλ ζχλδεζεο κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα θξάηε, πξνθεηκέλνπ λα εληαηηθνπνηεζεί ην ελεξγεηαθφ εκπφξην, θαη λα 

νηθνδνκεζνχλ αληαγσληζηηθέο αγνξέο ελέξγεηαο.
671

 Ζ επξσκεζνγεηαθή εηαηξηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Μεζνγείνπ μεθίλεζε ην 1995 κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο.
672

  

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επξσκεζνγεηαθήο εηαηξηθήο ζρέζεο, έρνπλ 

ζπλαθζεί δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ Κξαηψλ κειψλ, 

αθελφο, θαη ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ-εηαίξσλ, αθεηέξνπ. Οη ζπκθσλίεο απηέο ήξζαλ 

λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο ζπκθσλίεο πξψηεο γεληάο, δειαδή ηηο ζπκθσλίεο 

ζπλεξγαζίαο, πνπ είραλ ζπλαθζεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1970. Ο ζεβαζκφο ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αξρψλ θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν 

ησλ ζπκθσληψλ ζχλδεζεο. 

εκαληηθή εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο απνηειεί ε εηαηξηθή ζρέζε ΔΔ-

Αθξηθήο, πνπ εζηηάδεηαη, θπξίσο, ζηηο ππνδνκέο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ελεξγεηαθήο δηαζχλδεζεο ηεο Αθξηθήο ζε επεηξσηηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
673

 

Δηδηθφηεξα, θαη αλαθνξηθά κε ηελ ελέξγεηα, νη δχν πιεπξέο αλαγλσξίδνπλ φηη ε 

απμεκέλε πεξηθεξεηαθή θαη επεηξσηηθή δηαζπλδεζηκφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηαθψλ 
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 Άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα.  
671

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν, http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm. 
672

 European Commission, The Barcelona process, The Europe-Mediterranean partnership, 2
ε 

Έθδνζε 

Office for Official Publications of the European Communities, Βέιγην 2001, ζει. 5. 
673

 Fourth EU-Africa Summit 2-3 April 2014, Βξπμέιιεο Roadmap 2014-2017, δηαζεζηκφηεηα ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.africa-eu-partnership.org/en/about-us/what-partnership. 
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ζπζηεκάησλ. Πξνο ηνχην, νη εηαίξνη ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

ππνδνκψλ.
674

 

Σέινο, ην  έηνο 1989 ππνγξάθεθε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΟΚ 

αθελφο θαη ησλ ρσξψλ κεξψλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ηνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ησλ Αξαβηθψλ Κξαηψλ ηνπ Κφιπνπ (ην θξάηνο ησλ Ζλσκέλσλ 

Αξαβηθψλ Δκηξάησλ, ην θξάηνο ηνπ Μπαρξέηλ, ην Βαζίιεην ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, 

ην νπιηαλάην ηνπ Οκάλ, ην θξάηνο ηνπ Καηάξ θαη ην θξάηνο ηνπ Κνπβέηη) 

αθεηέξνπ.
675

 ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνζπαζνχλ λα 

ελζαξξχλνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ κεηαμχ άιισλ: 

- Σε ζπλεξγαζία, ζηηο δχν πεξηνρέο, κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα 

ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ ρσξψλ ηνπ Κ· 

- Σηο θνηλέο αλαιχζεηο γηα ην εκπφξην αξγνχ πεηξειαίνπ, αεξίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ 

κεηαμχ ησλ δχν πεξηνρψλ, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηξφπσλ θαη κέζσλ γηα ηε βειηίσζε 

ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο· 

- Σηο αληαιιαγέο απφςεσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ γεληθά ηελ 

ελέξγεηα θαη ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο πνιηηηθέο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηεζλψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ· 

-Σελ θαηάξηηζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ, ηδίσο, φζνλ αθνξά ηηο λέεο θαη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο.
676

 

 Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ΔΔ έρεη αλαπηχμεη δηεζλείο 

ελεξγεηαθέο ζρέζεηο κε πνιιά θξάηε. Χζηφζν, νη δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη 

ζπλάςεη δηα κέζνπ ησλ νξγάλσλ ηεο,  είλαη είηε δηκεξείο είηε πνιπκεξείο, ζηηο νπνίεο, 

φκσο, δελ ζπκκεηέρνπλ πνιιά θξάηε. Δπηπιένλ, ε ζπλεξγαζία ηεο ΔΔ, κε θξάηε κε 

κέιε, ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο. Χζηφζν, ζηηο ππφινηπεο  πξναλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο ε ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία απνηειεί κνξθή ήπηαο ζπλεξγαζίαο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη εηαηξηθψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο. Δίλαη θξίζηκν, ινηπφλ λα 
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  The Africa-EU Strategic Partnership - A Joint Africa-EU Strategy, δηαζεζηκφηεηα ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν http://eeas.europa.eu/africa/index_en.htm. 
675

 Απφθαζε (ΔΟΚ) 89/147 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 1989 γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΟΚ αθελφο θαη ησλ ρσξψλ κεξψλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ζπλεξγαζίαο ησλ Αξαβηθψλ Κξαηψλ ηνπ Κφιπνπ (ην Κξάηνο ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ, ην 

Κξάηνο ηνπ Μπαρξέηλ, ην Βαζίιεην ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ην νπιηαλάην ηνπ Οκάλ, ην Κξάηνο ηνπ 

Καηάξ θαη ην Κξάηνο ηνπ Κνπβέηη) αθεηέξνπ (ΔΔ L 54 ηεο 25.2.1989, ζ. 3-11).  
676

 Άξζξν 6 ηεο πκθσλίαο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο αθελφο θαη 

ησλ ρσξψλ κεξψλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπλεξγαζίαο ησλ Αξαβηθψλ Κξαηψλ ηνπ 

Κφιπνπ. 
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εμεηαζηεί ε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ ζηε πλζΥΔ θαη λα δηαπηζησζεί εάλ ε ζπλεξγαζία 

απηή παξέρεη ακνηβαία νθέιε ζηνπο δχν νξγαληζκνχο θαη εάλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα.    

 

ΙΙ. Η ΕΕ ωσ μϋλοσ του Ενεργειακού Φϊρτη  

 

ΙΙ.Α Ειςαγωγό 

 

Οη δηεζλείο ζπκθσλίεο απνηεινχλ θαηεγνξία λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, πνπ 

ζεζπίδνληαη κε ηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία θαη απνηεινχλ πεγή ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ. Ζ 

Έλσζε κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκθσλία κε κία ή πεξηζζφηεξεο ηξίηεο ρψξεο ή δηεζλείο 

νξγαληζκνχο φηαλ ην πξνβιέπνπλ νη πλζήθεο ή φηαλ ε ζχλαςε ζπκθσλίαο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο. Ζ δπλαηφηεηα 

ζχλαςεο δηεζλψλ ζπλζεθψλ κπνξεί, επίζεο, λα πξνβιέπεηαη ζε λνκηθά δεζκεπηηθή 

πξάμε ηεο ΔΔ.
677

 Αλαθνξηθά κε ηε δεζκεπηηθφηεηα ηνπο, νη ζπλαπηφκελεο ζπκθσλίεο 

δεζκεχνπλ ηα ζεζκηθά φξγαλα
678

 ηεο Έλσζεο θαη ηα Κξάηε κέιε.
679

 ην πιαίζην ησλ 

αλσηέξσ ζπκθσληψλ δεκηνπξγνχληαη ακνηβαία δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 

Ζ δηαδηθαζία ζχλαςεο ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαζνξίδεηαη, θπξίσο, απφ ην 

πκβνχιην κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ην φξγαλν πνπ, εγθξίλεη ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, εθδίδεη νδεγίεο δηαπξαγκάηεπζεο, επηηξέπεη ηελ ππνγξαθή, αιιά 

είλαη θαη αξκφδην γηα ηελ ζχλαςε ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ.
680

 Ζ Δπηηξνπή 

αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ δηαπξαγκαηεπηή ζε φια ηα δεηήκαηα εθηφο απφ ηα ζέκαηα 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθαιείαο.
681

 Σν Κνηλνβνχιην ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο έγθξηζεο ή ηεο δηαβνχιεπζεο,
682

 ελψ ην 

Γηθαζηήξην κπνξεί λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα ηεο δηεζλνχο 

ζπκθσλίαο κε ηηο πλζήθεο.
683

  

                                                 
677

 Άξζξν 216 παξ. 1 ΛΔΔ. 
678

 Άξζξν 13 ΔΔ. 
679

 Γηα ηε δεζκεπηηθφηεηα ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 26εο Οθησβξίνπ 1982, 

Τπφζεζε C-104/81,  Hauptzollamt Mainz θαηά C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., πιι. 1982, ζει. 

3641, ζθ. 13· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 10εο Ηαλνπαξίνπ 2006, Τπφζεζε C-344/04, The Queen International 

Air Transport Association θαη European Low Fares Airline Association θαηά Department for 

Transport, πιι. 2006, ζει. Η-403, ζθ. 35 επ.· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 1εο Απξηιίνπ 2004, Τπφζεζε C-

286/02, Bellio F.lli Srl θαηά Prefettura di Treviso, πιι. 2004, ζει. Η-3465, ζθ. 33.  
680

 Άξζξν 218 ΛΔΔ. 
681

 ηελ ΚΔΠΠΑ ν χπαηνο εθπξφζσπνο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ δηαπξαγκαηεπηή. 
682

 Άξζξo 218 παξ. 6 ΛΔΔ. 
683

 Άξζξν 218 παξ. 11 ΛΔΔ. 
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ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρεη ξεηή 

δηάηαμε, πνπ λα επηηξέπεη ηε ζχλαςε δηεζλψλ ζπκθσληψλ απφ ηελ ΔΔ.
684

 Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο παξαιιειφηεηαο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

αξκνδηφηεηαο,
685

 ε ΔΔ δχλαηαη λα ζπλάπηεη δηεζλείο ζπκθσλίεο, ζηα πεδία 

αξκνδηφηεηαο πνπ έρεη λνκνζεηήζεη. Δπηπξνζζέησο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε έληνλε 

ζπκκεηνρή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έγθξηζεο, θαζφζνλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο εθαξκφδεηαη ε ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία.
686

  

Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο Δλέξγεηαο ππνγξάθεθε απφ ηηο Δπξσπατθέο 

Κνηλφηεηεο θαη ηα Κξάηε κέιε ηνπο, ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1991. Σελ  17
ε
  Γεθεκβξίνπ 

1994, νη Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο ππέγξαςαλ ηε πλζΥΔ θαη ην πξσηφθνιιν γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
687, 688

 Με ην πξννίκην 

ηεο απφθαζεο νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο, αξρέο θαη ζηφρνη ησλ εγθξηλφκελσλ 

θεηκέλσλ, απνηεινχλ έλα αζθαιέο θαη δεζκεπηηθφ δηεζλέο λνκηθφ πιαίζην. Με ηελ 

απφθαζε 98/181
689

 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθαλ ζην φλνκα ηεο 

ΔΚΑΥ, ηεο ΔΚ θαη ηεο ΔΚΑΔ ηα αλσηέξσ δηεζλή θείκελα. Να ζεκεησζεί φηη ε 

βνχιεζε ησλ Κνηλνηήησλ λα δεζκεπζνχλ, απφ ην ζρεηηθφ ελεξγεηαθφ πιαίζην, 

απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ΔΚ θαη ηα Κξάηε κέιε ηνπο εθάξκνδαλ ηε 
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 Άξζξν 194 ΛΔΔ. 
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 ΓΔΚ απφθαζε ηεο 31εο Μαξηίνπ 1971, Τπφζεζε C-22/70, Δπηηξνπή θαηά πκβνπιίνπ, πιι. 1971, 

ζει. 263· S. Denys  Les relations extérieures de la CEE à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice des 

Communautés «Commission contre Conseil» (AETR), ζην D. Simon, E. G. Pasquarelli, N. Kleman 

(eds), La Communauté économique européenne dans les relations internationales, Centre Européen 

Universitaire, Nancy 1972, ζει 3-131· L. Constantinesco, Revue trimestrielle de droit européen 1971 

ζει. 796-809· J.A Winter, Annotation on Case 22/70, Re erta Commission of the EC v Council of the 

EC, Common Market Law Review 1971, Σφκνο 8, Σεχρνο 4, ζει. 550-556· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 14εο 

Ηνπιίνπ 1976, Τπφζεζε C-3, 4 θαη 6/76, Cornelis Kramer ινηπνί, πιι. 1976, ζει. 1279· ΓΔΚ 

Γλσκνδφηεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 11εο Ννεκβξίνπ 1975, Γλσκνδφηεζε 1/75, πιι. 1975, ζει. 1355· 

ΓΔΚ Γλσκνδφηεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 26εο Απξηιίνπ 1977, ΓΔΚ Γλσκνδφηεζε 1/76, ρέδην 

ζπκθσλίαο πεξί ηδξχζεσο Δπξσπατθνχ ηακείνπ αθηλεηνπνηήζεσο πινίσλ εμππεξεηνχλησλ εζσηεξηθέο 

γξακκέο. πιι. 1977, ζει. 00741· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2002, Τπφζεζε 466/98, Δπηηξνπή 

θαηά Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη Βνξείνπ Ιξιαλδίαο, πιι. 2002, ζει. I-09427· ΓΔΚ Γλσκνδφηεζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ 2006, Γλσκνδφηεζε 1/03, χκβαζε Λνπγθάλν, πιι. 2006, ζει. I-

01145. 
686

 Άξζξν 218 παξ. 6 ζηνηρείν v. 
687

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=URISERV:l27028. 
688

 χκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 44 ηεο πλζΥΔ θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

Πξσηνθφιινπ, ε πλζXE θαη ην Πξσηφθνιιν γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά  

πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα ζα αξρίζνπλ λα ηζρχνπλ ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο ζηηο 16 Απξηιίνπ 

1998.  
689

  Απφθαζε (ΔΚ, ΔΚΑΔ, ΔΚΑΥ) 98/181 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23εο επηεκβξίνπ 

1997 ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε, απφ ηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ 

Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (ΔΔ L 069 ηεο 

09.03.1998 ζ.1 - 116). 
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πλζΥΔ, πξνζσξηλά, δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ 94/998/ΔΚ
690

 θαη 

94/167/Δπξαηφκ
691

 απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο. Ζ βνχιεζε ηεο ΔΔ γηα 

πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο πλζΥΔ, ππνδειψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ΔΔ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ, ηε δεθαεηία ηνπ 1990. 

Δηδηθφηεξα, ε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ θαη 

ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζα βειηίσλε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ. 

Με ηελ απφθαζε ηνπ 2001/595
692

 ηνπ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε εμ νλφκαηνο ηεο 

ΔΚ ε ηξνπνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ.
693

 Ζ αλσηέξσ έγθξηζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΚ, ζηνλ ηνκέα 

ηεο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ πλζήθε αλαγλσξίδεη ηελ εηδηθή θχζε ησλ ΔΚ θαη ζήκεξα ηεο ΔΔ. 

Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη ξεηά φηη ε πλζΥΔ είλαη αλνηθηή πξνο ππνγξαθή απφ ηα θξάηε 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο
694

 πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηνλ Υάξηε.
695

  

Αλαθέξεηαη, ξεηά, φηη ε ΔΔ απνηειεί κεραληζκφ πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο, πνπ απνηειείηαη απφ Κξάηε κέιε, ζηνλ νπνίν ηα ηειεπηαία έρνπλ 

εθρσξήζεη αξκνδηφηεηεο γηα νξηζκέλα ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

αξκνδηφηεηαο ιήςεο δεζκεπηηθψλ απνθάζεσλ.
696

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε 

αθνινπζεί σο έλα βαζκφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ξήηξεο γηα ηνπο νξγαληζκνχο 

πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο, ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ζε πνιπκεξείο 

ζπλζήθεο.
697

 Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πλζΥΔ είλαη ην γεγνλφο φηη ζπλεθηηκά ηελ 

ππεξεζληθή θχζε ησλ ΔΚ, θαζφζνλ αλαθέξεηαη ζηνλ φξν εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ 

                                                 
690

 Απφθαζε (ΔΚ) 94/998 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1994 ζρεηηθά κε ηελ πξνζσξηλή 

εθαξκνγή ηεο πλζΥΔ απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, (ΔΔ L 380 ηεο 31.12.1994, ζ. 1-2).  
691

 Απφθαζε (ΔΚΑΔ) 94/1067 ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1994 γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο 

ηεο πλζΥΔ κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο εμ νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο, (ΔΔ L 380 ηεο 31.12.1994, ζει 113-113). 
692

 Απφθαζε (ΔΚ) 2001/595 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2001, γηα ηε ζπλνκνιφγεζε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ εκπνξηθψλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ, (ΔΔ L 209 ηεο 

2.8.2001, ζ. 32 – 32). 
693

 Άξζξν 1 ηεο απφθαζεο 2001/595. 
694

 Ν. θαλδάκεο, Σν Παξάδεηγκα ηεο Δπξσπατθήο Γηαθπβέξλεζεο, Μεηαμχ θπξηαξρίαο θαη αγνξάο, 

Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα 2006, ζει. 57 επ..  
695

 Άξζξν 38 ηεο πλζΥΔ. 
696

 Άξζξν 1 παξ. 3 ηεο πλζΥΔ. 
697

 A.D.Casteleiro, The European Community and the Energy Charter Treaty’s Dispute Settlement 

Mechanism, Law Department, European University Institute, ζει. 8-9, δηαζεζηκφηεηα ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν,www.google.gr/webhp?hl=el&gws_rd=ssl#hl=el&q=Casteleiro+European+Union+and+Energy+

Charter. 
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ησλ Κξαηψλ κειψλ. Δπηπιένλ, ε πλζΥΔ, κε ηνλ ηξφπν απηφ, αλαγλσξίδεη ηελ 

χπαξμε κηαο εζσηεξηθήο θαη απηφλνκεο έλλνκεο ηάμεο, θαζψο, επίζεο, θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο ΔΔ λα ζεζπίδεη κέηξα δεζκεπηηθά γηα ηα Κξάηε κέιε.  

Αλαθνξηθά κε ηε ρσξηθή εθαξκνγή ηεο πλζήθεο ελφο πεξηθεξεηαθνχ 

νξγαληζκνχ νινθιήξσζεο νξίδεηαη σο «Δπηθξάηεηα», ε επηθξάηεηα ησλ Κξαηψλ 

κειψλ ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπκθσλίαο ίδξπζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ.
698

 Ζ επηθξάηεηα, επίζεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ επίιπζε επελδπηηθψλ 

δηαθνξψλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο 

ελζαξξχλεη θαη δεκηνπξγεί ζηαζεξέο, δίθαηεο, επλντθέο θαη δηαθαλείο ζπλζήθεο γηα ηε 

δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ απφ επελδπηέο ησλ άιισλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
699

 Δπηπιένλ, δηαθνξέο κεηαμχ ελφο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο 

θαη επελδπηνχ άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, αλαθνξηθά κε ηελ επέλδπζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ πξψηνπ επηιχνληαη, εάλ είλαη δπλαηφλ, θηιηθά. 

Σίζεηαη, κε άιια ιφγηα, έλαο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο πνπ ελάγεηαη θαη ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπ. Με ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηθξάηεηαο, ε πλζΥΔ επηιέγεη λα 

απνθιείζεη δηαθνξέο, πνπ δελ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο θξαηηθήο 

θπξηαξρίαο. Γηα παξάδεηγκα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε πλζήθε δηαθνξέο, θαηά ηηο 

νπνίεο ν επελδπηήο ζπλάπηεη ζπκθσλία κε έλα δεχηεξν ζπκβαιιφκελν κέξνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη επέλδπζε ζε έλα ηξίην ζπκβαιιφκελν κέξνο. ηελ 

αλσηέξσ πεξίπησζε, εάλ παξαβηαζηεί ε πλζήθε απφ ην ηξίην θξάηνο δελ κπνξεί ν 

επελδπηήο λα πξνζθχγεη θαηά ηνπ δεχηεξνπ θξάηνπο.
700

 ηελ πεξίπησζε ηεο ΔΔ, σο 

επηθξάηεηα νξίδεηαη ε επηθξάηεηα ησλ Κξαηψλ κειψλ.
701

 Αο ζεκεησζεί φηη ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην, κεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Κξάηνπο κέινπο, 

δχλαηαη λα ζεζπίζεη απφθαζε, ε νπνία ηξνπνπνηεί ην θαζεζηψο, έλαληη ηεο Έλσζεο, 

ρψξαο ή εδάθνπο ηεο Γαλίαο, ηεο Γαιιίαο ή ησλ Κάησ Υσξψλ. ηελ πεξίπησζε, 

απηή, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην απνθαζίδεη νκνθψλσο κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ 

Δπηηξνπή.
702

 

                                                 
698

 Άξζξν 1 παξ. 10 ηεο πλζΥΔ. 
699

 Άξζξν 10 παξ. 1 ηεο πλζΥΔ. 
700

 Γηα παξάδεηγκα έλαο Απζηξαιφο επελδπηήο ζπλάπηεη ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ γηα λα 

ζπγρξεκαηνδνηήζεη ηελ θαηαζθεπή εγθαηάζηαζε ελέξγεηαο ζηελ Οπθξαλία θαη ε Οπθξαληθή 

θπβέξλεζε απνθαζίδεη λα απαιινηξηψζεη ηελ ελεξγεηαθή εγθαηάζηαζε. Δάλ ν Απζηξαιφο επελδπηήο 

απνθαζίζεη λα ελάγεη ηελ ΔΔ ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, ε πξνζθπγή δελ ζα είλαη παξαδεθηή ζην 

πιαίζην ηνπ άξζξνπ 26 πλζΥΔ γηαηί ε παξαβίαζε ηνπ Υάξηε δελ εκπίπηεη ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΔ.  
701

 Άξζξν 52 ΛΔΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 355 ΛΔΔ. 
702

 Άξζξν 355 παξ. 6 ΛΔΔ. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζΥΔ, νη πξάμεηο πνπ θαηαηίζεληαη απφ 

ηνπο νξγαληζκνχο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη, 

επηπιένλ, εθείλσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ ηα Κξάηε κέιε ησλ νξγαληζκψλ.
703

 

Αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ έλαο νξγαληζκφο πεξηθεξεηαθήο 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, άξα θαη ε ΔΔ φηαλ ςεθίδεη, δηαζέηεη αξηζκφ ςήθσλ ίζν 

πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ Κξαηψλ κειψλ ηνπ, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο δελ αζθεί ην δηθαίσκα ςήθνπ ηνπ, εάλ 

ηα Κξάηε κέιε ηνπ αζθήζνπλ ην δηθφ ηνπο, θαη αληηζηξφθσο.
704

 Αλ θαη ε ΔΚ δελ 

ππέβαιε ζρεηηθή δήισζε ζηε πλζΥΔ, σζηφζν ε αλσηέξσ ξχζκηζε νκνηάδεη κε ηε 

ξήηξα ESPOO. Δηδηθφηεξα, ζηνπο ηνκείο ηεο πλζΥΔ, ζηνπο νπνίνπο ε Έλσζε 

ζεκειηψλεη ηελ αξκνδηφηεηά ηεο, ην δηθαίσκα ςήθνπ ηεο ηζνδπλακεί κε ην άζξνηζκα 

ησλ ςήθσλ ησλ Κξαηψλ κειψλ ηεο, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε δηεζλή 

πκθσλία, ελψ ε άζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο εκπνδίδεη 

ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απφ ηα Κξάηε κέιε ηεο θαη ην αληίζηξνθν. 

Ζ ΔΔ απνηειεί ζήκεξα πιήξεο κέινο ηνπ Υάξηε αλαθνξηθά κε ηα νπζηαζηηθά 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ην Υάξηε (αλαιχνληαη ζε 

πξνγελέζηεξν θεθάιαην). Χζηφζν, ε ΔΔ έρεη πξνβεί, θαηά ηελ έγθξηζε ηεο πλζήθεο, 

ζε ζρεηηθέο δειψζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνζαθελίζεη ηε ζπκκεηνρή ηεο. Αλαθνξηθά 

κε ην άξζξν 7 (Γηακεηαθφκηζε ελέξγεηαο) ηεο πλζΥΔ, ε ΔΔ θαη ηα Κξάηε κέιε ηεο 

έρνπλ δειψζεη φηη νη δηαηάμεηο πεξί δηακεηαθφκηζεο ππφθεηληαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο 

θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ζρεηηθά κε ηε δηθαηνδνζία επί ησλ ππνβξχρησλ 

θαισδίσλ θαη αγσγψλ ή, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί θαλφλεο, ζην Γηεζλέο Γίθαην. 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο ίδηαο δήισζεο, ε ΔΔ θαη ηα Κξάηε κέιε δήισζαλ φηη ν 

ζθνπφο ησλ δηαηάμεσλ πεξί δηακεηαθφκηζεο, δελ ζίγεη ηελ εξκελεία ηνπ ηζρχνληνο 

δηεζλνχο δηθαίνπ ζρεηηθά κε ηε δηθαηνδνζία επί ησλ ππνβξπρίσλ θαισδίσλ θαη 

αγσγψλ θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη νδεγεί ζε ηέηνην απνηέιεζκα.
705

  

Αλαθνξηθά κε ην Παξάξηεκα W παξ. 4 ηεο πλζΥΔ ε ΔΔ θαη ε Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία δειψλνπλ φηη ην εκπφξην ππξεληθψλ πιηθψλ κεηαμχ ηνπο, κέρξηο φηνπ 

θαηαιήμνπλ ζε άιιε ζπκθσλία, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο εηαηξηθήο 

                                                 
703

 Άξζξν 44 παξ. 3 ηεο πλζΥΔ. 
704

 Άξζξν 36 παξ. 7 ηεο πλζΥΔ. 
705

 Σειηθή πξάμε ηεο δηάζθεςεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο - Γήισζε ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) 

ζεκείν ii) ηεο ζπλζήθεο γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο, (ΔΔ L 380 ηεο 31.12.1994, ζ. 3 - 23), Γήισζε αξηζκ. 

3.  
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ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο,
706

 πνπ ππνγξάθεθε ζηελ Κέξθπξα ζηηο 24 Ηνπλίνπ 1994. 

ην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ηελ Οπθξαλία, ε ΔΔ δήισζε φηη ζχκθσλα κε ηε 

ζπκθσλία εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ ππνγξάθεθε ζην Λνπμεκβνχξγν 

ζηηο 14 Ηνπλίνπ 1994 θαη ηε ζρεηηθή ελδηάκεζε ζπκθσλία, πνπ ππνγξάθεθε ηελ ίδηα 

εκέξα, ε εκπνξία ππξεληθψλ πιηθψλ, κεηαμχ ηνπο, δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

δηαηάμεηο εηδηθήο ζπκθσλίαο, πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο ΔΚΑΔ θαη ηεο Οπθξαλίαο. 

Έσο φηνπ αξρίζεη λα ηζρχεη απηή ε εηδηθή ζπκθσλία, ζα ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο γηα ην εκπφξην ππξεληθψλ φπισλ, ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ΔΟΚ, ηεο 

ΔΚΑΔ θαη ηεο πξψελ ΔΓΓ, γηα ην εκπφξην θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή 

ζπλεξγαζία, πνπ ππνγξάθεθε ζηηο Βξπμέιιεο. Παξφκνηεο δειψζεηο έρεη ππνβάιεη ε 

ΔΔ, αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην Καδαθζηάλ, ηελ Κηξγηδία, ην Σαηδηθηζηάλ θαη 

ην Οπδκπεθηζηάλ.
707

 

 

ΙΙ.Β. Θεςμικϊ Ζητόματα  

 

ΗΗ. Β.1 Ζ λνκηθή θύζε ηεο πλζΥΔ 

 

Χο πξνο ην δήηεκα ηεο θχζεο ηεο πλζΥΔ, ζην πιαίζην ηεο ΔΔ, ζα πξέπεη 

πξνθαηαξθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη ε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη 

ησλ Κξαηψλ κειψλ κεηαθέξεηαη, επίζεο, θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. ην πιαίζην ηεο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο έρεη λνκνζεηεζεί ζπγθεθξηκέλνο θαηάινγνο αξκνδηνηήησλ. 

Έηζη, φηαλ ε ΔΔ δηαπξαγκαηεχεηαη κία δηεζλή ζπκθσλία, δηαζέηεη είηε απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα, είηε ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα κε ηα Κξάηε κέιε. ε πεξίπησζε πνπ ε 

αξκνδηφηεηα είλαη απνθιεηζηηθή, ε ΔΔ είλαη ε κφλε, πνπ κπνξεί λα δηαπξαγκαηεχεηαη 

θαη λα ζπλάπηεη ζπκθσλία. ε πεξίπησζε, πνπ ε αξκνδηφηεηά ηεο είλαη ζπληξέρνπζα 

κε ηα Κξάηε κέιε, ε ζπκθσλία ζπλάπηεηαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ ΔΔ θαη απφ ηα 

Κξάηε κέιε (απφ θνηλνχ). Πξφθεηηαη γηα κηθηή ζπκθσλία, ζηελ νπνία ηα Κξάηε κέιε 

πξέπεη λα ζπλαηλέζνπλ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ McGoldrick, κία ζπκθσλία 

                                                 
706

 Απφθαζε (ΔΚ, ΔΚΑΔ, ΔΚΑΥ) 97/800, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30ήο Οθησβξίνπ 

1997 γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπο, αθελφο, θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, αθεηέξνπ (ΔΔ L 327 

ηεο 28.11.1997, ζ. 1 – 2).  
707

 Σειηθή πξάμε ηεο δηάζθεςεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο - Γήισζε ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) 

ζεκείν ii) ηεο ζπλζήθεο γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο, (ΔΔ L 380 ηεο 31.12.1994, ζ. 3 - 23), Γήισζε  

αξηζκ. 7. 
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κπνξεί λα ζεσξεζεί κηθηή, εάλ ε ΔΔ  θαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα Κξάηε κέιε είλαη 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία. Δάλ κηα αξκνδηφηεηα, ζηνπο 

ηνκείο πνπ νξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία, θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ 

Κξαηψλ κειψλ, ηφηε ε ελ ιφγσ ζπκθσλία ζεσξείηαη κηθηή.
708

 Δπηπξνζζέησο, ην 

ΓΔΚ/ΓΔΔ έρεη αλαγλσξίζεη φηη θάπνηεο δηεζλείο ζπκθσλίεο απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή 

ηεο Έλσζεο αιιά θαη ησλ Κξαηψλ κειψλ.
709

  

εκαληηθφ δήηεκα ήηαλ ε εκπέδσζε θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ζα 

επέηξεπαλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο ησλ ΔΚ ζηα πιαίζηα ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Υάξηε 

Δλέξγεηαο. ηαλ νη απνθάζεηο, πνπ επξφθεηην λα ιεθζνχλ απφ ηε Γηάζθεςε γηα ην 

Υάξηε Δλέξγεηαο, αθνξνχζαλ ηνκείο κεηθηήο αξκνδηφηεηαο, νη ΔΚ θαη ηα Κξάηε 

κέιε ζα ζπλεξγαδφληνπζαλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλήο ζέζεο. Ζ ζέζε ηελ νπνία κπνξεί 

λα ρξεηαζζεί λα ιάβεη ε ΔΚ, ε ΔΚΑΥ θαη ε ΔΚΑΔ ζην πιαίζην ηεο Γηάζθεςεο ηνπ 

Υάξηε Δλέξγεηαο, αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο ηεο, πνπ απαηηνχλ ζέζπηζε ή 

ηξνπνπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, εγθξίλεηαη, απφ ην πκβνχιην πνπ 

απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία ή κε νκνθσλία, αλ ε απφθαζε θαιχπηεη ηνκέα γηα 

ηνλ νπνίν απαηηείηαη νκνθσλία γηα ηελ έγθξηζε εζσηεξηθψλ θνηλνηηθψλ 

ξπζκίζεσλ.
710

 

Ζ πλζΥΔ απνηειεί κηθηή ζπκθσλία
711

 δηφηη, φπσο πξνείπακε, ε ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή απνηειεί ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ππνγξαθήο θαη 

επηθχξσζεο ηεο πλζΥΔ, νη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ ηα δεηήκαηα ηεο πλζήθεο 

θαηαλέκνληαλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ κειψλ θαη ηεο ΔΔ. Ζ ΔΔ είρε ηελ απνθιεηζηηθή 

αξκνδηφηεηα ζην εκπφξην ελέξγεηαο αιιά ζεζκνζέηεζε θαη λνκνζεηηθέο πξάμεηο ζε 

                                                 
708

 D. McGoldrick, International Relations Law of the European Union, Longman Editions, London 

1997, ζει. 78. 
709

 ΓΔΚ, Γλσκνδφηεζε ηεο 4εο Οθησβξίνπ 1979, Γλσκνδφηεζε 1/78, Γηεζλήο πκθσλία γηα ην 
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ζπκθσληψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πιι. 1994, 

ζει. I-05267. 
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 Άξζξν 3 ηεο απφθαζεο 98/181. 
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 I. Macleod, I. D. Henry, S. Hyett, The External Relations of the European Communities, A manual 

of Law and Practice, Oxford University Press, Oxford 1996, ζει. 142 επ.· A. Rosas, Mixed Union-

Mixed Agreements ζην M. Koskenniemi (ed.), International Law Aspects of the European Union, 

Kluwer Law International, Hague 1998, ζει. 128–33· H.G. Schermers, A Typology of Mixed 
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Relations, Kluwer, Deventer 1981· M.J.F.M. Dolmans, Problems of Mixed Agreements, Division of 
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άιια πεδία, πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ. Σα Κξάηε κέιε είραλ 

αξκνδηφηεηα ζε δεηήκαηα επελδχζεσλ θαη δηαηηεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Αλαθνξηθά κε ηε δεζκεπηηθφηεηα ησλ κηθηψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ, ην ΓΔΔ 

έρεη απνθαλζεί φηη, ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλνηηθήο έλλνκεο ηάμεσο, νη κηθηέο 

ζπκθσλίεο έρνπλ ην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο κε απηφ ησλ ακηγψο θνηλνηηθψλ 

ζπκθσληψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηάμεηο εκπίπηνπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

Κνηλφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, φηαλ ηα Κξάηε κέιε εθπιεξψλνπλ ππνρξέσζε, απφ 

ζπκθσλία, πνπ ζπλήςαλ ηα θνηλνηηθά φξγαλα, ελεξγνχλ λνκίκσο θαη ζην πιαίζην ηεο 

ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβε ε Έλσζε.
712

 

 Δθείλν πνπ πξέπεη λα αλαιπζεί είλαη πνηα πεδία αξκνδηφηεηαο θαιχπηνληαη 

απφ ηελ ΔΔ θαη πνηεο αξκνδηφηεηεο απνλέκνληαη απνθιεηζηηθά ζηα Κξάηε κέιε. 

Ζ αλάιπζε απνηειεί δχζθνιν έξγν ιφγσ ηνπ δπλακηθνχ ραξαθηήξα ηεο ΔΔ, 

κε ηελ έλλνηα φηη ε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο ηξνπνπνηεί ηελ θαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ. εκαληηθφ, επίζεο, δελ είλαη κφλν λα δηαπηζησζνχλ δηαηάμεηο ησλ 

πλζεθψλ, πνπ παξέρνπλ αξκνδηφηεηα αιιά θαη λα δηαγλσζζεί ε δπλαηφηεηα ηεο ΔΔ 

λα  αζθήζεη ηελ εμσηεξηθή αξκνδηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ζην πιαίζην 

ηεο πλζΥΔ. 

Ζ απφθαζε 1998/181 έρεη πνιιαπιέο λνκηθέο βάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

δηαηάμεηο γηα ηελ ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο, ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ 

ειεχζεξε θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ, ηνλ αληαγσληζκφ, ηε θνξνινγία, ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ λνκνζεζηψλ, ηελ θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ κεραληζκφ ηεο 

γεληθήο εμνπζηνδφηεζεο. Θεσξνχκε, επίζεο, φηη ν ηξφπνο ζπκκεηνρήο ηεο ΔΔ, ζην 

πιαίζην ηεο πλζΥΔ,  επεξεάδεηαη απφ ηνλ θαλφλα ηεο αξρήο ηεο παξαιιειφηεηαο κε 

ηελ έλλνηα φηη ζε φπνην πεδίν ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, ε ΔΔ έρεη λνκνζεηήζεη ζα 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη απνθιεηζηηθά θαη κέζσ ησλ νξγάλσλ ηεο. Δάλ φκσο δελ έρεη 

λνκνζεηήζεη ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί, εάλ ε κεκνλσκέλε ζπκκεηνρή ησλ Κξαηψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο.
713

  

 Δηδηθφηεξα, ην δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πψο ζπκκεηέρνπλ ηα Κξάηε κέιε 

ζηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή ελέξγεηαο θαη αθνινχζσο ζα πξέπεη λα δηαγλσζζεί ζε 

πνηνπο ηνκείο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηα Κξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 
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 Άξζξν 4 ΛΔΔ. 
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ζηε πλζΥΔ αζθψληαο θξαηηθή αξκνδηφηεηα θαη ζε πνηνπο ηνκείο ε αξκνδηφηεηα 

ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζα αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ έλσζε. 

 Οη ΔΚ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζΥΔ, δελ ππέβαιαλ δήισζε ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Κξαηψλ κειψλ θαη ΔΔ, δεκηνπξγψληαο 

αζάθεηεο θαη πξνβιήκαηα. Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο, κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηα εμήο: 

1. Ζ ΔΔ έρεη πηνζεηήζεη ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ επηηξέπεη ηελ επηθξάηεζε φξσλ 

αληαγσληζκνχ ζηηο επξσπατθέο ελεξγεηαθέο αγνξέο. Ζ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ 

απνηειεί απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Έλσζεο, ελψ ην ήζε ζεζπηζζέλ ελεξγεηαθφ 

πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ (αξρή ηεο παξαιιειφηεηαο) ζηελ ελέξγεηα ππνδειψλεη, 

φηη ηα ζέκαηα ελεξγεηαθνχ αληαγσληζκνχ ζηε πλζΥΔ ζα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ. 

2. Σα δεηήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ 

ζπλδένληαη, κε ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο.  Χο εθ ηνχηνπ, εάλ ε ΔΔ έρεη λνκνζεηήζεη, 

ζα ζπκκεηέρεη απνθιεηζηηθά απηή, ελψ εάλ δελ έρεη λνκνζεηήζεη ζα ζπκκεηέρνπλ ηα 

Κξάηε κέιε κεκνλσκέλα. Χζηφζν, ζεσξνχκε φηη ζηα ηκήκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ δηθηχσλ, πνπ δελ έρεη λνκνζεηήζεη ε ΔΔ, ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρεη ειεγθηηθά γηα λα δηαπηζηψλεη εάλ νη απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, 

επεξεάδνπλ ηελ, ήδε, ζεζπηζζείζα ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ. 

3. ην πεδίν ησλ επελδχζεσλ ε ΔΔ δελ έρεη απηφλνκε πνιηηηθή. Ζ επελδπηηθή ηεο 

πνιηηηθή θαη εηδηθφηεξα νη ΑΞΔ, ζπλδένληαη, ππφ ην θαζεζηψο ηεο Μεηαξξπζκηζηηθήο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο κε ηελ θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή, ε νπνία είλαη 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα. Δθείλν πνπ πξέπεη λα παξαηεξεζεί είλαη φηη ζην πεδίν 

ηεο ΔΔ νη επελδχζεηο απνηεινχλ εξγαιείν πξνψζεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ. Δάλ, 

ινηπφλ, πξφθεηηαη λα ιεθζεί κηα απφθαζε απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε, ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα ησλ επελδπηψλ, ζεσξνχκε φηη ζα ζπκκεηέρνπλ ηα Κξάηε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε επλντθή κεηαρείξηζε ηνπ επελδπηή δελ θαιχπηεηαη απφ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ηεο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα ηηο θνηλνηηθέο ειεπζεξίεο.  

4. ην πεδίν ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, ε ΔΔ έρεη λνκνζεηήζεη ζην πεδίν ησλ 

ελεξγεηαθψλ έκκεζσλ θφξσλ, ελψ ζην πεδίν ησλ άκεζσλ ελεξγεηαθψλ θφξσλ ε 

ζπκκεηνρή ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα Κξάηε κέιε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

αλαθεξφκαζηε ζηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. Ζ ζπκκεηνρή, φκσο, απηή 

ησλ Κξαηψλ κειψλ πεξηνξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζην επίπεδν ηεο πλζΥΔ δελ 
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επεξεάδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο ηεο πλζΥΔ, ηφζν νη θφξνη 

εηζνδήκαηνο, φζν θαη νη θφξνη θεθαιαίσλ. 

 Απφ ηελ αλσηέξσ ζεσξεηηθή αλάιπζε, θαζφζνλ ε πξφζβαζε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πλζΥΔ δελ είλαη δεκφζηα, πξνθχπηεη ην αζηαζέο πιαίζην 

θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ. Χζηφζν, εθείλν πνπ πξέπεη λα παξαηεξεζεί είλαη φηη ε ΔΔ 

εμειίζζεη ηελ ελεξγεηαθή ηεο λνκνζεζία ζε βαζκφ πνπ ζα απνηειέζεη, ζην κέιινλ, 

ηνλ κνλαδηθφ ζπκκέηνρν ηεο πλζΥΔ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε ιήςε κέηξσλ ζην 

πεδίν ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο απαηηεί ζπληνληζκέλε δξάζε ζε ππεξεζληθφ επίπεδν. 

 

ΗΗ.Β.2 ρέζε ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ θαη ηεο πλζΥΔ 

 

 Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην ραξαθηεξίδεηαη γηα ην 

εξηδφκελν πεξηερφκελφ ηνπ. Γηα λα αληηιεθζνχκε ηε ζρέζε ησλ δχν δηθαίσλ θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα παξνπζηαζηνχλ νη ηζρπξηζκνί ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γηαηηεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ζηελ πξνδηθαζηηθή απφθαζε ηεο ππφζεζεο ELECTRABEL S.A. θαηά 

ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Οπγγαξίαο.
714

 Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε εμέηαζε ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ κε ηε πλζΥΔ.  

 Ζ αξρηθή ηνπ δηαηχπσζε θαη ην αθεηεξηαθφ ζεκείν ηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπ 

είλαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαηηεζία ππνβιήζεθε απφ ηνλ αηηνχληα θαη ην Γηθαζηήξην 

ζπζηάζεθε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη βάζεη ηεο πλζΥΔ θαη ηεο ζχκβαζεο ICSID. 

χκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 6 ηεο πλζΥΔ θαη ην άξζξν 42 ηεο ζχκβαζεο ICSID, 

ην Γηθαζηήξην είλαη ππνρξεσκέλν λα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, θαζψο 

επίζεο, ηνπο «εθαξκνζηένπο θαλφλεο θαη αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ».
715

 Με ηνλ 

αλσηέξσ ηζρπξηζκφ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην εκκέλεη ζηε ζπκθσλία ηεο δηαηηεζίαο 

θαη ηνπνζεηείηαη ζε έλα δεκφζην πιαίζην δηεζλνχο δηθαίνπ δηαηηεζίαο. Χζηφζν, ην 

άξζξν 26 παξ. 6 πεξηνξίδεη ηελ ειεχζεξε επηινγή ησλ κεξψλ, κε ηελ έλλνηα φηη ην 

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζα πξέπεη λα απνθαλζεί βάζεη ηεο πλζΥΔ θαη ησλ 

εθαξκνζηέσλ θαλφλσλ θαη αξρψλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. 

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπηηξνπήο δηαηππψζεθαλ νη παξαθάησ ηζρπξηζκνί: 

 Πξψηνλ, θαηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο ε δηαθνξά, πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ 

ελφο βέιγνπ επελδπηή θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Οπγγαξίαο, πνπ απνηειεί ρψξα κέινο 
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ηεο ΔΔ, απνηειεί κηα ελδσελσζηαθή δηαθνξά. Χο εθ ηνχηνπ, ην Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην δελ έρεη δηθαηνδνηηθή αξκνδηφηεηα γηα δεηήκαηα, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Έλσζεο θαη ελδερνκέλσο λα ζεκειηψλνπλ ηελ επζχλε ηεο ΔΔ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζχγθξνπζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ. ην πιαίζην απηφ δελ 

πξνθχπηεη δηαθνξά κεηαμχ ελφο ζπκβαιινκέλνπ θξάηνπο ηεο ΔΔ θαη ελφο επελδπηή 

ελφο άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ηεο Έλσζεο.
716

 

 Γεχηεξνλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί φηη νη δηαθνξέο, πνπ επηιχνληαη 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 6 ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πλζΥΔ, 

ζα πξέπεη λα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Βάζεη ηεο αξρήο 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πεξί ηήξεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ έιαβαλ ππφςε ηνπο θαηά ηε ζχλαςε ηεο πλζήθεο, 

ηελ ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη δελ επηζπκνχλ λα ζηξεβιψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

αληαγσληζκνχ θαη θξαηηθψλ εληζρχζεσλ), ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε ζπκκφξθσζε 

ελφο Κξάηνπο κέινπο, κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, δελ δχλαηαη λα 

απνηειέζεη  παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ, εάλ ην δίθαην ηεο ΔΔ παξέρεη ηηο 

αλαγθαίεο δηαζθαιίζεηο. Δηδηθφηεξα, ηα άξζξα 10 (Δπελδχζεηο) θαη 13 

(Απαιινηξίσζε) ηεο πλζΥΔ ηεξνχληαη απφ ην Γίθαην ηεο ΔΔ γηα ηηο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο κέζσ ησλ απνηειεζκαηηθψλ δηθαζηηθψλ κεραληζκψλ εληφο ηεο ΔΔ.
717

  

 Σξίηνλ, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε πλζΥΔ ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί κε ηξφπν, 

πνπ λα απνθεχγεηαη ε ζχγθξνπζε κε ην Γίθαην ηεο ΔΔ. Ζ ελ ιφγσ νκνηφκνξθε 

εξκελεία πξνθχπηεη απφ ηηο εζηκηθέο αξρέο ηεο εξκελείαο ησλ ζπλζεθψλ, φπσο έρνπλ 

θσδηθνπνηεζεί ζην άξζξν 31 ηεο πλζήθεο ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ησλ 

πλζεθψλ.
718

  

 Σέηαξηνλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη φηη ηα Κξάηε κέιε είλαη 

ππνρξεσκέλα βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ λα εθαξκφδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. Αλ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην εθδψζεη 

κηα απφθαζε, πνπ είλαη αληίζεηε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ελαγνκέλνπ σο κέινπο ηεο 
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ΔΔ, ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ 

Γηθαίνπ ηεο ΔΔ.
719

 

 Πέκπηνλ, ε Δπηηξνπή ππελζπκίδεη ζην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην φηη θάζε 

ππνρξέσζε πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο ηεο Οπγγαξίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζε  

δηαηηεηηθή απφθαζε εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζην Γίθαην ηεο ΔΔ γηα ηηο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο. Ζ Δπηηξνπή, επηπξνζζέησο, αλαθέξεηαη θαη ζηελ ππφζεζε Eco Swiss 

θαηά Benetton
720

, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, 

απνηεινχλ κέξνο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηα 

εζληθά δηθαζηήξηα φηαλ εμεηάδνπλ ηε λνκηκφηεηα ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ. Ζ 

άπνςε ηεο Δπηηξνπήο εδξάδεηαη ζηελ εμαίξεζε δεκνζίαο ηάμεσο, πνπ αλαγλσξίδεηαη 

ζηε χκβαζε ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ 1958, πνπ ηζρχεη ζε φια ηα Κξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ.
721

 

 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη φηη ην Άξζξν 54 παξ. 1 ηεο χκβαζεο 

ICSID πξνβιέπεη ηελ απηφκαηε αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο δηαηηεηηθέο απνθάζεηο ζην έδαθνο 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, ζαλ λα επξφθεηην γηα νξηζηηθή απφθαζε εζληθνχ 

δηθαζηεξίνπ. Χζηφζν, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη εάλ έλα εζληθφ δηθαζηήξην ζηελ ΔΔ 

θιεζεί λα εθαξκφζεη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, πνπ είλαη αληίζεηεο πξνο ην δίθαην ηεο 

ΔΔ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην ΓΔΔ γηα λα πξνζδηνξηζηεί  ε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 54 ηεο ζχκβαζεο ICSID, φπσο έρεη κεηαθεξζεί 

ζην εζληθφ δίθαην ηνπ αηηνχληνο δηθαζηεξίνπ. ην πιαίζην απηφ, ε Δπηηξνπή 

ζεκεηψλεη φηη ε ζχκβαζε ICSID δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ ΔΔ, δηφηη δελ είλαη 

ζπκβαιιφκελν κέξνο θαη σο εθ ηνχηνπ, ε ζχκβαζε ICSID δελ απνηειεί κέξνο ηεο 

έλλνκεο ηάμεο ηεο ΔΔ.
722

 

              Βάζεη ησλ αλσηέξσ παξαηεξήζεσλ, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ην δίθαην ηεο ΔΔ 

δηέπεη ηηο έλλνκεο ζρέζεηο κεηαμχ ελφο επελδπηή ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ηεο ΔΔ θαη 

ελφο άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ηεο Έλσζεο.
723

Ζ Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη φηη φια 
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ηα Κξάηε κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ ζπκθσλήζεη λα κελ εθαξκφδνπλ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

16 ηεο πλζΥΔ πεξί ζχγθξνπζεο ζπλζεθψλ, αιιά ηελ αξρή ηεο ππεξνρήο ηνπ δηθαίνπ 

ηεο ΔΔ ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο.  

 Σν Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην πξνέβε ζηηο εμήο επηζεκάλζεηο:  

 Πξψηνλ, ην Γίθαην ηεο ΔΔ απνηειεί κέξνο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη σο εθ 

ηνχηνπ έρεη δηεζλή ραξαθηήξα.
724

 Σν γεγνλφο φηη ην Γίθαην ηεο ΔΔ εθαξκφδεηαη εληφο 

ησλ εζληθψλ ελλφκσλ ηάμεσλ κε εληνλφηεξν ηξφπν, δελ απνζηεξεί απφ ην ελ ιφγσ 

δίθαην ην δηεζλή ηνπ ραξαθηήξα.
725

Χζηφζν, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη ν 

ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο δελ απνηειεί 

ζηνηρείν, πνπ δηαρσξίδεη ην Γίθαην ηεο ΔΔ απφ ην Γηεζλέο Γίθαην.
726

 

 Γεχηεξνλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, φηαλ ην Γίθαην ηεο 

ΔΔ δελ εθαξκφδεηαη σο δηεζλέο δίθαην (ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ), ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο κέξνο ηεο εζληθήο έλλνκεο ηάμεο θαη λα εθαξκφδεηαη σο απνδεηθηηθφ 

γεγνλφο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, επηθνπξηθά, απφ ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην, γηα ηελ 

δηάγλσζε ησλ επηθαινχκελσλ παξαβηάζεσλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ.
727

   

 Σξίηνλ, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη αζπκβαηφηεηα 

κεηαμχ ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ, δηφηη ηα δχν λνκηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ελαξκνληζκέλα γηα ηνπο παξαθάησ ηξεηο ιφγνπο:  

 Α. H ΔΔ δελ ζα είρε λφεκα λα πξνσζήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ Δλεξγεηαθνχ 

Υάξηε θαη λα είλαη πιήξεο κέινο ηεο πλζΥΔ, εάλ απηφ ζήκαηλε φηη έπξεπε λα ηεξεί 

ππνρξεψζεηο αζχκβαηεο κε ην Γίθαην ηεο ΔΔ·  

 Β. Oη ζθνπνί ησλ δχν ζεζκηθψλ πιαηζίσλ είλαη ζπλαθείο θαη ζηνρεχνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληηαληαγσληζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηηο 

ελεξγεηαθέο αγνξέο·  

 Γ. Ζ πλζΥΔ έρεη αλαγλσξίζεη, ξεηά, φηη νη απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο είλαη λνκηθά δεζκεπηηθέο γηα φια ηα Κξάηε κέιε ηεο ΔΔ, πνπ είλαη 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ. 

 Σέηαξηνλ, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην δελ αληηιακβάλεηαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο ελαξκνληζκέλεο εξκελείαο, ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαηηεηηθήο επίιπζεο 

επελδπηηθψλ δηαθνξψλ βάζεη ηεο πλζΥΔ, δηφηη δελ ππάξρεη αζπκβαηφηεηα κεηαμχ 

ησλ δχν ζεζκηθψλ πιαηζίσλ. Απηφ νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  
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 Α. Αλ θαη ην κνλνπψιην επίιπζεο δηαθνξψλ κεηαμχ Κξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ 

παξέρεηαη ζην ΓΔΔ, ην γεγνλφο απηφ δελ εκπνδίδεη ηα δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα λα 

εθαξκφδνπλ ην Γίθαην ηεο ΔΔ·  

 Β. Σν άξζξν 344 ΛΔΔ (πξψελ 292 ΔΚ) αλαθέξεηαη ζε δηαηηεηηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ θξαηψλ θαη φρη κεηαμχ θξαηψλ θαη επελδπηψλ ηδησηψλ·  

 Γ. Σν ΓΔΚ έρεη θξίλεη φηη έλα δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην δελ απνηειεί εζληθφ 

δηθαζηήξην ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 267 (ΛΔΔ) θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ελψπηνλ ηνπ ΓΔΔ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζηάζε ηνπ ΓΔΔ επεξεάδεη ηηο δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο εληφο θαη εθηφο ηεο ΔΔ. 

  Πέκπηνλ, ζε νξηζκέλεο δηεζλείο ζπκβάζεηο, πνπ ζπλάπηνληαη ηφζν απφ ηελ ΔΔ 

θαη απφ ηα Κξάηε κέιε, ε ΔΔ, δηαηππψλεη δήισζε αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ αξκνδηνηήησλ. Οη δειψζεηο απηέο ζπκβάιινπλ ζηε δηαθάλεηα  έλαληη ησλ κε 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ηεο ΔΔ. Χζηφζν, δελ κεηαβάιινπλ ηελ νπζηαζηηθή 

θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ Κξαηψλ κειψλ ηνπο, πνπ 

απνξξένπλ απφ ην δίθαην ηεο ΔΔ. Σν δηθαζηήξην δηαπηζηψλεη, σζηφζν, φηη θακία 

ηέηνηα δήισζε δελ έρεη δηαηππσζεί απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΔ. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε 

ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο δεζκεχνληαη απφ ηε πλζΥΔ.
728

 

 Έθηνλ, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζπλερίδεη ηνλίδνληαο φηη ην ζχζηεκα 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην Μέξνο V ηεο πλζΥΔ, δελ πξννξίζηεθε λα 

ρνξεγήζεη δηθαηψκαηα ζε επελδπηέο ελαληίνλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ηνπο. Με άιια ιφγηα ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο επίιπζεο 

δηαθνξψλ δελ ήηαλ λα παξάζρεη ζηνπο επελδπηέο ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα γηα λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηα κέηξα ηεο ΔΔ. Δάλ ζπλέβαηλε απηφ, ε ΔΔ ζα βξηζθφηαλ ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε, δηφηη ζα κπνξνχζε, γηα παξάδεηγκα, ε Ρσζία λα απνξξίςεη 

νπνηεζδήπνηε αηηήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηεο γηα δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ελψ ε 

ΔΔ δελ ζα κπνξνχζε λα απνθιείζεη αηηήζεηο επίιπζεο κηαο δηαθνξάο κέζσ 

δηαηηεζίαο, ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, απφ εηαηξίεο πνπ είλαη νξγαλσκέλεο ζηα εζληθά 

λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ Κξαηψλ κειψλ. Ζ εξκελεία, απηή, εληζρχεηαη απφ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΔ θαη ηελ ππεξεζληθή ηεο θχζε.
729

  

 Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην θαηαιήγεη φηη δελ είλαη ινγηθφ λα ζεσξήζνπκε φηη 

ηα Κξάηε κέιε θαη ε ΔΔ, κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζΥΔ παξέρνπλ πξφζβαζε ζηε 
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δηεζλή δηαηηεζία ελαληίνλ κέηξσλ ηεο Έλσζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζε δηθνχο ηεο 

επελδπηέο.
730

  

 ηελ ππφζεζε AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft. 

(UK) v. Republic of Hungary, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ην θνηλνηηθφ 

θαζεζηψο δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, έρεη δηηηφ ραξαθηήξα: απφ ηε κηα πιεπξά είλαη 

έλα δηεζλέο θαζεζηψο δηθαίνπ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, εθφζνλ εηζαρζεί ζηελ εζληθή 

έλλνκε  απνηειεί ηκήκα ησλ εζληθψλ ελλφκσλ ηάμεσλ. Σν Γηθαζηήξην ηνλίδνληαο φηη 

νη εζληθέο λνκνζεζίεο ζηε δηεζλή δηαηηεζία ζεσξνχληαη σο γεγνλφηα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνδεηθηηθνχο ιφγνπο, ζεψξεζε φηη θαη ην δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί εζληθή λνκνζεζία. χκθσλα κε ηελ 

θξίζε ηνπ, αλ θαη ηα δχν κέξε έρνπλ επηθαιεζηεί ην θνηλνηηθφ δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ζα πξέπεη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο λα εθηηκεζνχλ σο γεγνλφηα 

ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ην γεγνλφο φηη έλα θξάηνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί ην 

εζσηεξηθφ ηνπ δίθαην σο δηθαηνινγία γηα ηηο εηθαδφκελεο παξαβηάζεηο ησλ δηεζλψλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ.
731

 Ζ δηπιή θχζε, πνπ αλαγλσξίδεη ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζην 

Γίθαην ηεο ΔΔ (ΔΔ θαη ΛΔΔ) δελ είλαη, σζηφζν, απνδεθηή απφ ην Γηεζλέο Γίθαην. 

ηελ γλσκνδφηεζε Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed 

Conflict ηνπ ΓΓΥ, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

απνηεινχλ ζπλζήθεο εηδηθνχ ηχπνπ. θνπφο ηνπο είλαη λα δεκηνπξγνχλ λέα 

ππνθείκελα δηθαίνπ κε ζρεηηθή απηνλνκία, κε ηελ έλλνηα φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ηνπ νξγαληζκνχ αλαζέηνπλ ηελ εθπιήξσζε ζηφρσλ θαη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο. Σν 

ΓΓΥ δέρηεθε φηη αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ησλ ηδξπηηθψλ ζπλζεθψλ ζα πξέπεη λα 

ζπλεθηηκψληαη ε θχζε ηνπ νξγαληζκνχ, νη αξκνδηφηεηέο ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ θαη ε πξαθηηθή ησλ νξγάλσλ ηνπ νξγαληζκνχ.
732

 

 Οη πλζήθεο ΛΔΔ θαη ΔΔ απνηεινχλ δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ηκήκα ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Καηά κία άπνςε ε αλσηέξσ θχζε ηνπο ππνρξεψλεη ηελ εθαξκνγή 

ηνπο απφ ηα Γηαηηεηηθά Γηθαζηήξηα. 
733

 Χζηφζν, ηα Γηαηηεηηθά Γηθαζηήξηα κε ηε 

ζεσξία ηεο δηπιήο θχζεο θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ σο εζληθνχ 

πεξηνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, πνπ ηα ίδηα επηθαινχληαη.  
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 Σν ΓΔΔ έρεη λνκνινγήζεη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο φηη «Αληίζεηα πξνο ηηο ζπλήζεηο δηεζλείο ζπλζήθεο, ε ΔΟΚ 

δεκηνχξγεζε ηδηαίηεξε έλλνκε ηάμε, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηα λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ 

Κξαηψλ κειψλ απφ ηεο ζέζεσο ηεο πλζήθεο ζε ηζρχ θαη δεζκεχεη ηα δηθαζηήξηά ηνπο. 

Ιδξχνληαο κία Κνηλφηεηα απεξηφξηζηεο δηάξθεηαο, έρνπζα δηθά ηεο φξγαλα, λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα, ηθαλφηεηα δηθαίνπ, ηθαλφηεηα δηεζλνχο εθπξνζσπήζεσο θαη ηδίσο 

πξαγκαηηθέο εμνπζίεο απνξξένπζεο απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ηε 

κεηαβίβαζε εμνπζηψλ ηνπο ζηελ Κνηλφηεηα, ηα θξάηε κέιε πεξηφξηζαλ, αλ θαη ζε 

νξηζκέλνπο κφλν ηνκείο, ηα θπξηαξρηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη δεκηνχξγεζαλ έηζη έλα 

ζχζηεκα δηθαίνπ εθαξκνδφκελν ηφζν ζηνπο ππεθφνπο ηνπο φζν θαη ζ' απηά ηα ίδηα».
734

  

Αθνινχζσο ζηελ Τπφζεζε Κφκκα Οηθνιφγσλ «Les Verts»
735

 θαηά Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, ην Γηθαζηήξην δηαπίζησζε: 

«Καηαξράο, πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη επ’ απηνχ ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Κνηλφηεηα ζπληζηά θνηλφηεηα δηθαίνπ ππφ ηελ έλλνηα φηη νχηε ηα θξάηε κέιε ηεο νχηε 

ηα ζεζκηθά ηεο φξγαλα δηαθεχγνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ζπκθσλίαο ησλ πξάμεσλ ηνπο πξνο 

ην βαζηθφ θαηαζηαηηθφ ράξηε πνπ απνηειεί ε πλζήθε». 

Ο Γεληθφο Δηζαγγειέαο Maduro ζηελ ππφζεζε KADI ηφληζε «κνινλφηη ην Γηθαζηήξην 

ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη ε Κνηλφηεηα απφ ην 

δηεζλέο δίθαην, έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνάζπηζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

ζέηεη ε πλζήθε. πλεπψο, είλαη αλαθξηβέο ην ζπκπέξαζκα φηη, αλ ε Κνηλφηεηα έρεη 

δεζκεπζεί κε θαλφλα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ηα θνηλνηηθά δηθαηνδνηηθά φξγαλα νθείινπλ 

λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηνλ θαλφλα απηφ θαη λα ηνλ εθαξκφζνπλ άλεπ πξνυπνζέζεσλ 

ζηελ θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε. Η ζρέζε κεηαμχ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη θνηλνηηθήο έλλνκεο 

ηάμεο ξπζκίδεηαη απφ ηε δεχηεξε, ην δε δηεζλέο δίθαην αλαπηχζζεη απνηειέζκαηα εληφο 

απηήο ηεο ελλφκνπ ηάμεσο κφλνλ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη ζπληαγκαηηθέο 

αξρέο ηεο Κνηλφηεηαο
736

». 

 Σν ΓΔΔ ζηελ Τπφζεζε Kadi δέρηεθε  ηε λνκνινγία «Les Verts», θαη 

ππελζχκηζε «…..φηη κηα δηεζλήο ζπκθσλία δελ κπνξεί λα ζίγεη ην ζχζηεκα θαηαλνκήο 

αξκνδηνηήησλ πνπ θαζηεξψλνπλ νη πλζήθεο θαη, ζπλαθφινπζα, ηελ απηνλνκία ηνπ 
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θνηλνηηθνχ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλ ζεβαζκφ ηεο νπνίαο εγγπάηαη ην Γηθαζηήξην 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 220 ΔΚ, αξκνδηφηεηα πνπ ην ίδην ην Γηθαζηήξην έρεη θξίλεη σο 

απνηεινχζα κία απφ ηηο βάζεηο ηεο Κνηλφηεηαο…..»
737

 

 Σέινο ην ΓΔΔ έρεη θξίλεη φηη «…..κηα δηεζλήο ζπκθσλία δελ δχλαηαη λα ζίγεη 

ην ζχζηεκα θαηαλνκήο ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ θαζηεξψλνπλ νη πλζήθεο θαη, 

ζπλαθφινπζα, ηελ απηνλνκία ηνπ θνηλνηηθνχ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

νπνίαο εγγπάηαη ην Γηθαζηήξην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 220 ΔΚ. Η απνθιεηζηηθή 

δηθαηνδνζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ επηβεβαηψλεηαη κε ην άξζξν 292 ΔΚ βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα 

Κξάηε κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κε ξπζκίδνπλ δηαθνξέο ζρεηηθέο κε ηελ 

εξκελεία ή ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚ θαηά ηξφπν δηάθνξν απφ εθείλνλ πνπ πξνβιέπεη ε 

πλζήθε».
738

 

Απφ ηα αλσηέξσ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη παξαθάησ παξαηεξήζεηο: 

 Πξψηε παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη φηη ηα Γηαηηεηηθά Γηθαζηήξηα 

αλαγλσξίδνπλ ην Γίθαην ηεο ΔΔ σο έλα εζληθφ δίθαην, ην νπνίν ιακβάλεηαη σο 

απνδεηθηηθφ γεγνλφο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία. Χζηφζν, ε ηαχηηζε 

ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ κε εζληθφ δίθαην ή αθφκε θαη ε επίθιεζε ηεο ζεσξίαο ηεο δηπιήο 

θχζεο δελ ζπλεθηηκά ηε θχζε ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην Γίθαην 

ηεο ΔΔ δελ κεηαηξέπεηαη ζε εζληθφ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηηο εζληθέο έλλνκεο 

ηάμεηο (Οδεγίεο) αιιά δηαηεξεί ηνλ ραξαθηήξα ηνπ κε ηελ έλλνηα φηη δελ δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεζεί απφ πξάμε ηνπ εζληθνχ δίθαηνπ. Δπηπξνζζέησο, ε ππεξνρή ηνπ Γηθαίνπ 

ηεο ΔΔ
739

 ζίγεη ηα πληάγκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηελ έλλνηα φηη ηα εζληθά 

ζπληαγκαηηθά δίθαηα εξκελεχνληαη κε θξηηήξην ηνπ Γίθαην ηεο ΔΔ.  

 Γεχηεξε παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη είλαη  

δχζθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο πψο κηα ηδξπηηθή Γηεζλήο πλζήθε (ζεσξία ηεο δηπιήο 

θχζεο) κπνξεί λα έρεη δηπιή θχζε ή λα παξάγεη θαλφλεο πνπ έρνπλ δηπιή θχζε 

(δεπηεξνγελέο Γίθαην ηεο ΔΔ)  Άξα ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εθφζνλ ηα 

Γηαηηεηηθά Γηθαζηήξηα ηεο πλζΥΔ αλαγλσξίδνπλ σο έλα βαζκφ ην δηεζλή 

ραξαθηήξα ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ, γηαηί δελ ην ζπκπεξηιακβάλνπλ ζην δηεζλέο δίθαην 
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(πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο  βάζεη ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 6 ηεο 

πλζΥΔ) αιιά ην ραξαθηεξίδνπλ εζληθφ θαη έηζη απνθεχγνπλ ηε δηθαητθή 

ζχγθξνπζε. 

 Μηα άπνςε ζεσξεί φηη εθφζνλ ηα πληάγκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ ζεσξνχληαη 

εζληθφ δίθαην, πνηνο ν ιφγνο λα επηθπιαρζεί ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ζην Γίθαην ηεο 

ΔΔ; Ζ άπνςε απηή δελ ζπλεθηηκά ην γεγνλφο φηη ηα εζληθά ζπληάγκαηα θαη ην Γίθαην 

ηεο ΔΔ δελ ηαπηίδνληαη. Άξα ε ζπιινγηζηηθή πνπ αλαγλσξίδεη ηελ εηδηθή θχζε ησλ 

ΔΚ ελψ ηαπηφρξνλα ηε ραξαθηεξίδεη εζληθφ δίθαην δελ επζηαζεί.
740

 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη ην ΓΔΔ έρεη ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή εθηίκεζεο ηνπ 

Γηθαίνπ ηεο ΔΔ απφ ηα δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα, πξνθξίλνληαο νπζηαζηηθά ηελ ππεξνρή 

ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ. Αθφκε θαη εάλ εθαξκνζηεί ην Γίθαην ηεο ΔΔ επεηδή ην δεηνχλ 

ηα δηάδηθα κέξε ην δήηεκα ηεο εξκελείαο θαζίζηαηαη θαίξην. Σν ΓΔΔ  δηαηεξεί ην 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα εξκελεχεη ην Γίθαην ηεο ΔΔ. 

  Ζ κφλε ελδεδεηγκέλε ιχζε ζα ήηαλ, εάλ γίλεη απνδεθηή απφ Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην ε πξφηαζε (απφ έλα δηάδηθν κέξνο) λα εθαξκνζηεί ην Γίθαην ηεο ΔΔ σο 

ηκήκα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ην Γηθαζηήξην λα ην εθαξκφζεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δελ πεξηνξίδεη ηε πξνζηαζία ηνπ Δπελδπηή ζε ζρέζε κε ηε πλζΥΔ. 

 

ΗΗ.Β.3 Ο δηθνλνκηθόο ραξαθηήξαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΔΔ ζηε πλζήθε 

γηα ηνλ Δλεξγεηαθό Υάξηε  

 

Σν δήηεκα ηνπ εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ δελ 

πξνθχπηεη κφλν θαηά ην ζηάδην ζχλαςεο ηεο ζπκθσλίαο. Αλ θαη ε ΔΔ θαη ηα Κξάηε 

κέιε έρνπλ ζπκθσλήζεη ζην ζέκα ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, 

παξακέλεη ην εξψηεκα πσο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηίδεηαη κε  ηνλ 

ηξφπν επίιπζεο ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 26 ηεο πλζXE. 

 ην αλσηέξσ πιαίζην, ε ΔΔ ππέβαιε δήισζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 26.3.b (ii) 

ηεο πλζΥΔ, ε νπνία ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηε επίιπζε ησλ 

επελδπηηθψλ δηαθνξψλ. H EE, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν, δελ ζπλαηλεί 

αλεπηθχιαθηα γηα ηελ δεχηεξε παξαπνκπή ηεο επελδπηηθήο δηαθνξάο, φηαλ ν 

επελδπηήο έρεη πξνεγνπκέλσο παξαπέκςεη ηε δηαθνξά ζηα δηθαζηήξηα ή ζηα 
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δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ηνπ δηαθσλνχληνο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, ή έρεη παξαπέκςεη 

ηε δηαθνξά, ζχκθσλα κε θάζε εθαξκνζηέα, ζπκθσλεζείζα δηαδηθαζία επίιπζεο 

δηαθνξψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ν επελδπηήο κπνξεί κφλν κηα θνξά λα παξαπέκςεη ηε 

δηαθνξά ζε δηθαηνδνηηθά ή δηαηηεηηθά φξγαλα. Ζ δήισζε, πνπ ππεβιήζε ζην πιαίζην 

ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ, εξκελεχεη ην ξφιν ηεο ΔΔ, ζε ζρέζε κε ην άξζξν 26. ε 

πξψηε θάζε ε δήισζε εληνπίδεη ηελ επζχλε ζε ζρέζε κε ηε δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ:  

 

«Οη Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο φζν θαη ηα θξάηε κέιε έρνπλ ζπλάςεη ηε πλζήθε γηα ην 

Υάξηε Δλέξγεηαο θαη είλαη σο εθ ηνχηνπ δηεζλψο ππεχζπλεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

αξκνδηφηεηέο».  

 

 Με ηε δήισζε απηή, ε ΔΔ επηιχεη, σο έλα βαζκφ, ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε 

ηα εξσηήκαηα ηεο εζληθφηεηαο ηνπ επελδπηή θαη ην ζέκα ηεο εζσηεξηθήο θαηαλνκήο 

ησλ αξκνδηνηήησλ. Ζ ΔΔ ζα είλαη ππεχζπλε ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη 

ην ίδην ζα ηζρχεη γηα ηα Κξάηε κέιε. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ε ΔΔ δελ έρεη θαηαζέζεη 

δήισζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ Κξαηψλ 

κειψλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. 

Ζ δήισζε ζέηεη ηελ πεξηνξηζκέλε αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔ θαη ησλ Κξαηψλ 

κειψλ. ην πιαίζην ησλ απνθιεηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ, ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζηελ 

ΔΔ, ελψ πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ ζην πεδίν ησλ ζπληξερνπζψλ αξκνδηνηήησλ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ ζπληξερνπζψλ αξκνδηνηήησλ ζα εθαξκνζηεί ε θνηλή επζχλε. Χο εθ 

ηνχηνπ, έλα κέινο ηεο ΔΔ κπνξεί λα νδεγεζεί ζε δηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξάο απφ 

ηνλ επελδπηή ελφο άιινπ κέξνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζεκειηψλεηαη αξκνδηφηεηα 

ηεο ΔΔ. 
741

 

 ε επφκελν κέξνο ηεο δήισζεο εηζάγεηαη κηα δηαδηθαζηηθή ιχζε ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία νη Κνηλφηεηεο (ζήκεξα ε ΔΔ) θαη ηα Κξάηε κέιε ζα θαζνξίδνπλ κεηαμχ 

ηνπο, εάλ είλαη απαξαίηεην, πνηνο ζα είλαη ν θαζνπ ζηηο δηαδηθαζίεο δηαηηεζίαο, πνπ 

έρεη θηλήζεη έλαο επελδπηήο ελφο άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο. ηελ πεξίπησζε 

απηή θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ επελδπηή, νη Κνηλφηεηεο θαη ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε 

κέξε ζα πξνβαίλνπλ ζηνλ πξναλαθεξζέληα θαζνξηζκφ εληφο ηξηάληα εκεξψλ. Ζ 

δηαδηθαζία ζα επηηξέςεη ζηνλ επελδπηή λα πιεξνθνξεζεί, απφ ηελ ΔΔ ή ηα Κξάηε 
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κέιε, πνηνο είλαη αξκφδηνο θαη θαηά πνηνπ ζα ζηξέςεη ηελ πξνζθπγή ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ έρεη πξνβιήκαηα παζεηηθήο λνκηκνπνίεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

είλαη απαξαίηεηε εάλ ππάξρνπλ αζάθεηεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο επζχλεο. 

Χζηφζν, δελ πξνθχπηεη θάπνηα ππνρξέσζε ηνπ επελδπηή λα ζπκβνπιεπζεί ηελ ΔΔ ή 

θαη ηα Κξάηε κέιε αλαθνξηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα, άξα θαη ηνλ θαηαινγηζκφ ηεο 

επζχλεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο δήισζεο ππνδειψλεη ηελ ππνρξέσζε ησλ 

Κξαηψλ κειψλ θαη ηεο ΔΔ λα ζπλεξγάδνληαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε, ηε ζχλαςε αιιά 

θαη ηελ εθαξκνγή κηαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο 

απνξξέεη θαη απφ ηελ αξρή ηεο θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

Κξάηε κέιε θαη ε ΔΔ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

πλζήθεο βάζεη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο.
742

 

 ηε ζπλέρεηα ηεο Γήισζεο, ε ΔΔ ππελζπκίδεη ην ξφιν ηνπ ΓΔΔ ζε ζρέζε κε 

ηελ επίιπζε ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ. Σν άξζξν 26 παξ. 2 ζηνηρ. α απνλέκεη 

δηθαηνδνζία ζηα δηθαζηήξηα ησλ Κξαηψλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηελ επίιπζε ησλ 

επελδπηηθψλ δηαθνξψλ ηεο πλζήθεο. Ζ πλζήθε ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ην 

ΓΔΔ, σο φξγαλν ηεο ΔΔ, είλαη αξκφδην λα εμεηάδεη νπνηνδήπνηε δήηεκα ζρεηηθά κε 

ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηδξπηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί βάζεη απηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ, πνπ έρεη 

ζπλάςεη ε Έλσζε, επίθιεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.  

 Ζ εμεηαδφκελε δήισζε ζεσξεί ην ΓΔΔ σο δηθαζηήξην ή δηνηθεηηθφ 

δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 2(α) ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ απνλέκεη ηελ 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα εξκελεχεη θαη λα εθαξκφδεη ην Γίθαην ηεο ΔΔ. Ζ ΔΔ 

παξέρεη ζηνλ επελδπηή ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθχγεη είηε ζε δηθαζηήξην, είηε ζε 

πξνεγνπκέλσο ζπκθσλεζείζα δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ, είηε ζε δηαηηεζία 

κεηαμχ ηνπ επελδπηή θαη ηνπ θξάηνπο. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο δηαθνξάο ζε 

δηαηηεηηθή δηαδηθαζία, ην ΓΔΔ παξακέλεη ην φξγαλν, ην νπνίν εξκελεχεη ην Γίθαην 

ηεο ΔΔ.  πσο έρεη αλαθεξζεί ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην δελ εθαξκφδεη ην Γίθαην ηεο 

ΔΔ σο δίθαην αιιά σο απνδεηθηηθφ γεγνλφο αιιά αθφκε θαη εάλ ην εθαξκφζεη είλαη 

ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ πσο ζα εθαξκνζηεί ην Γίθαην ηεο ΔΔ απφ έλα δηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην φηαλ εξκελεχεηαη απφ ην ΓΔΔ. Δηδηθφηεξα, ελδερνκέλσο λα δηαηππσζνχλ 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε δηαηάμεηο ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ, σζηφζν, ην 
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Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ζα ην εθαξκφζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, ελψ ην ΓΔΔ ζε 

φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΔ. Αθφκε, φκσο, θαη εάλ ε δηαηηεηηθή απφθαζε πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί ζηελ ΔΔ, δελ ζα εθαξκνζηεί σο πξνο ην δήηεκα ηεο εξκελείαο ηνπ 

Γηθαίνπ ηεο ΔΔ, γηαηί απνθιεηζηηθφ φξγαλν εξκελείαο παξακέλεη ην ΓΔΔ 

 ην πιαίζην ηεο δήισζεο απηήο, ε ΔΔ απνδέρεηαη θαη ηε δπλαηφηεηα 

επίθιεζεο ακέζνπ ηζρχνο ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ ή δηθαζηεξίσλ ηεο ΔΔ. Δπίζεο, 

ππνγξακκίδεηαη ην γεγνλφο φηη νη ΔΚ δελ έρνπλ δψζεη άλεπ φξσλ ηε ζπγθαηάζεζή 

ηνπο γηα ηελ παξαπνκπή κηαο δηαθνξάο ζε δηαηηεζία, δεδνκέλνπ φηη ην λνκηθφ 

ζχζηεκα ηεο ΔΔ πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο άζθεζεο πξνζθπγήο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη έλαο επελδπηήο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ γηα λα αληηθξνχζεη απφθαζε ηνπ ΓΔΔ, αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ηεο 

πλζήθεο. 

 Αλαθνξηθά κε ηε δηεζλή δηαηηεζία αλαθέξεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο 

Κέληξνπ Δπίιπζεο Δπελδπηηθψλ Γηαθνξψλ (International Centre for Settlement of 

Investment Disputes) δελ επηηξέπνπλ ζηηο ΔΚ λα είλαη δηάδηθνη ζε απηήλ. Δπηπιένλ, νη 

δηαηάμεηο ηεο πξφζζεηεο δηεπθφιπλζεο  ηεο ζχκβαζεο ICSID δελ επηηξέπνπλ ζηηο 

Κνηλφηεηεο λα ηηο επηθαινχληαη. Οπνηαδήπνηε δηαηηεηηθή απφθαζε εηο βάξνο ησλ 

Κνηλνηήησλ ζα ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Κνηλφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 8
743

 ηεο πλζΥΔ.  ην 

πιαίζην απηφ νη επελδπηέο, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επέλδπζε ζην πιαίζην ηνπ 

Δλεξγεηαθνχ Υάξηε εληφο ηεο ΔΔ ζα έρνπλ ζηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα 

πεξηνξηζκέλα κέζα δηαηηεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ. 

 ην ζεκείν απηφ ρξήζηκν είλαη λα ηνληζηεί πψο αληηιακβάλεηαη ην ΓΔΔ ηηο 

δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνπλ ην Γίθαην ηεο ΔΔ.  Σν πξφβιεκα αλαθνξηθά 

κε ηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο έρεη απαζρνιήζεη ην ΓΔΚ ζε 

επίπεδν Κξαηψλ κειψλ. ηελ ππφζεζε ΜΟX PLANT, ην ΓΔΔ εμέηαζε ην αλσηέξσ 

δήηεκα κε αθνξκή ηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία κεηαμχ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη 

Ηξιαλδίαο ζην πιαίζην ηεο ΓΘ. Σν ΓΔΔ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε αλαγλψξηζε 

φηη ε Ηξιαλδία, θηλψληαο δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο δηεπζεηήζεσο ησλ 

δηαθνξψλ πνπ πξνβιέπεη ε ΓΘ, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ελεκεξψζεη θαη λα 
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δηαβνπιεπζεί κε ηα αξκφδηα θνηλνηηθά φξγαλα, παξέβε ηελ ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο 

πνπ ππέρεη απφ ηα άξζξα 10 ΔΚ θαη απφ ην άξζξν 292 ΔΚ. 

 Χζηφζν, είλαη δχζθνιν λα δερηεί θαλείο φηη ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε 

δηαηππψλεη απαγφξεπζε ζρεηηθά κε ηηο δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ πξνθχπηνπλ ζην 

πιαίζην ΓΔ αιιά θαη ηεο πλζΥΔ. 

 Πξψηνλ, δηφηη ε Ηξιαλδία ζηελ αλσηέξσ απφθαζε επηθαιέζηεθε, ξεηψο, δχν 

Οδεγίεο ηεο ΔΚ, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαληίξξεηα θαλφλεο ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ. ην 

πιαίζην, φκσο ησλ ΓΔ εθείλν πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ  ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ΓΔ. Δάλ ε εξκελεία δηαθέξεη ην δήηεκα απηφ απνηειεί δήηεκα 

ηεξαξρίαο θαη ζρέζεο Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηθαίνπ ηεο ΔΔ θαη φρη δήηεκα 

απαγφξεπζεο ησλ δηαηηεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Γεχηεξνλ, ε αλσηέξσ απφθαζε αλαθέξεηαη ζε δηαθνξά κεηαμχ θξαηψλ, ελψ 

νη επελδπηηθέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ κεηαμχ επελδπηή θαη θξάηνπο ππνδνρήο 

 Χζηφζν, εθείλν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε ΔΔ, ζε έλα γεληθφηεξν 

πιαίζην, δελ επηζπκεί ηηο δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο γηαηί δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηθαίνπ ηεο Έλσζεο.  

 

ΗΗ. Β. 4 Άκεζε Ηζρύο ηωλ δηαηάμεωλ ηεο πλζΥΔ 

 

ην δηεζλέο δίθαην, νη δηεζλείο ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο θαηαξρήλ αθνξνχλ κφλν 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε - θξάηε θαη φρη ηνπο πνιίηεο ηνπο.
744

 ηελ πεξίπησζε ηεο 

ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο, ε αλσηέξσ αξρή δηαθνξνπνηείηαη θαζφζνλ ε έλλνκε ηάμε 

ηεο ΔΔ απνηειεί κηα απηφλνκε έλλνκε ηάμε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα Κξάηε κέιε 

αιιά θαη νη ηδηψηεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα).
745

 Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΔΔ, 

πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηε δηεζλή έλλνκε ηάμε απνηειεί ε άκεζε ηζρχο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο ΔΔ, πνπ αλεπξίζθνληαη ζηηο πεγέο ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ.
746

 Άκεζε ηζρχο 
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 Υξήζηκν είλαη λα ηνληζηεί φηη ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν θαλφλα, φπνπ ν ηδηψηεο 

απνηειεί άκεζν ππνθείκελν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 
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1191.  
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 Γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ακέζνπ ηζρχνο ή ακέζνπ απνηειέζκαηνο ζεκειηψδεο είλαη ε απφθαζε ΓΔΚ 

απφθαζε ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ 1963, Τπφζεζε  C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie 

Onderneming van Gend & Loos θαηά Nederlandse administratie der belastingen, πιι 1954-1964, 

ζει. 863. ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε νξίδνληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ κηα δηάηαμε 

λα θξηζεί φηη έρεη άκεζε ηζρχ. Δηδηθφηεξα α) Ζ δηάηαμε δελ πξέπεη λα απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηα 

Κξάηε -κέιε αιιά λα δηεηζδχεη ζηελ έλλνκε ζθαίξα ηνπ ηδηψηε. 
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(ή άκεζν απνηέιεζκα) απνηειεί ε δπλαηφηεηα επίθιεζεο δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο 

ΔΔ ελψπηνλ ησλ εζληθψλ θαη δηθαζηεξίσλ ηεο ΔΔ.
747

 Δηδηθφηεξα, ν επαξθψο 

δηαπιαζκέλνο θνηλνηηθφο θαλφλαο παξάγεη άκεζα απνηειέζκαηα αθφκε θαη εάλ 

ειιείπνπλ νξηζκέλεο ξπζκηζηηθέο ζπκπιεξψζεηο ζε θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Με 

ην εξγαιείν ηεο ακέζνπ ηζρχνο θαζίζηαηαη εθηθηή ε απαξαίηεηε, γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο, νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ν 

έιεγρνο ησλ Κξαηψλ κειψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ (ζπαληφηεξα) σο πξνο ηελ 

ηήξεζε ηνπ  δηθαίνπ ηεο ΔΔ.  

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ακέζνπ ηζρχνο δηεζλψλ ζπκθσληψλ, ζεκειηψδεο 

ζεσξείηαη ε απφθαζε International Fruit Company, ζηελ νπνία εμεηάζηεθε ην δήηεκα 

ηεο ακέζνπ ηζρχνο δηαηάμεσλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ.
748

 

χκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο, νη 

πξνζθεχγνπζεο
749

 αηηήζεθαλ ηελ αθχξσζε απνθάζεσο, πνπ εμέδσζε ε Δπηηξνπή 

βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 459/70, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή αξλήζεθε ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ γηα ηελ εηζαγσγή επηηξαπέδησλ κήισλ, πξνεξρνκέλσλ απφ ηξίηεο 

ρψξεο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε εμεηάζηεθε ην δήηεκα εάλ νη δηαηάμεηο ηεο GATT 

(θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν XI) γελλνχλ ππέξ ησλ πνιηηψλ ηεο Κνηλφηεηαο, ην δηθαίσκα 

λα ηηο επηθαινχληαη ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζβάινπλ ην θχξνο κηαο 

θνηλνηηθήο πξάμεσο. Σν Γηθαζηήξην εμέηαζε ην αλσηέξσ δήηεκα δηεξεπλψληαο ην 

πλεχκα, ηελ νηθνλνκία θαη ηε δηαηχπσζε ηεο GATT.
750

 Σν ΓΔΚ δηαπίζησζε φηη ε 

GATT ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεγάιε ειαζηηθφηεηα ησλ δηαηάμεψλ ηεο, ηδίσο ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηηο δπλαηφηεηεο παξεθθιίζεσο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο.
751

  

Δπηπξνζζέησο, εμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν επηιχζεσο ησλ δηαθνξψλ ζην πιαίζην 

ηεο GATT, δηαπίζησζε φηη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο έγγξαθεο 

παξάζηαζεο, έξεπλεο ζπλνδεπφκελεο απφ ζπζηάζεηο, δηαβνπιεχζεηο ή απνθάζεηο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνπζηνδνηήζεσο νξηζκέλσλ 

                                                                                                                                            
β) Ζ δηάηαμε ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη λα κελ πεξηέρεη φξνπο σο πξνο ηελ εθαξκνγήο ηεο. Γειαδή 

απηή λα κελ εμαξηάηαη απφ πξάμε ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 
747

 Δ. Ρ. αρπεθίδνπ, Δπξσπατθφ Γίθαην, Δθδφζεηο άθθνπιαο Αζήλα Θεζζαινλίθε 2013, ζει. 488.  
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 ΓΔΚ απφθαζε ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1971, πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-21-24/72, International 

Fruit Company θ.ιπ. θαηά Produktschap voor Groenten en Frui., πιι. 1972-1973, ζει. 279. 
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 Πξνζθεχγνπζεο ήηαλ: International Fruit Company NV (ππφζεζε 21/72), Kooy Rotterdam 

NVΡφηηεξληακ (ππφζεζε 22/72), Velleman en Tas NV (ππφζεζε 23/72), Jan van den Brink's Im-en 

Exporthandel NV (ππφζεζε 24/72). 
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π. παξ. ζθ. 20. 
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 π. παξ. ζθ. 21. 
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ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα αλαζηέιινπλ έλαληη άιισλ ηελ εθαξκνγή θάζε 

παξαρσξήζεσο ή άιιεο ππνρξεψζεσο, πνπ πεγάδεη απφ ηε ΓΓΔ.
752

 Σν Γηθαζηήξην 

θαηέιεμε φηη ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο GATT δελ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ακέζνπ ηζρχνο ησλ δηαηάμεψλ ηεο.  

Με ην δήηεκα ηεο ακέζνπ ηζρχνο δηαηάμεσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ 

αζρνιήζεθε ην ΓΔΚ ζηελ ππφζεζε Kupferberg.
753

 χκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο, ην εζληθφ δηθαζηήξην ππέβαιε 

πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα, σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 95 ηεο ΔΟΚ θαη ηνπ 

άξζξνπ 21, πξψηε παξάγξαθνο
754

, ηεο πλζήθεο κεηαμχ ηεο ΔΟΚ θαη ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Πνξηνγαιίαο, ε νπνία ππεγξάθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 22 Ηνπιίνπ 

1972.
755

 

Αληίδηθνη ζηελ θπξία δίθε ήηαλ έλαο γεξκαλφο εηζαγσγέαο θαη ην Κεληξηθφ 

Σεισλείν ηνπ Mainz. Αληηθείκελν ηεο δίθεο ήηαλ ην χςνο ηνπ νλνκαδφκελνπ 

«εμηζσηηθνχ θφξνπ κνλνπσιίνπ»  πνπ επεβιήζε ζε θνξηίν νίλσλ πξνεξρνκέλσλ απφ 

ηελ Πνξηνγαιία. 

Σν λνκηθφ δήηεκα πνπ ηέζεθε απφ ην αξκφδην εζληθφ δηθαζηήξην ήηαλ αλ ν 

Γεξκαλφο εηζαγσγέαο δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ην άξζξν 21, ζηελ πξνζθπγή πνπ 

άζθεζε ελψπηνλ ησλ γεξκαληθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηεο απφθαζεο ησλ θνξνινγηθψλ 

αξρψλ. Σν ΓΔΚ, ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, λνκνιφγεζε ππέξ ηεο ακέζνπ ηζρχνο 

ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 21 δηαηππψλνληαο ηελ θξίζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε 

επηβάιιεη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηελ αλεπηθχιαθηε ππνρξέσζε λα κελ εηζάγνπλ 

δηαθξίζεηο ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα. Δπηπξνζζέησο, ην ΓΔΚ δηαπίζησζε φηη ε 

ππνρξέσζε απηή εμαξηάηαη απφ ηελ απιή δηαπίζησζε, φηη ηα πξντφληα πνπ 

ππφθεηληαη ζε νξηζκέλν ζχζηεκα θνξνινγίαο είλαη νκνεηδή θαη ηεο νπνίαο ηα φξηα 

πξνθχπηνπλ απεπζείαο απφ ην αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο. χκθσλα κε ηελ θξίζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ: 

« Απφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ζθέςεσλ πξνθχπηεη φηη νχηε ε θχζε νχηε ε νηθνλνκία 

ηεο ζπκθσλίαο πνπ ζπλήθζε κε ηελ Πνξηνγαιία δχλαληαη λα παξεκπνδίδνπλ ηνπο 
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 π. παξ. ζθ. 25. 
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 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 26εο Οθησβξίνπ 1982, Τπφζεζε C-104/81, Hauptzollamt Mainz θαηά C.A. 

Kupferberg & Cie KG a.A, πιι..1982, ζει. 3641. 
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 Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία ζπλήθζε θαη εγθξίζεθε εμ νλφκαηνο ηεο Κνηλφηεηαο κε ηνλ Καλνληζκφ 

2844/72 ηνπ πκβνπιίνπ. 
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επηρεηξεκαηίεο λα επηθαινχληαη ηηο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ ηεο Κνηλφηεηνο. Σν δήηεκα βεβαίσο αλ κία ηέηνηα δηάηαμε είλαη 

αλεπηθχιαθηε θαη επαξθψο ζαθήο γηα λα έρεη άκεζν απνηέιεζκα εμεηάδεηαη ζην πιαίζην 

ηεο ζπκθσλίαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη. Γηα λα δνζεί απάληεζε ζην πξνδηθαζηηθφ 

εξψηεκα πεξί ηνχ ακέζνπ απνηειέζκαηνο ηνπ άξζξνπ 21, πξψηε παξάγξαθνο, ηεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηνο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, πξέπεη, επνκέλσο, λα 

αλαιπζεί πξψηα η διάηαξη αςηή ςπό ηο θώρ ηόζο ηού ανηικειμένος και ηού ζκοπού 

ηηρ ζςμθωνίαρ αςηήρ, όζο και ηος όλος πεπιεσομένος ηηρ.
756

» 

 πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο αλσηέξσ δχν απνθάζεηο πξνθχπηεη φηη ζην πεδίν 

ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ, ην ΓΔΔ αλαγλψξηζε άκεζε ηζρχ, θπξίσο, ζηηο ζπκθσλίεο 

ζπλδέζεσο θαη εηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο, ελψ ζην πιαίζην ηεο GATT, πνπ απνηεινχζε 

θαη απνηειεί κηα ζεκειηψδε δηεζλή ζπλζήθε ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, αξλήζεθε ηελ 

αλαγλψξηζε ακέζνπ ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο GATT. Ζ λνκηθή ζπιινγηζηηθή ηνπ 

ΓΔΚ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηε κεγάιε επθακςία θαη ελδνηηθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ θαη απφ ην ζχζηεκα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. 

 

ΙΙ.Β.4.1 Άμεςο ενδοκοινοτικό αποτέλεςμα μετά την ίδρυςη του ΠΟΕ 

 

 Ζ αλσηέξσ πάγηα λνκνινγηαθή ζέζε ηνπ ΓΔΚ πεξηνξίζηεθε κε δχν 

απνθάζεηο ηνπ, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990. Ζ πξψηε απφθαζε ήηαλ ε απφθαζε Fediol.
757

Ζ εηαηξία Fediol πξνζέθπγε 
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van Justitie, πιι. 1990, ζει. Η-3461· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 2αο Μαξηίνπ 1999, Τπφζεζε C-416/96, Nour 

Eddline El-Yassini θαηά Secretary of State for Home Department, πιι. 1999, ζει. I-01209· ΓΔΚ 
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Department θαηά  Abdulnasir Savas, πιι. 2000, ζει I-02927· ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 27εο επηεκβξίνπ 

2001, Τπφζεζε C-63/99, The Queen/Secretary of State for the Home Department, θαηά Wieslaw 

Gloszczuk θαη Elzbieta Gloszczuk, πιι. 2001, ζει. I-06369· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 12εο Απξηιίνπ 2005, 

Τπφζεζε C-265/03, Igor Simutenkov θαηά Ministerio de Educación y Cultura θαη Real Federación 

Española de Fútbol, πιι. 2005, ζει. I-02579· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006, Τπφζεζε C-

97/05, Mohamed Gattoussi θαηά Stadt Rüsselsheim, πιι. 2006, ζει. I-11917. 
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 ΓΔΚ απφθαζε ηεο 22αο Ηνπλίνπ 1989, Τπφζεζε C-70/87, Fédération de l'industrie de l'huilerie de 
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ελψπηνλ ηνπ ΓΔΚ θαηά κηαο απφθαζεο ηεο Eπηηξνπήο, πνπ αθνξνχζε έλα θαλνληζκφ 

ηεο Κνηλφηεηαο, ν νπνίνο ίδξπε έλα θαηλνχξην φξγαλν εκπνξηθήο πνιηηηθήο. Σν 

φξγαλν απηφ επέηξεπε ζηελ Δπηηξνπή λα αληηδξά ζε αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο 

ηξίησλ θξαηψλ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ ληάκπηλγθ θαη ησλ επηδνηήζεσλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ήηαλ αληίζεηε κε ηελ εξκελεία, πνπ έδηλε ε Δπηηξνπή ζηελ 

έλλνηα ηεο αζέκηηεο εκπνξηθήο πξαθηηθήο, ελψ ν θαλνληζκφο παξέπεκπε ζηηο αξρέο 

ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ δηθαίνπ. πσο πξνέθπςε, ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο 

παξέπεκπε ζε αξρέο  πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε G.A.T.T.. Σν ΓΔΚ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ζεψξεζε φηη δελ πξφθεηηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο πξάμεσο ηεο 

Κνηλφηεηαο κε θξηηήξην ηηο δηαηάμεηο ηεο G.A.T.T. αιιά γηα ην εάλ ε Δπηηξνπή 

εθαξκφδεη ηελ παξαπνκπή,  πνπ ν ίδηνο ν θαλνληζκφο πεξηέρεη. Σν ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ην Γηθαζηήξην θαηέιεμε ζην εμήο 

ζπκπέξαζκα: φηαλ κηα θνηλνηηθή πξάμε παξαπέκπεη ξεηά θαη εηδηθά ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηεο  G.A.T.T., αλήθεη ζηελ εμνπζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα 

ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα κηαο θνηλνηηθήο πξάμεο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο  GATT.  

 Μηα δεχηεξε εμαίξεζε δεκηνπξγήζεθε, λνκνινγηαθά, ζηελ ππφζεζε C-

69/89
758

 Nakajima All Precision Co. Ltd θαηά πκβνπιίνπ. Ζ εηαίξα Nakajima 

πξνζέθπγε θαηά ηνπ θαλνληζκνχ, πνπ αθνξνχζε ηελ άκπλα θαηά ησλ εηζαγσγψλ, πνπ 

απνηεινχλ ληάκπηλγθ θαη αληηθείκελν επηδνηήζεσλ απφ θξάηε, πνπ βξίζθνληαλ εθηφο 

ηεο ΔΚ Δπίζεο, πξνζέθπγε θαη θαηά ηνπ θαλνληζκνχ πνπ επέβαιιε κέηξα αληη-

ληάκπηλγθ ζε εθηππσηέο εηζαγφκελνπο απφ ηελ Ηαπσλία. Ο πξψηνο θαλνληζκφο είρε 

εθδνζεί κε βάζε ηνλ θψδηθα αληηληάκπηλγθ, πνπ είρε ππνγξαθεί ζηα πιαίζηα ηεο 

GATT.  Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνέβαιε, ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ήηαλ φηη ν πξψηνο θαλνληζκφο ήηαλ αληίζεηνο κε ηνλ θψδηθα 

αληηληάκπηλγθ. Σν Γηθαζηήξην  ππνζηήξημε φηη ε GATT  δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

επίθιεζεο ηεο, σο θξηηεξίνπ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ελφο θνηλνηηθνχ θαλνληζκνχ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φκσο, ζεψξεζε φηη ν Καλνληζκφο, πνπ εθδφζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ππάξρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο Κνηλφηεηαο, θαη ζηε 

                                                 
758 ΓΔΚ απφθαζε ηεο 7εο Μαΐνπ 1991, Τπφζεζε C-69/89, Nakajima All Precision Co. Ltd θαηά 
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ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηέο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κψδηθα Αληηληάκπηλγθ, απνηειεί 

δηεζλήο ππνρξέσζε θαηά ην Γίθαην ηεο ΔΔ. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

ηήξεζε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηα φξγαλα ηεο Κνηλφηεηαο, ην Γηθαζηήξην 

κπνξεί λα ειέγμεη ηε «κεηαθνξά» απηή κε βάζε ην αξρέηππν, δειαδή ηελ G.Α.Σ.Σ. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο ακέζνπ ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Υάξηε, ζα πξέπεη λα εληνπίζνπκε ηηο απφςεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζην πιαίζην κηαο 

άιιεο κηθηήο ζπκθσλίαο, ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ ΠΟΔ. ηελ ππφζεζε Πνξηνγαιία 

θαηά πκβνπιίνπ,
759

 ε Πνξηνγαιία άζθεζε πξνζθπγή ζην ΓΔΚ κε αίηεκα ηελ 

αθχξσζε ηεο απφθαζεο 96/386/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ αθνξνχζε ηε ζχλαςε 

κλεκνλίσλ ζπκθσλίαο κεηαμχ Κνηλφηεηαο θαη Παθηζηάλ θαη κεηαμχ Κνηλφηεηαο θαη 

Ηλδίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ. Χο 

επηρείξεκα, ε Πνξηνγαιία πξνέβαιε ηελ αληίζεζε δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο κε 

θαλφλεο θαη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ΠΟΔ, ελψ έδσζε βάξνο ζηηο νπζηψδεηο αιιαγέο, 

πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηνλ ΠΟΔ ζε ζρέζε κε ηελ G.A.T.T, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη 

ηελ άπνςε ηεο φηη ε ήδε δηακνξθσζείζα λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ, ζρεηηθά κε ην άκεζν 

απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο, έπξεπε λα αιιάμεη. 

Σν Γηθαζηήξην αλαγλψξηζε ζεκαληηθέο αιιαγέο, πνπ έρνπλ ζπληειεζζεί ζηνλ 

θχθιν ζπλνκηιηψλ ηεο Οπξνπγνπάεο, θαη εηδηθά ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

επίιπζεο δηαθνξψλ, πνπ αλαδχεηαη εληζρπκέλν θαη κε «δηθαζηεξηαθφ» ραξαθηήξα, 

αιιά απέξξηςε ην επηρείξεκα ηεο Πνξηνγαιίαο ηνλίδνληαο φηη: 

α. Σν ζχζηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκθσλίεο απηέο εμαθνινπζεί λα 

επηθπιάζζεη ζεκαληηθή ζέζε ζηηο κεηαμχ ησλ κεξψλ δηαπξαγκαηεχζεηο, αθφκε θαη 

ζην ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξψλ, φπνπ έπεηηα απφ κηα απφθαζε ηνπ Πάλει ή ηνπ 

Δθεηείνπ, πάιη ηα εκπιεθφκελα θξάηε κέιε νθείινπλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ γηα ηελ 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο
760

· 

β. Οη πκθσλίεο ηνπ ΠΟΔ, ζηηο νπνίεο αθφκε απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ε 

αξρή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ βάζεη ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ησλ ακθίδξνκσλ 

πιενλεθηεκάησλ, δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο, πνπ δεκηνπξγνχλ 

                                                 
759 ΓΔΚ απφθαζε ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1999, Τπφζεζε C-149/96, Πνξηνγαιία θαηά πκβνπιίνπ, πιι. 

1999, ζει. I-08395. Γεληθφηεξα  P. Mengozzi, La Cour de justice et l'applicabilité des règles de l'OMC 

en droit communautaire à la lumière de l'affaire Portugal c. Conseil, Revue du droit de l'Union 

européenne 2000, Σεχρνο 3, ζει. 509-522
. 
 A. Desmedt, European Cour of Justice on the Effect of 

WTO Agreements in the EC Legal Order, Legal Issues of Economic Integration 2000, Σφκνο 27, 

Σεχρνο 1, ζει. 93-101
.
 A. G. Zonnekeyn, The Status of the WTO Agreements in the E.C. Legal Order 

After the Portuguese Textiles Case, International Trade Law & Regulation 2000, Σφκνο 34, ζει.42-47. 
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 π. παξ. ζθ. 36.  
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ζρέζεηο νινθιήξσζεο κε ηελ Κνηλφηεηα
761

 εκαληηθφ, επίζεο, δελ είλαη κφλν λα 

δηαπηζησζνχλ δηαηάμεηο ησλ πλζεθψλ, πνπ παξέρνπλ αξκνδηφηεηα αιιά θαη λα 

δηαγλσζζεί ε δπλαηφηεηα ηεο ΔΔ λα  αζθήζεη ηελ εμσηεξηθή αξκνδηφηεηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο θαη ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ· 

γ. Σν γεγνλφο φηη νη ζπνπδαηφηεξνη νηθνλνκηθνί εηαίξνη ηεο Κνηλφηεηαο 

αξλνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ άκεζν απνηέιεζκα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Ο.Δ. Αλ ε 

Κνηλφηεηα αλαγλψξηδε άκεζν απνηέιεζκα ζα βξηζθφηαλ ζε δπζκελέζηεξε 

δηπισκαηηθή θαη εκπνξηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο 

ηεο
762, 763 

· 

δ. Παξφια ηα παξαπάλσ, αθελφο νη θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ δεζκεχνπλ ηελ 

Κνηλφηεηα, ηεο νπνίαο νη πξάμεηο πξέπεη λα εξκελεχνληαη ππφ ην θσο απηφ θαη 

αθεηέξνπ ε λνκηκφηεηα πξάμεσλ ηεο Κνηλφηεηαο κπνξεί λα θξηζεί κε βάζε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ εάλ ηζρχεη κηα απφ ηηο δχν ήδε αλαθεξζείζεο εμαηξέζεηο, ήηνη:  

«Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφζεζε ηεο Κνηλφηεηαο ήηαλ λα εθπιεξψζεη κηα 

εηδηθή ππνρξέσζε πνπ αλαιήθζεθε ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

θνηλνηηθή πξάμε, ξεηψο, παξαπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ησλ ζπκθσληψλ ΠΟΔ, 

ελαπφθεηηαη ζην Γηθαζηήξην λα ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο πξάμεσο 

κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ».
764

  

 ηελ ππφζεζε FIAMM
765

 ηέζεθε εθ λένπ ην δήηεκα ηεο ακέζνπ ηζρχνο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ΠΟΔ. H ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ΔΚ θαη ησλ ΖΠΑ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ θαζεζηψο εηζαγσγήο κπαλαλψλ πνπ 

ηέζεθε ζε ηζρχ κε ηνλ Καλνληζκφ 404/93
766

 γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ηεο αγνξάο ζηνλ 

ηνκέα ηεο κπαλάλαο. ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο, ζην πιαίζην ηνπ 

ΠΟΔ, ην ΟΔΓ δηαπίζησζε, ζηηο 25 επηεκβξίνπ 1997, φηη ην ελ ιφγσ θαζεζηψο 

εκπνξίαο κε ηα ηξίηα θξάηε, θαζφζνλ πεξηειάκβαλε πξνηηκεζηαθέο δηαηάμεηο ππέξ 

ησλ κπαλαλψλ θαηαγσγήο θξαηψλ ΑΚΔ, ήηαλ αζχκβαην πξνο ηηο ζπκθσλίεο ΠΟΔ 

                                                 
761

 π. παξ ζθ. 42.  
762

 π. παξ. ζθ. 43.  
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 Μ. Γ. Υξπζνκάιιεο, ΓΔΚ Απφθαζε ηεο 23.11.1999, Τπφζεζε C-149/96, Πνξηνγαιία/πκβνπιίνπ,  

πιι. Ννκ. 1999 I-08395, ρφιην, Digesta 2004, ζει. 357. 
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 π. παξ. ζθ. 49.  
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 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 9εο επηεκβξίνπ 2008, πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-120/06 P θαη C-121/06 

P, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) θαη Fabbrica italiana 

accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC (C-120/06 P), Giorgio Fedon & Figli SpA θαη 

Fedon America, Inc. (C-121/06 P) θαηά πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο θαη Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πιι. 2008, ζει. I-06513. 
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 Καλνληζκφο (ΔΟΚ) 404/93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 1993 γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε 

ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο κπαλάλαο (ΔΔ L 47 ηεο 25.2.1993, ζ. 1 - 11). 
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θαη ζπλέζηεζε ζηελ Κνηλφηεηα λα ζπκκνξθσζεί πξηλ απφ ηελ εθπλνή εχινγεο 

πξνζεζκίαο, πνπ έιεγε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1999. Οη αλαηξεζεηνχζεο εηαηξίεο, FIAMM 

θαη FEDON αηηήζεθαλ, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο (άξζξα 235 θαη 288 ΔΚ) πνπ 

ππέζηεζαλ ιφγσ ηεο απμήζεσο ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, πνπ επέβαιαλ ζηα 

πξντφληα ηνπο, απφ ηηο 19 Απξηιίνπ 1999 κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2001, νη ακεξηθαληθέο 

αξρέο, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα πνπ δφζεθε απφ ην ΟΔΓ, θαηφπηλ ηεο δηαπηζηψζεσο ηεο 

αζπκβαηφηεηαο ηνπ θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο εηζαγσγήο κπαλαλψλ πξνο ηηο ζπκθσλίεο 

ΠΟΔ. 

Σν Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη, «φπσο θαη νη νπζηαζηηθνί θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ, 

κηα ζχζηαζε ή κηα απφθαζε ηνπ ΟΔΓ κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε κε ηήξεζε ησλ ελ 

ιφγσ θαλφλσλ δελ είλαη, αλεμάξηεηα απφ ην αθξηβέο λνκηθφ πεξηερφκελν πνπ είλαη 

ζχκθπην κε κηα ηέηνηα ζχζηαζε ή απφθαζε, ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη ππέξ ησλ ηδησηψλ 

δηθαίσκα λα επηθαινχληαη ηελ ελ ιφγσ ζχζηαζε ή απφθαζε ελψπηνλ ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαζηή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

θνηλνηηθψλ νξγάλσλ».
767

  

Δπηπξνζζέησο, ην Γηθαζηήξην ζεψξεζε φηη ε θχζε ησλ ζπκθσληψλ ηνπ ΠΟΔ, 

θαζψο επίζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επθακςίαο θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο πνπ ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ δελ έρνπλ κεηαβιεζεί. Σα θνηλνηηθά φξγαλα δηαηεξνχλ, ηδίσο, έλα 

πεξηζψξην εθηηκήζεσο θαη δηαπξαγκαηεχζεσο έλαληη ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηνπο, 

φζνλ αθνξά ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνο εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ 

απνθάζεσο ή ζπζηάζεσο θαη ην πεξηζψξην απηφ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί. Βάζεη ησλ 

αλσηέξσ ιφγσλ, ην Γηθαζηήξην θαηέιεμε φηη νη δηαηάμεηο ηεο GATT ηνπ 1994, ησλ 

νπνίσλ ε παξάβαζε δηαπηζηψζεθε απφ ην ΟΔΓ, δελ δεκηνπξγνχλ ππέξ ησλ ηδησηψλ 

δηθαηψκαηα, πνπ απηνί κπνξνχλ λα επηθαινχληαη απεπζείαο ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ.
768

  

 

ΙΙ.Β.4.2  Άμεςη Ιςχύσ τησ Συνθήκησ για τον Ενεργειακό Χάρτη  

 

Δλψ ε πλζήθε παξέρεη κέζα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, έλαο ηδηψηεο 

ελφο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο κπνξεί λα πξνηηκήζεη λα επηθαιεζηεί δηαηάμεηο ηεο 

πλζήθεο ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ. ην πιαίζην απηφ θαη δεδνκέλνπ φηη ε 
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 π. παξ. ζθ. 129. 
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 π. παξ. ζθ. 130-132. 
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ΔΔ απνηειεί ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζήθεο (ε νπνία απνηειεί κηθηή ζπκθσλία 

θαηά ην δίθαην ηεο ΔΔ) ζα πξέπεη λα δηαπηζησζεί: 

Πξψηνλ, εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ή ε βνχιεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα 

ζεσξήζεη φηη νη δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε ηζρχ θαη  

Γεχηεξνλ, πνηεο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε,  

κπνξνχλ λα ηχρνπλ ακέζνπ ηζρχνο ελψπηνλ ηνπ εζληθνχ ή ελσζηαθνχ λνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κε ηελ έλλνηα φηη πιεξνχλ ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά. 

 Αλαθνξηθά κε ην πξψην δήηεκα, ε πξναλαθεξζείζα λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ έρεη 

θαηαδείμεη ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ αλαγλψξηζε ακέζνπ ηζρχνο 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ κηθηψλ ζπκθσληψλ. Ζ ΔΔ δελ έρεη απνθιείζεη ηε δπλαηφηεηα 

ακέζνπ ηζρχνο ζηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ ζηε δήισζε πνπ ππέβαιε αλαθνξηθά κε ην 

άξζξν 26 παξ. 3 ζηνηρείν 2 ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη «ην ΓΔΔ,
769

 σο φξγαλν ηεο ΔΔ, 

είλαη αξκφδην λα εμεηάδεη νπνηνδήπνηε δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηδξπηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ πξάμεσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί βάζεη απηψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ πνπ έρεη ζπλάςεη ε Έλσζε, επίκληζη 

ηων οποίων μποπεί να γίνει ςπό οπιζμένερ ζςνθήκερ ενώπιoν ηος Δικαζηηπίος». Ζ 

παξαπάλσ δήισζε απνηππψλεη ηελ απνδνρή, απφ ηελ ΔΔ, ηεο δπλαηφηεηαο 

επίθιεζεο δηαηάμεσλ ελψπηoλ ησλ εζληθψλ θαη δηθαζηεξίσλ ηεο ΔΔ, γεγνλφο φκσο 

πνπ δε ζπκβαδίδεη κε ηε ζηάζε ηνπ ΓΔΔ. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ζεσξείηαη πηζαλφ λα 

αλαγλσξηζηεί άκεζε ηζρχο ζηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ. 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν δήηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη 

ππνζεηηθφ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί πνηεο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

άκεζν απνηέιεζκα ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα, πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε 

λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ(ΓΔΔ) αλαθνξηθά κε ην άκεζν απνηέιεζκα ησλ δηεζλψλ 

ζπκθσληψλ. 

Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηα, πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ ζσξεπηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνδερηνχκε άκεζε 

ηζρχ δηαηάμεσλ δηεζλνχο ζπλζήθεο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ. 

Έηζη ινηπφλ: 

 Θα πξέπεη λα πξφθεηηαη γηα δηάηαμε ζαθή, ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε, 

πνπ ζα δηεηζδχεη ζηελ έλλνκε ζθαίξα ησλ ηδησηψλ· 
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 Γήισζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην 
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 Θα πξέπεη επίζεο λα εμεηάδεηαη ην πεξηερφκελν, ν ζθνπφο θαη ην 

γεληθφηεξν πιαίζην κηαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο· 

 Θα πξέπεη λα έρεη αλαιεθζεί απφ ηελ ΔΔ θαη απφ ηα Κξάηε κέιε 

εηδηθή ππνρξέσζε ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ ή ε θνηλνηηθή πξάμε λα 

παξαπέκπεη ξεηψο ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, 

πξνθεηκέλνπ ην Γηθαζηήξην λα ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο ζρεηηθήο 

θνηλνηηθήο πξάμεσο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο πλζήθεο. 

 

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε εηδηθφηεξε αλάιπζε ησλ άξζξσλ ηεο πλζΥΔ, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάγλσζε ηνπ άκεζνπ απνηειέζκαηνο, ζην πιαίζην ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Υάξηε, απνηειεί δχζθνιν θαη εξηδφκελν εγρείξεκα, κε ηελ έλλνηα φηη 

δελ ππάξρεη ζρεηηθφ λνκνινγηαθφ πξνεγνχκελν. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ άκεζν απνηέιεζκα κπνξεί λα δηαγλσζζεί ζηηο 

δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ
770

 αιιά θαη ζε δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε πνπ 

εμεηδηθεχνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ ηίζεηαη ε ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε ππνρξέσζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ λα παξέρνπλ ίζε θαη δίθαηε κεηαρείξηζε ζηηο επελδχζεηο ησλ 

επελδπηψλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
771

 Δπίζεο, δηαηππψλεηαη κε ηξφπν 

απαγνξεπηηθφ ε ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα κελ ζίγνπλ, κε θαλέλα 

ηξφπν, ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ, ηε δηαρείξηζε, ζπληήξεζε, 

ρξήζε, εθκεηάιιεπζε ή δηάζεζή ηνπο κε παξάινγα θαη άληζα κέηξα. Με 

απαγνξεπηηθφ ηξφπν ηίζεηαη θαη ε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα κελ κεηαρεηξίδνληαη 

επελδπηέο κε ηξφπν ιηγφηεξν επλντθφ απφ εθείλν, πνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ.  

 Οη ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεπελδπηηθφ ζηάδην (πξνψζεζε ησλ 

επελδχζεσλ) δελ δχλαηαη λα ηχρνπλ ακέζνπ ηζρχνο, δηφηη εδξάδνληαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Δηδηθφηεξα, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο 

επηδηψθεη, φζνλ αθνξά ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ, ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, λα πεξηνξίδεη 

ζην ειάρηζην ηηο εμαηξέζεηο φζνλ αθνξά ηελ κεηαρείξηζε, λα άξεη πξννδεπηηθά ηνπο 

πθηζηάκελνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζίγνπλ ηνπο επελδπηέο άιισλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ θαη θπζηθά απαγνξεχεηαη λα δεκηνπξγεί λένπο πεξηνξηζκνχο θαη λέα εκπφδηα 
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 T. Roe, M. Happold, Settlement of Investment Disputes under the Energy Charter Treaty, 

Cambridge University Press, Cambridge 2011, ζει. 102.  
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 Άξζξν 10 ηεο πλζΥΔ.  



278 

 

ζηνπο επελδπηέο. Ζ ιέμε "επηδηψθεi" απνηππψλεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

 ηηο πεξηπηψζεηο πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη 

ξπζκίζεηο είλαη ζαθείο θαη αλεπηθχιαθηεο θαη πιεξνχηαη θαη ε δεχηεξε πξνυπφζεζε 

θαζφζνλ ε πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ζθνπνχο ηεο πλζΥΔ. κσο, θαη ε ηξίηε πξνυπφζεζε πιεξνχηαη αλαθνξηθά κε ηελ 

εηδηθή ππνρξέσζε, θαζφζνλ φιεο νη παξαπάλσ ξπζκίζεηο απνηεινχλ εηδηθέο 

ππνρξεψζεηο, πξνθχπηνπζεο απφ ηε ηδηφηεηα ηεο ΔΔ σο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πλζήθε. 

 Άκεζν απνηέιεζκα δχλαηαη λα πξνθχςεη θαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22 

ηεο πλζΥΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δηαζθαιίδεη φηη 

νπνηαδήπνηε θξαηηθή επηρείξεζε, ηελ νπνία δηαηεξεί ή ηδξχεη, αζθεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο, φζνλ αθνξά ηελ πψιεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπ, θαηά ηξφπν ζχκθσλν πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ 

κέξνπο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ.
772

 H αλσηέξσ 

ξχζκηζε δηαηππψλεη κε απαγνξεπηηθφ ηξφπν ηελ ππνρξέσζε ηνπ ζπκβαιινκέλνπ 

κέξνπο λα κελ ελζαξξχλεη, αιιά νχηε θαη λα απαηηεί απφ κηα θξαηηθή επηρείξεζε λα 

αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ θαηά ηξφπν, πνπ δελ 

ζπκβηβάδνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, βάζεη άιισλ 

δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ. 

Σέινο, νη επελδχζεηο ησλ επελδπηψλ ελφο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ζηελ 

επηθξάηεηα άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο δελ εζληθνπνηνχληαη, δελ 

απαιινηξηψλνληαη, νχηε ππφθεηληαη ζε κέηξν ή κέηξα ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο κε 

ηελ εζληθνπνίεζε ή ηελ απαιινηξίσζε, εθηφο εάλ ε απαιινηξίσζε: 

α) Πξαγκαηνπνηείηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο·  

β) Γίλεηαη άλεπ δηαθξίζεσλ· 

γ) Σεξεί φιεο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο· 

δ) πλνδεχεηαη απφ ηελ θαηαβνιή άκεζεο επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθήο 

απνδεκίσζεο. 

 ε έλαλ επελδπηή νπνηνπδήπνηε ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, ν νπνίνο πθίζηαηαη 

δεκία, ζε ζρέζε κε ηελ επέλδπζή ηνπ, ζηελ επηθξάηεηα ελφο άιινπ ζπκβαιινκέλνπ 

κέξνπο ιφγσ πνιέκνπ ή άιιεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο, θαηάζηαζεο εζληθήο αλάγθεο, 

                                                 
772

 Άξζξν 22 ηεο πλζΥΔ.  
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πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ ή άιισλ παξφκνησλ γεγνλφησλ παξαρσξείηαη απφ ηε ρψξα 

ππνδνρήο απνδεκίσζε, αληηζηαζκηζηηθή παξνρή ή δηελεξγείηαη νπνηαδήπνηε άιιε 

δηεπζέηεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη ν θαλφλαο ηεο επλντθήο κεηαρείξηζεο, ηελ 

νπνία ην δεχηεξν απηφ ζπκβαιιφκελν κέξνο παξέρεη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν 

επελδπηή, είηε πξφθεηηαη γηα δηθφ ηνπ επελδπηή, επελδπηή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ή επελδπηή απφ νπνηνδήπνηε ηξίην θξάηνο. Ζ αλσηέξσ 

ππνρξέσζε πεξί παξνρήο απνδεκίσζεο είλαη ζαθήο θαη κπνξεί λα ηχρεη ακέζνπ 

ηζρχνο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πλζΥΔ απαηηεί ζηελή εξκελεία ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ πλζΥΔ.    

 Αλαθνξηθά κε ηα ππφινηπα θεθάιαηα ηεο πλζήθεο πνπ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο : 

ηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ νξίδεηαη φηη θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο 

καηαβάλλει πποζπάθειερ γηα ηελ άκβιπλζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ηεο αγνξάο θαη ησλ 

εκπνδίσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ελεξγεηαθφ 

ηνκέα.
773

 

ηνλ ηνκέα ηεο δηακεηαθφκηζεο νξίδεηαη φηη θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο 

ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα, ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηε δηακεηαθφκηζε ελεξγεηαθψλ 

πιψλ θαη πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηεο δηακεηαθφκηζεο θαη 

ρσξίο λα επηβάιιεη παξάινγεο θαζπζηεξήζεηο, πεξηνξηζκνχο ή επηβαξχλζεηο.
774

 

ηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθωλνύλ 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ ελεξγεηαθή ηερλνινγία θαη ηε κεηαθνξά ηεο, 

ζε εκπνξηθή βάζε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο.
775

 

ηνλ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ζηα θεθάιαηα θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο 

πξνζπαζεί λα πξνωζήζεη πξνϋπνζέζεηο πξφζβαζεο εηαηξεηψλ θαη ππεθφσλ άιισλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζηελ θεθαιαηαγνξά ηνπ, κε ζηφρν ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

εκπνξίνπ ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ θαη ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζε 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ζηελ επηθξάηεηα ησλ άιισλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
776

 

 ηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο 

γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο, βάζεη εκπνξηθψλ θξηηεξίσλ, 
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 Άξζξν 6 ηεο πλζΥΔ. 
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 Άξζξν 7 ηεο πλζΥΔ. 
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 Άξζξν 8 ηεο πλζΥΔ. 
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 Άξζξν 9 ηεο πλζΥΔ. 
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θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο αλνηρηήο θαη αληαγσληζηηθήο αγνξάο ησλ 

ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ.
777

 

Σέινο ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο, θακία δηάηαμε ηεο πλζΥΔ δελ 

δεκηνπξγεί δηθαηώκαηα νύηε επηβάιιεη ππνρξεώζεηο όζνλ αθνξά ηα θνξνινγηθά 

κέηξα ηωλ ζπκβαιινκέλωλ κεξώλ.
778

 

 Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο παξέρνπλ ζεκαληηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη δελ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ζαθείο ξεηέο θαη 

αλεπηθχιαθηεο θαη σο εθ ηνχηνπ λα ηχρνπλ ακέζνπ ηζρχνο. 

 

ΙΙ.Γ. Ζητόματα ουςιαςτικού Δικαύου που απορρϋουν από τη 

ςυμμετοχό τησ ΕΕ ςτη υνθΦΕ  

 

ΗΗ.Γ.1. θνπνί Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο θαη εμωηεξηθήο δξάζεο ηεο ΔΔ 

θαη ζθνπνί ηεο πλζΥΔ 

 

 Ζ πλζΥΔ έρεη επξσπατθέο ξίδεο, θαζφζνλ ε πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

πξνήιζε απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο Οιιαλδίαο. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε ζπκκεηνρή 

ησλ ΔΚ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο παξνπζηάδνληαλ 

απαξαίηεηε. Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο θαη κε ηε ζέζε ζε ηζρχ εηδηθήο λνκηθήο 

βάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο νη ζηφρνη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη ηεο 

πλζΥΔ είλαη παξφκνηνη. Ζ πλζΥΔ, φπσο θαη ε ΔΔ, επηδηψθνπλ ηελ εγθαζίδξπζε 

αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ θαη πξνσζνχλ ην ειεχζεξν εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, 

ηελ ειεχζεξε δηακεηαθφκηζε ηεο ελέξγεηαο κέζσ ησλ αγσγψλ θαη ησλ δηθηχσλ θαη 

ηελ πξνψζεζε ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο πλζΥΔ ζπλίζηαηαη ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, 

φπνπ ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ είλαη πεξηνξηζκέλε κε ηελ έλλνηα φηη ζπκπιέθεηαη άκεζα θαη 

εμαξηάηαη απφ ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή. Ζ αλάιεςε δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΔΔ, ζην 

πιαίζην ηεο αλσηέξσ πλζήθεο, έρεη σο απνηέιεζκα λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

πεξί επελδχζεσλ, ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπο, ζηνπο ηδηψηεο άιισλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ ελεξγεηαθέο επελδχζεηο, αιιά θαη πνιηηψλ ηεο 

Έλσζεο ζηελ επηθξάηεηα άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο πλζΥΔ. Μηα ηειεπηαία 

                                                 
777

 Άξζξν 3 ηεο πλζΥΔ. 
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 Άξζξν 21 ηεο πλζΥΔ. 
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επηζήκαλζε, πνπ πξέπεη λα γίλεη, είλαη φηη ζην πεδίν ηεο απαιινηξίσζεο ε ΔΔ δελ 

δηαζέηεη λνκηθφ πιαίζην, σζηφζν, νξίδεη ξεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κε δηαθξίλνπζαο 

κεηαρείξηζεο.
779

 

 

ΗΗ.Γ.2 Αληαγωληζηηθέο αγνξέο ζηελ ΔΔ θαη ζηε πλζΥΔ 

 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, ζην πιαίζην ηεο ΔΔ, επηδηψθεηαη κε ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζρεηηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο πξψηεο χιεο. Δπηπιένλ, γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ε ελέξγεηα δελ πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηα άιια εκπνξεχκαηα, ε θπθινθνξία ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Ζ ζεψξεζε απηή δελ είλαη εχθνιε, γηαηί εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ειεθηξηζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο είραλ δεκφζην 

ραξαθηήξα εζληθνχ κνλνπσιίνπ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πεγέο απηέο ελέξγεηαο 

απνηεινχζαλ δεκφζηα αγαζά θαη ήηαλ ζεκαληηθέο γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ.
780

 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο ελέξγεηαο μεθίλεζε ην 1996 κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο Οδεγίαο 96/92,
781

 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δλ ζπλερεία, πηνζεηήζεθε ε Οδεγία 98/30/ΔΚ
782

  

ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ 

δεχηεξε δέζκε κέηξσλ πεξηειάκβαλε ηηο Οδεγίεο 2003/54
783

 θαη 2003/55,
784

νη νπνίεο 

ζπλεηέιεζαλ ζεκαληηθά ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ.
785

εκαληηθή ξχζκηζε απνηέιεζε ε αλεμαξηεζία ηνπ 
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 Οδεγία (ΔΚ) 96/92/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ  

1996 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΔΔ L 27 ηεο 

30.1.1997, ζ. 20 - 29).   
782

 Οδεγία 98/30/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπλίνπ 1998 

ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ (ΔΔ L 204 ηεο 21.7.1998, 

ζ. 1 – 12).   
783

 Οδεγία (ΔΚ) 2003/54 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2003 

ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ θαηάξγεζε 

ηεο νδεγίαο 96/92/ΔΚ (ΔΔ L 176 ηεο 15.7.2003, ζ. 37 - 56). 
784

 Οδεγία (ΔΚ) 2003/55 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2003, 

ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 98/30/ΔΚ  (ΔΔ L 176 ηεο 15.7.2003, ζ. 57 - 78).  
785

  Λ. Ι. Αζαλαζίνπ, Εεηήκαηα απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ (Με βάζε ηελ 

νδεγία 2003/55), Δλέξγεηα θαη δίθαην 2004, Σεχρνο 1, ζει. 22, εηδηθά 24 επ.  C. Van Vyve, Financial 

Investors and the Unbundling Provisions for TSOs, European Energy and Environmental Law Review 

2014, Σφκνο 23, Σεχρνο 2, ζει. 63. 
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δηαρεηξηζηή δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο απφ άπνςε λνκηθήο κνξθήο (νξγάλσζε 

θαη ιήςε απνθάζεσλ), ζηελ πεξίπησζε πνπ απνηειεί κέξνο θάζεηα νινθιεξσκέλεο 

επηρείξεζεο.
786

 Με ηηο ξπζκίζεηο ησλ αλσηέξσ Οδεγηψλ έγηλε πξνζπάζεηα 

θαηάξγεζεο ηεο κνξθήο ηεο πιήξνπο θαζεηνπνηεκέλεο θξαηηθήο κνλνπσιηαθήο 

επηρείξεζεο, ελψ επηδηψρζεθε ε πξνκήζεηα ηεο ελέξγεηαο ζε ινγηθή ηηκνιφγεζε.
787

    

 ηηο 19.09.2007 ε Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα έλα «ηξίην 

παθέην κέηξσλ» ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ ελέξγεηαο. 

Οη πξνηάζεηο δεκηνχξγεζαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη δηελέμεηο ζρεηηθά κε ην εάλ ζα 

έπξεπε λα ζεζπηζηεί ν ηδηνθηεζηαθφο δηαρσξηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάζεηα 

νινθιεξσκέλεο επηρεηξήζεηο ελέξγεηαο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε φια ηα 

ζηάδηα (παξαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή), ζα έπξεπε λα δηαζπαζηνχλ ζε δηαθξηηέο 

επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηδησθφηαλ ε επηβνιή ησλ φξσλ 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζην πεδίν ησλ ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηα δίθηπα απφ λένπο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο θαη ε εμάιεηςε ηεο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο αγνξάο.
788

 Χζηφζν, ε 

πξφηαζε ζπλάληεζε ηελ επίκνλε αληίδξαζε νθηψ θξαηψλ κειψλ, κε πξνεμάξρνπζεο 

ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία, κε απνηέιεζκα, ε Δπηηξνπή λα θαηαζέζεη λέα 

αλαζεσξεκέλε πξφηαζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008. 

Απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο απνηέιεζε ε 3
ε
 δέζκε κέηξσλ γηα ηελ 

ελέξγεηα. Δηδηθφηεξα ην ηξίην παθέην γηα ηελ ελέξγεηα απνηειείηαη απφ ηηο Οδεγίεο 

2009/72/ΔΚ,
789

γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνπ θαηαξγεί ηελ Οδεγία 2003/54/EΚ θαη 

ηελ Οδεγία 2009/73/ΔΚ
790

γηα ην θπζηθφ αέξην, πνπ θαηαξγεί ηελ νδεγία 2003/55/EΚ. 

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ νδεγηψλ ξπζκίδεηαη ε ηδηνθηεζία δηθηχνπ κεηαθνξάο 

δηαζθαιίδνληαο ζαθή δηαρσξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνκήζεηαο θαη παξαγσγήο 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ.
791

  

                                                 
786

 Άξζξν 10 παξ. 1, 2 ηεο θαη άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο  2003/54, άξζξν 9 παξ. 1, 2  θαη άξζξν 13 ηεο 

Οδεγίαο 2003/55. 
787

 Άξζξν 20 ηεο Οδεγίαο 2003/54 θαη άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο 2003/55. 
788

 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ,  Energising Europe: A real market with secure 

supply IP/07/1361 – 2007. 
789

 Οδεγία (ΔΚ) 2009/72 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009, 

ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ (ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009, ζ. 55 - 93). 
790

 Οδεγία 2009/73/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009, 

ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 2003/55/ΔΚ (ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009, ζ. 94 - 136). 
791

 Πξννίκην, παξ. 9 ηεο Οδεγίαο 2009/72. 
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Δπίζεο, δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαλνληζηηθή επνπηεία απφ 

πξαγκαηηθά αλεμάξηεηνπο εζληθνχο ξπζκηζηηθνχο θνξείο ελέξγεηαο, εληζρχνληαο θαη 

ελαξκνλίδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ 

αξρψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

πξφζβαζε ζηα δίθηπα κεηαθνξάο.
792

  

Σέινο, πξνσζείηαη ε πεξηθεξεηαθή αιιειεγγχε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

Κξαηψλ κειψλ, ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ δηαηαξάμεσλ ηνπ εθνδηαζκνχ, ζπληνλίδνληαο 

ηα εζληθά κέηξα εθηάθηνπ αλάγθεο θαη αλαπηχζζνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαζπλδέζεηο.
793

  

Σν 2010, ηδξχζεθε ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο ησλ Ρπζκηζηηθψλ 

Αξρψλ Δλεξγείαο (ACER) (Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 713/2009
794

), ν νπνίνο άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί ηνλ Μάξηην 2011. Χο επνπηηθή αξρή κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, ν 

Οξγαληζκφο δηαηππψλεη ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηεο 

αγνξάο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ κεηαθνξάο. Ο 

Οξγαληζκφο είλαη ππεχζπλνο θπξίσο γηα: 

 Σελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν· 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ δεθαεηψλ 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ· 

 Σελ παξαθνινχζεζε ησλ εζσηεξηθψλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ, ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο 

ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή. 

 Ο ζεζκφο ησλ αλεμάξηεησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ελέξγεηαο θαζηεξψζεθε ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο ελέξγεηαο. ε 

επξσπατθφ επίπεδν, φια ηα Κξάηε κέιε, κε εμαίξεζε ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία 

ηεο Γεξκαλίαο, πηνζέηεζαλ αλάινγνπο ζεζκνχο απφ ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ 

πξψηνπ ελεξγεηαθνχ παθέηνπ κέηξσλ.
795

 Ζ ζπλεξγαζία ησλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ 

                                                 
792

 Άξζξν 20 ηεο Οδεγίαο 2009/72 θαη ηεο Οδεγίαο 2009/73. 
793

 Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2009/72 θαη ηεο Οδεγίαο 2009/73. 
794

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 713/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 

2009, γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο (ΔΔ L 211 ηεο 

14.8.2009, ζ. 1 – 14). 
795

 Αηθ. Ν. Ηιηάδνπ, Ρχζκηζε αγνξάο ελέξγεηαο, Δλέξγεηα θαη Γίθαην 2006, Σεχρνο 6, ζει. 37, εηδηθά 

44.  
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αξρψλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ζηελ εγθαζίδξπζε 

αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ ελέξγεηαο, σζηφζν ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη Δπηηξνπέο αληαγσληζκνχ ζηελ ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ 

ελέξγεηαο.
796

 

Δπίζεο, εγθξίζεθαλ δχν Καλνληζκνί γηα ηε δεκηνπξγία δνκψλ ζπλεξγαζίαο 

γηα επξσπατθά δίθηπα δηαρεηξηζηψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο (ENTSO), γηα ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα (Καλνληζκφο. 714/2009
797

) θαη γηα ην θπζηθφ αέξην (Καλνληζκφο 

715/2009
798

). Σα αλσηέξσ δίθηπα ζπλεξγαζίαο (ENTSO), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ACER,
799

 ζεζπίδνπλ ιεπηνκεξείο θαλφλεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν θαη ηερληθνχο 

θψδηθεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ, 

κέζσ ηεο αληαιιαγήο ιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αλάπηπμεο θνηλψλ 

πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο θαη εθηάθηνπ αλάγθεο. Σν ENTSO είλαη, 

επίζεο, ππεχζπλα γηα ηελ εθπφλεζε ελφο δεθαεηνχο επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αλά 

δηεηία, πνπ επαλεμεηάδεηαη απφ ηνλ ACER. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2013, ε Δπηηξνπή 

ζέζπηζε ηνλ πξψην θψδηθα δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηνλ κεραληζκφ θαηαλνκήο 

δπλακηθφηεηαο.
800

   

ηηο 25.02.2015 ε Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ηελ λέα δέζκε κέηξσλ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή Έλσζε.
801

ηφρνο ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο, ζα απνηειεί ε παξνρή ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηεο ΔΔ, λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, αζθαινχο, βηψζηκεο, 

αληαγσληζηηθήο θαη νηθνλνκηθά πξνζηηήο ελέξγεηαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ ζα απαηηεζεί ξηδηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

Δπξψπεο. Σα πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά ελέξγεηαο εληνπίδνληαη, θπξίσο, ζηελ 

αλππαξμία εληαίνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε 
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 Κ. Π. Ηιηφπνπινο, Υ. πλνδηλφο, Greece, ζην J. Laffranque (ed.), The Interface between European 

Union Energy Environmental and Competition Law, Σεχρνο 2, Reports of the XXV Fide Congress 

Tallinn 2012, University of Tartu, Tartu University Press 2012, ζει. 229, εηδηθά 233-234. 
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 Καλνληζκφο (ΔΚ) 714/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπιίνπ 

2009, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην δίθηπν γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ειεθηξηθήο 

ελεξγείαο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1228/2003 (ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009, ζ. 15 - 

35).  
798

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 715/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 

2009, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηα δίθηπα κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1775/2005 (ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009, ζ. 36 - 54). 
799

 Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ Δλέξγεηαο. 
800

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 984/2013 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Οθησβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε θψδηθα 

δηθηχνπ ζρεηηθά κε κεραληζκνχο θαηαλνκήο δπλακηθφηεηαο ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο αεξίνπ θαη γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 715/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 273 ηεο 15.10.2013, ζ. 5 – 17).  
801

 European Commission, Energy Package Union 25.02.2015, βι. ζρ. 

https://ec.europa.eu/energy/en/publications/energy-union-package. 
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ησλ εζληθψλ ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ δπζρεξαίλεη ηε ζεκειίσζε κηαο αληαγσληζηηθήο 

αγνξάο ελέξγεηαο.  

Δπίζεο, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ε ιηαληθή αγνξά δελ ιεηηνπξγεί νκαιά, 

δεδνκέλνπ φηη πνιινί νηθηαθνί θαηαλαισηέο έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλε επηινγή φζνλ 

αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο θαη αλεπαξθή έιεγρν ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο 

δαπαλψλ. Ζ ελεξγεηαθή ππνδνκή θαζίζηαηαη φιν θαη πην πεπαιαησκέλε θαη δελ είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ 

Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη είλαη αλαγθαίν λα πξνζειθπζηνχλ επελδχζεηο, αιιά ε 

πθηζηάκελε νξγάλσζε ηεο αγνξάο θαη νη εζληθέο πνιηηηθέο δελ παξέρνπλ ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε λνκνζεζία ηεο ΔΔ ζπλεπάγεηαη κηα ηζρπξή 

δέζκεπζε γηα ηελ δεκηνπξγία φξσλ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Σν ηξίην 

Δλεξγεηαθφ Παθέην απνηππψλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε αλνηθηψλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ ελέξγεηαο, ε νπνία αληαλαθιά ηηο αξρέο, πνπ νξίδνληαη ζηα 

άξζξα 6 (1) θαη (2) ηεο πλζΥΔ. Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

ελέξγεηα απνηειεί κηα εμειηζζφκελε δηαδηθαζία, δεδνκέλεο ηεο δεκφζηαο αλεζπρίαο 

ησλ Κξαηψλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε φξσλ επαξθνχο ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ ζηα Κξάηε κέιε ηεο ΔΔ.
802

  

Μηα δηαθνξνπνίεζε, πνπ ηίζεηαη κεηαμχ ησλ δχν λνκηθψλ πιαηζίσλ (πλζΥΔ, 

ΔΔ), αλαθέξεηαη ζηελ πξφζβαζε ηξίηνπ ζηα δίθηπα. Ζ πξφζβαζε ηξίηνπ ζηα δίθηπα 

απνηειεί ζπληζηψζα γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ. Χο πξφζβαζε ζεσξείηαη ην δηθαίσκα ρξήζεσο ησλ 

δηθηχσλ έλαληη νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο πνπ νθείινπλ λα θαηαβάινπλ νη ρξήζηεο 

ζην Γηαρεηξηζηή.
803

 Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο ΔΔ ηα Κξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ πξφζβαζε ηξίησλ ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο κε βάζε δεκνζηεπκέλα ηηκνιφγηα κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο 

ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.
804

 Σν αλσηέξσ ζχζηεκα ηζρχεη γηα 

φινπο ηνπο επηιέμηκνπο πειάηεο θαη εθαξκφδεηαη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
805

 ηελ πεξίπησζε, φκσο, ηεο πλζΥΔ ε 

                                                 
802

 U. Er. Ozgur, Analysis on issues Related to Competition Under the Energy Charter Treaty, Energy 

Charter Secretariat, Βξπμέιιεο 2012, ζει. 37.  
803

 Μ. ηακάηε, Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ηξίησλ ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, Δλέξγεηα 

θαη Γίθαην 2009, Σεχρνο 12, ζει. 63, εηδηθά 64. 
804

 Μ. Θ. Μαξίλνο, Ζ λέα νδεγία επηηάρπλζεο 2003/54 γηα ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ησλ εζληθψλ 

αγνξψλ ελέξγεηαο, Δλέξγεηα θαη Γίθαην 2004, Σεχρνο 1, ζει. 17, εηδηθά 20. 
805

 Άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2009/72. 
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πξφζβαζε ηξίηνπ ζηα δίθηπα δελ απνηειεί ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ  

αιιά επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα.  

 

ΗΗ.Γ.3 Γίθηπα ζηελ ΔΔ θαη ζηε πλζΥΔ 

 

Ζ ΔΔ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ 

αλαθνξηθά κε ηα έξγα ππνδνκήο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

θαη ηεο ελέξγεηαο.
806

 Ζ αλάπηπμε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο 

ηεο Έλσζεο, ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, λα επσθεινχληαη πιήξσο απφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα.
807

  

 Γηα ηε επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ε Έλσζε αλαιακβάλεη κέζα δξάζεο, ηα 

νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Καζνξίδεη έλα ζχλνιν πξνζαλαηνιηζκψλ, πνπ θαιχπηνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο γεληθέο γξακκέο ησλ κειεηψκελσλ δξάζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ·  

 Δθηειεί θάζε δξάζε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηθηχσλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ελαξκφληζεο ησλ 

ηερληθψλ πξνηχπσλ·  

 Μπνξεί λα ππνζηεξίδεη ζρέδηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ ηα Κξάηε κέιε, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ, ηδίσο κε ηε βνήζεηα κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, εγγπήζεσλ 

δαλείσλ ή επηδνηήζεσλ επηηνθίνπ·  

 Γχλαηαη, επίζεο, λα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ππνδνκήο κεηαθνξψλ, ζηα Κξάηε κέιε, κέζσ ηνπ Σακείνπ 

πλνρήο.
808

 

Σα ελεξγεηαθά δίθηπα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ θαη δηαθξίλνληαη ζε θεληξηθά (δίθηπα κεηαθνξάο, ήηνη πςειήο ηάζεο) 

θαη ζε παξάπιεπξα (δίθηπα δηαλνκήο, κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο ή πίεζεο).
809

 

                                                 
806

 Άξζξν 170 παξ. 1 ΛΔΔ. 
807

 Α. θνπιίθεο, Άξζξν 170 ΛΔΔ (Γηεπξσπατθά Γίθηπα), ζην Β. Υξηζηηαλφο (επηκ.) ΤΝΘΖΚΖ ΔΔ 

& ΛΔΔ, Καηʼ άξζξν,  εξκελεία, φπ. παξ. ζ. 841. 
808

 Άξζξν 171 παξ.1 ΛΔΔ. 
809

 Υ. πλνδηλφο, πγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ: Ζ πεξίπησζε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο, 

Δλέξγεηα θαη Γίθαην 2015, Σεχρνο 23, ζει. 20, εηδηθά 23. 
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Ζ απφθαζε 1364/2006
810

 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαζνξίδεη πξνζαλαηνιηζκνχο γηα ηα δηεπξσπατθά δίθηπα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ έξγα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη έξγα πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ.
811

 Δπίζεο, ε θαηαζθεπή θαη ε ζπληήξεζε ησλ 

ππνδνκψλ ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο αγνξάο θαη εηδηθφηεξα 

απφ ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο θαη 

ηνπο θνηλνχο θαλφλεο πεξί αληαγσληζκνχ.
812

  

  Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 4εο 

Φεβξνπαξίνπ 2011
813

 θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα εμνξζνινγήζεη θαη λα βειηηψζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη λα πξνσζήζεη έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ηθαλφ λα 

πξνζειθχεη επελδχζεηο. Βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο αξρέο, πνπ ηέζεθαλ, ήηαλ φηη ν 

θχξηνο φγθνο ησλ επελδχζεσλ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ αγνξά, ην δε θφζηνο 

ζα πξέπεη λα αλαθηάηαη κε ηελ είζπξαμε ηειψλ. Σνλίζηεθε, επίζεο, ε αλάγθε 

εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ ηεο Δπξψπεο, θαζψο θαη 

ε αλάγθε δηαζπλνξηαθήο δηαζχλδεζεο ησλ δηθηχσλ, ψζηε λα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη 

ζηελ πξάμε ε αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ κειψλ, λα πξνβιεθζνχλ ελαιιαθηηθέο 

νδνί εθνδηαζκνχ θαη δηακεηαθφκηζεο, ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη λα 

αλαπηπρζνχλ νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ.  

  ην αλσηέξσ πιαίζην εθδφζεθε ν Καλνληζκφο 347/2013
814

 κε ηνλ νπνίν 

θαζνξίζηεθαλ νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηηο δηεπξσπατθέο ελεξγεηαθέο ππνδνκέο, νη 

νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ πινπνηεζεί έσο ην 2020, ψζηε λα εθπιεξσζνχλ νη ζηφρνη ηεο 

ελεξγεηαθήο θαη ηεο θιηκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο. Δπίζεο, νξίζηεθαλ θαλφλεο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ έξγσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ 

αλσηέξσ έξγσλ, ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ επηηάρπλζε θαη 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ απηψλ, θαζψο θαη θξηηήξηα γηα ηε γεληθή 

                                                 
810

 Aπφθαζε (ΔΚ) 1364/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6
εο

 

επηεκβξίνπ 2006, γηα θαζνξηζκφ πξνζαλαηνιηζκψλ ζρεηηθά κε ηα δηεπξσπατθά δίθηπα ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 96/391/ΔΚ θαη ηεο απφθαζεο αξηζ. 1229/2003/ΔΚ 

(ΔΔ L 262 ηεο 22.9.2006, ζ. 1 – 23).  
811

 Πξννίκην ηεο Απφθαζεο 1364/2006, παξ. 18. 
812

 Άξζξν 3 ηεο Απφθαζεο 1346/2006. 
813

 Δπξσπατθφ πκβνχιην, πκπεξάζκαηα ηεο 4
εο 

Φεβξνπαξίνπ 2011, EUCO 2/11, ζει. 2-3. 
814

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 347/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Απξηιίνπ 

2013, ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο δηεπξσπατθέο ελεξγεηαθέο ππνδνκέο, ηελ 

θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο αξηζ. 1364/2006/ΔΚ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 

713/2009, (ΔΚ) 714/2009 θαη (ΔΚ) αξηζ. 715/2009 (ΔΔ L 115 ηεο 25.4.2013, ζ. 39 – 75).  
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επηιεμηκφηεηα ησλ έξγσλ απηνχ ηνπ είδνπο, πνπ ιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε 

απφ ηελ Έλσζε. 

  Με ηνλ Καλνληζκφ 1316/2013
815

 λνκνζεηήζεθε ε ζχζηαζε ηεο δηεπθφιπλζεο 

«πλδένληαο ηελ Δπξψπε». θνπφο ηεο ζχζηαζεο ηεο δηεπθφιπλζεο «πλδένληαο ηελ 

Δπξψπε» (ΓΔ) είλαη ε επηηάρπλζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ δηεπξσπατθψλ 

δηθηχσλ ηφζν απφ ηνλ δεκφζην φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, παξάιιεια κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ.
816

 

  Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ε ΔΔ επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη 

δηθηχσλ κέζσ ηεο επελδπηηθήο πξσηνβνπιίαο. Ζ επηδίσμε, απηή, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο ΔΔ λα δεκηνπξγήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ δίθηπν ελέξγεηαο, δηφηη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ, ε ελέξγεηα ζα δηαθηλείηαη απνηειεζκαηηθά κέζσ ησλ δηθηχσλ θαη ζα 

απνθεχγνληαη δπζαξκνλίεο ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε ελέξγεηαο. Ζ δεκηνπξγία ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ ελέξγεηαο απνηειεί θαη ζηφρεπζε ηεο 

πλζΥΔ, δηφηη κε ηνλ ηξφπν θαηαξγνχληαη εκπφδηα νηθνλνκηθνχ, ηερληθνχ θαη 

λνκηθνχ ραξαθηήξα, ελψ απηή ε δηαδηθαζία ζηελ ΔΔ απνηειεί παξάδεηγκα θαη γηα 

άιιεο πεξηθεξεηαθέο ελψζεηο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ππεξεζληθνχ ραξαθηήξα ηεο ΔΔ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα φξγαλα ηεο πλζΥΔ δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ άκεζε δεκηνπξγία ελφο 

παγθφζκηνπ δηθηχνπ θαη πξνθξίλνπλ ηελ, ζε πξψην ζηάδην, αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ 

δηθηχσλ.
817

 ηνλ ηνκέα απηφ ε ΔΔ απνηειεί αξσγφ ηεο καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο 

ζηνλ ηνκέα ησλ δηθηχσλ θαη ησλ αγσγψλ, ε νπνία επηδηψθεηαη απφ ηε πλζΥΔ.  

  

ΗΗ.Γ.4 Φνξνινγηθή Πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη πλζΥΔ 

 Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή
818

 ηεο ΔΔ ζπληζηά κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θαη δελ απαγνξεχεη ηα Κξάηε κέιε λα νξγαλψλνπλ ην 

θνξνινγηθφ ηνπο ζχζηεκα θαη λα αζθνχλ ηε θνξνινγηθή ηνπο πνιηηηθή γηα ηελ 

επίηεπμε ζεκηηψλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληνινγηθψλ ζθνπψλ. 

                                                 
815

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 1316/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 

Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζχζηαζε ηεο δηεπθφιπλζεο «πλδένληαο ηελ Δπξψπε», ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 913/2010 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 680/2007 θαη (ΔΚ) 

αξηζ. 67/2010 (ΔΔ L 348 ηεο 20.12.2013, ζ. 129 – 171)  
816

 Αηηηνινγηθή ζθέςε 2 ηνπ Καλνληζκνχ 1316/2013. 
817

 Energy Charter Secretariat, The role of the Energy Charter Treaty in fostering regional electricity 

market integration: Lessons learnt from the EU and implications for Northeast Asia Βξπμέιιεο 2015, 

ζει. 83. 
818

 Ρ. Δ. Παπαδνπνχινπ Φνξνινγηθέο Γηαηάμεηο, ζην Β. Υξηζηηαλφο (Δπηκ.) Δξκελεία ΔΔ θαη ΛΔΔ 

θαη’ άξζξν εξκελεία, φπ. παξ. ζει. 624. 
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Χζηφζν, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θνηλή. ηφρνο ηεο 

πνιηηηθήο απνηειεί ε επηβνιή θαη ε εθαξκνγή ησλ θφξσλ ζηα πξντφληα άιισλ 

Κξαηψλ κειψλ κε θχξην ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο θνξνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο.
819

 Σα 

θνξνινγηθά ζπζηήκαηα είλαη πνιχπινθα, ελψ ηα Κξάηε κέιε επηζπκνχλ ε 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή λα εληάζζεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο, γηα λα ξπζκίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηβνιή θαη είζπξαμε ησλ θφξσλ.
820

  

 ην πιαίζην ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ηα Κξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ε 

Δπηηξνπή αλαιακβάλνπλ δξάζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ζεζπηζηνχλ 

παγθφζκηα πξφηππα  θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο.
821

 Ζ ΔΔ ζπκβάιεη 

ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηνπ ΟΟΑ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα δηεζλήο 

θνξνινγηθή πνιηηηθή. Ζ ΔΔ έρεη ζπλάςεη  κε πέληε γεηηνληθέο ρψξεο ζπκθσλίεο γηα 

ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε θνξνινγηθά ζέκαηα.
822

 Σέινο, ε ΔΔ έρεη ζπλάςεη 

δηεζλείο ζπκθσλίεο κε κε επξσπατθέο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θνξνινγηθά ζέκαηα θαη λα θαηαξγήζνπλ επηδήκηα 

θνξνινγηθά κέηξα.
823

 

 ην πεδίν ηνπ δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ ηεο ΔΔ, ε ελεξγεηαθή θνξνινγηθή 

πνιηηηθή επηθεληξψζεθε, αξρηθά, ζηα πεηξειαηνεηδή κε ηε ζέζπηζε ηεο Οδεγίαο 

92/81/ΔΟΚ,
824

 γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ δηαξζξψζεσλ ησλ εηδηθψλ θφξσλ 

θαηαλάισζεο, πνπ επηβάιινληαη ζηα πεηξειαηνεηδή θαη ηεο Οδεγίαο 92/82/ΔΟΚ
825

 

γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπληειεζηψλ ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο. Με ηε 

ζέζπηζε ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο (έκκεζνο θφξνο) επηβαξχλεηαη ε δαπάλε ηνπ 

θαηαλαισηή. Ζ επηβάξπλζε απηή δηθαηνινγείηαη απφ ηελ χπαξμε θνξνδνηηθήο 

                                                 
819

 Ρ.-Δ. Παπαδνπνχινπ, Άξζξν 110  ΛΔΔ, ζην Β. Υξηζηηαλφο (Δπηκ.) Δξκελεία ΔΔ θαη ΛΔΔ θαη’ 

άξζξν εξκελεία φπ. παξ. ζει. 615.  
820

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ ρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ ΦΠΑ, Πξνο έλα απινχζηεξν, 

ηζρπξφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα ΦΠΑ COM(2010) 695 ηειηθφ – 2010. 
821

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ρέδην δξάζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, COM(2012)722 – ηειηθφ 2012· 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ζρεηηθά κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, επίζεο θαη ζε ζρέζε κε 

ηξίηεο ρψξεο COM(2012) 351 ηειηθφ – 2012. 
822

 Σα θξάηε απηά είλαη ηα εμήο: Άγηνο Μαξίλνο, Αλδφξα, Διβεηία, Ληρηελζηάτλ θαη Μνλαθφ. 
823 Δπξσπατθή Έλσζε, Φνξνινγία, EU Publications, Βξπμέιιεο 2015, Ζ έθδνζε απηή απνηειεί κέξνο 

ηεο ζεηξάο «Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κε απιά ιφγηα», ζει. 11. 
824

 Οδεγία (ΔΟΚ) 92/81 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Οθησβξίνπ 1992 γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ 

δηαξζξψζεσλ ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, πνπ επηβάιινληαη ζηα πεηξειαηνεηδή (ΔΔ L 316 ηεο 

31.10.1992, ζ. 12 - 15 ). 
825

 Οδεγία (ΔΟΚ) 92/82 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Οθησβξίνπ 1992 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ζπληειεζηψλ ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζηα πεηξειαηνεηδή (ΔΔ L 316 ηεο 31.10.1992, ζ. 19 - 

20).  
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ηθαλφηεηαο ηνπ αγνξαζηή.
826

 Χζηφζν, ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη 

ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ άιισλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ απαηηνχζαλ ηνλ θαζνξηζκφ 

ειαρίζησλ επηπέδσλ θνξνινγίαο ζε θνηλνηηθή θιίκαθα γηα ηα πεξηζζφηεξα 

ελεξγεηαθά πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ηνπ άλζξαθα. Δμαηηίαο ηνπ αλσηέξνπ ιφγνπ ζεζπίζηεθε ε Οδεγία 

2003/96/ΔΚ
827

 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλνηηθνχ 

πιαηζίνπ θνξνινγίαο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε 

νπνία επέθηεηλε ηηο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ζηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Με ηελ αλσηέξσ Οδεγία ηέζεθε ν θαλφλαο φηη ηα επίπεδα 

θνξνινγίαο, πνπ επηβάιινπλ ηα Κξάηε κέιε ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα δελ κπνξνχλ 

λα είλαη ρακειφηεξα απφ ηα ειάρηζηα επίπεδα θνξνινγίαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

Οδεγία.
828

 Σέινο εθδφζεθαλ θαη νη Οδεγίεο 2006/112/ΔΚ
829

 ζρεηηθά κε ην θνηλφ 

ζχζηεκα θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηα ελεξγεηαθά 

πξντφληα, θαζψο επίζεο ε Οδεγία 2008/118
830

 ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ην γεληθφ 

θαζεζηψο ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο.  

 Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ε επηξξνή ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ 

είλαη πεξηνξηζκέλε, δηφηη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ Κξαηψλ κειψλ δελ 

έρεη εθρσξεζεί, ελψ νη θαλφλεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην πιαίζην ηεο ΔΔ 

ζρεηίδνληαη, θπξίσο, κε έκκεζνπο θφξνπο ζην πεδίν ηεο ελέξγεηαο. Αλαθνξηθά κε ηε 

πλζΥΔ ε αληηκεηψπηζε ηεο θνξνινγίαο είλαη παξφκνηα, δηφηη ε αλσηέξσ πνιηηηθή 

αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Σν 

θνηλφ ζεκείν ησλ δχν λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ είλαη ε επηβνιή ηεο αξρήο ηεο 

νπδεηεξφηεηαο θαη ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο σο θαλφλσλ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ε δηαζπλνξηαθή ξνή ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Χζηφζν, ε 

πξαθηηθή απηή έρεη πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα θαη πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο.  

 

                                                 
826

 Κ. Γ. Φηλνθαιηψηεο, Φνξνινγηθφ Γίθαην, Οπζηαζηηθφ κέξνο, Φνξνινγηθή Γηαδηθαζία, Φνξνινγηθή 

Γηθνλνκία, 2
ε
 Έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπιαο Αζήλα Θεζζαινλίθε 1999, ζει. 45. 

827
 European Commission, Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/96/EC 

restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity COM(2011) 

169 ηειηθφ – 2011. 
828

 Άξζξν 4 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2003/96. 
829

 Οδεγία (ΔΚ) 2006/112 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζχζηεκα 

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΔΔ L 347 ηεο 11.12.2006, ζ. 1 - 118). 
830

 Οδεγία (ΔΚ) 2008/118 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, ζρεηηθά κε ην γεληθφ 

θαζεζηψο ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 92/12/ΔΟΚ (ΔΔ L 9 

ηεο 14.1.2009, ζ. 12 - 30).  
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ΗΗ.Γ.5 Δπελδπηηθή Πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη πλζΥΔ 

 

 Ζ επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ δελ είλαη απηφλνκε κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

ππάξρεη ξεηή λνκηθή βάζε. Δθαξκφδεηαη κέζσ ηεο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ηεο 

ειεπζεξίαο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο ειεχζεξεο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη πιεξσκψλ. 

 Δηδηθφηεξα ην άξζξν 207 ΛΔΔ ζέηεη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, πνπ απνηειεί απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ηεο ΔΔ.
831

 Ζ επέθηαζε απηή έρεη έλα ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ, κε ηελ έλλνηα φηη 

θαιχπηεη κφλν ηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο θαη φρη άιιεο κνξθέο επελδχζεσλ. Ο 

νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηηο 

πλζήθεο. Χζηφζν, πξνζδηνξίδεηαη ζηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ αιιά θαη ζην 

δεπηεξνγελέο Γίθαην ηεο ΔΔ. Δηδηθφηεξα ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο ηεο 

Οδεγίαο 88/361,
832

 νξίδεηαη  φηη άκεζεο επελδχζεηο λννχληαη νη επελδχζεηο πάζεο 

θχζεσο, ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα, νη εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο ή 

ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ή 

δηαηήξεζε ζηαζεξψλ θαη άκεζσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ παξαθνηλσλφ θαη ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο επηρείξεζεο ή ηελ επηρείξεζε, γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη ηα 

θεθάιαηα απηά, γηα ηελ άζθεζε κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην Παξάξηεκα Η 

ηεο Οδεγίαο θαηαγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα άκεζσλ επελδχζεσλ, φπσο : 

1. Γεκηνπξγία θαη επέθηαζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ή ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηνλ παξαθνηλσλφ θαη πιήξεο απφθηεζε πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ· 

2. πκκεηνρή ζε λέεο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ή ηε 

δηαηήξεζε ζηαζεξψλ νηθνλνκηθψλ δεζκψλ· 

3. Υνξήγεζε καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ γηα ηε δεκηνπξγία ή δηαηήξεζε ζηαζεξψλ 

νηθνλνκηθψλ δεζκψλ. 

 Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, νη επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο θαη θεθαιαίσλ,
833

 θαζφζνλ ην άξζξν 194 δελ πεξηέρεη 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο. 

                                                 
831

 Άξζξν 207 ΛΔΔ. 
832

 Οδεγία (ΔΟΚ) 88/361/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ηνπλίνπ 1988 γηα ηε ζέζε ζε εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 67 ηεο ζπλζήθεο (ΔΔ L 178 ηεο 8.7.1988, ζ. 5 - 18). 
833

 ΓΔΚ απφθαζε ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 1995, πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-358/93 θαη C-416/93 

Ministerio Fiscal θαηά Aldo Bordessa, Vicente Marí Mellado Concepción Barbero Maestre, πιι. 

1995, ζει. I-00361
.
 ΓΔΚ απφθαζε ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 1995, πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-163/94, 
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  Ζ πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ παξνπζηάδεηαη σο έλαο λένο 

νξίδνληαο γηα ηελ θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή. Πψο φκσο ζπλδένληαη νη ηξείο έλλνηεο 

εκπνξηθή πνιηηηθή, επελδχζεηο θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή; Ζ ζχλδεζε ησλ αλσηέξσ 

ηξηψλ ελλνηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, δηφηη νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ πξφζβαζε, κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηελ απνθπγή δηαθξίζεσλ, ηε 

δηακεηαθφκηζε, ηελ εμέηαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηελ πξνψζεζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ εκπνξίνπ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη 

ηε δηαζθάιηζε φηη νη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη κε ίζνπο φξνπο κε ηηο 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αγνξάο.
834

 

 Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο νη επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο θαη θεθαιαίσλ θαη ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
835

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ε 

δηελέξγεηα επελδχζεσλ αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ελεξγεηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη ζην δεπηεξνγελέο δίθαην ηεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα δίθηπα, ηηο 

ΑΠΔ, ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαθέξεηαη σο 

ζεκειηψδεο ζπληζηψζα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ. Δηδηθφηεξα, ε ΔΔ 

πξνσζεί ηηο επελδχζεηο απφ λνηθνθπξηά θαη εηαηξείεο ζηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα, ζε λέεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ, φπσο ε σθεάληα ελέξγεηα, ε 

ζπγθεληξσκέλε ειηαθή ελέξγεηα θαη ηα βηνθαχζηκα 2εο θαη 3εο γεληάο, θαη ζηελ 

θαηλνηνκία ελεξγεηαθψλ ζρεδίσλ,
836

 νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

                                                                                                                                            
C-165/94 θαη C-250/94, Ministerio Fiscal θαηά Lucas Emilio Sanz de Lera, Raimundo Díaz Jiménez 

θαη Figen Kapanoglu, πιι. 1995, ζει. I-04821.  
834

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, Πξνο κηα Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γηεζλψλ 

Δπελδχζεσλ COM(2010)343 ηειηθφ - 2010, παξ 2.1.6. 
835

 Θ. Γξ. Παπαδφπνπινο, Διεπζεξία Δγθαηάζηαζεο θαη ειεπζεξία θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο: Ζ πεξίπησζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε Ν. Δ. Φαξαληνχξεο (επηκ.) Γίθαην, 

Οηθνλνκία, Πνιηηηθή, φπ. παξ. ζει 171
. 

ΓΔΚ απφθαζε ηεο 4εο Ηνπλίνπ 2002, Τπφζεζε C-483/99, 

Δπηηξνπή θαηά Γαιιίαο, πιι. 2002, ζει. I-04781· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 4εο Ηνπλίνπ 2002, Τπφζεζε C-

503/99, Δπηηξνπή θαηά Βειγίνπ, πιι. 2002, ζει.  I-04809· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 13εο Μαίνπ 2003, 

Τπφζεζε C-463/00, Δπηηξνπή θαηά Ιζπαλίαο, πιι. 2003, ζει. I-04581· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 6εο 

Γεθεκβξίνπ 2007, Federconsumatori θαη ινηπψλ (C-463/04) θαη Associazione Azionariato Diffuso 

dell’AEM SpA θαη ινηπψλ (C-464/04) θαηά Comune di Milano πιι. 2007, ζει. I-10419· ΓΔΚ 

απφθαζε ηεο 11εο Ννεκβξίνπ 2010, Τπφζεζε C-543/08, Δπηηξνπή θαηά Πνξηνγαιίαο, πιι. 2010, 

ζει. 2010 I-11241· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 2011, Τπφζεζε C-212/09, Δπηηξνπή θαηά 

Πνξηνγαιίαο, πιι. 2011, ζει. I-10889. 
836

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, Δλεξγεηαθφο ράξηεο πνξείαο γηα ην 2050 

COM/2011/0885 ηειηθφ - 2011, ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, Δπξσπατθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα COM/2014/0330 Σειηθφ – 2014. 
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 Ζ πλζΥΔ θαη ε ΔΔ ελδηαθέξνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ηηο επελδχζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, αιιά ηα λνκηθά ηνπο πιαίζηα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Ζ επελδπηηθή πνιηηηθή ζηελ ΔΔ δελ απνηειεί απηφλνκε πνιηηηθή, ελψ ζηε πλζΥΔ 

ε πνιηηηθή ησλ επελδχζεσλ εληνπίδεηαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην˙ 

2.  Δλψ ζηελ πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ, ε επελδπηηθή πνιηηηθή απνηειεί ηελ θπξηφηεξε 

πνιηηηθή ζηελ ελέξγεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΔ απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ 

πινπνίεζε ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ˙ 

3. ηελ πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ ε θεληξηθή ηδέα είλαη ε πξνζηαζία ηνπ επελδπηή θαη 

κέζσ απηήο ε αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ, ελψ ζην πεδίν ηεο ΔΔ, ε επέλδπζε 

εζηηάδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ιηγφηεξν ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ επελδπηή. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην Γίθαην ηεο ΔΔ δηαζέηεη πιήζνο 

ξπζκίζεσλ, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηηο εηαηξίεο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα, ζηα νπνία 

εληάζζνληαη θαη νη επελδπηέο˙ 

4. Ζ πλζΥΔ απνηειεί έλα πνιπκεξέο πιαίζην, πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγήο ζηελ 

ελέξγεηα θαη ελζσκαηψλεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο, ηηο ξπζκίζεηο ησλ ΓΔ, ελψ ε ΔΔ 

δεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε επξχηεξε ινγηθή (σο νηθνλνκηθή νληφηεηα) θαη 

ζέηεη λνκηθφ πιαίζην επξείαο εθαξκνγήο. 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο θαζίζηαληαη εληνλφηεξεο θαη δπζρεξαίλνπλ ηε ζπλεξγαζία 

ησλ δχν νξγαληζκψλ ζην αθαλζψδεο δήηεκα ησλ ΓΔ πνπ εμεηάδεηαη παξαθάησ.  

  ηελ ΔΔ, ηα ηειεπηαία πελήληα έηε, ηα Κξάηε κέιε έρνπλ ζπλάςεη έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ ΓΔ κε ηξίηεο ρψξεο.
837

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πλζΥΔ 

πνιπκεξνπνηεί ην κεραληζκφ ησλ ΓΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Πνιιά Κξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ έρνπλ ζπλάςεη ΓΔ κε ηνπιάρηζηνλ έλα άιιν Κξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ησλ ΓΔ απνηεινχλ θαη ζπκβαιιφκελα κέξε 

ηεο πλζΥΔ.
838

  

 Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ, ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη νη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ απνηεινχλ κηα παιηά 

δηαδηθαζία. Ζ πξψηε δηκεξήο ζπκθσλία, ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, ππνγξάθεθε 
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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, Πξνο κηα Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γηεζλψλ 

Δπελδχζεσλ COM(2010)343 – 2010. 
838

 A. Dimopoulos, The Validity and Applicability of International Investment Agreements Between 

EU Member States Under EU and International Law, Common Market Law Review 2011, Σφκνο 48, 

Σεχρνο 1,  ζει. 162. 
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κεηαμχ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηνπ Παθηζηάλ ην 1959.
839

 Μηα ηππηθή δηεζλήο ζπκθσλία 

ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ επηδηψθεη λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ηδηψηεο ηνπ ελφο 

ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο ζηελ 

επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο, απφ κε εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ 

ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Οη ζχγρξνλεο δηκεξείο ζπκθσλίεο δηαζθαιίδνπλ ζηαζεξνχο 

δίθαηνπο θαη δηαθαλείο φξνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη εγγπήζεηο, κε 

ηελ έλλνηα φηη νη ηδηψηεο επελδπηέο δελ ζα ηχρνπλ δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. 

Τπάξρνπλ, επίζεο, δηκεξείο ζπκθσλίεο πνπ πεξηέρνπλ ξήηξεο εθηέιεζεο ησλ 

εγγπήζεσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο έλαληη ησλ επελδπηψλ - ηδησηψλ. Ζ πξνζηαζία, πνπ παξέρνπλ νη 

δηκεξείο ζπκθσλίεο, ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηε ζηηγκή, πνπ ε επέλδπζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρψξα ππνδνρήο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη δηκεξείο ζπκθσλίεο, 

πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία ελαληίνλ άληζεο θαη δηαθξίλνπζαο κεηαρείξηζεο, πξηλ αθφκε 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επέλδπζε. Δπηπξνζζέησο, νη πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο δηκεξείο 

ζπκθσλίεο παξέρνπλ δηθαίσκα άκεζεο πξνζθπγήο ππέξ ησλ επελδπηψλ ελφο 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, 

κέζσ ηεο δηεζλνχο δηαηηεζίαο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ επελδπηή. Αλ θαη ν 

ζθνπφο, ε θχζε θαη νη κεραληζκνί ησλ ΓΔ δηαθέξνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο ΔΔ, σζηφζν, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε 

έλα θνηλφ πεδίν εθαξκνγήο.
840

 Μεηά ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ην 

άλνηγκα ησλ νηθνλνκηψλ ησλ αλαηνιηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ, πνιιέο δηκεξείο 

ζπκθσλίεο ζπλήθζεζαλ κεηαμχ ησλ ηφηε 15 κειψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ αλαηνιηθψλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ. 

 Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ ΓΔ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε πξνζρψξεζε 

ην Μάην ηνπ 2004 δέθα λέσλ θξαηψλ (θπξίσο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο) κεηέβαιε 

δξακαηηθά ηελ θαηάζηαζε. Πνιιά απφ απηά ηα λέα κέιε είραλ ζπλάςεη δηκεξείο 

επελδπηηθέο, κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηα παιηά Κξάηε κέιε, πξνθεηκέλνπ λα 

ελζαξξπλζνχλ νη επελδχζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ θξαηηθή ζηελ 

ειεχζεξε αγνξά. 

  Έηζη, νη 150 ΓΔ ζεσξνχληαλ απφ λνκηθήο απφςεσο ελδνθνηλνηηθέο ΓΔ, 

γεγνλφο πνπ ζήκαηλε φηη ζα κπνξνχζε, πιένλ, λα γίλεη επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπο  

                                                 
839

 G. Coop, Energy Charter Treaty and the EU: Is conflict inevitable, Journal of  Energy & Natural 

Resources Law 2009, Σεχρνο 27, ζει. 405. 
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  G. Coop, Energy Charter Treaty and the EU: Is conflict inevitable, φπ. παξ., ζει. 406-408. 
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απφ νξηζκέλνπο επελδπηέο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε άιια Κξάηε κέιε. Με ηελ πξνηειεπηαία δηεχξπλζε ηεο ΔΔ, 

ήηνη ηελ πξνζρψξεζε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007, ν 

αξηζκφο ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ΓΔ έρεη αλέιζεη ζηνλ αξηζκφ 191.
841

 

 Με ηνλ Καλνληζκφ 1219/2012
842

 ζεζπίζηεθαλ κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο, ζην 

πιαίζην δηκεξψλ επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ Κξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ. 

Ο αλσηέξσ Καλνληζκφο δελ πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε ησλ δηκεξψλ 

ελδνελσζηαθψλ ζπκθσληψλ, ελψ ζέηεη ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηζρχ θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ δηκεξψλ επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ Κξαηψλ κειψλ θαη 

ηξίησλ ρσξψλ. Δηδηθφηεξα, νη δηκεξείο επελδπηηθέο ζπκθσλίεο, πνπ θνηλνπνηνχληαη 

ζηελ Δπηηξνπή, κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ή λα ηεζνχλ ζε ηζρχ, έσο φηνπ ηεζεί ζε ηζρχ 

δηκεξήο επελδπηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη ηεο ίδηαο ηξίηεο ρψξαο.
843

 

Δπίζεο, φηαλ έλα Κξάηνο κέινο ζθνπεχεη λα αξρίζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηξίηε ρψξα 

κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηε ζχλαςε δηκεξνχο επελδπηηθήο ζπκθσλίαο, θνηλνπνηεί 

εγγξάθσο ηελ πξφζεζή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή.
844

  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ΔΔ, κέζσ ησλ νξγάλσλ ηεο, έρεη επηδείμεη έλα 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηνλ ηνκέα ησλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηα 

δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη, ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ, κέζσ ησλ 

δηκεξψλ επελδπηηθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ Δπηηξνπή έρεη δηαηππψζεη επηρεηξήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη ΓΔ, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

1. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή νη ΓΔ, απνζθνπνχζαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ, γηα παξάδεηγκα κέζσ απνδεκίσζεο ησλ 

απαιινηξηψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαηηεζίαο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ επελδχζεσλ. Καηά ηελ Δπηηξνπή ην αλσηέξσ πιαίζην πξνζηαζίαο είλαη, πιένλ, 

πεξηηηφ δηφηη θαιχπηεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο εληαίαο αγνξάο θαη φινη νη επελδπηέο 

κπνξνχλ λα ηχρνπλ ηεο ίδηαο πξνζηαζίαο ζην πιαίζην ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ.
845

 

                                                 
841

 H. Wehland, Intra-EU Investment Agreements and Arbitration: Is European Community Law an 

Obstacle, φπ. παξ. 297, εηδηθά 300. 
842

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1219/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο 

Γεθεκβξίνπ 2012, πνπ αθνξά ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ ξπζκίζεσλ ζην πιαίζην δηκεξψλ επελδπηηθψλ 

ζπκθσληψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ (ΔΔ L 351 ηεο 20.12.2012, ζ. 40 - 46).  
843

 Άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ 1219/2012. 
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 Άξζξν 8 ηνπ Καλνληζκνχ 1219/2012. 
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 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, Ζ Δπηηξνπή δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα 

πξνβνχλ ζε θαηαγγειία ησλ ελδνελσζηαθψλ δηκεξψλ επελδπηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη, 

18.06.2015. 
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2. Οη ελδνελσζηαθέο ΓΔ παξέρνπλ δηθαηψκαηα ζηνπο επελδπηέο απφ 

νξηζκέλα κφλν Κξάηε κέιε ζε δηκεξή βάζε, γεγνλφο πνπ παξαβηάδεη ηελ ελσζηαθή 

αξρή ηεο κε δηάθξηζεο ιφγσ ηζαγέλεηαο.
846

 

3. Oη ελδνελσζηαθέο ΓΔ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο, πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην 

λνκηθφ πιαίζην ηεο εληαίαο αγνξάο δηφηη παξέρνπλ δηθαηψκαηα ζε δηκεξή βάζε.
847

 

4. Ζ Δπηηξνπή, επίζεο, ζεσξεί φηη ε αδπλακία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαηά 

ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ, δεκηνπξγεί κηα παξάιιειε λνκνινγία δηαηηεηηθψλ 

απνθάζεσλ, ε νπνία ζίγεη θαη ππνλνκεχεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ ΓΔΔ λα 

εξκελεχεη θαη λα εθαξκφδεη ην Γίθαην ηεο ΔΔ.  

Σν πξφβιεκα κε ηηο ΓΔ δελ είλαη ζεσξεηηθφ θαη έρεη πνιχ πξαθηηθέο 

ζπλέπεηεο.
848

 Δηδηθφηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ε εθαξκνγή ησλ ελσζηαθψλ 

ξπζκίζεσλ θαη ησλ ΓΔ έρεη απνηειέζεη ζέκα εξηδφκελν, κε ηελ έλλνηα φηη νη ΓΔ 

κπνξεί λα  επλννχλ ηνπο μέλνπο επελδπηέο κε ηξφπν αζχκβαην κε ην Γίθαην ηεο ΔΔ.  

ΙΙ.Γ.5.1 Το ζήτημα τησ δεςμευτικότητασ των προκοινοτικών ςυμφωνιών 

  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο πνπ ζπλήθζεζαλ, πξηλ απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 1958 ή γηα ηα θξάηε πνπ πξνζρσξνχλ, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

πξνζρψξεζήο ηνπο, κεηαμχ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Κξαηψλ κειψλ αθελφο, θαη ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ηξίησλ ρσξψλ, αθεηέξνπ, δελ ζίγνληαη απφ ηηο πλζήθεο. Χζηφζν, ηα 

Κξάηε κέιε πξνζθεχγνπλ ζε φια ηα πξφζθνξα κέζα, γηα λα άξνπλ ηα δηαπηζησζέληα 

αζπκβίβαζηα θαηά ην κέηξν, πνπ νη ζπκβάζεηο απηέο, δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηηο 

πλζήθεο. Πξνο ηνχην, ηα θξάηε παξέρνπλ ακνηβαία ζπλδξνκή θαη πηνζεηνχλ, θαηά 

πεξίπησζε, θνηλή ζηάζε.
849
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 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Commission Staff Working Document Capital Movements and Investments 

in the EU Commission Services Paper on Market Monitoring SWD(2012) 6 ηειηθφ – 2012. 
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 π. παξ. ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ.  
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 Ζ Δπηηξνπή(Ηνχληνο 2015) απνθάζηζε λα δεηήζεη απφ πέληε θξάηε κέιε (Απζηξία, Κάησ Υψξεο, 

Ρνπκαλία, ινβαθία θαη νπεδία) λα ζέζνπλ ηέινο ζηηο ελδνελσζηαθέο ΓΔ πνπ έρνπλ ζπλάςεη 

κεηαμχ ηνπο. Οη πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο πνπ εζηάιεζαλ έξρνληαη ζε ζπλέρεηα ηεο αιιεινγξαθίαο 

πνπ έρεη πξνεγεζεί κε ηα ελ ιφγσ θξάηε κέιε. Γελ πξφθεηηαη γηα λέν δήηεκα, δεδνκέλνπ φηη ε 

Δπηηξνπή έρεη ζηαζεξά θαη επί ζεηξά εηψλ επηζεκάλεη ζε φια ηα θξάηε κέιε φηη νη ελδνελσζηαθέο ΓΔ 

δελ ζπλάδνπλ κε ην δίθαην ηεο ΔΔ. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε δελ έρνπλ 

ιάβεη θαλέλα κέηξν, ε Δπηηξνπή εγθαηληάδεη πιένλ ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο επί παξαβάζεη 

θαηά πέληε θξαηψλ κειψλ. Σαπηφρξνλα, ε Δπηηξνπή δεηεί πιεξνθνξίεο μεθηλά δηνηθεηηθφ δηάινγν κε 

ηα ππφινηπα 21 θξάηε κέιε πνπ εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ ελδνελσζηαθέο ΓΔ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη δχν θξάηε κέιε – Ηξιαλδία θαη Ηηαιία – έζεζαλ ήδε ηέινο ζε φιεο ηηο ελδνελσζηαθέο ΓΔ, ηηο 

νπνίεο είραλ ζπλάςεη, ην 2012 θαη ην 2013 αληίζηνηρα. 
849

 Άξζξν 351 ΛΔΔ. 
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Αλαθνξηθά κε ηηο ζπκθσλίεο, πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηα Κξάηε κέιε, 

δηαθξίλνπκε ηηο ζπκθσλίεο, πνπ ζπλήθζεζαλ πξηλ λα ηδξπζεί ε Κνηλφηεηα (γηα ηα 

ηδξπηηθά κέιε), ή πξν ηεο εηζφδνπ ησλ Κξαηψλ κειψλ ζηελ Κνηλφηεηα θαη ηηο 

ζπκθσλίεο, πνπ ζπλήθζεζαλ απφ ηα Κξάηε κέιε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Κνηλφηεηαο  ή 

κεηά ηελ πξνζρψξεζε ησλ Κξαηψλ κειψλ.
850

 Οη πξψηεο ζπλζήθεο (Κξαηψλ κειψλ κε 

ηξίηα θξάηε πξν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Έλσζε) δελ απνηεινχλ πεγή ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη δελ δεζκεχνπλ ηελ Έλσζε. Δλδερφκελε επζχλε κπνξεί λα 

πξνθχςεη γηα ηα  Κξάηε κέιε, κε βάζε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ. ζεο ζπλζήθεο ζπλάπηνληαη απφ ηα Κξάηε κέιε κεηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ ζην νηθνδφκεκα ηεο Έλσζεο θαη δελ αθνξνχλ ηνκείο, πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Έλσζεο, είλαη έγθπξεο. Αλ, φκσο, ην αληηθείκελν  

ησλ ζπλζεθψλ εκπίπηεη ζε θνηλνηηθή αξκνδηφηεηα, ηφηε νη ζπλζήθεο απηέο δελ είλαη 

δεζκεπηηθέο σο πξνο ηελ Κνηλφηεηα. 

 Με ζηαζεξφηεηα, ην Γηθαζηήξην εθάξκνζε ηηο αλσηέξσ αξρέο, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 351 ΛΔΔ ζε απνθάζεηο ηνπ. ηελ απφθαζε Jean-Claude 

Levy
851

 ηέζεθε ην δήηεκα ηεο δεζκεπηηθφηεηαο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Σν αξκφδην 

δηθαζηήξην ηεο Γαιιίαο ππέβαιε πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα, πεξί ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο, κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζε απαζρφιεζε, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. Σν εξψηεκα απηφ αλέθπςε ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηψμεσο, πνπ άζθεζε 

ε εηζαγγειηθή αξρή, θαηφπηλ κελχζεσο ηεο δηεχζπλζεο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο 

θαηά ηνπ Levy, δηεπζπληή ηεο SA Nouvelle Falor, κε ηελ θαηεγνξία φηη απαζρφιεζε 

γπλαίθεο ζε λπθηεξηλή εξγαζία. Οη δηαηάμεηο απηέο ζεζπίζηεθαλ, πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο πκβάζεσο 89 ηεο Γηεζλνχο Οξγαλψζεσο Δξγαζίαο, ηεο 9εο Ηνπιίνπ 1948, πεξί 

ηεο λπθηεξηλήο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βηνκεραλία γπλαηθψλ, ε νπνία 

θπξψζεθε απφ ηε Γαιιία κε ηνλ λφκν 53-603 ηεο 7εο Ηνπιίνπ 1953. Σν άξζξν 3 ηεο 

πκβάζεσο ΓΟΔ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ επαλαιακβάλεη θαη' νπζίαλ ν γαιιηθφο 

λφκνο, φξηδε: «Απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε γπλαηθψλ, αδηαθξίησο ειηθίαο, θαηά ηε 

λχθηα ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, δεκφζηεο ή ηδησηηθέο, ή ζε βνεζεηηθνχο ρψξνπο 

απηψλ, κε εμαίξεζε ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, φπνπ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθψο 

θαη κφλν ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο.»  Δλψπηνλ ηνπ tribunal de police de Μetz, ν Levy, 

                                                 
850

 Ν. θαλδάκεο, Δπξσπατθφ Γίθαην Η, Θεζκνί ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δθδφζεηο άθθνπιαο Αζήλα 

2003. ζει. 221. 
851

 ΓΔΚ απφθαζε ηεο 2αο Απγνχζηνπ 1993, Τπφζεζε C-158/91, Μinistere public θαη direction du 

travail et de l'emploi θαηά Jean-Claude Levy, πιι.1993 ζει. I-04287. 
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θαηεγνξνχκελνο ηεο θχξηαο δίθεο, ππνζηήξημε φηη ν γαιιηθφο λφκνο έξρεηαη ζε 

αληίζεζε πξνο ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 76/207, ην νπνίν πξνβιέπεη: «Σα θξάηε κέιε 

ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αληίθεηληαη πξνο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο».
852

  

ην δήηεκα ησλ πξνθνηλνηηθψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ, ην Γηθαζηήξην ηφληζε φηη 

νη δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο δελ ζίγνπλ ηα απνξξένληα δηθαηψκαηα απφ ζπκβάζεηο, πνπ 

ζπλήςαλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε. 

Χζηφζν, δηαπίζησζε φηη ηα Κξάηε κέιε αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα κεηέξρνληαη 

φια ηα πξφζθνξα κέζα πξνο άξζε ησλ ελδερνκέλσλ αζπκβηβάζησλ κεηαμχ κηαο 

ηέηνηαο ζπκβάζεσο θαη ηεο πλζήθεο.
853

  

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ε εθαξκνγή ηεο πλζήθεο δελ 

ζίγεη ηελ αλαιεθζείζα, απφ ην νηθείν θξάηνο κέινο, δέζκεπζε λα ζέβεηαη ηα 

απνξξένληα, απφ πξνγελέζηεξε ζχκβαζε, δηθαηψκαηα ησλ ηξίησλ θξαηψλ θαη λα 

ηεξεί ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπ. Δπνκέλσο, ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ 

δηαηάμεσο, νη φξνη «δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο» αλαθέξνληαη, φζνλ κελ αθνξά ηα 

«δηθαηψκαηα», ζηα δηθαηψκαηα ησλ ηξίησλ θξαηψλ, ελψ, φζνλ αθνξά ηηο 

«ππνρξεψζεηο», ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ Κξαηψλ κειψλ.
854

  

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα θξηζεί αλ πξνγελέζηεξε δηεζλήο ζχκβαζε κπνξεί λα 

θαηαζηήζεη αλελεξγφ έλα θνηλνηηθφ θαλφλα, πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ε ελ ιφγσ 

ζχκβαζε επηβάιιεη ζην ελδηαθεξφκελν Κξάηνο κέινο ππνρξεψζεηο, ηελ εθπιήξσζε 

ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα εμαθνινπζνχλ λα απαηηνχλ ηα ηξίηα θξάηε σο 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζπκβάζεσο.
855

 

Καηαιεθηηθά ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ν εζληθφο δηθαζηήο νθείιεη λα 

δηαζθαιίδεη, πιήξσο, ηνλ ζεβαζκφ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 76/207/ΔΟΚ, εθηφο αλ 

ε εθαξκνγή ηεο αληίζεηεο απηήο δηαηάμεσο είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε εθπιήξσζε εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Κξάηνπο κέινπο ππνρξεψζεσλ, 

απφ ζχκβαζε, πνπ είρε ζπλαθζεί κε ηξίηα θξάηε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

ΔΟΚ. 

                                                 
852

 Οδεγία (ΔΟΚ) 76/207 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Φεβξνπαξίνπ 1976 πεξί ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε απαζρφιεζε, ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνψζεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο  (ΔΔ L 39 ηεο 14.2.1976, ζ. 40 -  

42).  
853

 π. παξ. ζθ. 11. 
854

 π. παξ. ζθ. 12.  
855

 π. παξ. ζθ. 13. 
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Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη, ε δπλαηφηεηα πεξί κε εθαξκνγήο ελφο 

θνηλνηηθνχ θαλφλα ιφγσ δηεζλνχο ζπκβάζεσο, εμαξηάηαη απφ ηε δηπιή πξνυπφζεζε:  

Πξψηνλ, πξέπεη λα πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε ζπλαθζείζα πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο πλζήθεο·  

Γεχηεξνλ, ε ελδηαθεξφκελε ηξίηε ρψξα ζα πξέπεη λα έιθεη, απφ ηε ζχκβαζε, 

δηθαηψκαηα, ησλ νπνίσλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ νηθείνπ Κξάηνπο κέινπο, κπνξεί 

λα απαηηήζεη.
856

 

 

ΙΙ.Γ.5.2 Επενδυτικέσ διαφορέσ μεταξύ κρατών μελών και επενδυτών μη 

κρατών μελών 

 

 Αξρηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ δελ ζπλεπάγνληαη 

ππνρξέσζε γηα έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ ζπκκεηέρεη ζε πκθσλία Οηθνλνκηθήο 

Οινθιήξσζεο (ΟΟ), λα επεθηείλεη, κέζσ ηεο ξήηξαο ηνπ κάιινλ επλννχκελνπ 

θξάηνπο, ζε άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ΟΟ, νπνηαδήπνηε 

πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε εθαξκφδεηαη κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο ελ ιφγσ ΟΟ:
857

  

ρεηηθή είλαη θαη ε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 4 ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη 

δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, βάζεη ησλ νπνίσλ παξαρσξείηαη κεηαρείξηζε κάιινλ 

επλννχκελνπ θξάηνπο δελ ππνρξεψλνπλ θαλέλα ζπκβαιιφκελν κέξνο λα επεθηείλεη 

ζηνπο επελδπηέο άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο νπνηαδήπνηε πξνηηκεζηαθή 

κεηαρείξηζε: 

α) Πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ή 

ηεισλεηαθή έλσζε· ή 

β) Πνπ παξαρσξείηαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξαηψλ, πνπ απνηεινχζαλ ηκήκα ηεο πξψελ ΈΓΓ, εθφζνλ 

εθθξεκεί ε ζχλαςε ησλ ακνηβαίσλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο ζε νξηζηηθή 

βάζε.
858

 

Χο ΟΟ, επηπξνζζέησο, νξίδεηαη κηα ζπκθσλία, πνπ ειεπζεξψλεη ζεκαληηθά, 

κεηαμχ άιισλ, ην εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο, πξνβιέπνληαο δηαηάμεηο πεξί κε 

εηζαγσγήο ή θαηάξγεζεο φισλ ησλ δηαθξίζεσλ, κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο, κέζσ ηεο 

                                                 
856

 ΓΔΚ απφθαζε ηεο 10εο Μαξηίνπ 1998, Τπφζεζε C-364/95, Σ. Port GmbH & Co. θαηά 

Hauptzollamt Hamburg-Jonas, πιι. 1998, ζει. I-01023. 
857

 Άξζξν 25 παξ. 1 ηεο πλζΥΔ.  
858

 Άξζξν 24 παξ. 4 ηεο πλζΥΔ. 
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θαηάξγεζεο ησλ πθηζηακέλσλ κέηξσλ πνπ δεκηνπξγνχλ δηαθξίζεηο ή/θαη ηεο 

απαγφξεπζεο λέσλ κέηξσλ, είηε θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο απηήο, είηε 

βάζεη εχινγνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
859

 

  Μηα επέλδπζε ελφο επελδπηή απφ ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ δελ είλαη κέξνο 

ηεο ΟΟ ή κέινο ΕΔ ή ηεισλεηαθήο έλσζεο δηθαηνχηαη κεηαρείξηζεο βάζεη κηαο 

ηέηνηαο ζπκθσλίαο ΕΔ ή ηεισλεηαθήο  έλσζεο ππφ ηνλ φξν φηη ε επέλδπζε:  

1. Έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα, ηελ θεληξηθή ηεο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα 

εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ επηθξάηεηα ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ηεο ελ ιφγσ ΟΟ· 

2. ε πεξίπησζε πνπ κφλν ε θαηαζηαηηθή ηεο έδξα ζηελ επηθξάηεηα απηή, έρεη 

πξαγκαηηθφ θαη ζπλερή δεζκφ κε ηελ νηθνλνκία ελφο απφ ηα κέξε ηεο ελ ιφγσ 

ΟΟ.
860

 

Οη Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο (θαη ε δηάδνρνο ηνπο ζήκεξα ΔΔ) θαη ηα Κξάηε 

κέιε ηνπο, ζε ζρεηηθή δήισζή ηνπο, αλαθέξνπλ φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο
861

: 

 α) Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο 

κέινπο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή 

ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, εμνκνηψλνληαη, γηα ην δηθαίσκα 

εγθαηάζηαζεο πξνο ηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ είλαη ππήθννη ησλ Κξαηψλ κειψλ ή 

εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ κφλν ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα εληφο ηεο Κνηλφηεηαο 

πξέπεη, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, λα έρνπλ πξαγκαηηθφ θαη ζπλερή δεζκφ κε ηελ νηθνλνκία 

ελφο απφ ηα Κξάηε κέιε·  

 β) Χο «εηαηξείεο» λννχληαη νη εηαηξείεο αζηηθνχ ή εκπνξηθνχ δηθαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε εμαίξεζε εθείλσλ πνπ δελ επηδηψθνπλ 

θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ. 

Οη ΔΚ θαη ηα Κξάηε κέιε ηνπο, ζε ζρεηηθή δήισζή ηνπο, αλαθέξνπλ φηη ην 

θνηλνηηθφ δίθαην πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο κεηαρείξηζεο, ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζε παξαξηήκαηα θαη ππνθαηαζηήκαηα εηαηξεηψλ ή 

                                                 
859

 Άξζξν 25 παξ. 2 ηεο πλζΥΔ. 
860

 Σειηθή πξάμε ηεο δηάζθεςεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο - Γήισζε ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) 

ζεκείν ii) ηεο ζπλζήθεο γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο, Παξάξηεκα 2: Απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζπλζήθε 

γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο (ΔΔ L 380 ηεο 31.12.1994 ζ. 3-23).  
861

 Γήισζε 5, Σειηθή πξάμε ηεο δηάζθεςεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο - Γήισζε ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 παξάγξαθνο 

3 ζηνηρείν β) ζεκείν ii) ηεο ζπλζήθεο γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο, (ΔΔ. L 380 ηεο 31.12.1994 ζ. 3-23). 
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επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δελ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε έλα απφ ηα Κξάηε κέιε. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 25 ηεο πλζΥΔ επηηξέπεη κφλνλ ηηο παξεθθιίζεηο εθείλεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνηηκεζηαθήο κεηαρείξηζεο, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ηελ επξχηεξε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, ε νπνία είλαη 

απφξξνηα ησλ πλζεθψλ γηα ηελ ίδξπζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην άξζξν 25 ηεο πλζΥΔ επηηξέπεη ηελ 

απφθιηζε απφ ηε ΡΜΔΚ ζηελ πεξίπησζε πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο ελφο Κξάηνπο 

κέινπο ηεο ΔΔ ζε επελδπηή άιινπ θξάηνπο ηεο ΔΔ, φηαλ ε επέλδπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ επελδπηή ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο πνπ δελ αλήθεη ζηελ 

Έλσζε. Χζηφζν, κε ηνλ φξν «κεηαρείξηζε» (άξζξν 10 παξ. 3 ηεο πλζΥΔ) λνείηαη ε 

κεηαρείξηζε, πνπ παξέρεηαη απφ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο θαη ε νπνία δελ είλαη 

ιηγφηεξν επλντθή απφ εθείλε, πνπ ην ελ ιφγσ ζπκβαιιφκελν κέξνο παξέρεη ζηνπο 

δηθνχο ηνπ επελδπηέο ή ζηνπο επελδπηέο νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο 

ή ηξίηνπ θξάηνπο, αλαιφγσο ηνπ πνηα είλαη ε πην επλντθή.
862

Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

δηαηάμεσλ θαζηζηά αλελεξγή ηελ επλντθή κεηαρείξηζε επελδπηψλ Κξαηψλ κειψλ ηεο 

ΔΔ ζε ζρέζε κε επελδπηέο ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ πνπ δελ είλαη κέιε ηεο ΔΔ, κε ηελ 

έλλνηα φηη ελψ δελ πξνβιέπεηαη ε ΡΜΔΚ, νπζηαζηηθά ην Κξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ζα 

πξέπεη λα παξέρεη ηελ ίδηα πξνζηαζία ζηνλ επελδπηή ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο πνπ 

δελ αλήθεη ζηελ ΔΔ, κέζσ ηεο ξήηξαο ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο (ζε ζρέζε δειαδή κε 

ηνπο δηθνχο ηνπ επελδπηέο). Χζηφζν, ε αλσηέξσ απφθιηζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αληαγσληζκφ, ηε δηακεηαθφκηζε θαη 

ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο.  

 ηελ  ππφζεζε Δπηηξνπήο/ινβαθίαο
863

 ηέζεθε ην δήηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ  

ησλ, θαηά ην Γίθαην ηεο ΔΔ, ππνρξεψζεσλ ηεο ινβαθίαο γηα ηε δηαζθάιηζε άλεπ 

δηαθξίζεσλ πξνζβάζεσο ζε δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο γηα ηελ πξνζηαζία επελδχζεσλ βάζεη ζπκθσλίαο γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ ακνηβαία πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ,
864

 ε νπνία είρε ππνγξαθεί 

κε ηελ Διβεηία, πξν ηεο πξνζρσξήζεσο ηεο ινβαθίαο ζηελ ΔΔ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004. 

Ζ δηαθνξά αθνξνχζε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ ππνγξάθεθε ην 1997 κεηαμχ 

ηεο Διβεηηθήο εηαηξίαο ATEL θαη ηνπ θξαηηθνχ θνξέα εθκεηαιιεχζεσο δηθηχνπ ζηε 

ινβαθία. χκθσλα κε ηε χκβαζε, ε ATEL ζα ρξεκαηνδνηνχζε, ζε ζεκαληηθφ 

                                                 
862

 Άξζξν 10 παξ. 3 θαη 7 ηεο πλζΥΔ.  
863

 ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 15εο επηεκβξίνπ 2011, Τπφζεζε C-264/09, Δπηηξνπή θαηά ινβαθηθήο 

Γεκνθξαηίαο, πιι. 2011, ζει. I-08065. 
864

 Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία  ππνγξάθεθε ζηηο 5.10.1990. 



302 

 

πνζνζηφ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο γξακκήο Lemesany-Krosno απφ ηελ Πνισλία 

ζηε ινβαθία, έλαληη θαηά πξνηεξαηφηεηαο πξνζβάζεσο ζηε γξακκή γηα νξηζκέλε 

θαη κε αλαλεψζηκε πεξίνδν 16 εηψλ.  

 Σν ΓΔΔ ζηελ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, αξρηθά, δηαπίζησζε φηη ε άκπλα ηεο 

ινβαθίαο βαζίδεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ (άξζξν 10 παξ. 1) αιιά θαη ζηε ΓΔ 

κεηαμχ ινβαθίαο θαη Διβεηίαο. Δπηπξνζζέησο, ην ΓΔΔ ζεψξεζε φηη ε ινβαθία 

ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλσηέξσ 

δηκεξή ζπκθσλία. ην πιαίζην απηφ, ε πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε πξνο ηελ ATEL 

(Πξφζβαζε ζην δίθηπν θαηά πξνηεξαηφηεηα) ήηαλ δηθαηνινγεκέλε, αθφκε θαη αλ 

εζεσξείην κε ζπκκνξθνχκελε πξνο ηελ νδεγία 2003/54.
865

 Σν ΓΔΔ εμεηάδνληαο ην 

δήηεκα εάλ ην δηθαίσκα κεηαθνξάο, πνπ απέθηεζε ε ΑΣΔL ζεσξείηαη επέλδπζε, 

δηαπίζησζε φηη ην ελ ιφγσ δηθαίσκα κεηαθνξάο έρεη «πξνδήισο νηθνλνκηθή αμία ζην 

κέηξν πνπ ηεο εγγπάηαη, γηα ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα, πξφζβαζε ζην ζινβαθηθφ δίθηπν 

κεηαθνξάο, ε νπνία ηεο είλαη αλαγθαία, ψζηε λα κπνξεί λα πσιήζεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ζηελ Πνισλία κέζσ ηεο Οπγγαξίαο».
866

  

 Έηζη ην ΓΔΔ θαηέιεμε φηη ην αλσηέξσ δηθαίσκα απνηειεί επέλδπζε πνπ 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε ΓΔ.  

 Σν ΓΔΔ, επίζεο, εμεηάδνληαο ηελ ηζρχ ηεο δηκεξνχο πξνθνηλνηηθήο ζπκθσλίαο 

επηθαιέζηεθε ην άξζξν 307 ΔΚ ηνλίδνληαο φηη ην Κξάηνο κέινο ζα πξέπεη λα 

ζέβεηαη ηα απνξξένληα, απφ πξνγελέζηεξε ζχκβαζε, δηθαηψκαηα ηξίησλ θξαηψλ θαη 

λα ηεξεί ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπ.
867

 Ζ κε εθαξκνγή θνηλνηηθνχ θαλφλα, 

ιφγσ πξνγελέζηεξεο δηεζλνχο ζπκβάζεσο, ζρεηίδεηαη κε ην εάλ επηβάιινληαη ζην 

νηθείν Κξάηνο κέινο ππνρξεψζεηο, πνπ κπνξνχλ λα απαηηεζνχλ απφ ηξίηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε. Σν ΓΔΔ δηαπίζησζε φηη δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη ην 

δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο απφ ην Κξάηνο κέινο, άθεζε φκσο λα ελλνεζεί 

φηη ν κε απνθιεηζκφο ηεο θαηαγγειίαο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ξεηή δηάηαμε ζην 

θείκελν ηεο ΓΔ.
868

 

 Σν ΓΔΔ απέξξηςε ηελ πξνζθπγή ηεο Δπηηξνπήο, σζηφζν είλαη αμηνπεξίεξγν 

φηη ε αλαθνξά ηεο ζηε πλζΥΔ είλαη ηζρλή θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ απνηχπσζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ ρσξίο θξηηηθή αμηνιφγεζε.   

                                                 
865

 π. παξ. ζθ 32. 
866

 π. παξ. ζθ. 36. 
867

 π. παξ. ζθ. 42. 
868

 π. παξ. ζθ. 44-46. 
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ην δήηεκα ησλ ΓΔ πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ 

ηελ ίδξπζε ησλ Κνηλνηήησλ ή πξηλ ηελ πξνζρψξεζε θξαηψλ κειψλ ζα πξέπεη λα 

γίλεη αλαθνξά ζηελ ππφζεζε C-205/06 Δπηηξνπήο θαηά Απζηξίαο.
869

 Ζ Γεκνθξαηία 

ηεο Απζηξίαο ζπλήςε, πξηλ απφ ηελ πξνζρψξεζή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ΓΔ 

κε ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο ηε Μαιαηζία, ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία (ε νπνία 

ζπλήθζε αξρηθψο κε ηελ πξψελ ΈΓΓ), ηε Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο, ηε Γεκνθξαηία 

ηεο Σνπξθίαο θαη ηε Γεκνθξαηία ηνπ Πξάζηλνπ Αθξσηεξίνπ. Οη αλσηέξσ ζπκθσλίεο 

πεξηειάκβαλαλ ξήηξα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε κέξνο εγγπάηαη, ππέξ ησλ 

επελδπηψλ ηνπ εηέξνπ κέξνπο, ηελ άλεπ αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεσο ειεχζεξε 

κεηαθνξά ζε ειεπζέξσο κεηαηξέςηκν λφκηζκα ησλ πιεξσκψλ, πνπ αθνξνχλ 

επέλδπζε.  

Ζ Δπηηξνπή ζεψξεζε φηη ε απνπζία απφ ηηο επίδηθεο ζπκθσλίεο νπνηαζδήπνηε 

δηαηάμεσο, επηθπιάζζνπζαο ξεηψο ππέξ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Απζηξίαο, ηε 

δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεη ηα κέηξα, πνπ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα απνθαζίζεη ην 

πκβνχιην βάζεη ησλ άξζξσλ 57 ΔΚ, 59 ΔΚ θαη 60 ΔΚ,
870

 ελδέρεηαη λα θαηαζηήζεη 

δπζρεξή, αλ φρη αδχλαηε, ηελ εθ κέξνπο ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνπο κέινπο ηήξεζε ησλ 

θνηλνηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ζεσξήζεθε φηη ε Απζηξία κε έρνληαο 

ιάβεη ηα πξφζθνξα κέηξα πξνο άξζε παξφκνηνπ αζπκβηβάζηνπ, παξέβε ηηο 

ππνρξεψζεηο, πνπ ππέρεη απφ ην άξζξν 307, δεχηεξν εδάθην, ΔΚ.
871

 

Ζ Γεκνθξαηία ηεο Απζηξίαο ζεψξεζε φηη, ειιείςεη πεξηνξηζκψλ ζηηο θηλήζεηο 

θεθαιαίσλ θαη πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηνπ πκβνπιίνπ, ε ίδηα είλαη ειεχζεξε λα 

ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 56 

ΔΚ.
872

  

Σν ΓΔΔ εθηίκεζε φηη νη επίδηθεο ζπκθσλίεο δελ πεξηιακβάλνπλ θακία 

δηάηαμε, επηθπιάζζνπζα ηέηνηεο δπλαηφηεηεο πεξηνξηζκνχ, εθ κέξνπο ηεο 

Κνηλφηεηαο, ησλ θηλήζεσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε επελδχζεηο.
873

 Γπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 307 ΔΚ, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ζχκβαζε 

ζπλαθζείζα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πξνζρσξήζεσο ελφο Κξάηνπο κέινπο κεηαμχ 

ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη ηξίηνπ θξάηνπο δελ ζίγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο. 

Δηδηθφηεξα, ην αλσηέξσ άξζξν δελ επεξεάδεη ηε δέζκεπζε ηνπ Κξάηνπο κέινπο λα 

                                                 
869

 ΓΔΚ απφθαζε ηεο 3εο Μαξηίνπ 2009, Τπφζεζε C-205/06, Δπηηξνπή θαηά Απζηξίαο, πιι. 2009, 

ζει. I-01301. 
870

 Νπλ άξζξα 64 θαη 66 ΛΔΔ. 
871

 Νπλ άξζξν 351  εδ. 2 ΛΔΔ. 
872

 Νπλ άξζξν 63 ΛΔΔ. 
873

 π. παξ. ζθ. 32.  
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ζέβεηαη ηα απνξξένληα απφ πξνγελέζηεξε ζχκβαζε δηθαηψκαηα ησλ ηξίησλ ρσξψλ 

θαη λα ηεξεί ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε, σζηφζν, φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ππνρξεψλεη ηα Κξάηε κέιε λα πξνζθχγνπλ ζε φια ηα 

πξφζθνξα κέηξα πξνο άξζε ησλ δηαπηζησζέλησλ αζπκβηβάζησλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβάζεσλ, πνπ ζπλήςαλ πξηλ απφ ηελ πξνζρψξεζή ηνπο, θαη ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ.
874

 Δπηπξνζζέησο, ην ΓΔΔ έθξηλε φηη ην πκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πεξηνξίδεη, ζε νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ θαη ηηο 

πιεξσκέο κεηαμχ Κξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ θξαηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

πξαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, απαηηείηαη ηα πεξηνξηζηηθά, 

ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ θεθαιαίσλ, κέηξα λα δχλαληαη λα ηχρνπλ, ζε 

πεξίπησζε ζεζπίζεψο ηνπο απφ ην πκβνχιην, άκεζεο εθαξκνγήο έλαληη ησλ 

Κξαηψλ, πνπ αθνξνχλ θαη ελδέρεηαη λα είλαη νξηζκέλα απφ ηα θξάηε, πνπ ππέγξαςαλ 

κηα απφ ηηο επίδηθεο ζπκθσλίεο κε ηε Γεκνθξαηία ηεο Απζηξίαο. Καηαιεθηηθά, ην 

Γηθαζηήξην ζεψξεζε φηη ε Γεκνθξαηία ηεο Απζηξίαο, παξαιείπνληαο λα ιάβεη ηα 

πξφζθνξα κέηξα γηα ηελ άξζε ησλ αζπκβηβάζησλ ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 

κεηαθνξάο θεθαιαίσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ νη επελδπηηθέο ζπκθσλίεο παξέβε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην άξζξν 307, δεχηεξν εδάθην, ΔΚ.
875

 

ην αλσηέξσ δήηεκα ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην πιαίζην ηνπ Υάξηε θάζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο εγγπάηαη, φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπ απφ επελδπηέο νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, ηελ 

ειεπζεξία κεηαθνξάο πνζψλ πξνο θαη απφ ηελ επηθξάηεηά ηνπ
876

. Οη κεηαθνξέο 

εθηεινχληαη κε ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο, πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία κεηαθνξάο. Διιείςεη αγνξάο 

ζπλαιιάγκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ε πην πξφζθαηε ηηκή, πνπ έρεη εθαξκνζζεί γηα ηηο 

μέλεο επελδχζεηο ή ε πην πξφζθαηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηε κεηαηξνπή 

λνκηζκάησλ ζε εηδηθά ηξαβεθηηθά δηθαηψκαηα, αλάινγα κε ην πνηα ηηκή είλαη ε πην 

ζπκθέξνπζα γηα ηνλ επελδπηή.
877

 Οη ξπζκίζεηο ηνπ Υάξηε είλαη ζπκβαηέο κε ηηο 

ξήηξεο πνπ ηίζεληαη ζηηο δηκεξείο επελδπηηθέο ζπκθσλίεο. Χζηφζν, ε ΔΔ σο κέινο 

ηεο πλζΥΔ δεζκεχεηαη απφ ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο, νη νπνίεο δελ ζπκβαδίδνπλ κε 

ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πνπ αλαιχζεθε αλσηέξσ ζηελ ππφζεζε Δπηηξνπήο 

                                                 
874

 π. παξ. ζθ. 33 θαη 34.  
875

 Γηα ην δήηεκα απηφ, βι. ΓΔΚ απφθαζε ηεο 3εο Μαξηίνπ 2009, Τπφζεζε C-249/06, Δπηηξνπή θαηά 

νπεδίαο, πιι. 2009 ζει. I-01335· ΓΔΚ απφθαζε ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2009, Τπφζεζε C-118/07, 

Δπηηξνπή θαηά Φηιαλδίαο, πιι. 2009, ζει. I-10889. 
876

 Άξζξν 14 παξ. 1 ηεο πλζΥΔ. 
877

 Άξζξν 14 παξ. 3 ηεο πλζΥΔ. 
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θαηά Απζηξίαο. Ζ δπζαξκνλία, απηή, ελδερνκέλσο λα απνηειέζεη πεγή δεκηνπξγίαο 

δηεζλνχο επζχλεο ηεο Έλσζεο εάλ δελ αιιάμεη αλαθνξηθά κε ηε κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Με άιια ιφγηα, θαίλεηαη φηη ε αξκνδηφηεηα 

ηεο ΔΔ λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ κε ηξίηεο ρψξεο έρεη 

πεξηνξηζηεί ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε πλζΥΔ.
878

 

  

ΙΙ.Γ.5.3 Επενδυτικέσ διαφορέσ μεταξύ κρατών μελών και επενδυτών 

κρατών μελών 

 

 Σν δήηεκα ηεο ζρέζεο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ θαη ησλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ πξνέθπςε ζηελ πεξίπησζε ηεο ππφζεζεο EASTERN 

SUGAR BV.
879

ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ε επίκαρή δηκεξήο ζπλζήθε είρε 

ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο ζηηο 29 Απξηιίνπ 1991. Ζ 

ελάγνπζα εηαηξία απνηεινχζε κηα νιιαλδηθή εηαηξία, πνπ είρε επελδχζεη ζε 

εξγνζηάζηα δάραξεο ηεο Σζέρηθεο Γεκνθξαηίαο. Δπεηδή, φκσο, ε θπβέξλεζε ηεο 

Σζερίαο έζεζε ζε ηζρχ δηάθνξα θαζεζηψηα, αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή δάραξεο, ε 

ελάγνπζα εηαηξία ζεψξεζε φηη δελ είρε ππνζηεί ηελ πξνζήθνπζα κεηαρείξηζε σο 

επελδχηξηα εηαηξία θαη πξνζέθπγε ζε δηαηηεζία ελαληίνλ ηεο Σζέρηθεο Γεκνθξαηίαο 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004. Ζ Σζέρηθε Γεκνθξαηία πξνέβαιε ηελ έιιεηςε αξκνδηφηεηαο 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε δηκεξήο ζπκθσλία κεηαμχ Οιιαλδίαο θαη Σζερνζινβαθίαο αλ 

θαη δελ είρε ξεηά ιπζεί δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κεηά ηελ πξνζρψξεζε ηεο 

Σζέρηθεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ΔΔ
880

. Ζ Σζέρηθε Γεκνθξαηία πξνζθφκηζε έγγξαθν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε αληηθείκελν ηελ ηζρχ ησλ ελδνελσζηαθψλ ΓΔ, κε 

εκεξνκελία 13 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2006
881

. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε ζπλεθηίκεζε ην 

δίθαην ησλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο Βηέλλεο ηνπ 1969, ζηελ νπνία θαη 

ε Οιιαλδία θαη ε Σζέρηθε Γεκνθξαηία ήηαλ ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ δηαηηεηηθή 

απφθαζε έθξηλε φηη ε ζχκβαζε πξνζρψξεζεο ηεο Σζέρηθεο Γεκνθξαηίαο δελ φξηδε 

ηελ αρξεζία θαη ηελ έιιεηςε ηζρχο ηεο πξναλαθεξζείζαο δηκεξνχο ζπκθσλίαο. 

                                                 
878

 T.Roe, M. Happold, Settlement of Investment Disputes under the Energy Charter Treaty, φπ. παξ. 

ζει. 90. 
879

 Arbitration Institute of the Stocholm Chamber of Commerce, Γηαηηεηηθή απφθαζε (Partial Award) 

ηεο 27.03.2007, Τπφζεζε 88/2004, Eastern Sugar BV/Czech Republic. 
880

 π. παξ. Τπφζεζε 88/2004, Eastern Sugar BV/Czech Republic, παξ.  97. 
881

 π. παξ. Τπφζεζε 88/2004, Eastern Sugar BV/Czech Republic, παξ. 119. 
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Δπίζεο, ε δηκεξήο ζπκθσλία δελ κπνξνχζε λα ιπζεί απηνκάησο δηφηη δελ 

πεξηείρε ζρεηηθή ξχζκηζε. Σέζεθε ην δήηεκα εάλ ε δηκεξήο ζπκθσλία είρε 

θαηαξγεζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 59 ηεο πλζήθεο ηεο Βηέλλεο
882

 γηα ην Γίθαην ησλ 

πλζεθψλ απφ ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν θαηά ηελ πξνζρψξεζε ηεο Σζέρηθεο 

Γεκνθξαηίαο ζηελ ΔΔ. 

Αξρηθά, ε δηαηηεηηθή απφθαζε ζεψξεζε φηη νη δχν ζπλζήθεο δελ θαιχπηνπλ 

ην ίδην νπζηαζηηθφ πεδίν. Δλψ ην δίθαην ηεο ΔΔ εγγπάηαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 

θεθαιαίσλ, ε δηκεξήο ζπκθσλία γηα ηηο επελδχζεηο εγγπάηαη ηελ δίθαηε θαη ίζε 

κεηαρείξηζε ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, απαγνξεχεη ηελ απαιινηξίσζε θαη 

δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επελδπηψλ. Σν Γηθαζηήξην έθξηλε 

ηειηθά φηη είρε αξκνδηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε.
883

 

Σν δήηεκα ηεο θαηάξγεζεο ησλ ΓΔ, πνπ ηέζεθε απφ ην αλσηέξσ Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ δηφηη αθφκε θαη εάλ ηα εκπιεθφκελα θξάηε 

κέιε δελ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πκβάζεσο ηεο Βηέλλεο γηα ην Γίθαην ησλ 

πλζεθψλ, νη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο απνηεινχλ δηεζλέο εζηκηθφ δίθαην, πνπ εθαξκφδεηαη 

ζε φιεο ΓΔ.
884

 

ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ε Σζέρηθε Γεκνθξαηία επηθαιέζηεθε ηε πλζήθε 

Πξνζρψξεζεο, ε νπνία έζεηε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ. Σν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη εάλ ε ΓΔ έρεη ην ίδην 

αληηθείκελν κε ηε πλζήθε Πξνζρψξεζεο, θάηη φκσο πνπ δελ δχλαηαη λα γίλεη δεθηφ 

γηαηί ε δηκεξήο ζπκθσλία απνηειεί ζπκθσλία κε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ελψ ε 

ζπκθσλία πξνζρψξεζεο επηδηψθεη ηελ απνηχπσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ θαηά ηελ πξνζρψξεζή ηνπο. Οχηε θαίλεηαη λα 

ππήξρε ε ζπγθεθξηκέλε βνχιεζε κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, θαζφζνλ ε ΔΚ  

δηέζεηε δηάηαμε ζε ζρέζε κε ηηο πξνθνηλνηηθέο ζπκθσλίεο. Χο εθ ηνχηνπ, έλα 

δηθαζηήξην ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη εάλ νη δηαηάμεηο ησλ δχν πλζεθψλ 

ζπκβηβάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ ηαπηφρξνλα. 

                                                 
882

 Ζ ζπλζήθε ινγίδεηαη σο ιήμαζα επζχο σο άπαληα ηα κέξε εηο ηελ ζπλζήθελ ζπλάςνπλ 

κεηαγελεζηέξσο ζπλζήθελ επί ηνπ απηνχ αληηθεηκέλνπ,  θαη νζάθηο: 

 (α) πξνθχπηεη εθ ηεο κεηαγελεζηέξαο ζπλζήθεο ή άιισο ζπλάγεηαη, φηη  ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

πξνηίζνλην φπσο ην ελ ιφγσ αληηθείκελνλ δηέπεηαη  ππφ ηεο ζπλζήθεο ηαχηεο, 

 (β) αη δηαηάμεηο ηεο κεηαγελεζηέξαο ζπλζήθεο ηνζνχηνλ δελ ζπκβηβάδνληαη πξνο ηαο αληηζηνίρνπο ηεο 

πξνγελεζηέξαο ηνηαχηεο, ψζηε αη δχν ζπλζήθαη λα κε δχλαληαη λα εθαξκφδσληαη ηαπηνρξφλσο. 
883
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884

 C. McLachlan, L. Shore, M. Weiniger, International Investment Arbitration, Oxford University 

Press, Oxford 2007, ζει. 366. 
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Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο ζχγθξνπζεο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε  θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Οπγγαξίαο θαηά ηελ πξνζρψξεζή ηεο, ην 2004
885

, ζηελ ΔΔ. 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο, ε Οπγγξηθή Κπβέξλεζε απνθάζηζε λα 

δηαθφςεη ην πξφγξακκα επελδχζεσλ ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

ην πιαίζην, φκσο, ηεο δηαθνπήο απηήο πξνέθπςαλ δηαθνξέο θαζφζνλ ε 

Οπγγαξία είρε πξνβεί ζε ηδησηηθνπνίεζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 θαη παξείρε ζηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θξαηηθέο εληζρχζεηο 

(εηαηξίεο EDF, AES, Electrabel). Οη εηαηξείεο ππνζηήξημαλ φηη ε δηαθνπή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ είρε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα κειινληηθψλ 

εζφδσλ, ηα νπνία είραλ πξνυπνινγηζηεί. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Δπηηξνπή ζεψξεζε φηη ην θαζεζηψο ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ δελ ήηαλ λφκηκν θαη φηη νξζψο ελήξγεζε ε Οπγγαξία θαζφζνλ κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξνρή ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ παξαβηαδφηαλ ην ζρεηηθφ δίθαην ηεο 

ΔΔ. Χζηφζν, ην Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην έθξηλε φηη έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά κε ην επίκαρν δήηεκα θαη φηη δελ είρε θαηαξγεζεί ε δηκεξήο ζπκθσλία ιφγσ 

πξνζρψξεζεο ηεο Οπγγαξίαο ζηελ ΔΔ. 

  ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηηο ζρεηηθέο ππνζέζεηο κε ηηο εηαηξείεο AES θαη 

Electrabel, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξελέβε κε γξαπηή δήισζε ππνζηεξίδνληαο φηη 

ε θξαηηθή ελίζρπζε δελ ήηαλ ζπκβαηή κε ην Γίθαην ηεο ΔΔ θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

Οπγγαξία δελ παξαβίαδε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, πνπ πξνέξρνληαλ  απφ ηε πλζΥΔ. Με 

άιια ιφγηα ηέζεθε ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ κε ηελ πλζΥΔ, πνπ 

αλαιχεηαη αλσηέξσ. 

 

 

ΗΗ.Γ.6  Δλεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα θαη ζπλαθή πεξηβαιινληνινγηθά 

δεηήκαηα ζηελ ΔΔ θαη ζηε πλζΥΔ 

 

Ζ ΔΔ ζεσξεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλαθνξηθά κε ην ζηφρν ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

                                                 
885

 ICSID Γηαηηεηηθή απφθαζε ηεο 23.09.2010, Τπφζεζε Nν ARB/07/19, Electrabel S.Α/The Republic 

of Hungary. 
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ξπζκίζεηο κπνξνχκε λα βξνχκε ζηελ Οδεγία 2012/27.
886

 Ο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί, απφ 

ηα φξγαλα ηεο ΔΔ, είλαη φηη ζα πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε 

πνζνζηφ 20% ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηεο Έλσζεο έσο ην 2020 θαη 

πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε κεηά ην 2020.
887

 Ο ζηφρνο, απηφο, 

ζπλδέεηαη κε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα ηελ θηλεηνπνίεζε επελδχζεσλ γηα ηελ 

αλαθαίληζε ηνπ απνηεινχκελνπ, απφ θαηνηθίεο θαη εκπνξηθά θηίξηα, δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά, εζληθνχ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο.
888

  

Οη ηειηθνί θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ έμππλνπο κεηξεηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο ηηκνιφγεζεο ζα είλαη ζαθείο, 

αθξηβείο θαη ζα απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε.
889

 Σέινο, ζεκαληηθή 

ξχζκηζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη νη 

δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, φηαλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαλνκή θνξηίνπ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, ζηελ επηθξάηεηά ηνπο: 

α) Δγγπψληαη ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ζπκπαξαγσγή πςειήο απφδνζεο, δηφηη είλαη πεξηζζφηεξν θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

κε ηελ έλλνηα φηη εθιχεηαη ιηγφηεξε ζεξκφηεηα· 

β) Γίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ή εγγπψληαη ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ζπκπαξαγσγή πςειήο απφδνζεο· 

γ) Καηά ηελ θαηαλνκή θνξηίνπ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο, δίλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζπκπαξαγσγή πςειήο 

απφδνζεο, ζηνλ βαζκφ πνπ ην επηηξέπεη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο.
890

 

Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε έρεη πνηθίιεο επηπηψζεηο αιιά ζην ζπγθεθξηκέλν 

κέξνο ζα αζρνιεζνχκε κε δχν δεηήκαηα πνιηηηθήο πεξηβάιινληνο, ήηνη ηελ 

πξνψζεζε ΑΠΔ θαη ην ζχζηεκα εκπνξίνπ εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

ην ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε ΔΔ δηαζέηεη έλα πξνσζεκέλν 

λνκηθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξα ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Μαξηίνπ 2007 

                                                 
886

 Οδεγία (ΔΔ) 2012/27 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 

2012, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2009/125/ΔΚ θαη 2010/30/ΔΔ θαη 
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή, χζηαζε 2016/1318 ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2016, ζρεηηθά κε θαηεπζπληήξηεο 
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θαηαλάισζε ελέξγεηαο (C 2016/4392, ΔΔ L 208 ηεο 02.08.2016 ζ. 46-57). 
887

 Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2012/27. 
888

 Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2012/27. 
889

 Άξζξν 10 παξ. 1 θαη 2 ηεο Οδεγίαο 2012/27. 
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 Άξζξν 15 παξ. 5 ηεο Οδεγίαο 2012/27. 
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επηβεβαίσζε ηε δέζκεπζε ηεο Έλσζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ΑΠΔ θαη έζεζε 

σο ππνρξεσηηθφ ζηφρν ην κεξίδην ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο Έλσζεο, λα αλέξρεηαη, έσο ην 2020, ζε πνζνζηφ 

20%.
891

 Κεληξηθή ζέζε, ζην πιαίζην ηνπ δεπηεξνγελνχο Γηθαίνπ ηεο ΔΔ, θαηέρεη ε 

Οδεγία 2009/28/ΔΚ
892

 ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. Ζ 

Οδεγία ζέηεη σο ζηφρν γηα ηα Κξάηε κέιε, ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηηο 

ΑΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ν αλσηέξσ ζηφρνο.
893

 Δπίζεο, ηίζεληαη ξπζκίζεηο 

πνπ νξίδνπλ φηη ηα Κξάηε κέιε, κεηαμχ ηνπο, ή ηα Κξάηε κέιε κε ηξίηεο ρψξεο 

κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα θνηλά έξγα νηνπδήπνηε ηχπνπ, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζέξκαλζε ή ςχμε, ελψ 

ζηελ αλσηέξσ ζπλεξγαζία ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ηδησηηθνί θνξείο.
894

 Ζ γεληθφηεξε 

ζηφρεπζε ηεο ΔΔ είλαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο λα απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ησλ ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ην 2050.
895

 

 Σν δεχηεξν δήηεκα πνπ ζπλδέεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε κε ην πεξηβάιινλ 

είλαη ην ζχζηεκα εκπνξίνπ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ, ε ελεξγεηαθή απφδνζε ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ κε νηθνλνκηθψο απνδνηηθφ ηξφπν θαη ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ. 

 ηελ ΔΔ ην χζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ Αεξίσλ ηνπ 

Θεξκνθεπίνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ Οδεγία 2003/87,
896,897

 πξνθεηκέλνπ ε ΔΔ λα 

ελαξκνληζηεί κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, πνπ απνξξένπλ απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

                                                 
891 Δπξσπατθφ πκβνχιην, πκπεξάζκαηα ηεο 7

εο
 Μαξηίνπ 2007, 7224/07, ζει. 8. 

892
 Οδεγία (ΔΚ) 2009/28 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009 

ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε 

ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ, (ΔΔ L 140 ηεο 5.6.2009, ζ. 16 - 

62). 
893

 Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2009/28. 
894

 Άξζξν 7 θαη 9 ηεο Οδεγίαο 2009/28. 
895

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ, Δλεξγεηαθφο ράξηεο πνξείαο γηα ην 2050, 

COM/2011/0885 ηειηθφ - 2011.  
896

 Οδεγία (ΔΚ) 2003/87 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Οθησβξίνπ 

2003, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ εληφο 

ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 275 ηεο 

25.10.2003, ζ. 32 - 46). 
897

 Πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο απνηέιεζαλ νη θαησηέξσ: 

1. H Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ εκπνξία ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε,  

2. Σν Έθην Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ πηνζεηήζεθε κε ηελ απφθαζε 

1600/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, (ΔΔ L 242 ηεο 10.09.2002 ζ. 1-15), 

3. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ εκπνξία ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, COM/2001/0581 ηειηθφ. 
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Κηφην.
898,899

 Σν θνηλνηηθφ ζχζηεκα εκπνξίαο μεθίλεζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005.
900

 Ζ 

πξψηε θάζε νινθιεξψζεθε ην 2007, ελψ ε δεχηεξε αθνξνχζε ηελ πεξίνδν 2008-

2012.
901

 Ζ ηξίηε θάζε αθνξά ηα έηε 2013-2020 θαη πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο 

ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο.
902

 

 Ζ Οδεγία 2003/87 βαζίδεηαη ζε δχν ζεκειηψδεηο έλλνηεο: Ζ πξψηε απφ απηέο 

είλαη εθείλε ηεο «άδεηαο»
903

 γηα ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε νπνία ζα απαηηείηαη γηα 

φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο, πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα, ελψ ε δεχηεξε είλαη 

εθείλε ησλ «δηθαησκάησλ»
904

 αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Με ηα δηθαηψκαηα παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα, ζηνλ θάηνρν ηνπο, λα εθπέκπεη αληίζηνηρε πνζφηεηα αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Γηα ηελ εκπνξία ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ θάζε Κξάηνο κέινο ηεο 

ΔΔ έρεη ππνρξέσζε λα ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 

Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηηο 

πνζφηεηεο αεξίσλ, πνπ θάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα δηθαηνχηαη λα εθπέκςεη.
905

 

 Ο κεραληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο είλαη λα επηηεπρζνχλ νη 

πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη κε ηξφπν νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφ
906

 (ην νηθνλνκηθφ 

θφζηνο είλαη κηθξφηεξν απφ φηη ζα ήηαλ αλ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηεο 

ζπλαιιαγήο). Οη επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ηερλνινγίεο γηα ηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπο κε κηθξφ κνλαδηαίν θφζηνο, ζα κπνξέζνπλ λα 

επσθειεζνχλ άκεζα απφ ηελ πψιεζε δηθαησκάησλ εθπνκπψλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπο 

                                                 
898

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, The EU Emissions Trading System (EU ETS), βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm. 
899

 Πξννίκην Οδεγίαο 2003/87, παξ. 4 – 5.  
900

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Πξφηαζε-νδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ εκπνξία ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, COM/2001/0581 ηειηθφ - COD 2001/0245, ΔΔ 2002  075 E/33 ππνθεθάιαην 1.2. 
901

 G. L. Schiavo, The EU Emission Trading Scheme in Phase III and the New Californian Cap-and-

Trade System: A Comparative Assessment, European Energy and Environmental Law Review, Σφκνο 

21, Σεχρνο 3, ζει. 106
. 

M. S. Peters, The Impact of the EU ETS on flaring of Gas on the UK 

Continental Shelf, European Energy and Environmental Law Review, Σφκνο 22, Σεχρνο 4,  ζει. 161. 
902

 Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 2003/87. 
903

 Άξζξν 3 ζηνηρ. δ ηεο Οδεγίαο 2003/87. 
904

 Άξζξν 3 ζηνηρ. α ηεο Οδεγίαο 2003/87. 
905

 Κ. Κξάιιεο, Υ. Γ. Υαηδεθψηε, Ν. Γ. Οξθαλνπδάθεο, Ζ ελέξγεηα θαη ην εκπφξην αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ETS: θίλδπλνη θαη επθαηξίεο, Δλέξγεηα θαη Γίθαην 2007, Σεχρνο 7, ζει. 75, εηδηθά 76. 
906

 Β. Καξαγεψξγνπ, Σν ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ ησλ εθπνκπψλ σο εξγαιείν θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Οδεγία 2003/87/ΔΚ), Δλέξγεηα θαη Γίθαην 

2007, Σεχρνο 8, ζει. 24, εηδηθά 27-29
.
 Δ. Καθαξάο, Υξ. Υαηδειάνπ, Ζ εμέιημε ηνπ επξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ETS) θαη ηα πξφζζεηα κέηξα 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζην Ν. Δ. 

Φαξαληνχξεο (επηκ.) Γίθαην Οηθνλνκία θαη πνιηηηθή, φπ. παξ. ζει 243, εηδηθά 251.  
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ζα πξνηηκήζνπλ, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ θαη φζν ην θφζηνο αλά δηθαίσκα παξακέλεη 

κηθξφ, λα αγνξάδνπλ πξφζζεηα δηθαηψκαηα. 

 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ είλαη ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλν θαη ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη είλαη πεξηζζφηεξν δεζκεπηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ απφ ην λνκηθφ πιαίζην ηεο πλζΥΔ. Έρνπλ ζεζκνζεηεζεί πνιιέο 

πξάμεηο δεπηεξνγελνχο Γηθαίνπ ηεο ΔΔ, αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ ζεκάησλ, ελψ ε ΔΔ απνηειεί 

πξσηνπφξν δχλακε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ 

εθπνκπψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πλζΥΔ δηαζέηεη ζην «λνκηθφ ηεο νπινζηάζην» 

ην άξζξν 19 θαη ην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηα 

ζρεηηθά κε απηήλ πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ δεζκεπηηθφ λνκηθφ πιαίζην, ελψ ε ηήξεζε ηνπο πξνθχπηεη, θπξίσο, 

κέζα απφ ηελ δηαβνχιεπζε θαη ηε ιήςε κέηξσλ. Πξνο ηνχην κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη 

ν αλαπνηειεζκαηηθφο ηξφπνο επίιπζεο δηαθνξψλ ζηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

ιφγσ ηεο αλππαξμίαο ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ αιιά θαη ιφγσ ηνπ έληνλνπ 

δηαβνπιεπηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα.   

 

ΙΙΙ. Η ςχϋςη τησ Ελλϊδασ με τον ενεργειακό Φϊρτη 

 

ΙΙΙ.Α  Ειςαγωγό   

 

 Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ελζσκάησζε ηελ ηειηθή πξάμε δηάζθεςεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο, ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε 

Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα κε 

ην λφκν 2476/1997.
907

 εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδηψμεηο ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο αλεπξίζθνπκε ζην πξαθηηθφ ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Παξαγσγήο θαη 

Δκπνξίνπ, πνπ επεμεξγάζηεθε ην ζρεηηθφ ζρέδην λφκνπ.
908

 ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο παξέζηεζαλ ε Τπνπξγφο Αλάπηπμεο Βάζσ Παπαλδξένπ, ε 

                                                 
907

 Νφκνο. 2476 1997 (ΦΔΚ Α 58/18.4.1997), Κχξσζε ηεο Σειηθήο Πξάμεο Γηάζθεςεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο, ηεο πλζήθεο γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο θαη ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ 

Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 
908

 Ζ Γηαξθήο Δπηηξνπή Παξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ ζπλήιζε ζηηο 27 Μαξηίνπ 1997 ζε κία ζπλεδξίαζε, 

πνπ δηήξθεζε πεξίπνπ 2 ψξεο, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. Νηθφιανπ Αθξηηίδε, κε 

αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία θαη εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο "Κχξσζε 

ηεο Σειηθήο Πξάμεο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο, ηεο πλζήθεο γηα ην Υάξηε 

Δλέξγεηαο θαη ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.  
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Τθππνπξγφο Αλάπηπμεο  Άλλα Γηακαληνπνχινπ, θαζψο θαη αξκφδηνη ππεξεζηαθνί 

παξάγνληεο. χκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο
909

 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ δπλάκεσλ, ζεσξήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν 

λνκνζρέδην ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δηφηη έζεηε γηα πξψηε θνξά έλα πιαίζην ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο (εθκεηάιιεπζε, παξαγσγή, δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο), θαη ελέηαζζε ζην 

αλσηέξσ πιαίζην ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαζψο θαη ηεο 

ηέσο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ Διιάδα, κε ηελ θχξσζε ησλ αλσηέξσ δηεζλψλ 

λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ, ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη θαη λα εληζρχζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ηεο ζρέζεηο κε ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, δεδνκέλσλ ησλ ηδηαίηεξσλ πνιηηηζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

  χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο ηφηε πιεηνςεθίαο, ε πλζΥΔ, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Δλεξγεηαθφ Υάξηε (ν νπνίνο απνηεινχζε θαη απνηειεί κηα πνιηηηθνχ ραξαθηήξα 

δηαθήξπμε πξνζέζεσλ), είλαη λνκηθά δεζκεπηηθή δεκηνπξγψληαο δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο γηα φια ηα πκβαιιφκελα Μέξε. Ζ πλζήθε νξίδεη, κεηαμχ άιισλ, φηη 

ην εκπφξην πιηθψλ θαη πξντφλησλ ελέξγεηαο, κεηαμχ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, δηέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο GATT. Παξά ην γεγνλφο φηη ε πλζήθε αλαγλσξίδεη ηελ αξρή 

ηεο θπξηαξρίαο επί ησλ ελεξγεηαθψλ  πφξσλ, ηα ζπκβαιιφκελα Μέξε ζα αλαιάβνπλ 

ηελ δέζκεπζε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο θαη ζα ηεξνχλ ηνπο 

θαλφλεο πεξί εμεξεχλεζεο, αλάπηπμεο θαη απφθηεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζε 

πλεχκα δηαθάλεηαο θαη κε εηζαγσγήο δηαθξίζεσλ. Παξάιιεια κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

εκπνξίνπ, ε πλζήθε εμαζθάιηδε ζηηο ρψξεο θαη ηνπο επελδπηέο ηε δπλαηφηεηα 

δηακεηαθφκηζεο, κέζσ ηξίησλ ρσξψλ, ηεο ελέξγεηαο πνπ εμάγνπλ. Μεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο, θάζε πκβαιιφκελν Μέξνο δεζκεχεηαη λα επηθπιάζζεη 

ζηνπο μέλνπο επελδπηέο, ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ θαιή κεηαρείξηζε κε απηή πνπ 

επηθπιάζζεη ζηηο εζληθέο ή ηηο εγρψξηεο εηαηξείεο ή επελδπηέο, ζην κεηεπελδπηηθφ 

ζηάδην θαηά ην νπνίν  ιακβάλεη ρψξα ε εθκεηάιιεπζε. 

Σνλίζηεθε φηη ε εζληθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί 

απνηειεζκαηηθφηεξε, θαζφζνλ ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο σο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο 

ηεο πλζΥΔ, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ 

εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίαο, ε 

απνθηεζείζα ηερλνγλσζία ζα κεγηζηνπνηνχζε ηελ απνδνηηθφηεηα παξαγσγήο 

                                                 
909

 Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.  
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ελέξγεηαο, ελψ ζα δεκηνπξγνχζε φξνπο αληαγσληζκνχ ζηελ κεηαθνξά, ζηελ δηαλνκή 

θαη ηε ρξήζε ελέξγεηαο.  

Δπηπξνζζέησο, ε ζπκκεηνρή ζηε πλζΥΔ ζα ήηαλ κηα επθαηξία λα 

αμηνπνηεζνχλ, θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, επελδχζεηο ζε αεηθφξεο πεγέο ελέξγεηαο, 

φπσο ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή, θαζψο επίζεο θαη ζηα πηζαλά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ 

ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Διιάδα ζα εθκεηαιιεπφηαλ 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο, θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα ρψξα πνπ 

ππάξρεη ειηνθάλεηα θαη δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ αλέκσλ. Σέινο, ην 

λνκνζρέδην εμέθξαδε έλα πλεχκα ειεχζεξεο αγνξάο, ζην πιαίζην θαλφλσλ δηθαίνπ 

θαη ζεβαζκνχ ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ ηεο παγθφζκηαο νξγάλσζεο εκπνξίνπ, θαζψο 

θαη ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Δλ ζπλερεία ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο 2001/595910 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε 

ζπλνκνιφγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ εκπνξηθψλ 

δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ, ε Διιάδα επηθχξσζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ εκπνξηθψλ δηαηάμεσλ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2010, 

ελψ ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη ην Γηεζλή Υάξηε Δλέξγεηαο απφ ηελ 20
ε
 Μαΐνπ 

2015.911 

 

ΙΙΙ.Β Ελληνικό Ενεργειακό Νομοθετικό Πλαύςιο 

 

Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο, ε Διιάδα είλαη πιήξεο ζπκβαιιφκελν κέξνο ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε. Αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

έρνπλ αζθεζεί, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, απφ ηελ ΔΔ ε ζπκκεηνρή  

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ, ελψ  ζε ελεξγεηαθά πεδία αξκνδηφηεηαο 

πνπ δελ έρεη αζθεζεί ε ελσζηαθή αξκνδηφηεηα, ε Διιάδα ζπκκεηέρεη σο απηνηειέο 

θαη αλεμάξηεην ζπκβαιιφκελν κέξνο. Ζ κφλε εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο, πνπ αθνξά ηελ Διιάδα ζρεηίδεηαη κε ηε κε αλεπηθχιαθηε 

ζπλαίλεζή ηεο γηα ηελ δεχηεξε παξαπνκπή ηεο επελδπηηθήο δηαθνξάο, φηαλ ν 

επελδπηήο έρεη πξνεγνπκέλσο παξαπέκςεη ηε δηαθνξά ζηα δηθαζηήξηα ή ζηα 

δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ηνπ δηαθσλνχληνο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο, ή έρεη παξαπέκςεη 

                                                 
910

 Απφθαζε (ΔΚ) 2001/595 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2001, γηα ηε ζπλνκνιφγεζε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ εκπνξηθψλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ, (ΔΔ L 209 ηεο 

2.8.2001, ζ. 32 – 32). 
911

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.energycharter.org/who-we-are/members-

observers/countries/greece. 
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ηε δηαθνξά, ζχκθσλα κε θάζε εθαξκνζηέα, ζπκθσλεζείζα δηαδηθαζία επίιπζεο 

δηαθνξψλ. Με άιια ιφγηα, ν επελδπηήο κπνξεί κηα θνξά λα παξαπέκςεη ηε δηαθνξά 

ζε δηθαηνδνηηθά φξγαλα.
912

   

Ο βαζηθφηεξνο λφκνο πνπ δηέπεη, ηελ ειιεληθή αγνξά ελέξγεηαο είλαη ν λφκνο 

4001/2011.
913

 θνπφο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ απνηειεί ε πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ θαη ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ. Ο 

αλσηέξσ λφκνο ππέζηε ηξνπνπνηήζεηο κε ην λφκν 4336/2015,
914

 (Νφκνο γηα ην ηξίην 

κλεκφλην) ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ ελεξγεηαθνχ 

πιαηζίνπ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε θχξην ζηφρν ηελ 

ελαξκφληζή ηνπ κε ην ηξίην ελεξγεηαθφ παθέην κέηξσλ.
915

 ηφρν απνηειεί θαη ε 

δεκηνπξγία εληαίνπ, ζαθνχο θαη ελαξκνληζκέλνπ κε ηηο αλσηέξσ νδεγίεο, 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.
916

 εκαληηθή ζηφρεπζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ 

ελσζηαθνχ πιαηζίνπ απνηειεί ν θαζνξηζκφο ζε ελσζηαθφ επίπεδν ησλ ξπζκίζεσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ απνηειεζκαηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πξνκήζεηαο ηφζν ζηνλ 

ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φζν θαη ζηνλ ηνκέα θπζηθνχ αεξίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζέζπηζεο κίαο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
917

  

Ζ θάζεηε ελνπνίεζε ζπλεπάγεηαη ηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο 

ησλ αληαγσληζηψλ ησλ νινθιεξσκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηα δίθηπα θαη ηελ έιιεηςε 

επελδχζεσλ ζηηο ππνδνκέο θαη ηα δίθηπα. Οη ζηξεβιψζεηο απηέο ζπληζηνχλ εκπφδην 

ζηελ νπζηαζηηθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επηδίσμεο 

νινθιήξσζήο ηεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ψζηε φινη νη θαηαλαισηέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, λα 

                                                 
912

 The International Energy Charter, Consolidated Energy Charter Treaty (with Related Documents), 

12 Ηνπλίνπ 2015, Παξάξηεκα ID, http://www.energycharter.org/process/energy-charter-treaty-

1994/energy-charter-treaty. 
913

 Νφκνο 4001/2011 (ΦΔΚ Α 179/22.8.2011), Γηα ηε ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ 

θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ, γηα Έξεπλα, Παξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο 

ξπζκίζεηο. 
914

 Νφκνο 4336/2015 (ΦΔΚ Α' 94/14-08-2015) πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο − Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ 

χκβαζεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο. 
915

 Δ. Κνπλελνχ, Σξίην κλεκφλην θαη ελέξγεηα: Σξνπνπνηήζεηο, λέεο ξπζκίζεηο θαη επηθείκελεο 

κεηαξξπζκίζεηο, Δλέξγεηα θαη Γίθαην 2015, Σεχρνο 3, ζει. 74. 
916

 Άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 4001/2011. 
917

 Νφκνο 4001/2011, Κεθάιαην Γ Γηαρσξηζκφο πζηεκάησλ Μεηαθνξάο θαη Γηαρεηξηζηψλ 

πζηεκάησλ Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, Άξζξα 110-116. 
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απνιακβάλνπλ ηελ νπζηαζηηθή επρέξεηα ηεο επηινγήο θαη πςειφηεξα πξφηππα 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο κε ηε 

ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο αεηθνξίαο.
918

 

Πεξαηηέξσ, ε 3ε Δλεξγεηαθή Γέζκε ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηελ αγνξά,
919

 ηελ ελίζρπζε ηεο ελνπνίεζεο 

ηεο αγνξάο, ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ηξίησλ ζε ππνδνκέο θαίξηαο ζεκαζίαο. Με ηηο δηαηάμεηο 

ηεο 3εο Δλεξγεηαθήο Γέζκεο επηδηψθεηαη ε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ αγνξά κε 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ δηαηίζεληαη ζε απηήλ. Δηδηθφηεξα, ηα 

Κξάηε - κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

πξφζβαζε ηξίησλ ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, δηαλνκήο απνζήθεπζεο ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ.
920

 

ην ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ, ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο αλεπξίζθνπκε ζην λφκν 

3054/2002
921

 πεξί νξγάλσζεο ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

θνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ πεηξειατθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα, πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηχιηζε, 

εκπνξία, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ 

πξντφλησλ, ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξνπ λφκνπ θαη εμππεξεηεί ην γεληθφ 

ζπκθέξνλ.
922

 

Σν θξάηνο ραξάζζεη ηελ πεηξειατθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, ελψ κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο πεηξειαίνπ επνπηεχνληαο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ. ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο πεηξειαίνπ ζπλεθηηκψληαη νη 

αλάγθεο ηεο εζληθήο άκπλαο θαη δεκφζηαο αζθάιεηαο.
923

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ εθαξκφδνληαη, ρσξίο θακία δηάθξηζε, κεηαμχ 

ησλ πνιηηψλ ησλ Κξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ σο πξνο ηηο ζπλζήθεο πξνκήζεηαο θαη 

δηάζεζεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ. 
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  Αηηηνινγηθή Έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ γηα ηε Λεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη 

Φπζηθνχ Αεξίνπ, γηα Έξεπλα, Παξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο 

ξπζκίζεηο, Δλφηεηα Α, Λεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ αεξίνπ, Α΄. 

Γεληθφ Μέξνο. 
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 Άξζξν 22 ηνπ λ. 4001/2011. 
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 Άξζξν 94 ηνπ λ. 4001/2011. 
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 Νφκνο 3054/2002 (ΦΔΚ Α'230 2.10.2002) Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 
922

 Άξζξν 1 ηνπ λ. 3054/2002. 
923

 Άξζξν 2 ηνπ λ. 3054/2002. 
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Μηα άιιε ζεκαληηθή ξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ, 

Δηδηθφηεξα, ην ζπλνιηθφ επίπεδν απνζεκάησλ πεηξειαίνπ, ην νπνίν ηεξείηαη πξνο 

φθεινο ηεο ρψξαο ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΔ ζε κφληκε βάζε, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζε πεξηφδνπο ζνβαξψλ δηαηαξαρψλ 

ηνπ εθνδηαζκνχ αληηζηνηρεί ζε ηνπιάρηζηνλ 90 εκέξεο κέζσλ εκεξήζησλ θαζαξψλ 

εηζαγσγψλ.
924

 

Τπνρξέσζε ηήξεζεο απνζεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο έρνπλ αλεμάξηεηα απφ 

ην είδνο ηεο άδεηαο, πνπ θαηέρνπλ θαη απνθιεηζηηθά εληφο ησλ πιαηζίσλ απηήο: 

α) ζνη εηζάγνπλ αξγφ Πεηξέιαην ή εκηθαηεξγαζκέλα ή πεηξειαηνεηδή πξντφληα ηεο 

πξνο θαηαλάισζε ζηελ εγρψξηα αγνξά· 

 β) Οη Μεγάινη Σειηθνί Καηαλαισηέο πνπ εηζάγνπλ θαη δηαηεξνχλ ηα πξντφληα απηά 

απνθιεηζηηθά γηα ίδηα θαηαλάισζε.
925

 Σα απνζέκαηα αζθαιείαο ηεξνχληαη ζε 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, νη νπνίνη έρνπλ πηζηνπνηεζεί σο Απνζήθεο Σήξεζεο 

Απνζεκάησλ Αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Σήξεζεο Απνζεκάησλ 

Αζθαιείαο.
926

  

Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε νβαξψλ Γηαηαξαρψλ ηνπ Δθνδηαζκνχ ζε 

πεηξειαηνεηδή έρεη ζπζηαζεί ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο νβαξψλ Γηαηαξαρψλ ηνπ 

Δθνδηαζκνχ ζε Αξγφ Πεηξέιαην ή/θαη Πεηξειαηνεηδή Πξντφληα ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
927

 Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο 

απνηεινχλ: 

α. Ζ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζρεδίνπ Μέηξσλ `Έθηαθηεο Αλάγθεο (.Μ.Δ.Α.) γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ δηαηαξαρψλ ηνπ εθνδηαζκνχ ζε Αξγφ Πεηξέιαην θαη 

Πεηξειαηνεηδή Πξντφληα, νη νπνίεο αλαθχπηνπλ ζηε ρψξα ή/θαη ζηα πιαίζηα ησλ 

ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο· 

β. Ζ εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκφ Σήξεζεο Απνζεκάησλ Έθηαθηεο 

Αλάγθεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ· 

 γ. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο ζε 

ζέκαηα δηάζεζεο απνζεκάησλ Αξγνχ Πεηξειαίνπ θαη Πεηξειαηνεηδψλ Πξντφλησλ γηα 

ηε ζπληνληζκέλε αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ δηαηαξαρψλ ηνπ εθνδηαζκνχ· 

                                                 
924

 Άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ λ. 3054/2002. 
925

 Άξζξν 12 παξ. 2 ηνπ λ. 3054/2002. 
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 Άξζξν 12 παξ. 2  ηνπ λ. 3054/2002. 
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 δ. Ο έιεγρνο ησλ θαηφρσλ αδεηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο. 

 

ΙΙΙ.Γ Τποχρεώςεισ Ελλϊδασ προκύπτουςεσ από υνθΦΕ ςτο πλαύςιο 

του TAP  

 

Πέξα απφ ην αλσηέξσ λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ηηο αξρέο 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, πνπ ζέηεη ε 

πλζΥΔ, ζα πξέπεη πεξαηηέξσ λα εμεηαζηεί ε επηξξνή ησλ δηαηάμεψλ ηεο ζην πιαίζην 

ηνπ αγσγνχ Trans Adriatic Pipeline (TAP)
928

. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ TAP πξνζθέξεη 

πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζχλδεζεο ζε δηάθνξνπο πθηζηάκελνπο θαη 

πξνηεηλφκελνπο αγσγνχο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ, θαζηζηψληαο έηζη δπλαηή ηε 

κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Καζπίαο ζε πνιινχο πξννξηζκνχο ζηελ 

Δπξψπε.
929

 Ο Νφηηνο Γηάδξνκνο Φπζηθνχ Αεξίνπ απνηειεί κείδνλα ζπληζηψζα ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, ελψ ζα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαζψο επίζεο θαη ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή 

αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, δηαζθαιίδνληαο γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ηε βησζηκφηεηα 

κηαο εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ νδψλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε.
930

  

Θα πξέπεη, αξρηθά, λα ζεκεησζεί φηη φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηνλ αγσγφ 

είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζηε πλζΥΔ.
931

 Με ην λφκν 4217/2013
932

 θπξψζεθε ε 

ζπκθσλία Φηινμελνχζαο Υψξαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο TRANS 

ADRIATIC PIPELINE AG. Δληφο ηεο ζπκθσλίαο ηίζεληαη φξνη πξνθχπηνληεο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηε πλζΥΔ. Σα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ην έξγν, ηα νλφκαηα ησλ 

ρξεζηψλ δπλάκεη ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο αεξίνπ ή ζπκβάζεσλ δέζκεπζεο 

δπλακηθφηεηαο κε ηνλ επελδπηή ηνπ έξγνπ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ 

έξγνπ, ζα ζεσξνχληαη ην θαζέλα σο επέλδπζε ζηελ ειιεληθή δεκνθξαηία, ππφ ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηεο πλζΥΔ. Δπηπξνζζέησο, ηα πξφζσπα, πνπ 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζα ζεσξνχληαη σο επελδπηέο  ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 

                                                 
928

 Κ. Ηιηφπνπινο, Ζ Δπξσπατθή πνιηηηθή ελέξγεηαο θαη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο Διιάδαο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζην Ν. Δ. Φαξαληνχξεο (επηκ.) Γίθαην, Οηθνλνκία, Πνιηηηθή, φπ. παξ .ζει. 

415 επ.. 
929

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.tap-ag.gr. 
930

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-623_en.htm. 
931

 Energy Charter Secretariat, Intergovernmental Agreements and Host Government Agreements on 

Oil and Gas Pipelines - A Comparison, Βξπμέιιεο 2015, ζει. 25. 
932

 Νφκνο 4217/2013 (ΦΔΚ Α 267 10.12.2013) Κχξσζε πκθσλίαο Φηινμελνχζαο Υψξαο κεηαμχ ηεο 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο TRANS ADRIATIC PIPELINE AG. 
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παξ. 7 ηεο πλζΥΔ
933

. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε δελ ζα επηδηψμεη λα ηζρπξηζηεί ην 

αληίζεην ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξφζσπα έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζην θξάηνο απφ 

ηνλ επελδπηή ηνπ έξγνπ. Δπελδπηέο ζεσξνχληαη:  

1. Ο επελδπηήο ηνπ έξγνπ σο θχξηνο θαη δεκηνπξγφο ηνπ ζπζηήκαηνο Αγσγνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειιεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ·  

2. Κάζε άκεζνο ή έκκεζνο κέηνρνο ηνπ επελδπηή ηνπ έξγνπ, πνπ έρεη 

ζπζηαζεί ζε θξάηνο πνπ απνηειεί ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ·  

3. Κάζε ρξήζηεο, ν νπνίνο είλαη κέξνο ζε κηα ζχκβαζε κεηαθνξάο αεξίνπ ή 

ζε κηα ζχκβαζε δέζκεπζεο δπλακηθφηεηαο κε ηνλ επελδπηή ηνπ Έξγνπ, ν νπνίνο έρεη 

ζπζηαζεί ζε θξάηνο πνπ απνηειεί ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ.
934

 

Δπίζεο, ε Διιάδα ρσξίο λα παξεθθιίλεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ Αξρψλ, φπσο ηέζεθαλ απφ ην 

πκβνχιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 

θαηαβάιεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ: 

 Να δηαζθαιίζεη φηη δελ ππάξρνπλ δηαηαξαρέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

έξγνπ· 

 Να πξνζηαηέςεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ ζην Διιεληθφ Έδαθνο, 

ηηο ειιεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε πξφζσπν εληφο ηνπ ειιεληθνχ 

εδάθνπο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ, απφ απψιεηα 

ή βιάβε, πνπ πξνθαινχληαη ή δχλαληαη λα πξνθχςνπλ απφ πφιεκν, 

ζακπνηάδ, βαλδαιηζκφ, απνθιεηζκφ, επαλάζηαζε, ηαξαρή, εμέγεξζε, 

πνιηηηθέο αλαηαξαρέο, ηξνκνθξαηία, απαγσγή εκπνξηθφ εθβηαζκφ, 

νξγαλσκέλν έγθιεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο.  

Τπνρξέσζε ηνπ επελδπηή ηνπ έξγνπ απνηειεί ε ζπλεξγαζία κε ην θξάηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζην θξάηνο λα εθπιεξψλεη ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Σν θξάηνο ζα θαηαβάιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα, ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ επελδπηή 

ηνπ Έξγνπ λα εληνπίζεη λάξθεο, πνπ δελ έρνπλ εθξαγεί θαη νη νπνίεο δχλαληαη λα 

                                                 
933

 Γ. Αδαξία, Ζ πξνζηαζία επελδπηψλ ζην πιαίζην κεηαθνξάο πδξνγνλαλζξάθσλ κέζσ δηαθξαηηθψλ 

αγσγψλ, Δλέξγεηα θαη Γίθαην 2014, Σεχρνο 21, ζει. 61, εηδηθά 63 θαη ηεο ίδηαο Γηεζλή δίθηπα 

ελέξγεηαο θαη πξσηνγελείο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θξαηψλ ζην Ν. Δ. Φαξαληνχξεο (επηκ.) Δλέξγεηα: 

Γίθηπα θαη Τπνδνκέο, φπ. παξ. ζει. 3, εηδηθά 23
.
 Αλ. Γνπξγνπξίλεο, Δπίιπζε δηαθνξψλ αλαθπφκελσλ 

απφ ζπκβάζεηο γηα έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ – ε ζπληξέρνπζα δηθαηνδνζία ησλ 

δηαηηεηηθψλ επελδπηηθψλ δηθαζηεξίσλ ηεο πλζΥΔ, Δλέξγεηα θαη Γίθαην 2014, Σεχρνο 21, ζει.69, 

εηδηθά 76. 
934

 ξνο 3.5 ηνπ λ. 4217/2013. 
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είλαη ηνπνζεηεκέλεο επί ή ππφ ή ζε άκεζε εγγχηεηα κε νπνηαδήπνηε εδαθηθή πεξηνρή 

ηνπ έξγνπ. Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Έξγνπ, 

νπνηαδήπνηε λάξθε πνπ δελ έρεη εθξαγεί, αλαθαιπθζεί ην θξάηνο ζα θξνληίζεη γηα 

ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ κέζσ ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο 

ηνπ θξάηνπο, χζηεξα απφ εηδνπνίεζε γηα ην ζέκα απηφ, πνπ ζα παξαζρεζεί ζην 

θξάηνο.
935

 

Δπηπξνζζέησο, νπδεκία επέλδπζε πνπ αλήθεη ή ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα ή 

έκκεζα απφ νπνηνλδήπνηε ζπκκεηέρνληα ζε ζρέζε κε ην Έξγν ζα απαιινηξηψλεηαη 

παξά κφλν εάλ ε απαιινηξίσζε γίλεηαη α) γηα δεκφζην ζθνπφ, β) δελ ζπληζηά 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, γ) πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνζήθνπζα δηαδηθαζία 

λφκνπ θαη δ) ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηαβνιή άκεζεο, επαξθνχο θαη θαηάιιειεο 

απνδεκίσζεο. Ζ πξνβιεπφκελε απνδεκίσζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ 

εχινγε αμία αγνξάο ηεο απαιινηξησζείζαο επέλδπζεο, φπσο απηή ζα ππνινγίδεηαη 

θαηά ην ρξφλν αθξηβψο, πξηλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε απαιινηξίσζε ή ε επηθείκελε 

απαιινηξίσζε, θαηέζηε γλσζηή κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επεξεάζεη ηελ αμία ηεο 

επέλδπζεο
936

  

Ζ απνδεκίσζε, πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ επελδπηή ηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε 

απαιινηξίσζεο νιφθιεξεο ηεο επέλδπζεο ηνπ επελδπηή ηνπ έξγνπ ζην ειιεληθφ 

έδαθνο, δελ ζα είλαη ζε θακηά πεξίπησζε θαηψηεξε απφ ην άζξνηζκα φισλ ησλ 

πνζψλ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ν επελδπηήο ηνπ έξγνπ.
937

 Δάλ κηα απαιινηξίσζε 

απφ ην θξάηνο ή απφ νπνηνδήπνηε θξαηηθή νληφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα άκεζα ή 

έκκεζα λα ππνζηεί νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο απψιεηα ή δεκία, ην θξάηνο ζα θαηαβάιεη 

ζην ρξήζηε πιήξε απνδεκίσζε. Σέινο νξίδεηαη φηη νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθνξηθά 

κε ηελ απαιινηξίσζε δελ ζα εκπίπηεη ζην άξζξν 26 ηεο πλζΥΔ.
938

  

 Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θακηά ξχζκηζε ηεο ζχκβαζεο δελ 

ζα παξεθθιίλεη, νχηε ζα απαηηεί απφ ην θξάηνο, νπνηνδήπνηε θξαηηθφ κέξνο ή 

νπνηαδήπνηε αλεμάξηεηε αξρή λα παξεθθιίλεη απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε δπλάκεη 

ησλ θνηλνηηθψλ ζπλζεθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, πξνο απνθπγή ακθηβνιηψλ, 

νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο απφ νπνηνδήπνηε λνκνζέηεκα ηεο ΔΔ, πνπ πηνζεηείηαη 

βάζεη ησλ θνηλνηηθψλ ζπλζεθψλ.
939

  

                                                 
935

 ξνο 9.1-9.3 ηνπ λ. 4217/2013. 
936

 ξνο 18.1 – 18.2 ηνπ λ. 4217/2013. 
937

 ξνο 18.3 ηνπ λ. 4217/2013. 
938

 ξνο 18.6  ηνπ λ. 4217/2013. 
939

 ξνο 3.3  ηνπ λ. 4217/2013. 
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 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ ζηνλ 

ηνκέα ησλ επελδχζεσλ ηεο δηακεηαθφκηζεο ελέξγεηαο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ε κε 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο επίιπζεο επελδπηηθψλ δηαθνξψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

απαιινηξίσζε, θαζψο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα ζα πξέπεη, παξαιιήισο 

θαη ηαπηνρξφλσο, λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, σο ζπκβαιινκέλνπ κέξνπο ηεο ΔΔ 

θαη ηεο πλζΥΔ. Χζηφζν, δελ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ ν ηξφπνο άξζεο 

ελδερνκέλεο ζχγθξνπζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Διιάδαο, ζην πιαίζην ηνπ Γηθαίνπ 

ηεο ΔΔ θαη ηεο πλζΥΔ. 

 

ΙV. υμπεραςματικϋσ Παρατηρόςεισ 

 

 Ζ ΔΔ ππφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ δεηήκαηα φπσο ε απμαλφκελε εμάξηεζε 

απφ ηηο εηζαγσγέο ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε πεξηνξηζκέλε δηαθνξνπνίεζε, νη πςειέο θαη 

αζηαζείο ηηκέο ελέξγεηαο, ε δηνγθνχκελε παγθφζκηα ελεξγεηαθή δήηεζε, νη θίλδπλνη 

αζθάιεηαο γηα ηηο ρψξεο παξαγσγήο θαη δηακεηαθφκηζεο.
940

 Με ηε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο εηζήρζε εηδηθή λνκηθή βάζε αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή, 

γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε βαξχηεηα, πνπ απνδίδνπλ ηα φξγαλα θαη ηα Κξάηε κέιε 

ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή.  

 Οη ζηφρνη ηεο ζεκεξηλήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, 

είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ, ζε 

ζρέζε κε ην 1990, ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ΑΠΔ ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζε 

20% θαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 20%. 

 Πξνθείκελνπ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη λα δηαθξίλεη 

θαλείο κεηαμχ νπζηαζηηθψλ θαη ζεζκηθψλ ζεκάησλ:  

 Αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα Οπζηαζηηθνχ Γηθαίνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη εμήο 

παξαηεξήζεηο: 

1. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ ζηε πλζΥΔ είλαη ζπλεπήο γηαηί θαη νη δχν νξγαληζκνί 

πξεζβεχνπλ θαη επηδηψθνπλ ηελ εθπιήξσζε παξφκνησλ ζηφρσλ· 

2. Ζ εθπιήξσζε παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα πξνσζεκέλε ζηελ ΔΔ ιφγσ ηεο 

ππεξεζληθήο ιεηηνπξγίαο. Απηφ πξνθχπηεη ζε δηάθνξνπο ελεξγεηαθνχο ηνκείο. 

                                                 
940

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html. 



321 

 

Α. ηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ ε ΔΔ πξσηνπνξεί θαη δηαζέηεη έλα λνκηθφ πιαίζην, 

πνπ επηδηψθεη κε δεζκεπηηθέο ξπζκίζεηο ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη 

ηεο εγθαζίδξπζεο φξσλ αληαγσληζκνχ. ε αληίζεζε, ε πλζΥΔ δηαζέηεη κε λνκηθά 

δεζκεπηηθέο ξπζκίζεηο θαη εληζρχεη, θπξίσο, ηε ζπλεξγαζία ησλ Κξαηψλ κειψλ· 

Β ην πεδίν ησλ δηθηχσλ ε ΔΔ δηαζέηεη λνκηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη 

ηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ πλζΥΔ δηαζέηεη 

έλα ζρεηηθά δεζκεπηηθφ πιαίζην, ην νπνίν φκσο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν  ιφγσ 

ηεο κε πηνζέηεζεο ηνπ ζρεδίνπ Πξσηνθφιινπ γηα ηε δηακεηαθφκηζε. Ζ ζπλεηζθνξά 

ηεο ΔΔ ζηε πλζΥΔ είλαη φηη αλαπηχζζεη πεξηθεξεηαθά δίθηπα, κε ηε βνήζεηα ησλ 

νπνίσλ δχλαηαη λα επεθηαζνχλ δηεπεηξσηηθέο δηαζπλδέζεηο. Ζ πλζΥΔ πξνθξίλεη ην 

κνληέιν ηεο ΔΔ, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηαρχλεηαη ε δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη 

ππνδνκψλ· 

Γ ηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ 

πεξηβαιινληνινγηθψλ ζεκάησλ, ε ΔΔ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη εληζρχεη ηηο κεζφδνπο θαηαπνιέκεζεο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο. ηε πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ, ην ζεζκηθφ πιαίζην αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζηε 

ιήςε κέηξσλ θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ·   

Γ. Ο ηνκέαο ηεο θνξνινγίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ έλλνηα 

φηη ε θνξνινγία ησλ άκεζσλ θφξσλ, φπσο θαη ην ζχζηεκα δηνηθεηηθήο επηβνιήο ησλ 

θφξσλ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Κξαηψλ κειψλ. Χζηφζν, ζην πιαίζην ησλ δχν 

νξγαληζκψλ νη έκκεζνη θφξνη ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη, ζηε πεξίπησζε ηεο ΔΔ, γηα 

ηελ νπδεηεξφηεηα ηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πλζΥΔ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη 

ξήηξεο ΡΔΜ θαη ΜΔΚ· 

Δ. ηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, ε ΔΔ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά θαζφζνλ 

είλαη κέινο ηνπ ΠΟΔ. Δθείλν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε πλζΥΔ, κέζσ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ΠΟΔ, ζηηο νπνίεο παξαπέκπεη, επλνεί ην εκπφξην ησλ ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ δηεπθνιχλεη ηηο 

εκπνξηθέο ελεξγεηαθέο εμσηεξηθέο ζρέζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηνλ ΠΟΔ δελ έρεη 

ζεζπηζζεί απηφλνκε ζπκθσλία γηα ηε ελεξγεηαθή πνιηηηθή. 

 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ζην πιαίζην ησλ νπζηαζηηθψλ δεηεκάησλ ε 

ζπλεξγαζία ησλ δχν νξγαληζκψλ κπνξεί λα έρεη καθξνρξφληα πξννπηηθή θαη ζα 

κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνψζεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο πλζΥΔ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 
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ΔΔ απνηειεί παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο απνηειεζκαηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ.   

 Αλαθνξηθά κε ηα ζεζκηθά δεηήκαηα κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε ηηο 

παξαθάησ παξαηεξήζεηο:  

 1. Ζ πλζΥΔ αλαγλσξίδεη ηελ εηδηθή θχζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζήκεξα ηεο ΔΔ. Αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε ΔΔ απνηειεί κεραληζκφ πεξηθεξεηαθήο 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, πνπ απνηειείηαη απφ Κξάηε κέιε θαη ζηνλ νπνίν ηα 

ηειεπηαία έρνπλ εθρσξήζεη αξκνδηφηεηεο γηα νξηζκέλα ζέκαηα. Δπηπιένλ, ε 

πλζήθε, κε ηνλ ηξφπν απηφ, αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε κηαο εζσηεξηθήο θαη 

απηφλνκεο έλλνκεο ηάμεο, θαζψο επίζεο ηε δπλαηφηεηα ηεο ΔΔ λα ζεζπίδεη κέηξα 

δεζκεπηηθά γηα ηα Κξάηε κέιε.  

2. Χο πξνο ην δήηεκα ηεο θχζεο ηεο ζπκθσλίαο ηεο πλζΥΔ,  ζεσξείηαη κηθηή 

ζπκθσλία, δηφηη ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή απνηειεί ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα. Χζηφζν, 

ην δήηεκα ηεο θαηαλνκήο ηεο αξκνδηφηεηαο ζην πεδίν ηεο εμσηεξηθήο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο ζρεηίδεηαη κε ηελ αξρή ηεο παξαιιειφηεηαο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

αξκνδηφηεηαο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ είδνπο ηεο αξκνδηφηεηαο. Ζ έιιεηςε 

ππνβνιήο δήισζεο ησλ ΔΚ, θαηά ηε ζχλαςε ηεο πλζΥΔ, δεκηνπξγεί αζάθεηεο σο 

πξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ θαη ησλ Κξαηψλ κειψλ ζηα φξγαλα ηνπ Οξγαληζκνχ, 

αιιά θαη σο πξνο ηα δεηήκαηα δηεζλνχο επζχλεο ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθνξψλ κεηαμχ 

θξάηνπο θαη επελδπηή.   

 3. Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ δηκεξψλ επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ, ε ζρέζε 

ησλ δχν νξγαληζκψλ θαζίζηαηαη αθαλζψδεο. Απφ ηελ κηα πιεπξά, ιφγσ ησλ 

παξφκνησλ ζηφρσλ, ησλ δχν νξγαληζκψλ ζα εληζρπζεί ε νκνηνκνξθία ηνπ δηθαίνπ ηεο 

ΔΔ δεδνκέλνπ φηη ε πλζΥΔ πνιπκεξνπνηεί ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

(άξα δελ επλνεί ηηο δηκεξείο ζπκβάζεηο) θαη πεξηιακβάλεη σο κέιε, θξάηε ηα νπνία 

έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ κε Κξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ. Απφ ηελ άιιε, φκσο, πιεπξά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχζηεκα επίιπζεο 

επελδπηηθψλ δηαθνξψλ εδξάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο, 

ελψ νη δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ δηαπλένληαη απφ ηηο αξρέο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ. Εήηεκα απνηειεί πψο ζα αληηκεησπηζηνχλ δηαθνξέο επελδπηή ελφο 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο θαη ελφο ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο πνπ ηπγράλεη κέινο ηεο 

ΔΔ. ηαλ ν επελδπηήο επηθαιείηαη ζε επελδπηηθή δηαθνξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε 

θαη ελδερνκέλσο πξνγελέζηεξε, ηεο πξνζρψξεζεο ηνπ Κξάηνπο κέινπο, δηκεξή 

ζπκθσλία ζα δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα δηεζλνχο επζχλεο ηνπ θξάηνπο αιιά θαη 
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αζπκβαηφηεηαο ηεο δηκεξνχο ζπκθσλίαο θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ. Ζ ελδεδεηγκέλε, 

θαηά ηε γλψκε καο ιχζε είλαη ε ζηαδηαθή ζπκκφξθσζε ηνπ Κξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ, 

κε ην δίθαην ηεο ΔΔ, θαη ε εμέιημε ηεο πνιηηηθήο ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ηεο 

ΔΔ. 

4. Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ακέζνπ ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ, 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ΔΔ δελ έρεη απνθιείζεη ηε δπλαηφηεηα ακέζνπ 

ηζρχνο ζηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ. Χζηφζν, απφ ηε λνκνινγηαθή επεμεξγαζία πνπ 

πξνεγήζεθε έρεη πξνθχςεη φηη ε ΔΔ κε δπζθνιία επηηξέπεη ηελ επίθιεζε ακέζνπ 

ηζρχνο ζηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο, πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο πλζΥΔ. Πέξα φκσο απφ 

ηελ αξλεηηθή απηή πξννπηηθή ε δπλαηφηεηα επίθιεζεο δηαηάμεσλ ηεο πλζΥΔ, εάλ 

πνηέ ζπκβεί ζα δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

 Θα πξέπεη λα πξφθεηηαη γηα δηάηαμε ζαθή, ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε, 

πνπ ζα δηεηζδχεη ζηελ έλλνκε ζθαίξα ησλ ηδησηψλ· 

 Θα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην πεξηερφκελν, ν ζθνπφο θαη ην γεληθφηεξν 

πιαίζην κηαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο· 

 Θα πξέπεη λα έρεη αλαιεθζεί απφ ηελ ΔΔ θαη απφ ηα θξάηε κέιε 

εηδηθή ππνρξέσζε ζην πιαίζην ηεο πλζXE ή ε θνηλνηηθή πξάμε λα 

παξαπέκπεη, ξεηψο, ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηεο πλζXE, 

πξνθεηκέλνπ ην Γηθαζηήξην λα ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο ζρεηηθήο 

θνηλνηηθήο πξάμεσο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο πλζήθεο. 

5. Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ηεξαξρίαο ησλ δχν λνκηθψλ ζπζηεκάησλ, 

δηαθξίλνπκε αδπλακία παξάιιειεο εθαξκνγήο θαη ησλ δχν ζην ίδην πιαίζην πεγψλ 

δηθαίνπ δηφηη ηα δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα θαη ηα φξγαλα ηεο ΔΔ αληηιακβάλνληαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε δπλακηθή ηνπ Γηθαίνπ ηεο ΔΔ.  

Απφ ηελ κηα πιεπξά δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί φηη ε εθηίκεζε ηνπ Γηθαίνπ 

ηεο ΔΔ σο δηεζλνχο δηθαίνπ ή σο εζληθνχ δηθαίνπ παξνπζηάδεη ζνβαξά λνκηθά 

ειιείκκαηα ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Γηθαίνπ ηεο ΔΔ.  

Απφ ηελ άιιε, φκσο πιεπξά, είλαη γεγνλφο φηη ε ΔΔ δελ επηζπκεί λα ειέγρεηαη 

απφ άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

απηνλνκία ηεο. Οχηε, φκσο, δηθαηνχηαη λα απαηηεί λα εξκελεχεηαη ην Γηεζλέο Γίθαην 

ζε αξκνλία κε ην Γίθαην ηεο ΔΔ θαζφζνλ ην Γίθαην ηεο ΔΔ απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ 

Γηεζλνχο πζηήκαηνο Γηθαηνηαμίαο. 
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 Σειεπηαία παξαηήξεζε, πνπ πξέπεη λα εηπσζεί, αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ΔΔ είλαη φηη ζα πξέπεη λα ζπγρξνληζηεί ην ππεξεζληθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο κε 

ηνλ δηαθπβεξλεηηθφ ηξφπν ζπλεξγαζίαο, πνπ επλνεί ε πλζΥΔ. Θα κπνξνχζε λα 

ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ, ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ θαη 

δηακεηαθφκηζεο ελέξγεηαο ε ΔΔ δηαζέηεη επαξθέο ζεζκηθφ πιαίζην. κσο δήηεκα ζα 

πξνθχςεη φηαλ επελδπηηθέο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο ΔΔ ακθηζβεηεζνχλ, σο πξνο ηε 

ζπκβαηφηεηα ηνπο, κε ηε πλζΥΔ. ηελ πεξίπησζε απηή εάλ ε δηαθνξά πξνβιεζεί 

εληφο ηνπ ΓΔΔ ζα ππάξμεη κηα ζχγθξνπζε Γηθαίνπ ηεο ΔΔ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε έιεγρν ησλ επξσπατθψλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ. Σν γεγνλφο απηφ 

κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζην πιαίζην δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο πλζΥΔ. 

 Σέινο θαη αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο καο ζηε 

πλζΥΔ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

  Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ελζσκάησζε ηελ ηειηθή πξάμε δηάζθεςεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο, ηεο πλζήθεο γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο θαη ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα κε ην λφκν 2476/1997. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο είρε σο 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Διιάδα 

ζα εθκεηαιιεπφηαλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο, θαζφζνλ 

πξφθεηηαη γηα κηα ρψξα πνπ ππάξρεη ειηνθάλεηα θαη δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ 

αλέκσλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ TAP απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ Διιάδα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ ελεξγεηαθφ παξάγνληα ζηελ πεξηνρή. ην 

πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα ελαξκνλίζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ΔΔ θαη ζηε πλζΥΔ  
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ΠΕΜΠΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ  

 

ΦΕΕΙ ΠΟΕ ΚΑΙ ΤΝΘΦΕ 

 

Ι.   Σο θεςμικό Πλαύςιο τησ  GATT και του ΠΟΕ 

 

Ι .Α. Ειςαγωγό – Ιςτορικό Αναδρομό 

 

Οη ζεζκνί ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο έρνπλ ηελ αθεηεξία ηνπο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ ηειηθή θάζε ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο λέαο νηθνλνκηθήο ηάμεο.
941

 

Δηδηθφηεξα, νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζπλαληήζεθαλ 

ζην Bretton Woods, ζηηο ΖΠΑ. ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζρεδηάζηεθαλ ηξεηο ζεζκνί γηα ηελ νηθνδφκεζε κηα λέαο νηθνλνκηθήο ηάμεο, ην ΓNT, 

ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ε ΓΓΔ.
942

  

Μεηαπνιεκηθά ε ΓΓΔ, γλσζηή σο GΑΣΣ (General Agreement on Tariffs and 

Trade), απνηέιεζε ην βαζηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν επηδηψρζεθε ε ξχζκηζε ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ.
943

 Ζ GΑΣΣ απνηέιεζε ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

δηεζλνχο αληαιιαγήο, αιιά ζπγρξφλσο θαη ην θχξην φξγαλν θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ 

εκπνξίνπ. Τπήξμε ην απνηέιεζκα κηαο ζρεηηθά καθξάο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο ζην 

πεδίν θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ, ζηελ νπνία πξσηαγσλίζηεζαλ, θπξίσο, νη 

ΖΠΑ
944

 αιιά θαη άιιεο αλαδπφκελεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο.
945

 

Σελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, ην πςειφ επίπεδν εηζαγσγηθψλ δαζκψλ 

απνηεινχζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία ησλ 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ λα αληαγσληζηνχλ ηα εγρψξηα πξντφληα ησλ θξαηψλ. ηε 

                                                 
941

 N. Woods, Ζ δηεζλήο πνιηηηθή νηθνλνκία ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζην J. Baylis θαη St. 

Smith, (επηκ.), Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, Μηα εηζαγσγή ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, 

Δθδφζεηο Δπίθεληξν, Αζήλα 2007, ζει. 425. 
942

 Αλη. Μπξεδήκαο, Αλ. Γνπξγνπξίλεο, Σν Γίθαην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, Δθδφζεηο 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε Αζήλα 2015, ζει. 16. 
943

 I. Seidl - Hohenvedern, International Economic Law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1989, 

ζει. 90· F. M. Scherer, Competition Policies for an Integrated World Economy, Brookings Institution, 

Washington 1994, ζει.13. 
944

 O. Schachter, The Erosion of State Authority and its Implications for Equitable Development, ζην 

F. Weiss, E. Denters, P. de Waart (eds), International Economic Law with a Human Face, Kluwer Law 

International, Hague 1998, ζει 32. 
945

 M. Matsushita, Th. J. Schoenbaum, P. Mavroidis, The World Trade Organization Law, Practice and 

Policy, Oxford University Press, Oxford 2003, ζει. 2. 
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δεθαεηία ηνπ 1920, ην κέζν επίπεδν εηζαγσγηθψλ δαζκψλ ήηαλ 38%, ελψ ην 1930 

απμήζεθε ζε 53%
946

 κεηά ηνλ λφκν ηνπ Smoot-Hawley.
947

 Σν παξάδεηγκα ησλ ΖΠΑ 

αθνινχζεζαλ θαη άιιεο ρψξεο, κε απνηέιεζκα ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν πξνζηαηεπηηζκφ.
948

 Ζ εκπεηξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ηνπ 1929 απνηέιεζε πεηζηηθφ επηρείξεκα γηα ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ. 

Μεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, νη ΖΠΑ είραλ, πιένλ, αλαγλσξηζηεί σο ε 

πξψηε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν. Ήηαλ ινγηθφ, ινηπφλ, νη ΖΠΑ λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιία γηα ηελ πεξαηηέξσ θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ. Ο πξφεδξνο 

Roosevelt αλέιαβε λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηεο κεγαιχηεξεο ειεπζεξίαο ζηηο δηεζλείο 

εκπνξηθέο αληαιιαγέο. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ πξνέδξνπ Roosevelt απνηππψλνληαη ζηελ 

έθδνζε ηνπ λφκνπ γηα Ακνηβαηφηεηα Δκπνξηθψλ πκθσληψλ, ην έηνο 1934 

(Reciprocal Trade Agreements Act).
949

 Με ην λφκν απηφ ε εθηειεζηηθή εμνπζία (ν 

πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππνπξγφο) είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηεί κεηψζεηο 

δαζκψλ κέρξη 50%, ζηε βάζε ηεο ακνηβαηφηεηαο, γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηηο δαζκνινγηθέο κεηψζεηο πηνζεηήζεθε ε γλσζηή 

ξήηξα ηνπ Μάιινλ Δπλννπκέλνπ Κξάηνπο (ΡΜΔΚ). χκθσλα κε ηε δαζκνινγηθή 

απηή αξρή, ε κείσζε ησλ δαζκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ησλ ΖΠΑ κε κηα ρψξα, 

ζα ίζρπε απηφκαηα θαη γηα φιεο ηηο άιιεο ρψξεο. Σν λνκνζέηεκα απηφ απνδείρηεθε 

πνιχ ζεκαληηθφ ζηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ, δηφηη 

ζηα ρξφληα, πνπ αθνινχζεζαλ νη ΖΠΑ ζπλήςαλ πκθσλίεο Ακνηβαηφηεηαο κε έλα 

κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ, κε ζπλέπεηα ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ δαζκψλ ηεο ρψξαο.  

Ζ ΡMEK ήηαλ ην κέζν κε ην νπνίν επηηεχρζεθε ε πνιπκεξνπνίεζε ησλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ζ πξαθηηθή απηή θαη ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ 

δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ηεο ΓΓΔ ρσξίο λα παξαγλσξηζηνχλ 

θαη νη ππφινηπεο ξπζκίζεηο, πνπ δελ είραλ ζρέζε κε δαζκνινγηθά εκπφδηα. Με άιια 

ιφγηα θαηέζηε έθδειν, ηελ πεξίνδν απηή, φηη ε δηκεξήο πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ παξνπζίαδε ζνβαξέο αδπλακίεο θαη φηη κφλν κηα πνιπκεξήο 

                                                 
946
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ζπκθσλία γηα ηε κείσζε ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαη άιισλ εκπνδίσλ ζα ήηαλ ηθαλή λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ.
950

 

 

Η.Α.1 Ζ Τπνγξαθή ηεο GATT 

 

ην αλσηέξσ πιαίζην ηέζεθε ε βάζε γηα ηε δηαξζξσηηθή δνκή ηνπ ζεζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο θαη λνκηζκαηηθέο ζρέζεηο. Σν 1946 ζπλήιζε ε 

Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Απαζρφιεζε, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΖΔ. Ζ Γηάζθεςε είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ ΓΟΔ (Υάξηεο ηεο Αβάλαο, 

ππνγξάθεθε ζηηο 23 Μαξηίνπ 1948) θαη ηελ ίδξπζε ηνπ ΓΟΔ. Ο Υάξηεο ηεο Αβάλαο, 

έζεηε ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην 

δηεζλέο εκπφξην. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, ηελ 30
ε
 Οθησβξίνπ 1947, 23 ρψξεο είραλ ππνγξάςεη ην 

Πξσηφθνιιν γηα ηελ πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο ΓΓΔ, πνπ αλαθεξφηαλ ζην κέξνο IV 

ηνπ Υάξηε ηεο Αβάλαο ζεζπίδνληαο ακνηβαίεο δαζκνινγηθέο παξαρσξήζεηο, πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε αγαζά χςνπο 10 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ.
951

 Ζ GΑΣΣ ζα 

ππνθαζηζηνχζε ηνλ ΓΟΔ κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ. 

Χζηφζν, ε ηδξπηηθή ζπκθσλία ηνπ ΓΟΔ δελ ηέζεθε ζε ηζρχ, δηφηη ην 

Ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν εμέθξαζε θφβνπο φηη ν αλσηέξσ Οξγαληζκφο κπνξνχζε λα  

απνηειέζεη φξγαλν πξφζβαζεο θαη παξέκβαζεο ζηελ εζληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο. 'Έλαο δεχηεξνο γχξνο πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αλαβίσζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

ΓΟΔ δελ απέδσζε επλντθά απνηειέζκαηα.  

Μεηά ηελ απνηπρεκέλε ίδξπζε ηνπ ΓΟΔ, εθαξκφζηεθε ην λνκηθφ πιαίζην ηεο 

ΓΓΔ,
952

 πνπ δελ ήηαλ παξά κία εκπνξηθή ζπλζήθε ειεπζεξνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ 

ζε πνιπκεξή βάζε.
953

 Ζ GΑΣΣ θαζφξηδε ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ζηε δηεζλή αληαιιαγή, ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγνχζε ζαλ πεδίν 

δηαβνχιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο (forum) γηα εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Οη 

                                                 
950
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2005, ζει. 9. 
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ξπζκίζεηο ηεο GATT, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1948-1994 ζεκειίσζαλ ηνπο θαλφλεο 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θαη ζπλέβαιαλ ζε πςειά επίπεδα αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ εμειίρζεθε ζην πιαίζην ησλ ιεγφκελσλ 

γχξσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
954

 

  

Η.Α.2 Οη επηά πξώηνη γύξνη δηαπξαγκαηεύζεωλ  

 

ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο GATT, ιφγσ ηεο κεγάιεο αλνκνηνκνξθίαο 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ε νπνία πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ηηο κεγάιεο 

δηαθνξέο ζε επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δεκηνπξγήζεθαλ κεγάιεο δπζρέξεηεο. 

ηαδηαθά θαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ ελψζεσλ, φπσο ηεο ΔΟΚ, νη 

δηθαηνδνζίεο ηεο GΑΣΣ ακβιχλζεθαλ θαη άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη νη αλεπάξθεηέο 

ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία πξνέθππηαλ απφ ηε 

δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο.
955

 

 ε ζρεηηθή έθζεζε εηδηθήο επηηξνπήο (γλσζηή σο έθζεζε Haberler
956

), ε νπνία 

ζπζηάζεθε γηα απνινγηζηηθή κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο GΑΣΣ, δηαπηζηψζεθε ε 

αλάγθε αληηκεηψπηζεο, απφ ην ίδην λνκηθφ πιαίζην ηεο GΑΣΣ, παιηψλ θαη λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Σα ηειεπηαία αλέθππηαλ, θαηά θχξην ιφγν, ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθέο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ. Πξάγκαηη, ε GATT ζηα ρξφληα πνπ 

αθνινχζεζαλ απνηέιεζε ην ζπληνληζηηθφ φξγαλν επαλεηιεκκέλσλ πξνζπαζεηψλ γηα 

δηαπξαγκαηεχζεηο (Γχξνη δηαπξαγκαηεχζεσλ) κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ κε ζθνπφ 

ηε κείσζε ησλ δαζκψλ.
957

 Οη δηαπξαγκαηεχζεηο
958

 απηέο γίλνληαλ θαη γίλνληαη ζε 

ζπλαληήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ρσξψλ, νη νπνίεο είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο θαη 

πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ ζπλεδξηάζεσλ ζε πεξηνδηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ιεηηνπξγίαο ηεο GATT, θχξηνο ζηφρνο ησλ γχξσλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ απνηέιεζε ε κείσζε ησλ δαζκψλ.
959

 ηηο ζπλαληήζεηο 
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εθαξκφζηεθαλ νη ηξεηο βαζηθέο αξρέο ηεο GATT: (α) ε ΡΜΔΚ (β) ε απαγφξεπζε ηεο 

ρξήζεο πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη γ) ε ΡΔΜ. ηε δεθαεηία ηνπ 1960 έγηλε θαλεξφ 

φηη ε νπζηαζηηθή κείσζε ησλ δαζκψλ δελ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο θαηά πξντφλ. Ο «γχξνο» ηνπ Dilon,
960

 ην 1961, εμαηηίαο 

απηνχ ηνπ ιφγνπ, δελ απέδσζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. ην κεηαμχ νη ΖΠΑ ζε 

κηα λέα πξνζπάζεηα πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ γηα ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ 

εκπνξίνπ, ζεζκνζέηεζαλ ζρεηηθφ λφκν (Νφκνο γηα ηελ Δπέθηαζε ηνπ Δκπνξίνπ), ν 

νπνίνο παξείρε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ηφηε πξφεδξν Κέλλεληπ λα δηαπξαγκαηεχεηαη 

κείσζε δαζκψλ κέρξη 50% γηα δηάθνξεο νκάδεο πξντφλησλ. Ηδηαίηεξα γηα νξηζκέλα 

πξντφληα πξσηνγελνχο παξαγσγήο γηα ηα νπνία νη ΖΠΑ θαη ε ΔΟΚ θάιππηαλ ην 80% 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ε κείσζε δαζκψλ κπνξνχζε λα αλέξρεηαη ζε 100%. 

Ο έθηνο γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ, γλσζηφο σο Γχξνο ηνπ Κέλλεληπ 

απνηέιεζε ηελ πην ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα δαζκνινγηθέο παξαρσξήζεηο απφ ηηο 

ρψξεο-κέιε. Ο Γχξνο ηνπ Κέλλεληπ δηήξθεζε πέληε ρξφληα (1962-1967) θαη ήηαλ ν 

πην απνδνηηθφο φζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ. Ο γχξνο απηφο άξρηζε 

κεηά απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα λφκν γηα ηελ Δπέθηαζε ηνπ Δκπνξίνπ.
961

 Ο λφκνο 

απηφο ήηαλ ν πξφδξνκνο ηνπ Γχξνπ ηνπ Κέλλεληπ θαη πξνδηέγξαςε ηα πεξηζψξηα 

κέζα ζηα νπνία ζα θηλνχληαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο. πλήζσο αλάινγα λνκνζεηήκαηα 

απφ ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε πξνεγνχληαλ ησλ γχξσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, γηαηί νη 

ΖΠΑ ήηαλ ην κφλν κέινο, πνπ απαηηνχζε εγρψξηα λνκνζεηηθή πξνεξγαζία, πξηλ απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο, ζε πνιπκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα δαζκνινγηθέο 

παξαρσξήζεηο. 

Ο Γχξνο ηνπ Κέλλεληπ εδξαίσζε ηηο βαζηθέο δηαπξαγκαηεπηηθέο αξρέο ηεο 

GΑΣΣ, νη νπνίεο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ακνηβαηφηεηαο,
962

 πνπ ελζσκαηψλεη ε 

ΡΜΔΚ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο είραλ ζαλ ζηφρν ηα βηνκεραληθά πξντφληα ησλ 

νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. ηα πέληε ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηα ηέιε 

ηνπ Γχξνπ ηνπ Κέλλεληπ, νη δαζκνί ζηα βηνκεραληθά πξντφληα ησλ ρσξψλ 

ειαηηψζεθαλ ζεκαληηθά, πεξίπνπ θαηά 35%, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ζην νπνίν 

βξίζθνληαλ ην 1967.
963
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Ο έβδνκνο Γχξνο Γηαπξαγκαηεχζεσλ (Γχξνο ηνπ Σφθην)
964

 άξρηζε κε ηε 

ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ ην επηέκβξην ηνπ 1973 θαη έιεμε ηνλ Απξίιην ηνπ 1979. 

Ο γχξνο απηφο ήηαλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο γχξνπο θαη 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε δπζθνιία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Χζηφζν, απφ πιεπξάο 

ζπκκεηνρήο ήηαλ ν κεγαιχηεξνο γχξνο κε 99 ρψξεο, πνπ παξνπζίαζαλ έλα κεγάιν 

αξηζκφ ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε. ηνλ αξηζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαλ θαη ρψξεο κε 

κέιε ηεο GATT. Σν θχξην έξγν ηνπ Γχξνπ ηνπ Σφθην ήηαλ λα αζρνιεζεί κε ηα κε 

δαζκνινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο, δηφηη ε δεθαεηία ηνπ 1970 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

αλαβίσζε ηεο ηάζεο γηα πξνζηαζία ηνπ εκπνξίνπ ζε βαζκφ αλεζπρεηηθφ.
965

 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη νη ΖΠΑ, πνπ κέρξη ηφηε ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο ν πξσηαγσληζηήο ζηελ ειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ ζηε 

δεθαεηία ηνπ '70 αληηκεηψπηζαλ ζνβαξά ην πξφβιεκα ηεο επηβνιήο πνζνηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ. Ο θίλδπλνο ηεο επηβνιήο πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ  απνθεχρζεθε κε 

κεγάιεο πξνζπάζεηεο θαη δηακαξηπξίεο απφ ηηο άιιεο ρψξεο-κέιε ηεο GΑΣΣ. Παξά 

ην γεγνλφο απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο ΖΠΑ ζε κεγάιν βαζκφ πξνζηαηεπηηθά 

κέζα ζε αληίπνηλα γηα αζέκηην αληαγσληζκφ απφ ηηο άιιεο ρψξεο. 

Σν πξφβιεκα απηφ νδήγεζε ηειηθά ζην ςήθηζκα απφ ην ακεξηθαληθφ 

Κνγθξέζν ηνπ Μεηαξξπζκηζηηθνχ Νφκνπ ηνπ Δκπνξίνπ ηνπ 1974.
966

 πσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Γχξνπ ηνπ Κέλλεληπ ν λφκνο απηφο πξνπαξαζθεχαζε ην έδαθνο γηα 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Γχξνπ ηνπ Σφθην. ε πνιιέο απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ γχξνπ 

ηνπ Σφθην, ηα ζέκαηα ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ εμεηάζηεθαλ ζθαηξηθά θαη 

θσδηθνπνηήζεθε έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ζπγθξηζηκφηεηα ησλ κέηξσλ απηψλ. 

Ο Γχξνο ηνπ Σφθην αληηπξνζσπεχεη ηελ πξψηε πξνζπάζεηα λα ειεγρζεί 

απνηειεζκαηηθά ε κε δαζκνινγηθή πξνζηαζία. ηνλ ηνκέα ησλ δαζκψλ, ζην ηέινο 

ηνπ Γχξνπ ηνπ Σφθην, ππνινγίζηεθε φηη ζηελ επνκέλε δεθαεηία ζα επηηεπρζεί κείσζε 

ησλ δαζκψλ ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαηά 1/3 πεξίπνπ ηνπ χςνπο πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ αξρή ησλ ζπδεηήζεσλ. Παξφκνηεο ζπκθσλίεο έιαβαλ ρψξα ζηνλ 

ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Σέινο, γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ν Γχξνο ηνπ 

Σφθην, φπσο θαη απηφο ηνπ Κέλλεληπ, αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα πξνλνκηαθή 

κεηαρείξηζή ηνπο ζην ζέκα ησλ δαζκψλ.  
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 Α. Μπξεδήκαο, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην, Σεχρνο Α, φπ. παξ. ζει. 81. 
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 L. Gill, Economie mondiale et imperialism, Boreal Express, Montreal 1983, ζει. 355. 
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Δ. Πνπξλαξάθεο, Γηεζλή Οηθνλνκηθά, φπ. παξ.  ζει. 261. 
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Η.Α.3 Ο Γύξνο ηεο Οπξνπγνπάεο (1986-1994) 

 

 ηε δεθαεηία ηνπ '50 θαη ζηε δεθαεηία ηνπ '60 ε ιεηηνπξγία ηεο GΑΣΣ θαη ε 

ζπλαθφινπζε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ππήξμαλ, ζε πνιχ 

ζεκαληηθφ βαζκφ, απνθαζηζηηθνί παξάγνληεο φρη κφλν ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ 

φγθνπ ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ αιιά θαη απηήο ηεο ίδηαο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλφδνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Με ηε ζεηξά ηεο, ε νηθνλνκηθή άλνδνο 

θαη αλάπηπμε ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζπληήξεζε θαη ηφλσζε ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε 

ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ. 

Απηή ε ηξηπιή αιιεινηξνθνδφηεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (απειεπζέξσζε εκπνξίνπ, αχμεζε φγθνπ δηεζλψλ εκπνξηθψλ 

αληαιιαγψλ, νηθνλνκηθή άλνδνο θαη αλάπηπμε ζε παγθφζκην επίπεδν) ζηελ εηθνζαεηία 

1950-1970  ζπλάληεζε ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηελ είζνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, θπξίσο, 

εμαηηίαο ησλ δχν πεηξειατθψλ θξίζεσλ (1973 θαη 1979),
967

 ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ
968

 ηνπ Βretton Woods 

(1971), ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη ηεο εθηφμεπζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ρξένπο, ησλ ήδε ππεξρξεσκέλσλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ, ζε πξσηνθαλή 

επίπεδα.  Οη παξάγνληεο απηνί ελεξγνπνίεζαλ ηηο παιηέο «δνθηκαζκέλεο πξαθηηθέο» ηνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ζην δηεζλέο εκπφξην, πνπ έρνπλ πάληνηε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα λα παξέρνπλ πξνζσξηλή πξνζηαζία ζε εζληθνχο 

νηθνλνκηθνχο θιάδνπο, ζε ειιεηκκαηηθά εκπνξηθά ηζνδχγηα
969

 θαη ζε απεηιεηηθά 

αλεξρφκελα επίπεδα αλεξγίαο.  

ην βαζκφ πνπ νη δαζκνί, σο εξγαιείν πξνζηαζίαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, 

είραλ, ήδε, κεησζεί ζε αξθεηά ρακειά κέζα επίπεδα απφ ηνπο κέρξη ηφηε «Γχξνπο» 

ηεο GΑΣΣ, νη θπβεξλήζεηο (θπξίσο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο Γ. Δπξψπεο θαη ηεο 

Β. Ακεξηθήο) άξρηζαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 λα πξνζθεχγνπλ ζηηο άιιεο 

πξνζηαηεπηηθέο πξαθηηθέο θαη θπξίσο: 

• ηελ ρξήζε ησλ πνζνζηψζεσλ γηα ηα εηζαγφκελα πξντφληα, πνπ αληαγσλίδνληαλ 

ηα φκνηα εγρψξηα πξντφληα ηνπο, 

                                                 
967

 Γηα ηηο πεηξειατθέο θξίζεηο, Ν. Μνχζεο, Δπξσπατθή Έλσζε, Γίθαην, Οηθνλνκία, Πνιηηηθή,  

Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2011, ζει. 399. 
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 Γηα ην ηέινο ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, R. Gilpin, Ζ πξφθιεζε ηνπ παγθφζκηνπ 

θαπηηαιηζκνχ, Δθδφζεηο Πνηφηεηα Αζήλα 2002, ζει.93.  
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 P. H. Lindert, Ch. P. Kindleberger, Economie Internationale, 7
ε
 Έθδνζε, Δθδφζεηο Economica, 

Παξίζη 1986, ζει. 322 επ..    
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• ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο ηδηφηππνπ εξγαιείνπ πνπ νλνκάζζεθε «Δζεινληηθφο 

Πεξηνξηζκφο ησλ Δμαγσγψλ»
970

 (κε ην εξγαιείν απηφ ε ρψξα α πνπ αληηκεησπίδεη γηα 

θάπνην παξαγσγηθφ ηεο θιάδν νμχηαην αληαγσληζκφ απφ ηα φκνηα εηζαγφκελα 

πξντφληα απφ ηελ ρψξα β, πηέδεη ηε ρψξα β λα πξνβεί ζε εζεινληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ 

εμαγσγψλ ηεο πξνο ηελ α, απεηιψληαο πσο, αλ απηφ δελ γίλεη, ε ρψξα α ζα πάξεη 

«αληηζηαζκηζηηθά κέηξα», φρη θαη' αλάγθε κφλν ζην νηθνλνκηθφ πεδίν αιιά θαη ζε 

επξχηεξν πνιηηηθφ). Δλλνείηαη πσο θαηά ηε ρξήζε ελφο ηέηνηνπ «εξγαιείνπ» 

πξνζηαηεπηηζκνχ, ε ρψξα α είλαη ζπλήζσο «κεγάιε» θαη πινχζηα ελψ ε ρψξα β είλαη 

ζπρλά - φρη πάληνηε - «κηθξφηεξε» θαη θησρφηεξε).  

• ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ σο κφληκνπ κέζνπ ππνβνήζεζεο ησλ 

εγρψξησλ θιάδσλ παξαγσγήο (επηζεκαίλεηαη πσο ην θξάηνο, σο αγνξαζηήο αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ, απνηειεί ζνβαξφηαην παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο δήηεζεο γηα ηα 

εγρψξηα πξντφληα θαη ηηο εγρψξηεο ππεξεζίεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο χθεζεο). ηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ εηδηθφηεξα (ηειεπηθνηλσλίεο, ηξάπεδεο, κεηαθνξέο θ.ιπ.), ν 

ξφινο ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ αιιά θαη ε γεληθφηεξε θξαηηθή παξέκβαζε ππήξμαλ 

ζηε δεθαεηία ηνπ '70, θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ελφο έκκεζνπ αιιά πνιχ 

απνηειεζκαηηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ. 

Ο «Γχξνο ηεο Οπξνπγνπάεο
971

» ήηαλ ε αληαπφθξηζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ ηεο GΑΣΣ ζην ξεπζηφ απηφ δηεζλέο εκπνξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηηο ηαρχηαηα 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, κέζα ζηηο νπνίεο δηεμάγνληαλ νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο 

αληαιιαγέο.  

 

Ι.Α.3.1 Σα Βαςικϊ Θϋματα του «Γύρου τησ Ουρουγουϊησ» και η δημιουργύα 

του Παγκόςμιου Οργανιςμού Εμπορύου(WTO) 

 

Απφ ηελ πνηθηιία ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ απφ ην 1986 κέρξη ην 1994 

ζηα πιαίζηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ «Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο», κπνξνχλ λα 

απνκνλσζνχλ ηα αθφινπζα πην ζεκαληηθά: 

α. Σν Γηεζλέο Δκπφξην Τπεξεζηψλ: Ζ πξφζεζε ήηαλ λα ππαρζεί ην δηεζλέο εκπφξην 

ππεξεζηψλ ζε έλα πιαίζην θαλφλσλ, φκνην κε απηφ πνπ ηζρχεη γηα ην δηεζλέο εκπφξην 

αγαζψλ. 
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  Γηα ηελ έλλνηα ησλ εθνχζησλ πεξηνξηζκψλ εμαγσγψλ, P. Krugman, M. Obstfeld, Γηεζλήο 

Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή, Σφκνο Α, φπ. παξ. ζει. 307. 
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 Κ. ηεθάλνπ, Υξ. Γθφξηζνπ, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην, φπ. παξ. ζει. 24. 
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β. Γαζκνί: Ζ πξφζεζε ήηαλ λα κεησζνχλ πεξαηηέξσ νη δαζκνί κε έκθαζε ζηνπο 

αθφκε πνιχ πςεινχο δαζκνχο νξηζκέλσλ πξντφλησλ. 

γ. Με Γαζκνινγηθά Δκπφδηα: Ζ πξφζεζε ήηαλ λα πεξηνξηζζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηα εκπφδηα απηά κε έκθαζε ζηε κείσζε ησλ ιεγφκελσλ «εζεινληηθψλ πεξηνξηζκψλ 

ησλ εμαγσγψλ». 

δ. Γεσξγηθά Πξντφληα: Ζ πξφζεζε ήηαλ λα πεξηνξηζζνχλ νη εζληθέο θαη νη θνηλνηηθέο 

εληζρχζεηο, πνπ δίλνληαλ είηε γηα ηε ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ είηε γηα 

ηηο εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ απηψλ. Δπίζεο, πξφζεζε ήηαλ ε ινγηθή κείσζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ πξφζρεκα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ 

θαηαλαισηή, ελψ νπζηαζηηθά απνηεινχλ έκκεζν ηξφπν παξεκπφδηζεο ησλ εηζαγσγψλ. 

ε. Τθαληνπξγηθά Πξντφληα. Ζ πξφζεζε ήηαλ λα ππαρζεί ην εκπφξην απηψλ ησλ 

πξντφλησλ κέζα ζηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηεο GΑΣΣ θαη, επνκέλσο, λα θαηαξγεζεί 

ζηαδηαθά ε Πνιπτληθή πκθσλία, πνπ δηέπεη ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ησλ δηεζλψλ 

αληαιιαγψλ ζηνλ πθαληνπξγηθφ ηνκέα.
972

 

Σέινο, βαζηθφ ζέκα πνπ νπζηαζηηθά θπξηαξρνχζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, 

εθηφο απφ ηα επηκέξνπο πέληε κεγάια δεηήκαηα ηνπ «Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο» ήηαλ 

ην γεληθφηεξν θαη ζθαηξηθφηεξν ζέκα ηεο κεηεμέιημεο ηεο GΑΣΣ ζε έλα Γηεζλή 

Οηθνλνκηθφ Οξγαληζκφ.
973

 

  Ζ επηηπρήο θαηάιεμε ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο θαη ε ππνγξαθή θαη 

επηθχξσζε ησλ Καηαζηαηηθψλ πκθσληψλ ηνπ ΠΟΔ ζην Marrakesh ην 1994, είρε σο 

ζπλέπεηα ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΟΔ θαη ηελ ξχζκηζε ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ.
974

 Ο ΠΟΔ  

ιεηηνπξγεί, πιένλ, κέζσ ησλ πκθσληψλ, πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηα κέιε ηνπ. Οη 

ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ νδήγεζαλ, κε ην ηέινο ηνπ Γχξνπ ηεο 

Οπξνπγνπάεο, ζηελ νκφθσλε επηθχξσζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ζπκθσληψλ, νη νπνίεο 

πεξηέρνπλ γεληθέο αξρέο θαη θαλφλεο, πνπ ξπζκίδνπλ ηηο εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ηηο 

ζπλαιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην. Οη βαζηθέο ζπκθσλίεο ηνπ ΠΟΔ είλαη: 

• ε  ΓΓΔ (GΑΣΣ) ή GATT ηνπ 1994. Δθείλν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ην 

αξρηθφ θείκελν ηεο GATT, πνπ ζπλήθζε φηαλ ππνγξάθεθε ε αλσηέξσ ζπκθσλία ην 1947 

                                                 
972
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δελ θαηαξγήζεθε αιιά ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ GATT ηνπ 1994. Χο εθ ηνχηνπ, ππφ ην 

ζεκεξηλφ θαζεζηψο ε ΓΓΔ ηνπ 1994 πεξηιακβάλεη
975

: 

Α. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΓΓΔ ηνπ 1947 

Β. Σηο δηαηάμεηο ησλ λνκηθψλ πξάμεσλ, πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζην πιαίζην ηεο GATT ηνπ 

1947 θαη είλαη:  

1. Σα Πξσηφθνιια θαη βεβαηψζεηο πνπ αθνξνχλ δαζκνινγηθέο παξαρσξήζεηο,  

2. Σα Πξσηφθνιια πξνζρψξεζεο,  

3. Απνθάζεηο θαη απαιιαγέο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 ηεο GATT θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ 

ΠΟΔ,  

4. Άιιεο απνθάζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο GATT ηνπ 1947. 

Γ. Μλεκφληα ζπκθσληψλ  

1. Μλεκφλην πκθσλίαο γηα ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ ΗΗ παξ. 1 ζηνηρείν β ηεο GATT ηνπ 

1994, 

2. Μλεκφλην πκθσλίαο γηα ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 17 ηεο GATT ηνπ 1994, 

3. Μλεκφλην πκθσλίαο γηα ηηο δηαηάμεηο πεξί ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ηεο GATT ηνπ 1994, 

4. Μλεκφλην πκθσλίαο γηα ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 14 ηεο GATT ηνπ 1994, 

5. Μλεκφλην πκθσλίαο γηα ηηο απαιιαγέο απφ ππνρξεψζεηο ζην πιαίζην ηεο GATT ηνπ 

1994, 

6. Μλεκφλην πκθσλίαο γηα ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 28 ηεο GATT ηνπ 1994 

• Σε Γεληθή πκθσλία πλαιιαγψλ ζηνλ Σνκέα Τπεξεζηψλ (GΑΣS) 

• Σε πκθσλία γηα ηα Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (ΣRIPS). 

 

Η.Α.4 Ο Γύξνο ηεο Νηόρα 

 

 Ο Γχξνο ηεο Νηφρα είλαη ν ηειεπηαίνο γχξνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ 

ησλ  κειψλ ηνπ ΠΟΔ. ηφρνο ηνπ είλαη λα επηηχρεη ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηεο άξζεο ησλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ. Σν 

πξφγξακκα εξγαζίαο θαιχπηεη πεξίπνπ 20 ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ.
976

 Δηδηθφηεξα, 

ζεκειηψδε ζηφρν ηεο Νηφρα απνηειεί ε βειηίσζε θαη νη νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ησλ 

                                                 
975

 Γηα ηηο παξαθάησ ζπκθσλίεο θαη ηηο ζρεηηθέο ηνπο δηαηάμεηο, βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

www.wto.org/legal texts. 
976

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm· Α. Κφηηνο 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ θαη Γηεζλήο Δκπνξηθή Πνιηηηθή ζηνλ 21
ν
 αηψλα, φπ. παξ. ζει. 47 
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ζπλαιιαγψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Ο Γχξνο μεθίλεζε, επίζεκα, θαηά ηελ 

ηέηαξηε ππνπξγηθή δηάζθεςε ηνπ ΠΟΔ ζηελ Νηφρα ηνπ Καηάξ, ην Ννέκβξην ηνπ 

2001 θαη δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί.
977

 

 

Η.Α.5 Σν εκπόξην ελέξγεηαο ζηνλ ΠΟΔ 

 

ηαλ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ εκπνξίνπ 

ζην πιαίζην ηεο GATT, ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ ελέξγεηαο δελ 

απνηεινχζε πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα. ηελ ελεξγεηαθή βηνκεραλία θπξηαξρνχζαλ ηα 

θξαηηθά κνλνπψιηα ελέξγεηαο, ελψ ην δηεζλέο εκπφξην ελεξγεηαθψλ πεγψλ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλν θαη ειεγρφηαλ απφ έλα κηθξφ αξηζκφ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ.
978

 ην 

γχξν ηεο Οπξνπγνπάεο, ηα κέιε ηνπ ΠΟΔ πξνζπάζεζαλ αιιά δελ θαηάθεξαλ λα 

ξπζκίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ηηκέο ελέξγεηαο θαη ηηο εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο.  

Παξαδνζηαθά, ε ελεξγεηαθή βηνκεραλία δελ έρεη δηαρσξηζηεί απφ ην εκπφξην 

ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, δηφηη νη ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο ζεσξνχληαλ φηη 

πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Χζηφζν, νη κεηαξξπζκίζεηο 

(θηιειεπζεξνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε) ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαζηζηνχλ αλαγθαίν 

έλα ζρεηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ εληάζζνληαη ζηηο ελεξγεηαθέο 

ππεξεζίεο θαη ζην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. 

Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ελέξγεηα, κε ηελ έλλνηα φηη δελ εκπίπηνπλ ζηε ελεξγεηαθή βηνκεραλία, θαιχπηνληαη 

απφ άιινπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ, φπσο ηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο, δηαλνκήο θαη ηεο 

θαηαζθεπήο. 
979

  

Αλ θαη νη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο δελ απνηέιεζαλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ σο μερσξηζηφο ηνκέαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γχξνπ ηεο 

Οπξνπγνπάεο, σζηφζν, κεξηθά κέιε ηνπ ΠΟΔ αλέιαβαλ πεξηνξηζκέλεο δεζκεχζεηο 

ζε ηξεηο, ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα:  

1.ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμφξπμε,  

2. ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαλνκή ελέξγεηαο,  

                                                 
977

 Α. Μπεδήκαο, Α. Γνπξγνπξίλεο, Σν Γίθαην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, φπ. παξ. ζει 

166. 
978

 Th. Cottier, G. Malumfashi, S. Matteoti Berkutova, O. Nartova, J. De Sepibus, S.Bigdeli, Energy in 

WTO law and policy, Working Paper No 2009/25, National Centre of Competence in Research 2009 
ζει. 1-2. 
979

  F. De Mateo, Chairman to the negotiations Committee, Negotiations on Trade in Services, TN/S/36 

21 April 2011.   
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3. ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά κέζσ αγσγψλ.
980

  

Δπίζεο, αλέιαβαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο δεζκεχζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

παξνρή πξφζβαζεο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο ζε μέλνπο παξφρνπο ελεξγεηαθψλ 

ππεξεζηψλ.  

Χζηφζν, ηα ελεξγεηαθά ζέκαηα έρνπλ επαλεκθαληζηεί σο αηδέληα 

δηαπξαγκάηεπζεο,
981

 δηφηη:  

Πξψηνλ, πνιιέο ρψξεο, πνπ εμάγνπλ ελέξγεηα, έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηνλ 

ΠΟΔ,  

Γεχηεξνλ, νη απμεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο έρνπλ θαηαζηήζεη απαξαίηεηε 

ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ αληαγσληζκνχ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ πξαθηηθψλ, πνπ 

πεξηνξίδνπλ ην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πιψλ,   

Σξίηνλ, ε ζηαδηαθή απαγφξεπζε θαζεηνπνηεκέλσλ ελεξγεηαθψλ θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηδησηηθνχο θνξείο λα εηζέιζνπλ ζηελ 

αγνξά ελέξγεηαο.  

ηνλ γχξν ηεο Νηφρα νη ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο απνηέιεζαλ μερσξηζηφ ηνκέα 

ππεξεζηψλ. Δπηπξνζζέησο, ε ζρέζε ηνπ εκπνξίνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη ε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ελέξγεηα. Οη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ηνπ εκπνξίνπ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ν ξφινο ησλ 

βηνθαπζίκσλ ππνδειψλνπλ ηελ απαίηεζε πνιπκεξνχο δηεζλνχο ξπζκίζεσο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ ελέξγεηαο.
982

  

ην πιαίζην απηφ, ε πλζΥΔ θαη ν ΠΟΔ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν λα 

δηαδξακαηίζνπλ. Ζ πλζΥΔ απνηειεί ηε κφλε εηδηθή ζπκθσλία πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο πηπρέο ησλ δηεζλψλ ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απφ ην εκπφξην θαη ηε 

δηακεηαθφκηζε, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. Ζ ζπλεξγαζία ησλ δχν 

νξγαληζκψλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε, θαζφζνλ ίζσο λα απνηειεί ηε ιχζε γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ. Ο ΠΟΔ έρεη ζαθψο ζεκαληηθά 

ζπκθέξνληα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο - αιιά ε ηζηνξία καο έρεη θαηαδείμεη φηη δελ 

επηδηψρζεθε ε ζαθήο ελζσκάησζε ηεο ελέξγεηαο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ, αλ θαη ην 

ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ ΠΟΔ αζρνιήζεθε κε δηαθνξέο θαη δηελέμεηο ζρεηηθά 

                                                 
980

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/energy_e/energy_e.htm. 
981

 R. Leal-Arcas, C. Grasso, J. Al. Rios, Multilateral, Regional and Bilateral Energy Trade 

Governance,  Renewable Energy Law & Policy Review  2015, Σεχρνο 1,  ζει. 38-40. 
982

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν https://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl80_e.htm, Οκηιία 

ηνπ Pascal Lamy. 
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κε ηελ ελέξγεηα.
983

 Δπηπξνζζέησο, νη θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ γηα ηηο επηδνηήζεηο ησλ 

θξαηηθψλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. 

Πξάγκαηη, κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ησλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο δείρλεη 

φηη πνιινί εκπνξηθνί πεξηνξηζκνί παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο, φπσο νη πεξηνξηζκνί 

ζηηο εμαγσγέο θαη νη απαηηήζεηο επηζήκαλζεο γηα ηα ελεξγεηαθά πξντφληα
984

. Δθείλν 

πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί θαηαιεθηηθά είλαη πξψηνλ φηη ππάξρεη ζαθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε ησλ δχν ζπκθσληψλ (ΠΟΔ θαη πλζΥΔ) αλαθνξηθά κε ην 

εκπφξην ελέξγεηαο θαη ε κειινληηθή ηάζε θαηαδεηθλχεη φηη απαηηείηαη ζηελφηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν νξγαληζκψλ. 

 

ΙΙ. χϋςη τησ υνθΦΕ και του ΠΟΕ 

 

ΙΙ. Α Ειςαγωγό  

 

Ζ επηδίσμε ηεο αλάιπζεο καο είλαη λα θαηαδείμεη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο 

πλζΥΔ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΠΟΔ. Οη θνηλέο αξρέο πνπ 

ηίζεληαη ζηνπο δχν νξγαληζκνχο εμεηάδνληαη ζην πξννίκην ηεο πλζΥΔ. Δηδηθφηεξα, 

αλαθέξεηαη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε απνδίδνπλ πςίζηε ζεκαζία ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ΡΔΜ θαη ΡΜΔΚ θαη φηη νη δεζκεχζεηο απηέο ζα 

δηέπνπλ ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ βάζεη ζπκπιεξσκαηηθήο ζπλζήθεο.
985

  

ηφρνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απνηειεί ε πξννδεπηηθή απειεπζέξσζε 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ε αξρή ηεο απνθπγήο δηαθξίζεσλ ζην δηεζλέο εκπφξην, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαθεξχμεηο ηεο ΓΓΔ θαη ηνπ ΠΟΔ. Ζ καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή 

ηεο ζχλδεζεο ησλ δχν αλσηέξσ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ πξνθχπηεη απφ ηελ ελζάξξπλζε  

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΠΟΔ) λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ 

πξνζρψξεζή ηνπο ζηνλ ΠΟΔ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ.
986

 

ην πεδίν ησλ νξηζκψλ δίλνληαη ελλνηνινγηθέο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΠΟΔ. Οξίδεηαη, ξεηά, φηη σο ζπκθσλία ηνπ ΠΟΔ ελλνείηαη ε 

ζπκθσλία, πνπ ηδξχεη ηνλ ΠΟΔ καδί κε ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα, ηηο απνθάζεηο, ηηο 

                                                 
983

 Δλδεηθηηθά, Τπφζεζε Ηαπσλίαο/Καλαδά, Canada, Certain Measures Affecting the Renewable 

Energy Generation Sector, Τπφζεζε ΖΠΑ/Κίλα, China, Measures concerning wind power equipment, 

Τπφζεζε Κίλαο/ΖΠΑ, United States, Countervailing and Anti-dumping Measures on Certain Products 

from China, δηαζεζηκφηεηα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν wto.org. 
984

 Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra55_e.htm. 
985

 Πξννίκην ηεο πλζXE.  
986

 Πξννίκν ηεο πλζXE. 
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δειψζεηο θαη ηα κλεκφληα φπσο δηνξζψζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ.
987

 Χο GATT 

1994 ελλνείηαη ε ΓΓΔ, φπσο εμεηδηθεχζεθε ζην παξάξηεκα 1
 
Α ηεο ζπκθσλίαο πνπ 

ηδξχεη ηνλ ΠΟΔ.
988

  

ην πιαίζην ηεο πλζΥΔ ζε ζρέζε κε ηνλ ΠΟΔ δηακνξθψλνληαη δχν 

παξάιιεια ζπζηήκαηα. Σν πξψην ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζηα θξάηε, ηα νπνία είλαη 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζηνπο δχν νξγαληζκνχο (πλζΥΔ, ΠΟΔ). ηελ πεξίπησζε 

απηή δηαηππψλεηαη ξεηά φηη δελ πξνβιέπεηαη θακία παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΠΟΔ θαη ησλ ζπλαθψλ πξάμεσλ.
989

 

Σν δεχηεξν ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζε θξάηε κέιε ηεο πλζΥΔ, έλα εθ ησλ 

νπνίσλ δελ είλαη κέινο ηνπ ΠΟΔ (ή θαη φια ηα κέιε δελ είλαη κέιε ηνπ ΠΟΔ). 

εκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πλζΥΔ αλεπξίζθνπκε 

ζην άξζξν 29 ηεο ελ ιφγσ πλζήθεο.  

Πξψηε παξαηήξεζε, πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί, είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν ηίζεηαη ζην κέξνο IV ηεο πλζήθεο, πνπ έρεη ηίηιν «κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη 

ξπζκίζεηο», ελψ ν ηίηινο ηνπ είλαη «Πξνζσξηλέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην εκπφξην». Απηφ ππνδειψλεη ηελ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ 

άξζξνπ. Ζ ηζρχο ηνπ άξζξνπ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ φια ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ γίλνπλ κέιε ηνπ ΠΟΔ θαη δεζκεπζνχλ απφ ηελ 

GATT ηνπ 1994.
990

 Χο εθ ηνχηνπ, ην δεχηεξν ζχζηεκα δελ ζεζκνζεηήζεθε γηα λα 

έρεη κφληκε εθαξκνγή. 

 Γεχηεξε παξαηήξεζε, πνπ πξέπεη λα γίλεη, είλαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ηζρχνπλ γηα ην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ 

αιιά θαη γηα ηνπο ελεξγεηαθνχο εμνπιηζκνχο.
991

  

 Σξίηε παξαηήξεζε ζπληζηά ην γεγνλφο φηη ην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 

θαη εμνπιηζκψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΔ, ζαλ λα ήηαλ ζπκβαιιφκελα 

κέξε ηνπ ΠΟΔ ππφ ζπγθεθξηκέλεο, φκσο, πξνυπνζέζεηο θαη εμαηξέζεηο: 

 1. Ζ πξψηε εμαίξεζε αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα W, ην νπνίν νξίδεη 

αλαιπηηθά αξθεηέο δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ, πνπ δελ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

δεχηεξνπ απηνχ ζπζηήκαηνο.
992

 

                                                 
987

 Άξζξν 1 παξ. 11 ζηνηρ. β ηεο πλζXE. 
988

 Άξζξν 1 παξ. 11 ζηνηρ. γ ηεο πλζXE. 
989

 Άξζξν 3 ηεο πλζXE.  
990

 Οl. Q. Swaak Goldman, The Energy Charter Treaty and Trade, a Guide to Labyrinth, Journal of 

World Trade 1996, Σφκνο 30, Σεχρνο 5, ζει 115, εηδηθά 117. 
991

 Άξζξν 29 παξ. 1 ηεο πλζXE.  
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 2. Ζ δεχηεξε εμαίξεζε αθνξά θξάηε πνπ απνηεινχζαλ ρψξεο ηεο πξψελ 

ΔΓΓ. Δηδηθφηεξα, ην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ 

ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο πνπ είλαη θξάηνο, ην νπνίν απνηεινχζε ηκήκα ηεο 

πξψελ ΔΓΓ, κπνξνχζε λα δηέπεηαη απφ ζπκθσλία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ εθ 

ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ, έσο ηελ 1
ε 

 Γεθεκβξίνπ 1999 ή ηελ εκεξνκελία έληαμεο απηνχ 

ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ζηνλ ΠΟΔ, εθφζνλ ε εκεξνκελία απηή είλαη 

πιεζηέζηεξε. Ζ εμαίξεζε φκσο απηή δελ έρεη  πιένλ εθαξκνγή θαη έιεμε ηελ 1
ε
 

Γεθεκβξίνπ 1999.  

 Αλαθνξηθά κε ηε δαζκνινγηθή πξνζηαζία ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ δελ 

ηίζεληαη δαζκνινγηθέο δεζκεχζεηο ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ, θαζφζνλ 

απνθιείνληαη νη πίλαθεο δαζκνινγηθψλ παξαρσξήζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

δεχηεξνπ ζπζηήκαηνο.
993

 Χζηφζν, ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο δαζκνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Δηδηθφηεξα, νη ππνρξεψζεηο απηέο είλαη: 

 1. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ ππνγξάθεη θαη πξνζρσξεί ζηε πλζΥΔ, 

θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ή θαηάζεζεο ηεο πξάμεο 

πξνζρψξεζήο, θαηάινγν φισλ ησλ δαζκψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ πνπ 

επηβάιινληαη θαηά ή ζπλδένληαη κε ηελ εηζαγσγή ή ηελ εμαγσγή ελεξγεηαθψλ πιψλ, 

πξντφλησλ θαη ελεξγεηαθψλ εμνπιηζκψλ. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ ησλ δαζκψλ θαη ησλ επηβαξχλζεσλ.
994

 

 2. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ ΠΟΔ έρεη ππνρξέσζε 

λα κελ απμάλεη ηνπο δαζκνχο, πνπ αθνξνχλ ηα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ηνλ 

ελεξγεηαθφ εμνπιηζκφ, πέξαλ ηνπ επηπέδνπ πνπ γλσζηνπνηήζεθε κε ηελ πην 

πξφζθαηε θνηλνπνίεζε ζηε Γξακκαηεία.
995

 Αλαθνξηθά κε ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε, 

ηππνπνηνχληαη, ζηε πλζΥΔ, εμαηξέζεηο. χκθσλα κε ηελ πξψηε, πνπ ηζρχεη γηα ηα 

ελεξγεηαθά πξντφληα, αιιά θαη γηα ηνλ ελεξγεηαθφ εμνπιηζκφ, έλα ζπκβαιιφκελν 

κέξνο δχλαηαη λα απμήζεη ηνπο δαζκνχο εάλ ε ελέξγεηα απηή δελ είλαη αζπκβίβαζηε 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ, (εθηφο ησλ εμαηξέζεσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΠΟΔ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα W).
996

 ηελ πεξίπησζε απηή θνηλνπνηεί ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Υάξηε, ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηελ ελ ιφγσ αχμεζε θαη παξέρεη ζε 

                                                                                                                                            
992

 Energy Charter Secretariat, The International Energy Charter Consolidated Energy Charter Treaty 

with Related Documents, Βξπμέιιεο 2015,   Παξάξηεκα W: Exceptions and Rules Governing the 

Application of the Provisions of the WTO Agreement, ζει. 129. 
993

 π. παξ. Παξάξηεκα W 1(a)(1). 
994

 Άξζξν 29 παξ. 3 ηεο πλζΥΔ. 
995

 Άξζξν 29 παξ. 4 (b) ηεο πλζΥΔ. 
996

 Άξζξν 29 παξ. 5 (α) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 6(α) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηεο πλζΥΔ. 
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άιια ελδηαθεξφκελα ζπκβαιιφκελα κέξε, δπλαηφηεηεο δηαβνπιεχζεσλ.
997

 Δπίζεο, 

έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο δχλαηαη λα απμήζεη ηνπο δαζκνχο ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε Γηάζθεςε ηνπ Υάξηε απνθαζίδεη λα 

αλαζηείιεη ηελ ππνρξέσζε, πνπ ζα επηβαιιφηαλ θαλνληθά ζε ζπκβαιιφκελν κέξνο, 

απνδερφκελε αχμεζε δαζκνχ.
998

 

  Ζ αλάιπζή καο ζα επηδηψμεη λα παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα 

βαζηθά δηθαηψκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο πλζΥΔ ζε ζρέζε κε ηνλ ΠΟΔ 

Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε πλζΥΔ είλαη θαη κέιε ηνπ 

ΠΟΔ, ε αλάιπζε καο ζα επηθεληξσζεί ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο πλζΥΔ, έλα εθ ησλ 

νπνίσλ δελ είλαη κέινο ηνπ ΠΟΔ. Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο, ηα θξάηε ηεο πλΘΥΔ, 

πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΠΟΔ, είλαη ην Αδεξκπατηδάλ, ε Λεπθνξσζία, ε Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε θαη ην Οπδκπεθηζηάλ.  

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εηδηθφηεξε αλάιπζε ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΠΟΔ αλαθέξεηαη κφλν ζε θπβεξλεηηθά κέηξα, πνπ έρνπλ ιεθζεί 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Γελ αθνξά δξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθέο ηδησηηθψλ 

θνξέσλ, φπσο είλαη νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη απφ έλα ηδησηηθφ δηαρεηξηζηή 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν κεηαθνξάο, ην νπνίν αλήθεη ζην ελ ιφγσ 

ηδησηηθφ θνξέα ή ε θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά απφ 

πξψελ θξαηηθή εηαηξία ελέξγεηαο, πνπ πιένλ έρεη ηδησηηθνπνηεζεί θαη ιεηηνπξγεί ζην 

πιαίζην ηδησηηθννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά.  

 Οη θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ, φπσο εθαξκφδνληαη ζηε πλζΥΔ έρνπλ πεξηνξηζηεί 

πεξαηηέξσ απφ ην γεγνλφο φηη εθαξκφδνληαη κφλν αλαθνξηθά κε θπβεξλεηηθά κέηξα, 

πνπ ζπληζηνχλ κε δαζκνινγηθνχο θξαγκνχο ζην εκπφξην ελέξγεηαο.  

 Πξάγκαηη, ην ζέκα ηεο κείσζεο ησλ δαζκψλ θαη ησλ άιισλ επηβαξχλζεσλ 

εμεηάδεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη ζην άξζξν 29 ηεο πλζΥΔ. Παξφια απηά νη θαλφλεο 

ηνπ ΠΟΔ, πνπ ηζρχνπλ ζην πιαίζην πλζΥΔ, παξακέλνπλ κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Αθνξνχλ ηε ΡΜΔΚ, ηε ΡΔΜ, 

ηελ απαγφξεπζε πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ, ηε δηαθάλεηα, ηελ απνθπγή ησλ πεξηηηψλ 

ηερληθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην, πνπ επηβάιινληαη απφ θπβεξλήζεηο θαη ηελ 

απαγφξεπζε νξηζκέλσλ κνξθψλ ληάκπηλγθ θαη επηδνηήζεσλ. 

                                                 
997

 Άξζξν 29 παξ. 5 (b) ηεο πλζΥΔ. 
998

 Άξζξν 29 παξ. 6(β) ηεο πλζΥΔ. 
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ην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζπδήηεζε γηα ην αλ ην εκπφξην 

αλαθνξηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο θαη εηδηθφηεξα κε ην εκπφξην ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, θαιχπηεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ γηα ην εκπφξην αγαζψλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζεσξείηαη φηη σο αγαζφ 

εληάζζεηαη ζηηο ζπκθσλίεο, πνπ αθνξνχλ ηα αγαζά, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

κεηαθνξάο, ηεο δηαλνκήο θαη νη άιιεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο πκθσλίαο γηα ηηο Τπεξεζίεο.  

ηε πλζΥΔ, σζηφζν, ε ζπδήηεζε έρεη θαηαζηεί άλεπ αληηθεηκέλνπ. 

Πξάγκαηη, ε πλζΥΔ νξίδεη, ξεηά, σο ελεξγεηαθή χιε θαη πξντφλ θαη ηνλ ειεθηξηζκφ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ην εκπφξην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαιχπηεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο 

πλζΥΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΔ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ζεσξεζεί φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα δελ εκπίπηεη ζηηο ζπκθσλίεο ηνπ ΠΟΔ, ε πλζΥΔ 

ζα έρεη επξχηεξν πεδίν εθαξκνγήο γηα ην εκπφξην κεηαμχ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 

έλα εθ ησλ νπνίσλ δελ ζα είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηνπ.
999

 ηελ πεξίπησζε φκσο 

πνπ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζεσξεζεί ππεξεζία, ηφηε δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηεο πκθσλίαο γηα ηηο ππεξεζίεο φηαλ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ είλαη κέινο ηνπ 

ΠΟΔ (δηφηη ε πκθσλία γηα ην εκπφξην ησλ ππεξεζηψλ δελ έρεη ελζσκαησζεί ζηε 

πλζΥΔ)
1000

 

Σέινο, ηα ελεξγεηαθά πιηθά θαη πξντφληα, πνπ ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ 

ΠΟΔ φπσο εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, νξίδνληαη επξέσο θαη είλαη  ε 

ππξεληθή ελέξγεηα, ν άλζξαθαο, ην θπζηθφ αέξην, ην πεηξέιαην θαη ηα πεηξειατθά 

πξντφληα, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σν εκπφξην ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα 

ξπζκίδεηαη απφ Γειψζεηο ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ Σειηθή 

Πξάμε ηεο Γηάζθεςεο ηεο πλζΥΔ.
1001
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 Energy Charter Secretariat, Trade in Energy, WTO Rules Applying Under the Energy Charter 

Treaty, Βξπμέιιεο 2002, ζει. 18.  
1000
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ΙΙ.Β. Ζητόματα Ουςιαςτικού Δικαύου του ΠΟΕ και τησ υνθΦΕ 

 

ΗΗ.Β.1 Ζ ξήηξα ηνπ κάιινλ επλννύκελνπ θξάηνπο 

 

 Με ζηφρν ηελ πινπνίεζε ησλ βαζηθψλ  αξρψλ ηεο G.Α.Σ.Σ., ηα άξζξα ηεο 

ΓΓΔ κεξηκλνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή κηαο ζεηξάο απφ βαζηθνχο 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε δηεμαγσγή ησλ δηεζλψλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ρσξίο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε.  

 Τινπνίεζε ηεο αξρήο απηήο απνηειεί ε εθαξκνγή ηεο ΡΜΔΚ
1002,

 
1003

, ε νπνία 

ζεσξείηαη σο ν «αθξνγσληαίνο ιίζνο» ηεο θηινζνθίαο ηεο G.Α.Σ.Σ.. χκθσλα κε ηελ 

ξήηξα απηή, ζε πεξίπησζε, πνπ θάπνην ζπκβαιιφκελν κέξνο πξαγκαηνπνηεί θάπνηα 

επλντθή εκπνξηθή πξνζθνξά ζε θάπνην άιιν θξάηνο, είλαη απηφκαηα δεζκεπκέλν λα 

δηεπξχλεη ηελ πξνζθνξά απηή θαη ζε φια ηα  ππφινηπα ζπκβαιιφκελα κέξε.
1004

 Σα 

αξκφδηα φξγαλα ηεο G.Α.Σ.Σ. κπνξνχλ, ζε πεξίπησζε, πνπ δηαπηζηψλνπλ φηη έλα θξάηνο 

κέινο δελ πξνζαξκφδεηαη ζηε ΡΜΔΚ, λα απεπζχλνπλ ζπζηάζεηο πξνο ην θξάηνο απηφ 

θαη λα ην θαιέζνπλ είηε λα πηνζεηήζεη λέα κέηξα, πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηε ΓΓΔ, είηε 

λα θαηαξγήζεη ηα κέηξα πνπ είλαη αληίζεηα ζ' απηήλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εκπνδίδεηαη 

θάζε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε (επλντθή ή δπζκελήο) θαη δηαζθαιίδεηαη ε ξνή ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ κε ίζνπο φξνπο. Δμαηξέζεηο απφ ηελ ζεκειηψδε απηή αξρή επηηξέπνληαη κφλν 

ζε κεξηθέο εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Ζ ΡΜΔΚ,
1005

 ππφ ηε κνξθή ηεο «ζπλήζνπο» δηκεξνχο ή 

πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο, πξνυπήξρε ηεο G.Α.Σ.Σ.. Αθνξνχζε κφλν ηεισλεηαθνχο 

δαζκνχο θαη είρε δηκεξή θαη εηδηθφ ραξαθηήξα, αθνχ εθαξκφδνληαλ κφλνλ ζε πεξίπησζε 

δαζκνινγηθψλ παξαρσξήζεσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο, επίζεο, ξπζκηδφηαλ κε φξνπο θαη 

κπνξνχζε λα ηζρχζεη θαη κνλνκεξψο, ρσξίο δειαδή ηελ πξνυπφζεζε ακνηβαηφηεηαο.  

 Ζ πηνζέηεζή ηεο, φκσο, απφ ηελ G.Α.Σ.Σ.  θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο ζε δεζπφδνπζα 

ζέζε αλάκεζα ζηηο δηαηάμεηο ηεο, είρε σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζε 

αξθεηά ζεκεία, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ην γεληθφηεξν πλεχκα 

                                                 
1002

 Κ. ηεθάλνπ, Υξ. Γθφξηζνπ, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην, φπ. παξ. ζει.59· S. Defilla, Energy Trade 

under the ECT and Accession to the WTO, Journal of Energy & Natural Resources Law 2003, Σφκνο 

21, Σεχρνο 2, ζει. 430 επ..  
1003

 M. Matsushita, Th. J. Schoenbaum, P. C. Mavroidis, The World Trade Organization, Law, Practice 

and Policy, φπ. παξ. ζει. 143  επ..   
1004

 Δπί παξαδείγκαηη, αλ ην θξάηνο Α ζπκθσλήζεη ζηηο εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην θξάηνο Β, 

λα κεηψζεη ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο γηα έλα πξντφλ απφ 10% ζε 5%, ν κεησκέλνο δαζκνινγηθφο 

ζπληειεζηήο ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηηο εηζαγσγέο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ κειψλ. 
1005

 M. Bélanger, Institutions économiques internationales, Editions Economica, Paris 1992, ζει 107 

επ.. 
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θαη ηε θηινζνθία ηεο. Δπίζεο, ε ΡΜΔΚ ηεο G.Α.Σ.Σ. απέθηεζε θαη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά
1006

: 

α) Δίλαη πνιπκεξήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε γίλεηαη κεηαμχ δχν 

ή πεξηζζνηέξσλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, επεθηείλεηαη απηφκαηα θαη ζηα ππφινηπα 

ζπκβαιιφκελα κέξε· 

β) χκθσλα κε ην άξζξν Η ηεο ΓΓΔ, ε ΡΜΔΚ δελ αθνξά κφλνλ ζηνπο ηεισλεηαθνχο 

δαζκνχο, αιιά ε δξάζε ηεο είλαη πιένλ γεληθφηεξε, αθνχ αθνξά, κεηαμχ άιισλ «. . . 

θαη ηνπο πάζεο θχζεσο θφξνπο ηνπο βαξχλνληεο ηηο εηζαγσγέο ή εμαγσγέο ή 

εηζπξαηηφκελνπο επί ηε επθαηξία εηζαγσγψλ ή εμαγσγψλ σο θαη ηνπο βαξχλνληεο ηηο 

δηεζλείο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ 

ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ εηζαγσγψλ ή εμαγσγψλ, ηνλ ηξφπν είζπξαμεο απηψλ ησλ 

δαζκψλ θαη θφξσλ, ην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη δηαηππψζεσλ ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηηο εηζαγσγέο ή εμαγσγέο, ηελ επηβνιή ησλ εζσηεξηθψλ θφξσλ επί ησλ 

εμαγνκέλσλ πξντφλησλ, σο θαη πάληα ηα δεηήκαηα πεξί ησλ νπνίσλ νη 

παξάγξαθνη 2 & 4 ηνπ άξζξνπ III»
1007

 · 

γ) πκθσλείηαη άλεπ φξσλ, δειαδή δελ απαηηνχληαη επηπιένλ δεζκεχζεηο κεηαμχ 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο· 

δ) Δλαξκνλίδεηαη κε ην πλεχκα ηεο ακνηβαηφηεηαο. 

 Ο φξνο ηεο ακνηβαηφηεηαο δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε ΓΓΔ
1008

, θαη 

ζεσξεηηθά ζα ήηαλ δπλαηφλ λα κελ εθαξκνζζεί ε ΡΜΔΚ. Χζηφζν, ε αξρή ηεο 

ακνηβαηφηεηαο
1009

 ζρεηίδεηαη κε ην εκπνξηθφ ζχζηεκα ηεο GATT, ην νπνίν 

πξνυπνζέηεη φηη, φηαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνβαίλνπλ ζε (πνιπκεξείο) 

δαζκνινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ην θάλνπλ ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο. 

Δμάιινπ, ην γεγνλφο φηη, κεηαγελέζηεξα, πξνζηέζεθε ζηε ΓΓΔ, ην κέξνο IV, πνπ 

πξνβιέπεη ηελ εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ακνηβαηφηεηαο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ 

ρσξψλ, δείρλεη φηη ηζρχεη ν θαλφλαο, πνπ είλαη ε αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο.  

 ην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, θάζε θνξά πνπ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο 

πλζΥΔ επηβάιιεη κέηξα ζηα ζχλνξα (ηεισλεηαθνχο δαζκνχο θαη ινηπέο 

επηβαξχλζεηο, ή δηαηππψζεηο εηζαγσγήο ή εμαγσγήο) ή εζσηεξηθά κέηξα (εζσηεξηθή 

θνξνινγία ή άιιεο ξπζκίζεηο γηα ηα ελεξγεηαθά πξντφληα) ζα πξέπεη λα απνλέκεη θαη 

                                                 
1006

 Γ. Μπξνγηάλλεο, Ο ξφινο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Γχξνπ ηεο 

Οπξνπγνπάεο θαη ε Διιάδα Δθδφζεηο Η. ηδέξεο Αζήλα 1994, ζει. 33 επ.. 
1007

 Άξζξν Η ηεο ΓΓΔ. 
1008

 Α. Μπξεδήκαο Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην, Σεχρνο Α, φπ. παξ. ζει.. 49. 
1009

 Y. Li, Fade Away of Socialist Planned Economy, China’s Participation in the WTO, ζην F. Weiss, 

E. Denters, P. De Waart (επηκ.), International Economic Law with a Human Face, φπ. παξ.ζει. 461. 



344 

 

λα εθαξκφδεη νπνηνδήπνηε πιενλέθηεκα ή πξνλφκην γηα ηα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη 

ζηα ππφινηπα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε ζρέζε κε 

νπνηαδήπνηε πνιηηηθή, πνπ επεξεάδεη ην εκπφξην, δελ κπνξεί λα γίλεη θακηά δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ εηζαγσγψλ πξντφλησλ κε βάζε ηελ θαηαγσγή ηνπο, ή κεηαμχ ησλ 

εμαγσγψλ πξντφλησλ βάζεη ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο.
1010

 Ζ ίζε κεηαρείξηζε ζηα 

ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ηηο πξψηεο χιεο ζα ρνξεγείηαη ακέζσο θαη άλεπ φξσλ. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν ηα ελεξγεηαθά πξντφληα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ηεο πλζΥΔ, κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εχλνηα ηεο ΡΜΔΚ. Δλψ φηαλ έλα 

ζπκβαιιφκελν κέξνο παξέρεη πιενλεθηήκαηα ζε θξάηνο, πνπ δελ είλαη 

ζπκβαιιφκελν ζηε πλζΥΔ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα ίδηα πιενλεθηήκαηα θαη ζηα 

άιια ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ. 

 Ζ ΡΜΔΚ ηζρχεη, θπξίσο, γηα ηα νκνεηδή ελεξγεηαθά πξντφληα.
1011

 Αλαθνξηθά 

κε ηελ έλλνηα ηνπ νκνεηδνχο πξντφληνο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη πξέπεη λα εμεηάδεηαη 

γηα θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα κπνξεί λα γίλεηαη δίθαηε 

εθηίκεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 

ζπλαληνχκε ζε έλα παξφκνην πξντφλ. Οξηζκέλα θξηηήξηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ νκνεηδνχο πξντφληνο, είλαη ε ηειηθή ρξήζε ηνπ πξντφληνο ζε κηα 

δεδνκέλε αγνξά (πξνηηκήζεηο θαη ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ), νη ηδηφηεηεο ηνπ 

πξντφληνο, ε θχζε θαη ε πνηφηεηά ηνπ.
1012

 Δπίζεο, είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε 

κέζνδνο ηεο δαζκνινγηθήο ηαμηλφκεζεο δχλαηαη λα απνηειέζεη έλα απφ ηα θξηηήξηα, 

πνπ θαζνξίδεη εάλ ηα πξντφληα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νκνεηδή.
1013

 Γεδνκέλεο ηεο 

δηαθνξεηηθήο δαζκνινγηθήο ηαμηλφκεζεο δχλαηαη λα ζεσξεζνχλ δηαθνξεηηθά ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα, ην θπζηθφ αέξην, ε ππξεληθή ελέξγεηα θαζψο, επίζεο, θαη νη 

πδξνγνλάλζξαθεο. Πξφβιεκα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηελ πεξίπησζε, πνπ 

επηβάιινληαη δηαθνξεηηθνί δαζκνί ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηεο. Με άιια ιφγηα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί 

δαζκνινγηθά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ε ελέξγεηα, πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ θαη απηή 

πνπ παξάγεηαη απφ ππξεληθή ελέξγεηα. ηελ πεξίπησζε απηή, βνεζεηηθά θξηηήξηα 
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κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ε ηειηθή ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη ηα ηδηαίηεξα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ.
1014

  

  

ΗΗ.Β.2 Ρήηξα ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο  

 

Ζ ΡΜΔΚ ζπκπιεξψλεηαη κε ηε ξήηξα ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο (ΡΔΜ), ε 

νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν ΗΗΗ ηεο ΓΓΔ. Ζ δηάηαμε απηή επηβάιιεη ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ ζε φια ηα αγαζά, πνπ εηζάγνληαη 

απφ άιια ζπκβαιιφκελα κέξε, ην ίδην ηνπιάρηζηνλ θαζεζηψο θνξνινγίαο θαη 

εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ, κε απηφ πνπ εθαξκφδνπλ ζηα αληίζηνηρα εζληθά ηνπο 

πξντφληα. Δηδηθφηεξα, απαγνξεχεηαη ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε βάξνο ησλ 

ελεξγεηαθψλ αγαζψλ, πνπ εηζάγνληαη απφ άιια ζπκβαιιφκελα κέξε, αλαθνξηθά κε 

ηελ επηβνιή θφξσλ ή άιισλ επηβαξχλζεσλ, λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη δηαηππψζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο πψιεζεο, κεηαθνξάο δηαλνκήο, ρξήζεο ελέξγεηαο. Δπίζεο, δελ 

επηηξέπνληαη ππφ ην αλσηέξσ πιαίζην, νη εζσηεξηθνί πνζνηηθνί δηαθαλνληζκνί ζε 

ζρέζε κε ηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ ή ηελ αλαινγία, θαηεξγαζία ή ρξήζε ηνπο. 

ια ηα αλσηέξσ κέηξα δελ ζα πξέπεη εθαξκφδνληαη ζηα εηζαγφκελα θαη 

εγρψξηα πξντφληα κε ηξφπν, πνπ εληζρχνπλ ηελ εγρψξηα παξαγσγή.
1015

 

Με άιια ιφγηα, ελψ ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηζαγσγψλ 

ζην πιαίζην ηεο ΡΜΔΚ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή κεηαρείξηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

εηζαγσγέο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εηζαγσγψλ ζην πιαίζην ηεο ΡΔΜ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή κεηαρείξηζε ησλ 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηα εζληθά ελεξγεηαθά πξντφληα. Ζ ΡΔΜ 

ελεξγνπνηείηαη φηαλ ηα ελεξγεηαθά πξντφληα έρνπλ εηζέιζεη ζηελ εγρψξηα αγνξά ελφο 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο πλζΥΔ.  

Πξψηε παξαηήξεζε, πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθεί, είλαη φηη ε ξήηξα ηεο εζληθήο 

κεηαρείξηζεο επλνεί ηηο εηζαγσγέο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη φρη ηηο εμαγσγέο, κε 

ηελ έλλνηα φηη νη εμαγσγέο απφ ην θξάηνο, πνπ ππνρξενχηαη λα παξέρεη επλντθή 

εζληθή κεηαρείξηζε, ζεσξνχληαη εγρψξηα πξντφληα. Έηζη κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ 

πςειφηεξνη θφξνη ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα εγρψξηα ρξήζε θαη θαηαλάισζε.  
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Γεχηεξε παξαηήξεζε, πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί, απνηειεί ην γεγνλφο φηη έλα 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ κπνξεί λα εμαηξεί πξντφληα απφ επηβνιή 

εζσηεξηθψλ θφξσλ, φηαλ απηά εμάγνληαη. Απηή ε επλντθή κεηαρείξηζε γηα ηηο 

εμαγσγέο επηηξέπεηαη, ξεηψο, ζην άξζξν VI παξ. 4 ηεο GATT, φπνπ αλαθέξεηαη, 

επίζεο, φηη ε απαιιαγή ησλ εμαγσγψλ δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή απφ ηε 

ρψξα εηζαγσγήο δαζκψλ αληηληάκπηλγθ ή αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ. 

Σξίηε νπζηψδεο παξαηήξεζε είλαη φηη ε απαγφξεπζε ηεο ιηγφηεξν επλντθήο 

κεηαρείξηζεο ησλ εηζαγσγψλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηα εγρψξηα 

πξντφληα δελ εκπνδίδεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ λα θνξνινγνχλ ηηο 

εηζαγσγέο ή λα ηηο ππνβάιινπλ ζην ίδην θαζεζηψο θνξνινγίαο κε ηα εγρψξηα 

πξντφληα. Δθείλν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ είλαη 

λα εθαξκφδνπλ ην ίδην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ηφζν ζηα εηζαγφκελα, φζν θαη ζηα 

εγρψξηα πξντφληα.  

Σέηαξηε ζεκαληηθή παξαηήξεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηίπνηα δελ εκπνδίδεη 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ λα επηβάινπλ πςειφηεξνπο θφξνπο ζηα εζληθά 

εγρψξηα πξντφληα ζε ζρέζε κε ηα εηζαγφκελα ελεξγεηαθά πξντφληα.  

Σν άξζξν ΗΗΗ παξάγξαθνο 2 ηεο GATT αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο 

ηεο ΡΔΜ φζνλ αθνξά ηνπο εζσηεξηθνχο θφξνπο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ρξεψζεηο. 

Σα πξντφληα, πνπ εηζάγνληαη ζην έδαθνο ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, ηεο πλζΥΔ 

δελ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ακέζσο ή εκκέζσο ζε εζσηεξηθή θνξνινγία ή άιιε 

επηβάξπλζε, πνπ ππεξβαίλεη ηελ εθαξκνδφκελε επηβάξπλζε ακέζσο ή εκκέζσο ζηα 

φκνηα εγρψξηα πξντφληα. Ζ απφθαζε γηα ην αλ δχν πξντφληα είλαη νκνεηδή 

ιακβάλεηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, φπσο είλαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξντφλησλ, νη ηειηθέο ρξήζεηο ησλ πξντφλησλ, νη πξνηηκήζεηο θαη νη ζπλήζεηεο 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε δαζκνινγηθή θαηάηαμε.  

ην ηέινο, απηφ πνπ κεηξάεη είλαη αλ ε δηάθξηζε κεηαμχ δχν πξντφλησλ 

επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθή ζρέζε ηνπο ζηελ αγνξά ζε βάξνο ησλ εηζαγφκελσλ 

πξντφλησλ. Σα δχν πξντφληα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε έλα νξηζκέλν βαζκφ ζε 

αληαγσληζηηθή ζρέζε. Απηφο ν βαζκφο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δχν πξντφλησλ 

είλαη ην απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ην αλ ηα πξντφληα είλαη 

«νκνεηδή».  

Σν δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ ΗΗΗ: 2, εξκελεχεηαη απφ ηε λνκνινγία ηεο 

GATT/ΠΟΔ κε ηελ έλλνηα φηη απαγνξεχεη θνξνινγηθέο δηαθξίζεηο φρη κεηαμχ 

νκνεηδψλ πξντφλησλ αιιά αλάκεζα ζε πξντφληα, πνπ είλαη άκεζα αληαγσληζηηθά ή 
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ππνθαηάζηαηα.
1016

 Έηζη, αθφκε θαη αλ ηα δχν πξντφληα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά θαη 

δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ παξφκνηα ή νκνεηδή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή 

ηνπο ζέζε ζηελ αγνξά, ηα θαζηζηά άκεζα θαη επζέσο αληαγσληζηηθά ή 

ππνθαηάζηαηα, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ δελ κπνξνχλ 

λα επηβάιινπλ δηαθνξεηηθέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο επί ησλ δχν απηψλ 

πξντφλησλ. Χζηφζν, ε επηβνιή κηαο ειάρηζηεο θνξνινγηθήο δηάθξηζεο, ζηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, επηηξέπεηαη θαη είλαη αλεθηή, ελψ θάηη ηέηνην δελ επηηξέπεηαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ νκνεηδψλ πξντφλησλ.  

 Χο εθ ηνχηνπ, αλφκνηα θνξνινγία κεηαμχ ησλ εηζαγφκελσλ θαη ησλ εγρψξησλ 

πξντφλησλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ άκεζα αληαγσληζηηθψλ ή ησλ 

ππνθαηάζηαησλ ζα παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο εάλ απνδεηρζεί φηη 

ε δηαθνξά ζηε θνξνιφγεζε ηέζεθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Σν 

ηειεπηαίν δελ είλαη έλα δήηεκα ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο ηεο πξφζεζεο ηνπ εζληθνχ 

λνκνζέηε αιιά κάιινλ έλα δήηεκα γηα ην πψο ην κέηξν εθαξκφδεηαη. Απαηηεί κηα 

νινθιεξσκέλε θαη αληηθεηκεληθή αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

επίκαρνπ κέηξνπ. Απηφ ην πξφζζεην ζηνηρείν, γηα λα ππάξρεη παξαβίαζε φζνλ αθνξά 

άκεζα αληαγσληζηηθά ή ππνθαηάζηαηα πξντφληα (εθαξκνγή γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο), δελ απαηηείηαη γηα ηα «νκνεηδή πξντφληα» (εθεί, 

εθφζνλ έρεη απνδεηρζεί φηη πξντφληα είλαη νκνεηδή θαη νη εηζαγσγέο θνξνινγνχληαη 

ειαθξψο πςειφηεξα απφ ηα εγρψξηα πξντφληα, ππάξρεη παξαβίαζε). Δλ νιίγνηο, ηα 

πξντφληα άπαμ απνδεηρζεί φηη είλαη νκνεηδή ζα είλαη πνιχ πην εχθνιν λα ηεθκεξησζεί 

κηα αμίσζε γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ ΗΗΗ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

πξντφληα είλαη κεηαμχ ηνπο επζέσο αληαγσληζηηθά ή ππνθαηάζηαηα. 

 Σα πξντφληα, πνπ εηζάγνληαη ζην έδαθνο ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, πξέπεη 

λα ηπγράλνπλ κεηαρείξηζεο φρη ιηγφηεξν επλντθήο ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ νκνεηδψλ 

πξντφλησλ εγρψξηαο πξνειεχζεσο ζε ζρέζε κε ηε λνκνζεζία ηνπο θαλνληζκνχο θαη 

ηηο δηαηππψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή πψιεζε, ηελ πξνζθνξά πξνο πψιεζε 

ηελ αγνξά, κεηαθνξά, δηαλνκή ή ρξήζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε αλαθέξεηαη ζε φια 

ηα εζσηεξηθά κέηξα (πέξα απφ ηε θνξνινγηθά κέηξα) ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ 

αγνξά πψιεζε, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη ρξήζε ησλ πξντφλησλ.
1017
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 Ζ ππνρξέσζε εζληθήο κεηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ εζσηεξηθά 

κέηξα πεξηνξίδεηαη ζηηο εηζαγσγέο ησλ νκνεηδψλ πξντφλησλ. Αλαθνξηθά κε ηα 

θξηηήξηα ηνπ νκνεηδνχο πξντφληνο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη νη ηδηφηεηεο, ε 

θχζε θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε ηειηθή ρξήζε ησλ πξντφλησλ, νη πξνηηκήζεηο  

θαη νη ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ, ε δαζκνινγηθή ηαμηλφκεζε ησλ πξντφλησλ. Σα 

ηέζζεξα απηά θξηηήξηα δελ απνηεινχλ έλα θιεηζηφ θαηάινγν, αιιά ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη φια ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία. Δίλαη δπλαηφλ νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα νκνεηδή πξντφληα λα ιακβάλνληαη ππφςε καδί κε ηα 

πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα. Χο απνηέιεζκα, ην γεγνλφο φηη έλα πξντφλ δεκηνπξγεί 

πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο απφ έλα άιιν (απφ ηελ άπνςε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο) κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δπν 

πξντφληα δελ είλαη νκνεηδή θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε λα κελ 

ζπληζηά δηάθξηζε. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ηνπ 

νκνεηδνχο πξντφληνο ζην άξζξν ΗΗΗ: 4 είλαη επξχηεξν απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

νκνεηδνχο πξντφληνο ζην άξζξν III.2
1018

. ηαλ ηα πξντφληα απνδεηρζεί φηη είλαη 

νκνεηδή, ζηε ζπλέρεηα, νη εηζαγσγέο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ δελ κπνξνχλ λα 

ηπγράλνπλ ιηγφηεξν επλντθήο κεηαρείξηζεο. 

 Ο ιφγνο χπαξμεο ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο είλαη λα εκπνδίδεη ηηο θπβεξλήζεηο 

απφ ηε ιήςε κέηξσλ, πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην εκπφξην θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

αληαγσληζκνχ ησλ εηζαγνκέλσλ πξντφλησλ πξνο φθεινο ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ. 

Πηζηεχεηαη φηη νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο, θαη κέζσ απηψλ ε ζεσξία ηνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, δελ απαηηνχλ  θπβεξλεηηθή παξέκβαζε θαη είλαη απηέο πνπ ζα 

θαζνξίζνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εηζαγφκελσλ θαη ησλ 

εγρψξησλ πξντφλησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ν ζεκηηφο αληαγσληζκφο, ε 

νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεηψλνληαη νη ηηκέο ησλ θαηαλαισηψλ.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά ελέξγεηαο φινη νη εζσηεξηθνί θφξνη (ΦΠΑ, εηδηθνί 

θφξνη θαηαλάισζεο, θ.ιπ.) πξέπεη λα είλαη ίδηνη γηα ηα εηζαγφκελα θαη ηα εγρψξηα 

ελεξγεηαθά πξντφληα. Οη εγρψξηνη παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα 

θνξνινγνχληαη κε ην ίδην πνζνζηφ, πνπ θνξνινγνχληαη νη εηζαγσγέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην θπζηθφ αέξην θαη γηα ηα άιια ελεξγεηαθά 
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πξντφληα.
1019

 Ζ έλλνηα ηνπ «νκνεηδνχο πξντφληνο» ζα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Δάλ 

απνδεηρζεί φηη ηα πξντφληα δελ είλαη νκνεηδή, ηφηε επηηξέπεηαη ε δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζή ηνπο. Δάλ, φκσο, ηα πξντφληα ζεσξνχληαη νκνεηδή ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε θνξνιφγεζε ηνπ 

ειεθηξηζκνχ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φ,ηη ην θπζηθφ αέξην ή ην πεηξέιαην δελ 

θαίλεηαη λα είλαη αζπκβίβαζηε κε GATT (άξζξν III: 2). Έλα πξφβιεκα κπνξεί λα 

πξνθχςεη, σζηφζν, φηαλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ελφο δεδνκέλνπ ελεξγεηαθνχ πξντφληνο 

ππνβάιινληαη ζε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε. Γηα παξάδεηγκα, ε επηβνιή, επηπιένλ, 

θνξνιφγεζεο επί ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ παξάγεηαη απφ κε αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο θαη απηήο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ζα απνηειεί θνξνινγηθή 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη «νκνεηδή πξντφληα» 

(ειεθηξηθή ελέξγεηα παξαγφκελε απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ειεθηξηθή 

ελέξγεηα παξαγφκελε απφ κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο). ηελ πεξίπησζε απηή 

πνπ πξφθεηηαη γηα δχν νκνεηδή πξντφληα, έλαο εμαγσγέαο κε θηιηθήο πξνο ην 

πεξηβάιινλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα κπνξεί λα ηζρπξίδεηαη φηη ε εηζαγφκελε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πθίζηαηαη δηαθξίζεηο (πςειφηεξε θνξνινγία), ζε αληίζεζε κε ηελ 

εγρψξηα, θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ειεθηξηθή ελέξγεηα (πνπ ππφθεηηαη ζε 

ρακειφηεξν θφξν). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αλσηέξσ πξαθηηθή, 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ ΗΗΗ ηεο GATT.  

 πσο πξναλαθέξζεθε ε ππνρξέσζε ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο ηζρχεη θαη γηα 

ηα επζέσο ή άκεζα αληαγσληζηηθά πξντφληα θαζψο θαη γηα ηα ππνθαηάζηαηα.
1020

 

Έηζη, αλ δχν ηχπνη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ ζεσξνχληαη νκνεηδή πξντφληα κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ αληαγσληζηηθά ή ππνθαηάζηαηα. Πξάγκαηη, ζα κπνξνχζε αθφκε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη, αλ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην θπζηθφ αέξην δελ απνηεινχλ 

νκνεηδή πξντφληα κπνξνχλ λα απνηεινχλ άκεζα αληαγσληζηηθά ή ππνθαηάζηαηα. 

ηελ πεξίπησζε απηή νπνηαδήπνηε αλφκνηα θνξνινγία πνπ επηβάιιεηαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο δελ ζα είλαη αλεθηή ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 

III παξ. 2 ηεο GATT.  

 ην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ, δελ είλαη ζαθέο εάλ νη δηαηάμεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα παξαβηάζνπλ ηε ΡΔΜ ζε ζρέζε κε ηα ελεξγεηαθά 

πξντφληα. Θα κπνξνχζε, θαλείο λα θαληαζηεί, γηα παξάδεηγκα, κηα έθπησζε θφξνπ 
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πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο θάζε θνξά πνπ αγνξάδνπλ X πνζφ ησλ 

εγρψξησλ πξντφλησλ, ελψ ηέηνην πιενλέθηεκα δελ δίλεηαη ζηελ πεξίπησζε αγνξάο 

εηζαγφκελσλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ππάξρεη δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε. 

 Δθηφο απφ ηα θνξνινγηθά κέηξα, φινη νη άιινη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ  

επηβάιινληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά πξντφληα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα εηζαγφκελα ελεξγεηαθά πξντφληα κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο 

αληηκεησπίδνπλ ηα εγρψξηα ελεξγεηαθά πξντφληα. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη ζε 

ζρέζε κε φινπο ηνπο λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ 

εζσηεξηθή πψιεζε, ηελ πξνζθνξά πξνο πψιεζε, ηελ αγνξά, ηε κεηαθνξά, ηε 

δηαλνκή ή ηε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Χο εθ ηνχηνπ, φια ηα θπβεξλεηηθά 

κέηξα πνπ θαζνξίδνπλ ειάρηζηεο ηηκέο γηα ηα ελεξγεηαθά πξντφληα ή ηνλ ηξφπν πνπ νη 

ηηκέο απηέο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη, ν θαζνξηζκφο πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ (γηα 

παξάδεηγκα, θαηά ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνεηδή), ε επηβνιή ηειψλ 

γηα ηε ρξήζε θαη πξφζβαζε ζηα δίθηπα κεηαθνξάο, ε ξχζκηζε κεηαθνξάο ή δηαλνκήο 

ή ε επηδφηεζε ησλ ηηκψλ ελέξγεηαο γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, ζα πξέπεη 

λα κεηαρεηξίδνληαη ηηο εηζαγσγέο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ φρη ιηγφηεξν επλντθά ζε 

ζρέζε κε ηα εγρψξηα ελεξγεηαθά πξντφληα 

 Έλα άιιν βαζηθφ ηχπν ηεο ξχζκηζεο πνπ έρεη ηεζεί εθηφο εθαξκνγήο απφ ην 

άξζξν ΗΗΗ: 4
1021

 είλαη εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε έλα πιενλέθηεκα (αο πνχκε, κηα 

επηδφηεζε, ή έλα δηθαίσκα εηζαγσγήο) ζε κηα ειάρηζηε πνζφηεηα ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηαηηθνχ ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ εγρψξηεο ελεξγεηαθέο 

πεγέο. Γηα παξάδεηγκα, ε επηρνξήγεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εθφζνλ απηή ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη ζε πνζνζηφ 20% κε εγρψξην άλζξαθα ή εγρψξηεο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο εληζρχνπλ ηελ αγνξά ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ έλαληη 

ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, επεξεάδνληαο έηζη αξλεηηθά ηελ αληαγσληζηηθή 

δπλαηφηεηα ησλ εηζαγσγψλ θαη δελ είλαη αλεθηέο ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο ηεο 

εζληθήο κεηαρείξηζεο
1022

. Θα πξέπεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ ΗΗΗ ηεο GATT δελ απνθιείνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ λα 

θαζηεξψλνπλ δηαθνξεηηθά ηηκνιφγηα κεηαθνξάο ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηνπο κε 
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θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη φρη ηελ 

εζληθφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

  ην πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ην άξζξν ΗΗΗ: 5 ηεο 

GATT απαγνξεχεη εγρψξηεο πνζνηηθέο ξπζκίζεηο, ζρεηηθά κε ηελ αλάκεημε, ηε 

κεηαπνίεζε ή ηε ρξήζε ησλ πξντφλησλ ζε θαζνξηζκέλε πνζφηεηα ή αλαινγίεο , νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο εγρψξηνπ πξντφληνο.
1023

 Δηδηθφηεξα, 

νη απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε κίμε, επεμεξγαζία ή ρξήζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, 

δελ ζα πξέπεη άκεζα ή έκκεζα λα επλννχλ εηζξνέο, πνπ πξνέξρνληαη απφ εγρψξηεο 

πεγέο. 

 Ζ ζεκαληηθφηεξε εμαίξεζε απφ ηε ΡΔΜ ηππνπνηείηαη ζηε δηάηαμε ΗΗΗ παξ. 8 

ζηνηρ. β. Ζ δηάηαμε, απηή, νξίδεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ΗΗΗ δελ εκπνδίδνπλ ηελ 

θαηαβνιή επηδνηήζεσλ απνθιεηζηηθά ζηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξσκψλ ζηνπο εζληθνχο παξαγσγνχο, πνπ πξνέξρνληαη 

απφ εζσηεξηθνχο θφξνπο ή άιιεο επηβαξχλζεηο θαη δελ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηε 

ΡΔΜ. Χο εθ ηνχηνπ, ε  θαηαβνιή ησλ επηδνηήζεσλ απνθιεηζηηθά ζηνπο εζληθνχο 

παξαγσγνχο (θαη φρη ζηα εγρψξηα πξντφληα) θαη φρη ζε μέλνπο παξαγσγνχο, 

επηηξέπεηαη. Απηφ ηζρχεη αθφκε θαη φηαλ νη επηδνηήζεηο κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο 

ζηηο ηηκέο θαη ζηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ, πνπ παξάγνληαη 

απφ ηνπο επηδνηνχκελνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο.  

 Γηα λα απνθεπρζεί ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο ζην ζθνπφ 

πνπ επηηειεί ε ξήηξα ηεο εζληθήο κεηαρείξηζεο, ε αλσηέξσ δηάηαμε εξκελεχεηαη 

ζπζηαιηηθά. Θα πξέπεη λα γίλεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ γηα 

ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο θαη πιεξσκψλ ζηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο απφ 

θφξνπο πνπ έρνπλ ζπιιέγεη, θαηά ηξφπν πνπ δελ εηζάγεη δηαθξίζεηο. Δπηηξέπνληαη θαη 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη πιεξσκέο ζε εγρψξηνπο παξαγσγνχο απφ ηε ζπιινγή 

θφξσλ. Χο εθ ηνχηνπ, γηα παξάδεηγκα, ε απαιιαγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ 

ΦΠΑ πνπ παξάγεηαη κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζα κπνξνχζε λα 

παξαβηάζεη ην άξζξν ΗΗΗ, θαζφζνλ ζπληζηά δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εηζαγφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Δάλ, αληίζεηα, νη 

δχν ηχπνη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θνξνινγνχληαη ην ίδην, αιιά κε ηα ρξήκαηα ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ, ε θπβέξλεζε έπξεπε λα επηδνηεί άκεζα κφλν ηνπο εγρψξηνπο 
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παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη φρη ηνπο μέλνπο παξαγσγνχο, ηέηνηα 

επηδφηεζε θαίλεηαη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην ηεο GATT (άξζξν ΗΗΗ παξ. 8 

ζηνηρ. β)) Χζηφζν, ε λνκηκφηεηα ηεο επηδφηεζεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί, επίζεο, ζην 

πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο επηδνηήζεηο. 

 ην αλσηέξσ πιαίζην, ρξήζηκν είλαη λα ηνληζηεί ην Ρσζηθφ παξάδεηγκα. Ζ 

Ρσζία έγηλε κέινο ηνπ ΠΟΔ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012, θαη ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο 

ηνπ ΠΟΔ αλαθνξηθά κε ην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ελεξγεηαθνχ 

εμνπιηζκνχ κε έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επίιπζεο εκπνξηθψλ δηαθνξψλ. Έλα απφ ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα γηα κε επηθχξσζε 

ηεο πλζΥΔ, ήηαλ φηη νη δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ απαγφξεπαλ ζην θξάηνο κέινο 

ππνδνρήο ηεο επέλδπζεο λα ππνρξεψζεη ηνλ επελδπηή λα αγνξάζεη εζληθά πξντφληα.. 

Χζηφζν, νη δπλαηφηεηεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ππνδνρήο ηεο επέλδπζεο λα 

απαηηήζνπλ απφ ηνπο μέλνπο επελδπηέο λα αγνξάδνπλ εγρψξηα πξντφληα, ή λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο εηζαγσγέο ηνπο έξρνληαη ζε αληίζεζε φρη κφλν ην άξζξν 5 ηεο 

πλζΥΔ, αιιά θαη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ θαη εηδηθφηεξα κε ηε ξήηξα ΡΔΜ, ηελ 

απαγφξεπζε ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη κε ηε ζπκθσλία γηα ηα επελδπηηθά 

κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην. Χο εθ ηνχηνπ, κε ηελ έληαμε ηεο Ρσζίαο ζηνλ 

ΠΟΔ, ην αλσηέξσ επηρείξεκα δελ κπνξεί, πιένλ, λα ρξεζηκνπνηεζεί.
1024

 

 

ΗΗ.Β.3 Ζ ειεπζεξία δηακεηαθόκηζεο  

  

 χκθσλα κε ην άξζξν V ηεο GATT, ε δηακεηαθφκηζε κέζσ ηνπ εδάθνπο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζα είλαη ειεχζεξε θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ πην 

πξφζθνξσλ νδψλ γηα φια ηα εκπνξεχκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ή θαηαιήγνπλ ζην 

έδαθνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Σν άξζξν V ηεο GATT εηζάγεη ηελ αξρή ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο δηακεηαθφκηζεο. Ο νξηζκφο, ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ V ηεο GATT, 

αλαθέξεηαη ζε θάζε αγαζφ, πνπ ηειεί ππφ δηακεηαθφκηζε κέζσ ηνπ εδάθνπο ελφο εθ 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, φηαλ ε δηέιεπζε ηνπ απνηειεί ηκήκα κηαο ζπλνιηθήο 

πνξείαο, πνπ αξρίδεη θαη νινθιεξψλεηαη έμσ απφ ηελ επηθξάηεηα ηνπ ζπκβαιινκέλνπ 

κέξνπο.
1025
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 Ζ ειεχζεξε δηακεηαθφκηζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, κέζσ 

ησλ πην πξφζθνξσλ νδψλ ηνπ εδάθνπο ηνπ θάζε κέινπο
1026

. Χο εθ ηνχηνπ έλα 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε δηέιεπζε εκπνξεπκάησλ, 

πνπ δηέξρνληαη ηελ επηθξάηεηα ηνπ, φηαλ ηα εκπνξεχκαηα απηά πξνέξρνληαη, είηε απφ 

έλα άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ, είηε κεηαβαίλνπλ ζε άιιν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ. Γελ θαίλεηαη απαξαίηεην ην ελεξγεηαθφ πξντφλ λα 

πξνέξρεηαη απφ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ θαη λα θαηεπζχλεηαη ζε έλα 

άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ. Δάλ έλα ελεξγεηαθφ πξντφλ πξνέξρεηαη απφ 

έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ρσξίο λα θαηεπζχλεηαη ζε έλα άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο ή 

ην αληίζηξνθν, ηφηε ε ππνρξέσζε δηακεηαθφκηζεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

ηζρχεη.
1027

   

 Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δηθαηνχηαη λα απαηηεί φηη ηα δηεξρφκελα, ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπ, εκπνξεχκαηα ζα ππφθεηληαη ζηηο δηαηππψζεηο δειψζεσλ ζηα 

ηεισλεία. Χζηφζν, ηα εκπνξεχκαηα θαηά ηε δηακεηαθφκηζε δελ ζα ππφθεηληαη ζε 

αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο ελψ ζα απαιιάζζνληαη απφ θάζε 

δηακεηαθνκηζηηθφ δαζκφ ή νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε. Χζηφζν, κπνξνχλ λα 

επηβιεζνχλ κεηαθνξηθά έμνδα ή ηέιε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηνηθεηηθέο δαπάλεο πνπ 

πξνθαιεί ε δηακεηαθφκηζε.
1028

     

 Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα παξάδεηγκα, ην θπζηθφ αέξην δηαζρίδεη ην έδαθνο 

ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο κέζσ αγσγψλ εγθαηεζηεκέλν ζην ελ ιφγσ 

ζπκβαιιφκελν κέξνο θαη ην θπζηθφ αέξην, πξνέξρεηαη απφ, ή θαηεπζχλεηαη ζε άιιν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ ηφηε ην πξψην ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ 

επηηξέπεηαη λα επηβάιιεη είηε (1) δαζκνχο δηακεηαθνκίζεσο γηα απηφ ην θπζηθφ αέξην 

ή (2) νπνηαδήπνηε άιιε δηακεηαθνκηζηηθή επηβάξπλζε, κε εμαίξεζε ρξεψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο, ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ ή άιισλ 

ππεξεζηψλ, πνπ παξαζρέζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ δηακεηαθφκηζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

(π.ρ. ρξέσζε πνζψλ γηα ηε ρξήζε ησλ αγσγψλ, δαπάλεο γηα ηε δηαηήξεζε κηαο βάζεο 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ή έμνδα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθαινχο δηέιεπζεο). 

 Χζηφζν, νπνηαδήπνηε ηέηνηα ρξέσζε πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηα 

πξαγκαηηθά έμνδα πνπ απαηηνχληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ηέινο ζα είλαη 
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αζπκβίβαζην κε ην άξζξν V. Δπίζεο, νη επηβαξχλζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη εχινγεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο δηακεηαθφκηζεο.
1029

  

 ζνλ αθνξά άιιεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηελ 

επηβνιή ελφο ηέινπο, αιιά, γηα παξάδεηγκα, νξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ή 

θαηνρήο θαη θνηλνπνίεζεο αδεηψλ), ηζρχεη φηη πξέπεη θαη απηέο λα είλαη εχινγεο θαη 

ινγηθέο. Οη αλσηέξσ θαλνληζκνί δελ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αδηθαηνιφγεηεο 

θαζπζηεξήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο.
1030

  

 Σν άξζξν V πεξηέρεη, επίζεο, κηα δηπιή ππνρξέσζε ζρεηηθά κε ηε ξήηξα ΜΔΚ 

αλαθνξηθά κε ηηο ρξεψζεηο, ηνπ φξνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε 

δηακεηαθφκηζε.
1031

  

 Ζ πξψηε ππνρξέσζε επηβάιεη, ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, φηη ζα πξέπεη ε 

κεηαρείξηζε γηα ηε δηακεηαθφκηζε πξντφλησλ απφ ή ζε έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο 

πλζΥΔ λα κελ είλαη ιηγφηεξν επλντθή ζε ζρέζε κε πξντφληα, πνπ ηεινχλ ππφ 

δηακεηαθφκηζε απφ ή ζε κία ηξίηε ρψξα. Έηζη, έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ 

επηηξέπεηαη λα επηβάιιεη, πςειφηεξεο ρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ αγσγψλ ηνπ ή ησλ 

δηθηχσλ ηνπ γηα ηελ θπθινθνξία πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ηεο πλζΥΔ ζε ζρέζε κε ηα ηέιε, πνπ επηβάιεη ζε βάξνο ηεο δηακεηαθφκηζεο 

πξνο ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα (εθηφο, βέβαηα, εάλ νη πςειφηεξεο ρξεψζεηο 

αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθφ πςειφηεξν θφζηνο δηακεηαθφκηζεο).
1032

  

 Δηδηθφηεξα, δελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ 

δηακεηαθνκηδφκελσλ εκπνξεπκάησλ βάζεη ηεο ζεκαίαο ησλ πινίσλ, ηνπ ηφπνπ 

πξνέιεπζεο, ηεο αλαρψξεζεο, ηεο εηζφδνπ, ηεο εμφδνπ ή ηνπ πξννξηζκνχ, ηεο 

θπξηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ πινίσλ ή άιισλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
1033

  Έηζη, 

αθφκε θαη αλ κηα επηβάξπλζε ή δηαηχπσζε φζνλ αθνξά ηε δηακεηαθφκηζε 

πεηξειαίνπ είλαη νπδέηεξε φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζε ή ηνλ πξννξηζκφ ηνπ 

πεηξειαίνπ, αιιά δηαθξίλεη βάζεη ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πινίνπ ή ηνπ θνξηεγνχ 

κεηαθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ (φηαλ δειαδή ηπγράλνπλ, κε επλντθήο κεηαρείξηζεο 

ηδηνθηήηεο ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο πλζΥΔ), ην άξζξν V παξάγξαθνο 2 ζα 

εμαθνινπζεί λα ζέηεη εθηφο λνκηκφηεηαο ηε ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε.   
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 Ζ δεχηεξε ππνρξέσζε ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε ίζε κεηαρείξηζε πξέπεη 

λα παξέρεηαη ζε πξντφληα, πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο 

πλζΥΔ αλεμάξηεηα απφ ην αλ εηζήρζεζαλ απεπζείαο ή ήηαλ ζην παξειζφλ θαηά ηε 

κεηαθνξά ζε άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ. Δίλαη, σο εθ ηνχηνπ, αληίζεηε 

κε ην άξζξν V ηεο GATT γηα έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ ε πξαθηηθή ηνπ 

λα επλνεί εκπνξεχκαηα, πνπ εηζάγνληαη απεπζείαο απφ έλα άιιν ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ηεο πλζΥΔ, ζε αληίζεζε κε ηα εκπνξεχκαηα πνπ δηήιζαλ, αξρηθά, απφ έλα 

ηξίην ζπκβαιιφκελν κέξνο. Έηζη έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ δελ 

επηηξέπεηαη λα επηβάιιεη ρακειφηεξν δαζκφ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνπ 

πξνέξρεηαη απεπζείαο απφ ηε γείηνλα ρψξα, ζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ  

πξνέξρεηαη απφ απηή ηελ γεηηνληθή ρψξα (ζπκβαιιφκελν κέξνο), αιιά ε νπνία έρεη 

δηέιζεη, αξρηθά, κέζσ ησλ δηθηχσλ ελφο ηξίηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο πλζΥΔ. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη ηελ άξλεζή ηεο λα επηθπξψζεη ηε 

πλζΥΔ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ ηα εμήο: Ζ εμάξηεζε ηεο Ρσζίαο απφ ηηο ρψξεο 

δηέιεπζεο ελέξγεηαο εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηηο ξσζηθέο εμαγσγέο. Ζ Ρσζία 

πξνζπαζεί λα κεηψζεη ή αθφκε θαη λα εμαιείςεη ηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη απνθηψληαο κεξίδην κεηνρψλ ζε μέλνπο αγσγνχο. 

Σαπηφρξνλα, ε Ρσζία κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ρψξα δηέιεπζεο γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηε ζχλζεηε παξνπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο.
1034

Μεηά ηελ 

πξνζρψξεζή ηεο ζην ΠΟΔ, ην 2012, ε ζέζε ηεο Ρσζίαο είλαη φηη νη αξρέο ηνπ ΠΟΔ 

δελ ηζρχνπλ γηα ηε δηακεηαθφκηζε ελέξγεηαο κέζσ αγσγψλ. Δηδηθφηεξα ε Ρσζία δελ 

αλαιακβάλεη νπνηεζδήπνηε δεζκεχζεηο θαη δχλαηαη λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ηξίησλ ζην δίθηπν ηεο. Δπίζεο, ην άξζξν 7 παξ. 1 ηεο 

πλζΥΔ αλαθέξεη, φηη θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηακεηαθφκηζε ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηεο δηέιεπζεο θαη ρσξίο λα γίλεηαη δηάθξηζε σο πξνο ηελ 

πξνέιεπζε, ηνλ πξννξηζκφ ή θπξηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη 

πξντφλησλ. Ζ αλσηέξσ ξχζκηζε απερεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ V ηεο GATT. Ζ 

αλεζπρία ηεο Ρσζηθήο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ηεο 

πλζΥΔ, είλαη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη επηρείξεκα θαηά ηε δηάξθεηα δηεζλψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ επέθηαζε ηεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα 

ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ. Δθείλν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ην ζπκβαιιφκελν 

                                                 
1034

 I. Pominova, Risks and Benefits for the Russian Federation from Participating in the Energy 

Charter:Comprehensive Analysis, φπ. παξ. ζει. 10. 
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κέξνο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα παξέρεη πξφζβαζε ηξίηνπ, αιιά ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ιεθζεί αλάινγε απφθαζε, ηφηε ή ζπγθεθξηκέλε πξφζβαζε ζα παξέρεηαη ζηε 

βάζε ηεο κε δηάθξηζεο.
1035

 

 Οη δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ νξίδνπλ, επίζεο, φηη ην ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ 

ζέηεη εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ αγσγψλ θαη ησλ δηθηχσλ πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηακεηαθφκηζε ηεο 

ελέξγεηαο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε εκπνξηθνχο φξνπο. Χζηφζν, ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε κπνξνχλ λα απνθιίλνπλ απφ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε ζηελ πεξίπησζε, πνπ 

ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο 

ζπζηεκάησλ Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε Ρσζία εμαθνινπζεί λα έρεη 

δπλαηφηεηα λα ππεξαζπηζηεί ηα ζπκθέξνληά ηεο θαη ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ. Με 

άιια ιφγηα ε επηθχξσζε ηεο πλζΥΔ δελ ζα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

Ρσζία αλαθνξηθά κε ηε δηακεηαθφκηζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. 

 

ΗΗ.B.4 Γηαηππώζεηο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγωγή θαη ηελ εμαγωγή  

 

 Ζ βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ VIII είλαη φηη φια ηα ηέιε θαη 

επηβαξχλζεηο (εθηφο εηζαγσγηθψλ θαη εμαγσγηθψλ δαζκψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην 

άξζξν ΗΗ θαη θφξσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν III), πνπ επηβάιινληαη ή 

ζπλδένληαη κε ηελ εηζαγσγή ή ηελ εμαγσγή ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα 

πεξηνξίδνληαη ζην, θαηά πξνζέγγηζε, θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαη δελ πξέπεη λα 

ζπληζηνχλ έκκεζε πξνζηαζία γηα ηα εγρψξηα πξντφληα. ή θνξνινγία επί ησλ 

εηζαγσγψλ ή εμαγσγψλ γηα ηακηεπηηθνχο ζθνπνχο.
1036

  

 Ζ λνκνινγία ηνπ ΠΟΔ έρεη δερηεί φηη ηα ηέιε θαη νη επηβαξχλζεηο ζα πξέπεη 

λα πεξηνξίδνληαη ζην, θαηά πξνζέγγηζε, θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ 

αλσηέξσ ζέζε ζρεηίδεηαη κε έλα δηπιφ θξηηήξην: 

1. Πξψηνλ ζα πξέπεη ε ρξέσζε λα αλαθέξεηαη ζε ππεξεζία, πνπ παξέρεηαη ζηνλ 

εηζαγσγέα πξντφληνο
1037

·  

2. Γεχηεξνλ ζα πξέπεη ην θφζηνο ηεο ρξέσζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην θαηά πξνζέγγηζε 

θφζηνο ηεο ππεξεζίαο
1038

.  
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 I. Pominova, Risks and Benefits for the Russian Federation from Participating in the Energy 

Charter:Comprehensive Analysis Energy Charter Secretariat 2014, φπ. παξ. ζει. 11-12. 
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 Άξζξν VIII παξ. 1 ηεο GATT. 
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 World Trade Organization, Report of the Panel, Τπφζεζε Καλαδά/ΖΠΑ, United States Customs 

User Fee, 02.02.1988, L/6264 - 35S/245, παξ. 80. 
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 Σν άξζξν VIII πξνβιέπεη, επίζεο, φηη αζήκαληεο παξαβηάζεηο ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο ή δηαδηθαζηηθψλ απαηηήζεσλ δελ ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθέο 

θπξψζεηο.
1039

 Σν άξζξν VIII ηζρχεη γηα φια ηα ηέιε θαη επηβαξχλζεηο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζηα ζχλνξα (εθηφο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηηο 

επηβαξχλζεηο, πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ εμίζσζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο θφξνπο), 

αθφκε θαη αλ ην ελ ιφγσ πξντφλ δελ ππφθεηηαη ζε δεζκεπηηθφ δαζκφ. Παξά ηελ 

έιιεηςε ησλ δαζκνινγηθψλ δεζκεχζεσλ, ηα ελ ιφγσ ηέιε θαη επηβαξχλζεηο ζα πξέπεη 

λα ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο ηεο  ππεξεζίαο. Ζ έλλνηα ηεο «ππεξεζίαο» νξίδεηαη σο 

θπβεξλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηηο δηαδηθαζίεο 

εθηεισληζκνχ,
1040

 ελψ ην θαηά πξνζέγγηζε θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ  

δηαδηθαζηψλ εθηεισληζκνχ γηα ηελ επίκαρε αηνκηθή εηζαγσγή.  

 Δθαξκφδνληαο ηηο αξρέο απηέο ζηελ πεξίπησζε, πνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

ηεο πλζΥΔ επηβάιινπλ ηέιε ή επηβαξχλζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ή ηελ 

εμαγσγή ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, κπνξνχλ λα ζπκπεξάλνπκε ηα αθφινπζα.  

 Πξψηνλ, ην άξζξν VIII ηεο GATT ζα εθαξκφδεηαη ζε ηέιε ή επηβαξχλζεηο. 

 Γεχηεξνλ, φια ηα ελ ιφγσ ηέιε ή επηβαξχλζεηο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ κφλν 

εάλ αληηζηαζκίδνπλ ην θφζηνο κηαο παξερφκελεο ππεξεζίαο (γηα παξάδεηγκα, κηα 

ζηαηηζηηθή ππεξεζία ή ππεξεζία πηζηνπνίεζεο ή ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ή ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ πξντφλησλ π.ρ. πεηξειαίνπ).  

 Σξίηνλ, έλα ηέινο πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ηνπ ελεξγεηαθνχ 

πξντφληνο (θαη' αμίαλ) δελ γίλεηαη απνδεθηφ θαη ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηελ 

πξνζθεξφκελε ππεξεζία. 

 

ΗΗ.Β.5 ήκαηα πξνειεύζεωο 

 

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ κπνξεί λα παξέρεη ζηα πξντφληα ησλ άιισλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, αλαθνξηθά κε ηηο δηαηππψζεηο ζεκάλζεσο κεηαρείξηζε 

ιηγφηεξν επλντθή εθείλεο, πνπ ηπγράλνπλ ηα πξντφληα νπνηαζδήπνηε ηξίηεο 

ρψξαο.
1041

 Οη θαλφλεο θαηαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θξηηήξην γηα ηνλ 
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User Fee, φπ. παξ.  παξ. 77. 
1041

 Άξζξν IX παξ. 1 ηεο GATT. 



358 

 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ρψξαο, φπνπ παξήρζεζαλ ηα εηζαγφκελα πξντφληα. Με ην ελ ιφγσ 

άξζξν εηζάγεηαη ε εθαξκνγή ηεο ΡΜΔΚ αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ζεκάλζεσο. Σα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο 

θαηαγσγήο ζηα ελεξγεηαθά ηνπο πξντφληα.
1042

 Τπνρξέσζε ηνπο, φκσο, απνηειεί ε 

κεηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ κε ηξφπν 

φκνην θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο δηάθξηζεο. Δπίζεο, ε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο απαηηήζεηο ζήκαλζεο δελ ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη δεκία ή πιηθή κείσζε ηεο 

αμίαο πξντφλησλ ή αδηθαηνιφγεηε αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε 

ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δειψζεη απφ πνπ 

πξνέξρνληαη ηα πεηξειατθά πξντφληα ή ην θπζηθφ αέξην. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν δελ ζρεηίδεηαη κε φξνπο ζήκαλζεο, πνπ ελεκεξψλνπλ ηνλ 

θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ή άιια 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

ΗΗ.Β.6 Γηαθάλεηα 

 

Σν άξζξν Υ ηεο ΓΓΔ απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε δηάηαμε αλαθνξηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ θπβεξλεηηθψλ πξάμεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην. χκθσλα κε 

ην αλσηέξσ άξζξν νη θαλνληζκνί, νη δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο γεληθήο 

εθαξκνγήο, πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, ζα πξέπεη 

λα ππνβάιινληαη ζε δηαηππψζεηο δεκνζίεπζεο έηζη ψζηε λα ελεκεξψλνληαη νη 

θπβεξλήζεηο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη νη αζθνχληεο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.
1043

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

άξζξνπ λννχληαη θαη νη κε δεζκεπηηθέο πξάμεηο.
1044

 Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε 

δελ αλαθέξεηαη ζηελ νπζηαζηηθή αζπκβαηφηεηα ησλ πξάμεσλ κε ηε ζπκθσλία ηεο 

GATT. Ζ νπζηαζηηθή αζπκβαηφηεηα απνηειεί δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ππφινηπεο δηαηάμεηο ηεο GATT.
1045

   

Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ είλαη:  
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 Energy Charter Secretariat Trade in Energy, WTO Rules Applying under the Energy Charter 

Treaty, φπ. παξ. ζει. 39. 
1043
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1. Να πξφθεηηαη γηα θαλνληζκνχο ή απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εθηίκεζε θαη θαηάηαμε ησλ δαζκνινγηθψλ πξντφλησλ γηα δαζκνινγηθνχο ζθνπνχο, 

ζηα πνζνζηά δαζκψλ, θφξσλ ή άιισλ επηβαξχλζεσλ, ζε πεξηνξηζκνχο ζρεηηθψλ κε 

ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ πψιεζε, ηε δηαλνκή, ηε 

κεηαθνξά, ηελ αζθάιηζε, ηελ επηζεψξεζε, ηελ έθζεζε, ηελ θαηεξγαζία, ηελ αλάκημε 

ή άιιε ρξήζε ησλ πξντφλησλ
1046

·  

2. Να έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ πξηλ ηελ επίζεκε δεκνζίεπζή ηνπο.
1047

 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δχλαληαη λα κελ απνθαιχπηνπλ εκπηζηεπηηθήο 

θχζεσο πιεξνθνξίεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο παξεκπνδίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ή είλαη αληίζεηεο κε ην θνηλφ ζπκθέξνλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παξαβιάπηνληαη ηα λφκηκα εκπνξηθά ζπκθέξνληα δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ  

επηρεηξήζεσλ. 

εκαληηθή ξχζκηζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ δχλαηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ έλα 

κέηξν γεληθήο εθαξκνγήο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ δαζκνινγηθνχ 

πνζνζηνχ ή άιιεο επηβαξχλζεσο επί ησλ εηζαγσγψλ ή πνπ επηβάιιεη πεξηνξηζκφ, 

επαρζή δηαηχπσζε ή απαγφξεπζε επί ησλ εηζαγσγψλ, εάλ δελ ηεξεζνχλ νη 

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο.
1048

 Ζ ζέζε ζε ηζρχ αλαθέξεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ γεληθήο εθαξκνγήο ζην πιαίζην ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ή 

ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο,
1049

ελψ ζεκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί φηη ζηε δεδνκέλε 

ξχζκηζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθαξκνγή απφ ηα δηθαζηήξηα.
1050

 

ρεηηθή είλαη θαη ε ξχζκηζε ηεο πλζΥΔ (Άξζξν 20 παξ. 1) ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη λφκνη, νη θαλνληζκνί θαη νη δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο γεληθήο 

ηζρχνο, πνπ αθνξνχλ ην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ, ζπγθαηαιέγνληαη 

ζηα κέηξα πνπ ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο δηαθάλεηαο ηεο GATT θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ζπλαθψλ πξάμεσλ.
1051
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 Άξζξν 10 παξ. 1 ηεο ΓΓΔ. 
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Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο 

δεκνζηφηεηαο κε ηξφπν νκνηφκνξθν ακεξφιεπην θαη δίθαην,
1052

 γηα φινπο ηνπο 

αλσηέξσ θαλνληζκνχο θαη απνθάζεηο. Ζ έλλνηα ηεο νκνηνκνξθίαο έρεη εξκελεπζεί 

απφ ηε λνκνινγία ηνπ ΠΟΔ, κε ηελ έλλνηα φηη κηα δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

δηέπεηαη απφ κηα ζεηξά πξάμεσλ θαη γεγνλφησλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ εθαξκνγή κηαο 

δηνηθεηηθήο απφθαζεο
1053

. Ζ έλλνηα ηεο ακεξνιεςίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή θαη 

ηελ επηβνιή ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ κε δίθαην θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

ηξφπν
1054

. 

 χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ΓΓΔ θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα πξέπεη λα 

ζπζηήζεη ή λα δηαηεξήζεη ηαθηηθά δηνηθεηηθά ή δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα ή θαηάιιειεο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο.
1055

  

 

ΗΗ.Β.7. Πνζνηηθνί Πεξηνξηζκνί 

 

 Δθηφο απφ ηελ ΡΜΔΚ θαη ηε ΡΔΜ, ε ηξίηε βαζηθή αξρή ηεο GATT είλαη ε 

γεληθή απαγφξεπζε επηβνιήο πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηελ 

εμαγσγή πξντφλησλ. Οη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί επηβάιινπλ απφιπηα φξηα ζηηο 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, ελψ ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη 

πξνβιεκαηηθή θαη αδηαθαλήο θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηε ζηξέβισζε ηνπ 

εκπνξίνπ.
1056

Δπηπξνζζέησο, ε έλλνηα ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ εξκελεχεηαη 

επξέσο κε ηελ έλλνηα φηη εθαξκφδεηαη ζε φια ηα κέηξα, πνπ εηζάγνληαη ή 

δηαηεξνχληαη απφ έλα θξάηνο κέινο (εθηφο ησλ δαζκψλ, ησλ θφξσλ θαη ησλ άιισλ 

ρξεψζεσλ), πξνθεηκέλνπ λα απαγνξεχζνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ ηελ εηζαγσγή ή ηελ 

εμαγσγή ησλ πξντφλησλ.
1057
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 Καηαξράο, απαγνξεχνληαη φινη νη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο θαη 

ηηο εμαγσγέο, πνπ εθαξκφδνληαη κέζσ πνζνζηψζεσλ, αδεηψλ εηζαγσγήο ή εμαγσγήο 

ή άιισλ κέηξσλ.
1058

 Σα άξζξν ΥΗ εθαξκφδεηαη κφλν ζε πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο 

(γηα παξάδεηγκα, πιήξεο απαγφξεπζε ζηηο εηζαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή 

εηζαγσγή ή εμαγσγή κηαο κφλν ζπγθεθξηκέλεο πνζφζησζεο Υ ηφλσλ πεηξειαίνπ). 

Πέξα απφ ηηο πνζνζηψζεηο θαη ηηο άδεηεο εηζαγσγήο θαιχπηνληαη απφ ηελ αλσηέξσ 

απαγφξεπζε θαη άιια κέηξα, φπσο έλα ζχζηεκα, πνπ απαγνξεχεη ηηο εηζαγσγέο θαη 

εμαγσγέο πξντφληνο θάησ απφ κηα νξηζκέλε ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή, πεξηνξίδεηαη 

ε πνζφηεηα ησλ εηζαγσγψλ πξντφλησλ, ηα νπνία είλαη θζελφηεξα απφ ηα εγρψξηα 

πξντφληα ή εκπνδίδνληαη εμαγσγέο ζε αληαγσληζηηθφηεξεο ηηκέο ζηηο παγθφζκηεο θαη 

δηεζλείο αγνξέο. 

 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ δελ επηηξέπεηαη λα αλαδεηνχλ, 

ιακβάλνπλ ή δηαηεξνχλ πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα, κέηξα 

απηνπεξηνξηζκνχ ησλ εμαγσγψλ, δηεπζέηεζεο εκπνξίνπ ή θάζε άιιν παξφκνην κέηξν 

ζηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο. Δηδηθφηεξα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ 

απαγνξεχεηαη λα αζθνχλ πίεζε γηα παξάδεηγκα, ζε αιινδαπνχο εμαγσγείο 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο πξνο ην ελ ιφγσ κέξνο 

ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο ελέξγεηαο. 

 Τπάξρνπλ αξθεηέο εμαηξέζεηο απφ ηε γεληθή απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ XI. ην 

ελ ιφγσ άξζξν πεξηιακβάλνληαη δχν εμαηξέζεηο, πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην 

εκπφξην ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.  

 Πξψηνλ, κπνξνχλ λα ηεζνχλ εμαγσγηθνί πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεχζεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη πξνζσξηλά γηα ηελ πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ ειιείςεσλ ζε 

βαζηθά πξντφληα πξνο ηνπο εμαγσγείο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο πλζΥΔ.
1059

 Ζ 

εμαίξεζε απηή ζα κπνξνχζε λα ελεξγνπνηεζεί γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηβνιή 

πνζνζηψζεσλ ζην πεηξέιαην, ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ελέξγεηαο, εάλ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί φηη ην πεηξέιαην ή άιιε πεγή ελέξγεηαο βξίζθνληαη ζε ζεκαληηθή έιιεηςε 

θαη αλεπάξθεηα. Ζ αλσηέξσ εμαίξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνζσξηλά απφ ηα 

θξάηε κέιε ηεο πλζΥΔ, επεηδή ηα πεξηζζφηεξα ελεξγεηαθά πξντφληα είλαη 

απαξαίηεηα. Ζ έλλνηα ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο αλαθέξεηαη ζηελ επηβνιή 
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 Άξζξν XI παξ. 2 ζηνηρ. α  ηεο GATT. 



362 

 

πεξηνξηζκψλ θαη απαγνξεχζεσλ γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν θαη ππφ πεξηνξηζκέλεο 

ζπλζήθεο.
1060

  

 Ζ έλλνηα ηνπ νπζηψδνπο ή βαζηθνχ πξντφληνο ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζν ην 

πξντφλ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν γηα ην θξάηνο κέινο. Ζ αλσηέξσ έλλνηα 

πεξηιακβάλεη θαη πξψηεο χιεο απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ελφο βαζηθνχ 

πξντφληνο. Ο θαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκά 

ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο, πνπ αληηκεησπίδεη ην θξάηνο κέινο θαηά ηε ρξνληθή 

ζηηγκή εθαξκνγήο ηνπ πεξηνξηζκνχ.
1061

 

 Σέινο ε έλλνηα ηνπ «θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ» ζρεηίδεηαη κε θαηαζηάζεηο θαη 

γεγνλφηα, πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

πεξηνξηζκνχ κε ηξφπν πξνζσξηλφ θαη φρη κφληκν.
1062

  

 Γεχηεξνλ, κπνξνχλ λα ηεζνχλ απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί θαηά ηελ 

εμαγσγή θαη ηελ εηζαγσγή, πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ ή 

θαλνληζκψλ γηα ηελ θαηάηαμε, δηαβάζκηζε ή εκπνξία εκπνξεπκάησλ ζην δηεζλέο 

εκπφξην
1063

.  

 Σξίηνλ, πξνβιέπεηαη εμαίξεζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ θαη επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε ηεο πλζΥΔ λα πεξηνξίδνπλ ηελ 

πνζφηεηα θαη ηελ αμία εηζαγφκελσλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

εγρψξηαο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο. Δάλ ην θξάηνο δελ έρεη ζπλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηα κπνξεί λα επηβάιεη ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Χζηφζν, νη πεξηνξηζκνί 

απηνί δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην αλαγθαίν κέηξν γηα λα πξνιάβνπλ κηα 

επηθείκελε απεηιή, ή λα αλαθφςνπλ κηα ζνβαξή κείσζε ησλ λνκηζκαηηθψλ 

απνζεκάησλ ηνπο ή λα επηηχρνπλ έλα ινγηθφ πνζνζηφ αχμεζεο ησλ απνζεκάησλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ε ρψξα έρεη πνιχ ρακειά λνκηζκαηηθά απνζεκαηηθά.
1064

 Οη 

πεξηνξηζκνί γηα ην ηζνδχγην πιεξσκψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο 

ΡΜΔΚ θαη λα επεξεάδνπλ ηηο εηζαγσγέο φισλ ησλ πξντφλησλ. Μπνξνχλ, σζηφζν, ηα 

θξάηε λα κελ επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο εηζαγσγέο ηνπο εάλ πξφθεηηαη γηα 
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πξντφληα βαζηθά θαη νπζηψδε.
1065

 Σν κλεκφλην ζπκθσλίαο ηνπ ΠΟΔ γηα ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ δηεπθξηλίδεη φηη ν φξνο «νπζηψδε πξντφληα» ζεκαίλεη 

πξντφληα πνπ εμππεξεηνχλ βαζηθέο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ή ηα νπνία ζπκβάιινπλ 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ κέινπο λα βειηηψζεη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηνπ, φπσο  

θεθαιαηνπρηθά αγαζά ή ζπληειεζηέο παξαγσγήο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή. 

 Βάζεη ησλ αλσηέξσ, θαίλεηαη φηη ηα κέιε ηεο πλζΥΔ επηηξέπεηαη λα 

επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ εηζαγσγή γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν λα απνθιείζνπλ φια ή νξηζκέλα ελεξγεηαθά πξντφληα σο βαζηθά πξντφληα. Σν 

άξζξν ΥΗΗΗ απαηηεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη κηα απφ ηηο 

αλσηέξσ εμαηξέζεηο, ζα πξέπεη λα επηβιεζνχλ παξφκνηνη πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο 

ή ζηηο εμαγσγέο φισλ ησλ θξαηψλ. Με άιια ιφγηα, αθφκε θαη αλ έλα πνζνηηθφο 

πεξηνξηζκφο εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο εμαηξέζεηο, κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κφλν αλ 

επηβάιιεηαη ζηε βάζε ηεο ΡΜΔΚ. Δπίζεο, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο 

εηζαγσγέο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ 

θαηαλνκή ηνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ, πξνζεγγίδνληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηα 

κεξίδηα, πνπ ηα δηάθνξα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ ζα είραλ, ειιείςεη ησλ 

πεξηνξηζκψλ.  

 

ΗΗ.Β.8 Μνλνπώιηα εηζαγωγήο 

 

 πσο επηζεκάλζεθε, νη θαλφλεο ηεο GATT/ΠΟΔ ηζρχνπλ κφλν γηα 

θπβεξλεηηθά κέηξα. Γελ πεξηνξίδνπλ, γεληθά, ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ. 

Αιιά ην πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ηη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλήθνπλ ζην θξάηνο. Με άιια ιφγηα πνηνη πεξηνξηζκνί ηίζεληαη ζην πιαίζην ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΠΟΔ, φπσο ελζσκαηψζεθε ζηε πλζΥΔ, ζε κηα θξαηηθή 

εηαηξία εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα λα απνθεπρζεί ε δπλαηφηεηα ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο πλζΥΔ λα θαηαζηξαηεγνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά 

ηελ εθαξκνγή ελεξγεηαθψλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ θξαηηθψλ ελεξγεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλππαξμία ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζα επέηξεπε ζε έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ λα αλαζέηεη ην 

ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ράξαμεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζε κηα ηέηνηα επηρείξεζε 

θαη λα απνθεχγεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ. Πξνθαηαξθηηθά, ζα 
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πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΠΟΔ δελ απαγνξεχεη ζηα κέιε ηνπ, 

λα δηαηεξνχλ θξαηηθά κνλνπψιηα, λα ζπκκεηέρνπλ ζε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ή 

λα παξαρσξνχλ απνθιεηζηηθά ή εηδηθά πξνλφκηα ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, 

νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αξρέο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο GATT 1994 (π.ρ. κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε)
1066

 ηε 

λνκνινγία ηνπ ΠΟΔ έρεη ζεσξεζεί φηη ε γεληθή αξρή ηεο κε δηάθξηζεο πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ Η θαη ΗΗΗ ηεο GATT.
1067

 

 Οη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο θαη πσιήζεηο 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν βάζεη εκπνξηθψλ θηλήηξσλ (π.ρ. ηηκή θαη πνηφηεηα πξντφληνο, 

ζπλζήθεο αγνξάο θαη πψιεζεο) θαη λα επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ άιισλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο αγνξέο κε φξνπο ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ.
1068

 Ο φξνο εκπνξηθά θίλεηξα ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο 

θάζε ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο, ελψ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη επηζηακέλα νη ζρεηηθέο 

αγνξέο. Έρεη θξηζεί φηη ν ηξφπνο απηφο αλάιπζεο απνθαιχπηεη ηα εκπνξηθά θίλεηξα 

αλαθνξηθά κε ηηο αγνξέο θαη ηηο πσιήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο, θαζψο επίζεο 

θαη ηα θίλεηξα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο.
1069

  

 ε πεξίπησζε πνπ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ αλαζέηεη ηε 

ξπζκηζηηθή ή θαλνληζηηθή ηνπ αξκνδηφηεηα ζε θνξείο θαη νληφηεηεο, επηηξέπνληαο 

ζηηο νληφηεηεο απηέο λα ξπζκίδνπλ ην ηδησηηθφ εκπφξην ελέξγεηαο, ηφηε νη πξάμεηο 

απηέο ζα ζεσξνχληαη θπβεξλεηηθέο πξάμεηο θαη ηα κέηξα ζα ππφθεηληαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο GATT. Ζ αλσηέξσ πεξίπησζε φπνπ κηα θξαηηθή νληφηεηα δελ 

αζρνιείηαη ε ίδηα κε ην εκπφξην, αιιά ξπζκίδεη ην εκπφξην πνπ δηεμάγεηαη απφ 

άιινπο ηδησηηθνχο θνξείο, ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ην εκπφξην ησλ ζπλαιιαγψλ, 

φπνπ ε ίδηα ε θξαηηθή νληφηεηα αγνξάδεη θαη πσιεί ηα ελεξγεηαθά πξντφληα. ηαλ 

κηα θξαηηθή νληφηεηα αζρνιείηαη κε ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο αιιά θαη κε ην εκπφξην, 

ε θάζε δξάζε ηεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΠΟΔ  θαη ηεο GATT. 
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 ρεηηθή πεξίπησζε απνηεινχλ ηα κνλνπψιηα εηζαγσγήο. Σν άξζξν ΗΗ: 4 

παξέρεη έλα ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ αλαθνξηθά κε ην κνλνπψιην εηζαγσγήο, πνπ έλα 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ δηαηεξεί ή εγθξίλεη. Σέηνηα ειεγρφκελα απφ ην 

θξάηνο κνλνπψιηα εηζαγσγήο (π.ρ. ειεθηξηθήο ελέξγεηαο), δελ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα παξέρνπλ πξνζηαζία ζηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο ηνπ. ηαλ  

έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ ζέζεη έλα αλψηαην φξην ή έλα πνζνζηφ 

ηεισλεηαθψλ δαζκψλ (παξάδεηγκα 5%) γηα ηελ εηζαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη 

δηαηεξεί έλα θξαηηθφ κνλνπψιην εηζαγσγήο, ηφηε ην κνλνπψιην απηφ δελ ζα κπνξεί 

λα παξέρεη πξνζηαζία ζηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κεγαιχηεξεο ηνπ 5%. Με άιια ιφγηα φηαλ ηίζεηαη έλα αλψηαην φξην ζηελ εηζαγφκελε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ ηνπηθή εγρψξηα αγνξά, δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη απηφ ζε 

ηηκή πςειφηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο εηζαγσγήο πιένλ ηνπ 5% ηεισλεηαθνχ 

δαζκνχ, εθηφο εάλ ε ππεξβάιινπζα απηή ηηκνιφγεζε αληηζηνηρεί ζε έμνδα 

κεηαθνξάο ή δηαλνκήο ή αληηζηνηρεί ζε έλα ινγηθφ πεξηζψξην θέξδνπο ή εζσηεξηθψλ 

θφξσλ επηβαιιφκελσλ ζηελ εζληθά παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα.
1070

  

 Σν άξζξν XVII πξνβιέπεη θαη πεξαηηέξσ ππνρξεψζεηο, φρη κφλν φζνλ αθνξά 

ην θξαηηθφ κνλνπψιην εηζαγσγήο, αιιά γηα ηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ «θξαηηθψλ 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ». Απηέο πεξηιακβάλνπλ (1) θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη (2) 

επηρεηξήζεηο, πνπ ην δεκφζην ρνξεγεί απνθιεηζηηθά θαη εηδηθά δηθαηψκαηα ή 

πξνλφκηα (γηα παξάδεηγκα, έλα κνλνπψιην εηζαγσγήο ή απνθιεηζηηθήο άδεηαο). Οη 

αλσηέξσ επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο, ή πσιήζεηο, πνπ αθνξνχλ είηε ηηο 

εηζαγσγέο ηνπ ή ηηο εμαγσγέο εκπνξεπκάησλ θαη ζα πξέπεη λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηε GATT γηα ηα 

θπβεξλεηηθά κέηξα. Οη θξαηηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα 

δηαθξίλνπλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηζαγσγψλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, βάζεη ηεο 

πξνέιεπζήο ηνπο (αξρή  ΜΔΚ) θαη δελ ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ ησλ εγρψξησλ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ελέξγεηαο (εζληθή 

κεηαρείξηζε). Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε 

θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηα άιια ζπκβαιιφκελα κέξε 

δίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε. 
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ΗΗ.Β.9 Γεληθέο Δμαηξέζεηο (GATT άξζξν XX) 

 

 χκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ελ ιφγσ 

κέηξα δελ εθαξκφδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνηεινχλ κέζν απζαίξεησλ ή 

αδηθαηνιφγεησλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο επηθξαηνχλ νη ίδηεο 

ζπλζήθεο, ή ζπγθεθαιπκκέλν πεξηνξηζκφ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ,
1071

 θακία δηάηαμε 

ηεο GATT δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκπνδίδεη ηε ζέζπηζε ή επηβνιή, απφ 

νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, κέηξσλ:  

(α) πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο εζηθήο  

(β) πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ, ησλ δψσλ ή ηελ πγεία ησλ 

θπηψλ  

(γ) ζρεηηθψλ κε ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ζε ρξπζφ ή αζήκη  

(δ) πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο, πνπ δελ αληηβαίλνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο ηεο GATT, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή ησλ ηεισλεηαθψλ κέηξσλ, 

ηελ επηβνιή ησλ κνλνπσιίσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε δφιησλ 

πξαθηηθψλ  

(ε) ζρεηηθψλ κε ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ εξγαζία θπιαθηζκέλσλ  

(ζη) πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθψλ ζεζαπξψλ, πνπ έρνπλ 

θαιιηηερληθή, ηζηνξηθή ή αξραηνινγηθή αμία  

(δ) ζρεηηθψλ κε ηε δηαηήξεζε ησλ αλαιψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, εθφζνλ ηα κέηξα 

απηά θαζίζηαληαη απνηειεζκαηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε πεξηνξηζκνχο ζηελ εγρψξηα 

παξαγσγή ή θαηαλάισζε  

(ε) πνπ αλαιακβάλνληαη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ απνξξένπλ απφ θάζε 

δηαθπβεξλεηηθή ζπκθσλία βαζηθψλ πξντφλησλ∙ 

(ζ) πνπ ζπληζηνχλ πεξηνξηζκφ ησλ εμαγσγψλ ησλ εγρψξησλ πξψησλ πιψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ νη αλαγθαίεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ ζηελ εγρψξηα 

κεηαπνίεζε θαηά ηηο πεξηφδνπο, θαηά ηηο νπνίεο ε εγρψξηα ηηκή ησλ πξψησλ απηψλ 
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πιψλ δηαηεξείηαη θάησ απφ ηελ παγθφζκηα ηηκή ζην πιαίζην θπβεξλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο  

(η) απαξαίηεησλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, πνπ βξίζθνληαη  ζε 

αλεπάξθεηα.  

 Σν αλσηέξσ άξζξν XX παξέρεη κηα ζεηξά απφ γεληθέο εμαηξέζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ πεξηνξηζκνχο ζην εκπφξην ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο ξήηξαο ηεο 

εζληθήο κεηαρείξηζεο ή ηελ απαγφξεπζε ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ. χκθσλα κε 

ηελ GATT, ην άξζξν XX εξκελεχεηαη κε ζηελφ ηξφπν. Αθφκε θαη ζηελ λνκνινγία 

ηνπ ΠΟΔ, ε επίθιεζε ησλ εμαηξέζεσλ παξακέλεη πεξηνξηζηηθή θαη ν ελαγφκελνο – 

ακπλφκελνο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο.  

 Σν άξζξν 20 πεξηέρεη 10 δηαθνξεηηθέο εμαηξέζεηο. Σξεηο απφ απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην ελέξγεηαο. Ζ πξψηε εμαίξεζε αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν β 

ηνπ άξζξνπ XX θαη ζρεηίδεηαη κε ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ, ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ 

επηηξέπεηαη λα επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ζην εκπφξην, εθφζνλ ην πξάμνπλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο. Μηα ζεκαληηθή πξνυπφζεζε, πνπ απαηηείηαη, είλαη φηη ν 

πεξηνξηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο. Με άιια ιφγηα, εάλ θαηαζηεί πξνθαλέο φηη ν πεξηνξηζκφο 

απηφο δελ αθνξά ζπλνιηθά ηελ πγεία ή δελ ζίγεη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, δελ 

κπνξεί λα επηβιεζεί. Δπηπιένλ, αθφκε θαη αλ ππάξρεη έλαο ζεκηηφο ζηφρνο γηα ηελ 

πγεία, ε πξάμε πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξέπεη λα είλαη 

αλαγθαία. Απηή ε αλαγθαηφηεηα σο πξνυπφζεζε έρεη εξκελεπζεί απφ ηε λνκνινγία 

ηεο GATT σο εμήο: «πκβαιιφκελν κέξνο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη έλα κέηξν πνπ 

δελ ζπλάδεη κε άιιε δηάηαμε ηεο GATT, σο «αλαγθαία» αλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα 

ελαιιαθηηθφ κέηξν ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη λα αλακέλεηαη λα κελ 

είλαη αζχκβαην κε άιιεο δηαηάμεηο ηεο GATT. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ζε πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο έλα κέηξν ζχκθσλν κε ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο GATT δελ είλαη επιφγσο 

δηαζέζηκν, έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη ππνρξεσκέλν λα ρξεζηκνπνηεί, κεηαμχ ησλ 

κέηξσλ, πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, εθείλν πνπ ζπλεπάγεηαη ην κηθξφηεξν βαζκφ ηεο 

αζπλέπεηαο κε άιιεο δηαηάμεηο ηεο GATT».
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 Γειαδή, φηαλ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ ζέιεη λα πξνζηαηεχζεη 

ηελ πγεία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζα πξέπεη πξψηα λα εμεηάζεη θαηά πφζνλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε πγεία, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα κέηξν, πνπ 

είλαη ζπκβαηφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο GATT (γηα παξάδεηγκα, λα δηαπξαγκαηεπζεί κηα 

πνιπκεξή ζπκθσλία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο). Δάλ ν 

ζηφρνο ηεο πγείαο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έλα κέηξν, πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο GATT, ην ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ ζα πξέπεη λα επηιέμεη 

εθείλν, κεηαμχ δηαθφξσλ επηινγψλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ην κηθξφηεξν βαζκφ αζπλέπεηαο 

κε ηελ GATT, θαη πεξηνξίδεη φζν ιηγφηεξν γίλεηαη ην εκπφξην (γηα παξάδεηγκα, αληί 

γηα πιήξε απαγφξεπζε εηζαγσγήο, λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα εηηθέηα-ζήκαλζεο πνπ λα 

δειψλεη φηη νξηζκέλα εηζαγφκελα πξντφληα πεηξειαίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ 

είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ)
1073

. 

 Ζ δεχηεξε εμαίξεζε αλαθέξεηαη ζε κέηξα ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ κε 

αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ αλσηέξσ εμαίξεζε, γηα ηε λφκηκε θαη βάζηκε 

επίθιεζή ηεο, απαηηεί ηξία ζηνηρεία, πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ ζσξεπηηθά (1) ην πξντφλ 

πνπ πξνζηαηεχεηαη ζα πξέπεη λα κελ είλαη αλεμάληιεην (2) ην κέηξν πξνζηαζίαο ζα 

πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηε δηαηήξεζε κε αλεμάληιεησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη (3) θαη ε 

πξνζηαζία λα είλαη απνηειεζκαηηθή, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ εγρψξηα παξαγσγή 

θαη θαηαλάισζε. Ζ πξψηε δηαθνξά πνπ αθνξνχζε ηελ ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ην 

δήηεκα ησλ κε αλεμάληιεησλ πφξσλ αθνξνχζε ππφζεζε, πνπ πξνέθπςε απφ 

θαηαγγειία ηεο Βελεδνπέιαο θαη ηεο Βξαδηιίαο ζρεηηθά κε ηα απζηεξφηεξα πξφηππα, 

πνπ είραλ ζέζεη νη ΖΠΑ
1074

 γηα ηελ εηζαγσγή βελδίλεο (ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα πνπ 

είραλ ηεζεί ζηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο βελδίλεο). Ζ αξκφδηα νκάδα εξγαζίαο 

έθξηλε φηη ππήξρε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ ΗΗΗ παξάγξαθνο 4 ηεο GATT (εζληθή 

κεηαρείξηζε ζε ζρέζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο) κε ηελ αηηηνινγία φηη νη 

ΖΠΑ αληηκεηψπηδαλ νκνεηδή πξντφληα (εηζαγφκελε θαη εγρψξηα βελδίλε) κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη εγρψξηεο βηνκεραλίεο δηχιηζεο έπξεπε λα δηαηεξνχλ, ζε 

εηήζηα βάζε (θαηά κέζν φξν), ραξαθηεξηζηηθά ηεο βελδίλεο ζε επίπεδα πνπ δελ ζα 

ήηαλ ρεηξφηεξα απφ ηελ αηνκηθή γξακκή βάζεο (ηα κέζα εηήζηα επίπεδα 

πξαγκαηνπνίεζε ε ελ ιφγσ βηνκεραλία ξαθηλαξίζκαηνο ην 1990). Οη εηζαγσγείο, 

αληίζεηα, έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα λνκηθή γξακκή βάζεο, πνπ πξνέθππηε απφ 

                                                 
1073

 Energy Charter Secretariat, Trade in Energy, World Trade Applying Rules under the Energy 

Charter Treaty, φπ. παξ. ζει. 54. 
1074

 World Trade Organization, Panel report, Τπφζεζε Βελεδνπέια θαη ινηπνί/ΖΠΑ, US, Standards for 

Reformulated and Conventional Gasoline, 20.05.1996 WT/DS2/R, φπ. παξ. 6.5-6.16. 
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ην κέζν επίπεδν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο βελδίλεο πνπ θαηαλαιψζεθε ζηηο ΖΠΑ ην 

1990. Απηή ε απαίηεζε ζεσξήζεθε φηη νδεγεί ζε ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε
1075

 

γηα ηελ εηζαγφκελε βελδίλε, ε νπνία είλαη αζπκβίβαζηε κε ην άξζξν ΗΗΗ: 4. Οη ΖΠΑ, 

δελ θαηφξζσζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ην κέηξν βάζεη ηεο εμαίξεζεο ηνπ άξζξνπ XX. 

 Βαζηθφ επηρείξεκά ηνπο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα πξφηππα ηεο βελδίλεο 

ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν δηαηήξεζεο ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. Σν 

δεπηεξνβάζκην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ζπκθψλεζε φηη ηα πξφηππα ησλ ΖΠΑ 

ζρεηίδνληαη, κε ηελ πξνζηαζία έλαληη ηεο εμάληιεζεο ηνπ θαζαξνχ αέξα. Αιιά 

δηαπίζησζε φηη ε ζέζε ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζπληζηά αδηθαηνιφγεηε δπζκελή 

δηάθξηζε ή ζπγθεθαιπκκέλν πεξηνξηζκφ ηνπ εκπνξίνπ, επεηδή νη ΖΠΑ είραλ 

δηαζέζηκεο ιχζεηο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ θαζαξφ αέξα, πέξα απφ ηελ επηβνιή 

πξνηχπσλ κε βάζε ηελ πξνέιεπζε ηεο βελδίλεο. Σα πξφηππα ησλ ΖΠΑ βξέζεθαλ λα 

είλαη ζε αληίζεζε κε ηελ εηζαγσγηθή παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ ΥΥ θαη, γηα ην ιφγν 

απηφ, ε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ ΗΗΗ: 4 δελ δηθαηνινγνχληαλ βάζεη ηνπ άξζξνπ XX.
1076

  

 Οη ελεξγεηαθέο πεγέο απνηεινχλ πεγέο πνπ εμαληινχληαη κε θιαζζηθφηεξν 

παξάδεηγκα ην πεηξέιαην. Φαίλεηαη αθφκε φηη ην άξζξν ΥΥ (δ) ηέζεθε γηα λα 

επηηξέπεηαη ζε έλα θξάηνο λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ζηηο εμαγσγέο ησλ νξπθηψλ ηνπ. 

Έηζη, έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ επηηξέπεηαη λα επηβάιιεη πεξηνξηζηηθά 

κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εζληθψλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ, ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη άιισλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ. Μέζα απφ κηα εμειηθηηθή εξκελεπηηθή 

ηερληθή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε λνκνινγία, ν θαζαξφο αέξαο έρεη ζεσξεζεί σο 

θπζηθή πεγή, πνπ κπνξεί λα εμαληιεζεί. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ φηαλ  

ζέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ αλζξψπνπο ή δψα, πνπ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ «κε-

αλαλεψζηκα ελεξγεηαθά πξντφληα» ή ηνλ θαζαξφ αέξα (πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εμαληιεζεί απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε κε νηθνινγηθψλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ) κπνξνχλ 

λα ην πξάμνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν XX (δ) κε ηελ εηζαγσγή, γηα παξάδεηγκα, 

πςειψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ θαη ηελ απαγφξεπζε φισλ ησλ εηζαγσγψλ πνπ 

δελ πιεξνχλ απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο. Τπφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ XX απηή ε 

παξαβίαζε κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί γηα ηνλ ιφγν φηη ε δηάθξηζε δελ επηβάιιεηαη γηα 

ηελ πξνζηαζία εγρψξηαο παξαγσγήο, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ή ηε δηαηήξεζε ηεο 

                                                 
1075

 World Trade Organization, Panel report, US, Standards for Reformulated and Conventional 

Gasoline, φπ. παξ. παξ. 6.5-6.16. 
1076

 World Trade Organization, Appellate Body report, Τπφζεζε Βελεδνπέια θαη ινπνί/ΖΠΑ, US, 

Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, φπ. παξ. παξ. 22-29. 
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πγείαο θαη ηνπ θαζαξνχ αέξα. Γελ είλαη ζαθέο αλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

πλζΥΔ κπνξνχλ λα επηβάινπλ πεξηνξηζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κε 

αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ (ή γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, ησλ δψσλ ή ησλ 

θπηψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ XX (β)) εθηφο ηεο εδαθηθή ηνπο επηθξάηεηαο θαη 

δηθαηνδνζίαο. πλήζσο απαηηείηαη επαξθήο θαη δηαξθήο ζχλδεζε ηεο ρψξαο πνπ 

επηβάιιεη ην κέηξν θαη ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ πφξνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο ελέξγεηαο 

δελ κπνξεί λα εκθαληζηεί ην δήηεκα ηεο εμσεδαθηθφηεηαο κε ηελ έλλνηα φηη νη 

πξνζηαηεπφκελνη πφξνη ζα βξίζθνληαη ζηε ρψξα πνπ επηβάιεη ην επίκαρν κέηξν. Σν 

άξζξν XX (δ) δελ επηβάιιεη ηελ έξεπλα ηεο πξνυπφζεζεο αλαγθαηφηεηαο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ εμαίξεζε ηνπ ζηνηρείνπ β ηνπ άξζξνπ XX. Σν κέηξν κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί απφ ηε ζηηγκή, πνπ αθνξά ηε δηαηήξεζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ 

θπζηθψλ πφξσλ (αθφκε θαη αλ δελ είλαη "αλαγθαία" γηα ην ζθνπφ απηφ). 

 Μηα ηειεπηαία εμαίξεζε πνπ αθνξά ηελ ελέξγεηα αλαθέξεηαη ζηα κέηξα πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο ή θαλνληζκνχο 

νη νπνίνη είλαη ζπκβαηνί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο GATT Σν άξζξν XX (δ) επηηξέπεη ηε 

επηβνιή εκπνξηθψλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ απαγφξεπζε εηζαγσγήο παξαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο. 

Πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο, κε ηελ ελέξγεηα, είλαη νη ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο  

εκπνξηθνχο πεξηνξηζκνχο, πνπ επηβάιινληαη γηα λα δηαηεξεζεί ην κνλνπψιην. Σν 

άξζξν XX (δ) επηβάιιεη ηελ έξεπλα ηεο πξνυπφζεζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο. Μφλν νη 

πεξηνξηζκνί πνπ είλαη «αλαγθαίνη» γηα ηελ επηβνιή ελφο άιινπ λφκνπ ζπκβαηνχ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο GATT κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ εμαηξέζεσλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη 

απαξαίηεην λα εθαξκφδνληαη κε ηξφπν πνπ λα κελ πεξηνξίδεη ην εκπφξην κε άκεζν ή 

ζπγθεθαιπκκέλν ηξφπν. 

 

ΗΗ.Β.10 Δμαηξέζεηο γηα ιόγνπο αζθάιεηαο  

 

 χκθσλα κε ην άξζξν XXI
1077

 ηεο GATT θακία δηάηαμή ηεο δελ εξκελεχεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν πνπ:  

                                                 
1077

 Energy Charter Secretariat, Trade in Energy, WTO Rules Applying under the Energy Charter 

Treaty, φπ. παξ. ζει. 53. 
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(α) λα απαηηεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, ε απνθάιπςε 

ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη αληίζεηε πξνο νπζηψδε ζπκθέξνληα αζθαιείαο ηνπ ή  

(β) λα εκπνδίδεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα ιακβάλνπλ κέηξα, ηα νπνία ζεσξνχληαη 

αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο ηνπ, 

 (i) ζρεηηθά κε ζράζηκα πιηθά ή ηα πιηθά απφ ηα νπνία απηά παξάγνληαη 

 (ii) ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη πνιεκηθνχ πιηθνχ θαη 

άιισλ παξφκνησλ εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα ή 

έκκεζα γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ζηξαηησηηθήο εγθαηάζηαζεο 

 (iii) ιακβάλνληαη ζε θαηξφ πνιέκνπ ή άιιεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο ζηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο ή  

(γ) λα εκπνδίδεη θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο λα ιάβεη κέηξα, ζην πιαίζην ησλ 

ππνρξεψζεσλ, πνπ ππέρεη βάζεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. 

 Σν άξζξν ΥΥΗ (β) είλαη ην πην ζρεηηθφ κε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, 

εηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην εκπφξην ησλ ππξεληθψλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ 

δξάζε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο (i) 

ζρεηηθά κε ηα ζράζηκα πιηθά ή ηα πιηθά απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη  (ii) ζρεηηθά κε ηε 

δηαθίλεζε φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη πνιεκηθνχ πιηθνχ θαη παξφκνην εκπφξην άιισλ 

εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα ή έκκεζα γηα ηνλ 

αλεθνδηαζκφ ζηξαηησηηθήο εγθαηάζηαζεο. Βάζεη απηψλ ησλ εμαηξέζεσλ, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ κπνξνχλ, γηα παξάδεηγκα λα επηβάινπλ 

πεξηνξηζκνχο ζηηο εμαγσγέο γηα ηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη, αλακθηζβήηεηα, ζε 

νξηζκέλεο άιιεο ελεξγεηαθέο χιεο αλ είλαη δπλαηφ λα απνδεηρζεί φηη πξφθεηηαη λα 

εμαρζνχλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κηα ζηξαηησηηθή εγθαηάζηαζε. Σν άξζξν ΥΥΗ 

(β) (iii) θαη ην άξζξν ΥΥΗ (γ) έρνπλ πην γεληθφ ραξαθηήξα θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ 

ππξεληθή ελέξγεηα ή ζηα πξντφληα ηνπ πνιέκνπ. Σν άξζξν ΥΥΗ (β) (iii) επηηξέπεη ηελ 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη 

αλαγθαίνη γηα ηελ πξνζηαζία νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο, πνπ ιακβάλνληαη 

ζε θαηξφ πνιέκνπ ή άιιεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Θα κπνξνχζε 

ε ξχζκηζε, απηή, λα δηθαηνινγήζεη πεξηνξηζκνχο ζηηο εμαγσγέο ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ, ζε πεξίπησζε πνιέκνπ ή δηεζλνχο ελεξγεηαθήο θξίζεο. 

 Σν άξζξν XXI (γ), κε ηε ζεηξά ηνπ, επηηξέπεη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

πλζΥΔ λα ιακβάλνπλ κέηξα ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ ππέρνπλ, δπλάκεη 
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ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο 

εηξήλεο θαη αζθάιεηαο
1078

 Δάλ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

επηβάιιεη, γηα παξάδεηγκα, έλα εκπάξγθν πεηξειαίνπ ζε κηα ρψξα, ηφηε ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ έρνπλ δηθαίσκα λα πινπνηήζνπλ απηφ ην εκπάξγθν 

κε ηελ απαγφξεπζε φισλ ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ απφ ηε ρψξα απηή.
1079

 

Οπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ XI ζρεηηθά κε ηε κε επηβνιή πνζνηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ κπνξεί λα  δηθαηνινγεζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ XXI (γ). 

 

ΗΗ.Β.11 Εώλε εκπνξίνπ θαη ειεπζέξωλ ζπλαιιαγώλ 

 

 Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή κηα δψλε 

ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ ή κηα ηεισλεηαθή έλσζε νξίδνληαη ζην άξζξν XXIV
1080

 ηεο 

GATT
1081

. Χο δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ νξίδεηαη ε δψλε 

δπν ή πεξηζζνηέξσλ ηεισλεηαθψλ εδαθψλ, εληφο ηεο νπνίαο, πεξηνξίδνληαη θαη 

θαηαξγνχληαη νη δαζκνί θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ εκπνξίνπ σο πξνο ην θχξην κέξνο ησλ 

πξντφλησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, πνπ απνηεινχλ ηε δψλε ρσξίο ηελ πηνζέηεζε θνηλνχ 

εμσηεξηθνχ δαζκνινγίνπ.
1082

 Σεισλεηαθή έλσζε νξίδεηαη ε ππνθαηάζηαζε δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ ηεισλεηαθψλ εδαθψλ ή πεξηθεξεηψλ απφ έλα ηεισλεηαθφ έδαθνο ή 

ηεισλεηαθή πεξηθέξεηα κε απνηέιεζκα, αθελφο ηελ θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ θαη 

άιισλ πεξηνξηζηηθψλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ γηα ην πην ζεκαληηθφ θαη νπζηψδεο κέξνο 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη αθεηέξνπ ε εθαξκνγή θαη ε πηνζέηεζε θνηλνχ εμσηεξηθνχ 

δαζκνινγίνπ.
1083

 

 Καηά ηε ζχζηαζε ηεο δψλεο ειεπζέξνπ εκπνξίνπ θαη ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο 

πξέπεη λα ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε απηέο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο έλσζεο θαη ζε εθείλεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο εμσηεξηθέο επηπηψζεηο, πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη απηή. 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξψηεο, ε παξάγξαθνο 8 ηνπ σο άλσ άξζξνπ πξνβιέπεη φηη ε 

απειεπζέξσζε ζην εζσηεξηθφ ηεο δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ή ηεο ηεισλεηαθήο 

                                                 
1078

 Κεθάιαην VII ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 
1079

 Energy Charter Secretariat, Trade in Energy, WTO Rules Applying under the Energy Charter 

Treaty, φπ. παξ. ζει. 47. 
1080

 WTO Secretariat, Regionalism and the World Trading System, World Trade Organization 1995, 

ζει. 19. 
1081

 K. Chase, Multilaterism compromised: the mysterious origins of GATT Article XXIV, World 

Trade Review 2006, Σφκνο 5, Σεχρνο 1  ζει.1, εηδηθά 13-15. 
1082

 Άξζξν XXIV παξ. 8 ζηνηρ. β ηεο GATT. 
1083

 Άξζξνπ XXIV παξ. 8 ζηνηρ. α ηεο GATT. 
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έλσζεο πξέπεη λα αθνξά ηο μεγαλύηεπο και πιο ζημανηικό μέπορ ηων ζςναλλαγών. 

Με άιια ιφγηα απαγνξεχνληαη νη ελψζεηο πνπ έρνπλ «κεξηθφ ραξαθηήξα», κε ηελ 

έλλνηα φηη αθνξνχλ κφλν νξηζκέλα πξντφληα ή νξηζκέλνπο θιάδνπο. Δθείλν πνπ 

πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη νη νκάδεο εξγαζίαο ηεο GΑΣΣ γηα ηηο αλσηέξσ δψλεο 

θαη ελψζεηο επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ «κεγαιχηεξνπ θαη ζεκαληηθφηεξνπ κέξνπο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ
1084

», ππφ 

ηελ έλλνηα φηη ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην πνζνζηφ ηνπ 

εκπνξίνπ πνπ απειεπζεξψλεηαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, όζο με ηη θύζη ηος 

εν λόγω εμποπίος. Ζ πξνυπφζεζε απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ αλαθέξεηαη θαηά 

θχξην ιφγν, ζηνπο ηνκείο, πνπ είλαη νη πιένλ αληηπξνζσπεπηηθνί ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ θξαηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ηεισλεηαθή έλσζε.  

  Έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία είλαη φηη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν XXIV παξ. 5 πξέπεη ε πινπνίεζε ηεο δψλεο ειεπζέξνπ 

εκπνξίνπ ή ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο λα είλαη ζηαδηαθή. Πξνβιέπεηαη ε ζχλαςε κηαο 

ελδηάκεζεο πξνζσξηλήο ζπκθσλίαο, ε νπνία ζα ηζρχζεη κέρξη ηελ ζχλαςε ηεο 

νξηζηηθήο ζπκθσλίαο ζχζηαζεο. Γπλάκεη δε ηεο παξαγξάθνπ 5γ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

άξζξνπ, ε ελδηάκεζε ζπκθσλία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ζρέδην θαη έλα 

πξφγξακκα γηα ηελ εγθαζίδξπζε, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηεο ηεισλεηαθήο 

έλσζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξφβιεςε δχν ππνρξεψζεσλ-πξνυπνζέζεσλ, πνπ πξέπεη 

λα ηεξεζνχλ δειαδή ηεο ππνρξέσζεο δηακφξθσζεο-θαηάξηηζεο ελφο ζρεδίνπ θαη 

ελφο πξνγξάκκαηνο, πνπ πξνβιέπεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

δψλεο εκπνξίνπ θαη ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε 

εγθαζίδξπζήο ηεο έλσζεο εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

 Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε θαηεγνξία πξνυπνζέζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

εμσηεξηθέο επηπηψζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο έλσζεο, απηέο ζεζπίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 4 θαη 5 α) ηνπ άξζξνπ XXIV ηεο GΑΣΣ. Γπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 4, ε 

εγθαζίδξπζε κηαο δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ή ηεισλεηαθήο έλσζεο πξέπεη λα έρεη 

σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ κειψλ, πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηελ έλσζε θαη φρη ηελ επηβνιή-εηζαγσγή πεξηνξηζκψλ θαη εκπνδίσλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο θαη ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

πνπ δελ κεηέρνπλ ζ' απηή. Με άιια ιφγηα, ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

ηεισλεηαθήο έλσζεο δελ πξέπεη λα είλαη ε παξεκπφδηζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

                                                 
1084

 World Trade Organization, Appellate Body report, Τπφζεζε Ηλδία/Σνπξθία, Turkey, Restrictions 

on Imports of Textile and Clothing Products, 19.11.1999 WT/DS34/AB/R, παξ. 48. 
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ζπλαιιαγψλ κε ηηο ηξίηεο ρψξεο, εθηφο έλσζεο. Πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεί, ζε εμσηεξηθφ επίπεδν, πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο (trade creating) ζε 

ζρέζε κε απηέο πνπ εθηξέπεη, εκπνδίδεη ή απαγνξεχεη (trade diverting).
1085

 Ζ 

παξάγξαθνο 5 α) ηνπ άξζξνπ XXIV πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ηεο κε ελίζρπζεο ησλ 

εκπνξηθψλ θξαγκψλ θαη πεξηνξηζκψλ έλαληη ησλ ρσξψλ, πνπ δελ κεηέρνπλ ζηελ 

ηεισλεηαθή έλσζε. Σν θνηλφ εμσηεξηθφ δαζκνιφγην θαη νη άιινη θνηλνί εκπνξηθνί 

θαλνληζκνί, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχζηαζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο δελ πξέπεη λα 

έρνπλ επηπηψζεηο κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο, πνπ είραλ νη δαζκνί θαη νη 

θαλνληζκνί, πνπ εθάξκνδε ην θάζε θξάηνο κέινο ζηηο εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ, 

πξηλ ηε ζχζηαζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο. .  

 ηελ πεξίπησζε ησλ κειψλ ηεο πλζΥΔ, δελ πξνθχπηεη δπλαηφηεηα λα 

εθαξκνζηεί δψλε ειεπζέξνπ εκπνξίνπ ή ηεισλεηαθή έλσζε ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

θαη ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, κε ηελ εμαίξεζε φισλ ησλ άιισλ πξντφλησλ. Ο 

ιφγνο είλαη δηφηη κηα ηέηνηα  δψλε ή έλσζε δελ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. ηελ πεξίπησζε καο, ζα έρεη κεξηθφ ραξαθηήξα θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ ζα είλαη ζχλλνκε κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ XXIV. Ίζσο εάλ ε 

ελέξγεηα απνηειεί ηδηαίηεξα κεγάιεο ζεκαζίαο πξντφλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, λα ππάξρνπλ θάπνηεο δπλαηφηεηεο αιιά ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ηέηνηα 

πεξίπησζε ηδηαίηεξα απίζαλε. Μφλν εάλ ηδξπζεί κηα δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ή κηα 

ηεισλεηαθή έλσζε γηα κεγάιν κέξνο ζπλαιιαγψλ, ζην νπνίν λα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ε ελ ιφγσ έλσζε ζα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ ΠΟΔ. 

 

ΗΗ.Β.12 Αλαπηπζζόκελεο Υώξεο 

  

 ην πιαίζην ηεο πλζΥΔ δελ έρεη ελζσκαησζεί ην άξζξν XVII θαη ην κέξνο 

IV γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
1086

 Χζηφζν, έρνπλ ελζσκαησζεί ζπγθεθξηκέλεο 

ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο 

                                                 
1085

 P. Krugman, M. Obstfeld, Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή, ηφκνο Α, φπ. παξ. ζει. 352. 
1086

 A. Bradbrook, J. Gardam, M. Cormier, A Human Dimension to the Energy Debate: Access to 

Modern Energy Services, Journal of Energy & Natural Resources Law 2008, Σφκνο 26, Σεχρνο 4, ζει. 

536. 
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28.11.1979
1087

 αλαθνξηθά κε ηελ επλντθή κεηαρείξηζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ - 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ δηαθξηηηθή θαη πην επλντθή κεηαρείξηζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πξνηηκεζηαθήο δαζκνινγηθήο κεηαρείξηζεο, πνπ 

επηθπιάζζεηαη ζηα πξντφληα θαηαγσγήο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε ην 

ΓΠ.
1088

 Δπηπξνζζέησο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ δχλαληαη λα παξέρνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλε θαη επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζρεηηθά 

κε κε δαζκνινγηθά κέηξα, θαζψο επίζεο θαη εηδηθή κεηαρείξηζε ζηηο ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αλαθνξηθά κε θάζε γεληθφ ή εηδηθφ 

κέηξν ππέξ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.
1089

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε 

έλα ηκήκα ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ, ήηνη ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

 Σα κέηξα απηά πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα 

πξνσζνχλ ην εκπφξην ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα 

ή αδηθαηνιφγεηεο δπζθνιίεο ζην εκπφξην ησλ ινηπψλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Γελ 

πξέπεη λα απνηεινχλ εκπφδην γηα ηε κείσζε ή ηελ θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ θαη άιισλ 

πεξηνξηζκψλ ζην εκπφξην ζηε βάζε ηνπ πιένλ επλννχκελνπ θξάηνπο. Θα πξέπεη νη 

αλσηέξσ πξαθηηθέο λα ζρεδηάδνληαη θαη, εάλ είλαη αλαγθαίν, λα ηξνπνπνηνχληαη, γηα 

λα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ζηηο αλαπηπμηαθέο, νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο αλάγθεο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.  

 ην αλσηέξσ πιαίζην, έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ κπνξεί λα 

εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα πξνηηκήζεσλ, παξέρνληαο ζπγθεθξηκέλεο δαζκνινγηθέο 

κεηψζεηο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (αλαθνξηθά κε ηηο εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη πεηξειαίνπ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο). Ζ πξαθηηθή απηή απνηειεί λφκηκε 

εμαίξεζε απφ ηε ξήηξα ηνπ ΜΔΚ. 

 

 

 

 

 

                                                 
1087

 Decision of 28 November 1979 (L/4903), Differential and more favourable treatment reciprocity 

and fuller participation of developing countries (enabling clause), δηαζέζηκφηεηα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/enabling1979_e.htm. 
1088

 B. Nezeys, Commerce International Croissance et Developpement, Δθδφζεηο Economica, Paris 

1985, ζει. 280 επ..  
1089

 T. N. Srinivasan, Developing Countries and the Multilateral Trading System, Δθδφζεηο 

Westviewpoint, Colorado 1998, ζει. 20 επ..  



376 

 

ΙΙ.Γ  Ειδικϋσ υμφωνύεσ 

 

ΗΗ.Γ.1. Ζ ζπκθωλία γηα ηα ηερληθά εκπόδηα  

 

Ζ κείσζε ησλ δαζκψλ επηηεχρζεθε ζην πιαίζην ησλ δηαδνρηθψλ γχξσλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Χζηφζν, πέξα απφ ηα δαζκνινγηθά εκπφδηα ζεκαληηθφ 

αλαζρεηηθφ παξάγνληα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ απνηεινχλ θαη ηα κε δαζκνινγηθά 

εκπφδηα. Σα θξάηε φηαλ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηνπο δαζκνχο, θαηά 

ηελ εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ, ιφγσ ησλ αλαιεθζέλησλ δεζκεχζεσλ ηνπο, ζην 

πιαίζην δηεζλψλ ζπκθσληψλ, θαηαθεχγνπλ ζηελ επηβνιή κε δαζκνινγηθψλ 

εκπνδίσλ. θνπφο ηεο επηβνιήο ηερληθψλ εκπνδίσλ θαη ηεο απαίηεζεο νξηζκέλσλ 

θξαηψλ, ηα εηζαγφκελα πξντφληα λα έρνπλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξφκνηεο κε ηα 

εγρψξηα πξντφληα, απνηειεί ε πξνζηαζία ησλ εγρσξίσλ πξντφλησλ. Έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο ζπκθσλίαο είλαη λα απαιείςεη ηα ηερληθά πξφηππα, πνπ 

ηίζεληαη φρη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο ή γηα λα ηεζνχλ 

αληηθεηκεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξντφληα, αιιά γηα ζθνπνχο 

πξνζηαηεπηηζκνχ.
1090, 1091

 Ζ ζπκθσλία γηα ηα ηερληθά εκπφδηα αλαθέξεηαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο κέηξσλ: 

 1. ηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο, πνπ εηζάγνπλ ππνρξεσηηθέο ξπζκίζεηο 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθαξκνδφκελσλ δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Οη ηερληθνί θαλνληζκνί κπνξνχλ λα 

αλαθέξνληαη ζηα ζχκβνια θαη ζηηο απαηηήζεηο ζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ.
1092

  

  2. Πξφηππα ελλννχληαη νη ξπζκίζεηο, πνπ εγθξίλνληαη απφ έλα 

εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα θαη αλαθέξνληαη ζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη θαλφλεο ή 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ζε ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζε κεζφδνπο παξαγσγήο. 

Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνπο αλσηέξσ θαλφλεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή.
1093
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 Energy Charter Secretariat, Trade in Energy, WTO Rules Applying under the Δnergy Charter 

Treaty, φπ. παξ. ζει. 67. 
1091

 World Trade Organization, Report of the Appelate Body, Τπφζεζε Καλαδάο/ΔΚ, European 

Communities, Measures Affecting Asbestos and Asbestos Containing Products, 12.03.2001, 

WT/DS135/AB/R, ζει. 30. 
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 Παξάξηεκα 1 ηεο πκθσλίαο γηα ηα ηερληθά εκπφδηα – ξνη θαη νξηζκνί γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πκθσλίαο. 
1093

 Παξάξηεκα 1 ηεο πκθσλίαο γηα ηα ηερληθά εκπφδηα – ξνη θαη νξηζκνί γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πκθσλίαο. 
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 3. Γηαδηθαζίεο εθηηκήζεσλ ζπκκφξθσζεο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχληαη νη 

δηαδηθαζίεο, πνπ ακέζσο ή εκκέζσο, θαζνξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ 

ηερληθψλ θαλνληζκψλ θαη ησλ πξνηχπσλ. 

 Σα κέηξα ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο δελ δχλαληαη λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο κεηαμχ 

ησλ εγρψξησλ (νκνεηδψλ
1094

) θαη ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ (ΡΔΜ), νχηε κεηαμχ 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ νκνεηδψλ πξντφλησλ, πνπ εηζάγνληαη απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα (ΡΜΔΚ).
1095

 

 Δηδηθφηεξα, έλαο ηερληθφο θαλνληζκφο, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχλζεζε 

(ζπζηαηηθά) ηεο βελδίλεο δελ κπνξεί λα νξίδεη απζηεξφηεξεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

γηα ηελ εηζαγφκελε βελδίλε ζε ζρέζε κε ηελ εγρψξηα παξαγφκελε βελδίλε, αιιά νχηε 

θαη απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο ζην πιαίζην ησλ εηζαγσγψλ κεηαμχ δηαθφξσλ 

θξαηψλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ελεξγεηαθφ εμνπιηζκφ, φπσο απηφο θαηαγξάθεηαη 

θαη νξίδεηαη ζηε πλζΥΔ.  

 Γελ ζα πξέπεη, επίζεο, λα πεξηνξίδεηαη ην εκπφξην φηαλ απηφ δελ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ εθπιήξσζε ζεκηηψλ ζθνπψλ. Σέηνηνη ζεκηηνί ζθνπνί είλαη ε 

εζληθή αζθάιεηα, ε πξφιεςε δνιίσλ πξαθηηθψλ, ε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, 

ησλ δψσλ, ησλ θπηψλ, θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ 

απηψλ, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη, κεηαμχ άιισλ, νη 

δηαζέζηκεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο, ε ζρεηηθή ηερλνινγία 

κεηαπνίεζεο ή ε κειεηψκελε ηειηθή ρξήζε ησλ πξντφλησλ.
1096

 Ο θαηάινγνο, 

σζηφζν, ησλ πεξηνξηζκψλ δελ είλαη εμαληιεηηθφο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

πλζΥΔ  έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηβάιινπλ κέηξα  αλαθνξηθά κε ηα ηερληθά εκπφδηα 

θαη λα επηιέγνπλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ην επίπεδν ηεο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο ή ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ επηζπκνχλ. ηαλ, φκσο, επηιέμνπλ έλα κέηξν ζα 

πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ φηη δελ είλαη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

απφ φζν ρξεηάδεηαη.
1097

 Γηα παξάδεηγκα, αληί λα πξνζδηνξίδνπλ ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο βελδίλεο (γηα παξάδεηγκα, ε βελδίλε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

κφλν έλα κέγηζην πνζνζηφ ηνπ ζπζηαηηθνχ Υ) , ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα κπνξνχλ 

λα λνκνζεηήζνπλ φηη ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο βελδίλεο δελ ζα ππεξβαίλεη 

                                                 
1094

 World Trade Organization, Report of the Panel, Τπφζεζε Ηλδνλεζία/ΖΠΑ, United States, 

measures affecting the production and sale of clove cigarettes, 02.09.2011 WT/DS406/R, παξ. 7.119. 
1095

 Άξζξν 2 παξ. 1 ηεο πκθσλίαο γηα ηα ηερληθά εκπφδηα.  
1096

 Άξζξν 2 παξ. 2 ηεο πκθσλίαο γηα ηα ηερληθά εκπφδηα. 
1097

 World Trade Organization, Report of the Panel, Τπφζεζε Μεμηθφ/ΖΠΑ, United States, Measures 

concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, 15.09.2011, 

WT/DS381/R, παξ. 7.379 επ.. 
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ζπγθεθξηκέλν φξην ξχπαλζεο. Χο εθ ηνχηνπ, εάλ ην εηζαγφκελν πξντφλ εθπιεξψλεη 

ην πξνεγνχκελν κέγηζην φξην ξχπαλζεο, ηφηε ζα επηηξέπεηαη λα εηζάγεηαη 

αλεμαξηήησο ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ.
1098

 

 Δπίζεο, ηα κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη θξαηηθνί θνξείο ηππνπνίεζεο ηεξνχλ 

θαη απνδέρνληαη ηνλ θψδηθα νξζήο πξαθηηθήο γηα ηελ εθπφλεζε, έθδνζε θαη 

εθαξκνγή πξνηχπσλ.
1099

 Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, πνπ έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο, γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηα κε 

θπβεξλεηηθά φξγαλα κε δξαζηεξηφηεηα ηππνπνίεζεο απνδέρνληαη θαη ηεξνχλ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο.
1100,1101

  

Ζ ζπκθσλία γηα ηα ηερληθά εκπφδηα ζην εκπφξην πεξηιακβάλεη θαη ξπζκίζεηο, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθάλεηα. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνπλ ηα άιια ζπκβαιιφκελα κέξε, ζρεηηθά κε λέα κέηξα γηα ηα ηερληθά 

εκπφδηα, πνπ ζθνπεχνπλ λα εθαξκφζνπλ. Σα άιια ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ ζρφιηα ζρεηηθά κε ηα λέα κέηξα. Ζ θνηλνπνίεζε, απηή, απαηηείηαη κφλν 

εάλ ην κέηξν κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζην εκπφξην θαη δελ είλαη 

απαξαίηεηε ζε πεξίπησζε, πνπ ην κέηξν είλαη ζχκθσλν κε ηα δηεζλή πξφηππα.
1102

 

Μηα δεχηεξε ππνρξέσζε δηαθάλεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ απνηειεί ε ππνρξέσζε λα 

εμεγνχλ ή λα δηθαηνινγνχλ κέηξα, πνπ εθαξκφδνληαη ή πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ελφο άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο.
1103

Σν αλσηέξσ ζχζηεκα 

δηαθάλεηαο απνηειεί έλα ππνρξεσηηθφ κεραληζκφ, πνπ απαηηεί απφ ην θξάηνο κέινο, 

πνπ λνκνζεηεί, λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζην άιιν ζπκβαιιφκελν 

κέξνο.
1104

 

Γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ, έλα εθ ησλ νπνίσλ δελ είλαη 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηνπ ΠΟΔ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα βηνκεραληθά 

θαη αγξνηηθά πξντφληα, ηελ ηερληθή βνήζεηα ζε άιια κέιε, ηελ εηδηθή δηαθξηηηθή 

                                                 
1098

 Energy Charter Secretariat, Trade in Energy, WTO Rules Applying under the Energy Charter 

Treaty, φπ. παξ. ζει. 71. 
1099

 Παξάξηεκα 3 ηεο πκθσλίαο γηα ηα ηερληθά εκπφδηα. 
1100

 Άξζξν 4 παξ. 1 ηεο πκθσλίαο γηα ηα ηερληθά εκπφδηα. 
1101

 World Trade Organization, Committee on Technical Barriers, Decisions and Recommendations 

adopted by the WTO Committee on Technical Barriers to trade since 1 January 1995, 09.06.2011, 

G/TBT/1/Rev.10, ζει. 46-48. 
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 Άξζξν 2 παξ. 9 θαη 10 θα άξζξν 5 παξ. 6 θαη 7 ηεο πκθσλίαο γηα ηα ηερληθά εκπφδηα. 
1103

 Άξζξν 2 παξ. 5 ηεο πκθσλίαο γηα ηα ηερληθά εκπφδηα. 
1104

 World Trade Organization, Report of the Appellate Body, Τπφζεζε Πεξνχ/ΔΚ, European 

Communities, Σrade description of sardines, 26.09.2002, WT/DS231/AB/R, ζει. 177. 
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κεηαρείξηζε ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ηε δηάηαμε γηα ηελ Δπηηξνπή ησλ ηερληθψλ 

εκπνδίσλ ζην εκπφξην, ηε δηάηαμε πεξί δηαβνχιεπζεο θαη επίιπζεο δηαθνξψλ.
1105

 

 

ΗΗ.Γ.2 H ζπκθωλία γηα ηα κέηξα δηαζθάιηζεο  

 

 Σα κέηξα δηαζθάιηζεο ζεσξνχληαη σο έλα απφ ηα ζηνηρεία-θιεηδηά ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, γηαηί ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε 

κείσζε ηνπ θφβνπ ησλ θξαηψλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο άξζεο ησλ εκπνδίσλ ζην δηεζλέο 

εκπφξην.
1106

 Σν ζρεηηθφ άξζξν ζηε ζπκθσλία ηεο GATT ηνπ 1947 είλαη ην άξζξν 

XIX. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε, αλ θαη δελ είλαη ζπκβαηή κε ην δηεζλέο εκπφξην θαη 

ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηνπ ΠΟΔ, παξέρεη ζηα θξάηε κέιε ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, είηε κε ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπο, είηε κε ηε κεηάζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε άιια πξντφληα ή ηνκείο. 

 Ζ πκθσλία πεξηέρεη κηα γεληθή δηάηαμε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηνπο: «Έλα Μέινο δχλαηαη λα εθαξκφδεη κέηξα δηαζθάιηζεο έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο κφλν εθφζνλ έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ελ ιφγσ πξντφλ 

εηζάγεηαη ζην έδαθνο ηνπ ζε ηφζν κεγάιεο πνζφηεηεο, είηε ζε απφιπηα κεγέζε, είηε ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ εγρψξηα παξαγσγή ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο, ψζηε λα πξνθαιείηαη ή λα 

δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο λα πξνθιεζεί ζνβαξή δεκία ζηνλ εγρψξην θιάδν παξαγσγήο 

νκνεηδψλ ή επζέσο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ».
1107

 Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη φηη ηα 

κέηξα δηαζθάιηζεο κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εηζαγσγέο ζε απμεκέλεο πνζφηεηεο θαη ππφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, 

ψζηε λα ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθιεζεί ζνβαξή δεκία ζε παξαγσγνχο φκνησλ θαη 

επζέσο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ.
1108

  

 Σν θελφ ηνπ άξζξνπ XIX ηεο ΓΓΔ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε 

έξεπλα απφ ηα ελδηαθεξφκελα Μέιε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ, θαιχπηεη ε πκθσλία κε ηελ πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη ιεπηνκεξψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ επηβάιινπλ κηα ζαθή πεηζαξρία 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο. Σα Μέιε ππνρξενχληαη λα πηνζεηνχλ δηαδηθαζίεο έξεπλαο, πνπ 
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 Βι. ζρ. Παξάξηεκα  W, Exception and Rules Governing the Application of the Provisions of the 

WTO Agreement ηεο πλζΥΔ. 
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 Αλ. Μπξεδήκαο, Γηεζλέο Οηθνλνκθφ Γίθαην, Σεχρνο Β, φπ. παξ. ζει. 70.  
1107

 Άξζξν 2 παξ. 1 ηεο GATT. 
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 World Trade Organization, Report of the Panel, Τπφζεζε ΔΚ/Αξγεληηλήο, Argentina, Safeguard 

Measures on Imports of Footwear, 25.06.1999, WT/DS121/R, παξ. 8.152. 
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ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεζπηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ.
1109

 Σν ζχλεζεο λφεκα ηεο έλλνηαο 

«έξεπλα» ππνδειψλεη φηη νη αξκφδηεο αξρέο ζα δηελεξγήζνπλ κία ζπζηεκαηηθή θαη 

πξνζεθηηθή αλαδήηεζε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ην επίδηθν δήηεκα.  

 Θα πξέπεη, επίζεο, ηα θξάηε κέιε λα δεκνζηνπνηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο. Σέινο νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο νθείινπλ λα δεκνζηεχνπλ 

θαη λα θνηλνπνηνχλ ηελ έθζεζε θαη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ζε φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε.
1110

 

 Σα κέηξα δηαζθάιηζεο πξέπεη λα έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη λα 

δηαξθνχλ ηφζν φζν είλαη απαξαίηεην λα πξνιεθζεί ή λα απνθαηαζηαζεί ε ζνβαξή 

δεκία.
1111

 Ζ εθαξκνγή κέηξσλ δηαζθάιηζεο απφ έλα θξάηνο κέινο επηηξέπεηαη κφλν 

γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε πξφθιεζε 

ζνβαξήο δεκίαο ή λα αξζνχλ νη αξλεηηθέο ηεο ζπλέπεηεο ή λα δηεπθνιπλζεί ε 

αλαγθαία πξνζαξκνγή.
1112

 Ζ δηάξθεηα ηζρχνο νπνηνπδήπνηε κέηξνπ δελ επηηξέπεηαη 

λα ππεξβαίλεη, θαηά θαλφλα, ηα ηέζζεξα έηε. Μπνξεί λα δνζεί παξάηαζε, ε νπνία 

φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα νθηψ έηε.
1113

 

 ηελ πεξίπησζε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο 

πλζΥΔ, έλα εθ ησλ νπνίσλ δελ είλαη κέινο ηνπ ΠΟΔ νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο ηζρχνπλ, 

σζηφζν, εμαηξνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί επίιπζεο δηαθνξψλ θαη νη ζρεηηθέο κε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
1114

  

 

ΗΗ.Γ.3 Άδεηεο εηζαγωγήο  

 

χκθσλα κε ηε ζπκθσλία γηα ηηο άδεηεο εηζαγσγήο ηα κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη 

νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ 

αδεηψλ εηζαγσγήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο GATT 

ηνπ 1994, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαξηεκάησλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ ηεο. ηφρνο 

απνηειεί ε απνηξνπή ησλ ζηξεβιψζεσλ ηνπ εκπνξίνπ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

                                                 
1109

 Άξζξν 2 παξ. 1 ηεο πκθσλίαο γηα ηα κέηξα δηαζθάιηζεο. 
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22.12.2000, WT/DS166/AB/R, παξ. 53-54. 
1111

 World Trade Organization, Report of the Apellate Body, Τπφζεζε ΔΚ/ΚΟΡΈΑ, Korea, Definitive 

Safeguard on Imports Measure on Imports of Certain Dairy Products, 14.12.1999, WT/DS98/AB/R, 

παξ. 88. 
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 Άξζξν 7  παξ. 1 ηεο πκθσλίαο γηα ηα κέηξα δηαζθάιηζεο. 
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 Άξζξν 7 παξ. 3 ηεο πκθσλίαο γηα ηα κέηξα δηαζθάιηζεο. 
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WTO Agreement ηεο πλζΥΔ. 
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κηα αθαηάιιειε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ αλαγθψλ 

ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ρσξψλ κειψλ.
1115

 Οη θαλφλεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο 

αδεηψλ εηζαγσγήο ζα πξέπεη λα είλαη νπδέηεξνη ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηε ρνξήγεζε αδεηψλ κε δίθαην θαη ηζφηηκν ηξφπν.
1116

  

Οη θαλφλεο θαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ αηηήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ πξνζψπσλ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ, ησλ θαηαιφγσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ ππφθεηληαη 

ζηελ απαίηεζε αδεηνδφηεζεο, ζα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη,
1117

 θαηά ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα κπνξέζνπλ νη θπβεξλήζεηο θαη νη έκπνξνη λα ελεκεξψλνληαη. Οη δηαδηθαζίεο 

ηεο αηηήζεσο θαη αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

απινχζηεξεο.
1118

 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ αηηήζεσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ελψ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη κφλν ζε έλα 

δηνηθεηηθφ φξγαλν ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε. Κακία αίηεζε δελ απνξξίπηεηαη γηα 

ήζζνλνο ζεκαζίαο ζθάικαηα ηεθκεξίσζεο, πνπ δελ αιινηψλνπλ ηηο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ, ελψ επίζεο νη άδεηεο εηζαγσγψλ δε ζα 

απνξξίπηνληαη ιφγσ αζήκαλησλ δηαθνξψλ ζηελ αμία, ηελ πνζφηεηα ή ην βάξνο.
1119

  

Ζ ζπκθσλία αλαθέξεηαη θαη ζηηο απηφκαηεο άδεηεο εηζαγσγήο. Απηφκαηεο 

άδεηεο είλαη εθείλεο, φπνπ έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε ηεο αίηεζεο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, θαη νη νπνίεο ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο.
1120

 Οη απηφκαηεο άδεηεο 

εηζαγσγήο δελ ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα έρνπλ 

πεξηνξηζηηθά απνηειέζκαηα επί ησλ εηζαγσγψλ, πνπ ππφθεηληαη ζε απηφκαηε έθδνζε 

αδεηψλ. Απηφκαηεο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο αδεηψλ πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη έρνπλ 

πεξηνξηζηηθά απνηειέζκαηα εθηφο αλ, κεηαμχ άιισλ:  

i) Κάζε πξφζσπν, επηρείξεζε ή φξγαλν, πνπ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο 

ηνπ θξάηνπο εηζαγσγήο γηα ηελ άζθεζε πξάμεσλ εηζαγσγήο (γηα πξντφληα πνπ 

ππφθεηληαη ζε απηφκαηε έθδνζε αδεηψλ), είλαη ζε ζέζε λα δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ 

άδεηεο εηζαγσγήο·  
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 World Trade Organization, Report of the Apellate Body, Τπφζεζε Βξαδηιίαο/ΔΚ, European 

Communities, Measures Affecting the Importation of Certain Poultry Products, 13.06.1998, 

WT/DS69/AB/R, παξ. 121. 
1116

  Άξζξν 1 παξ. 3 ηεο πκθσλίαο γηα ηηο άδεηεο εηζαγσγήο. 
1117

 Άξζξν 1 παξ. 4  ηεο πκθσλίαο γηα ηελ άδεηα εηζαγσγήο.  
1118

 Άξζξν 1 παξ. 5 ηεο πκθσλίαο γηα ηελ άδεηα εηζαγσγήο.  
1119

 Άξζξν 1 παξ. 7 θαη 8 ηεο πκθσλίαο γηα ηηο άδεηεο εηζαγσγήο. 
1120

 Άξζξν 2 παξ. 1 ηεο πκθσλίαο γηα ηηο άδεηεο εηζαγσγήο. 
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 ηη) Οη αηηήζεηο πηζηνπνηεηηθψλ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη νπνηαδήπνηε 

εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ· 

 iii) Οη αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, φηαλ ππνβάιινληαη ζε 

θαηάιιειε θαη πιήξε κνξθή εγθξίλνληαη ακέζσο κφιηο παξαιεθζνχλ, εθφζνλ απηφ 

είλαη δηνηθεηηθά εθηθηφ, αιιά ην αξγφηεξν εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ.
1121

 

 Ρπζκίζεηο πεξηέρνληαη θαη γηα ηελ κε απηφκαηε έθδνζε αδεηψλ εηζαγσγήο. Χο 

κε απηφκαηεο δηαδηθαζίεο έθδνζεο αδεηψλ εηζαγσγήο νξίδνληαη εθείλεο, πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο πκθσλίαο γηα ηηο άδεηεο εηζαγσγήο. 

Ζ κε-απηφκαηε έθδνζε αδεηψλ δελ πξέπεη λα έρεη πεξηνξηζηηθφ γηα ην εκπφξην 

απνηέιεζκα.
1122

 ηελ πεξίπησζε ηεο κε απηφκαηεο έθδνζεο ησλ αδεηψλ εηζαγσγήο ε 

πξνζεζκία γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 30 εκέξεο 

θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 60 εκέξεο, εάλ φιεο νη αηηήζεηο εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα.
1123

 

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ αδεηψλ ζα είλαη εχινγε θαη φρη ηφζν ζχληνκε, ψζηε λα 

παξεκπνδίδεη ηηο εηζαγσγέο.
1124

  

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ έηζη ψζηε νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηηο άδεηεο εηζαγσγήο λα είλαη δηαθαλείο απιέο θαη επθφισο 

πξνζδηνξίζηκεο. Δάλ έλα θξάηνο ηεο πλζΥΔ επηζπκεί λα ειέγμεη πνηνο είλαη ν 

εηζαγσγέαο θαη ηη πνζφηεηα πξντφληνο εηζάγεη ζα κπνξεί λα απαηηεί απφ ηνπο 

εηζαγσγείο λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζηελ αξκφδηα αξρή ή ζην αξκφδην ππνπξγείν. 

Σέηνηνπ είδνπο άδεηα, φπνπ ε απαίηεζε ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ζα απνηειεί απηφκαηε άδεηα θαη ζα ππφθεηηαη ζηνπο ζρεηηθνχο 

πξναλαθεξφκελνπο θαλφλεο. Δπίζεο, κπνξεί έλα θξάηνο ηεο πλζΥΔ λα 

ζεζκνζεηήζεη θαλφλεο πνπ απαγνξεχνπλ ηελ εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ ή απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο, αλαθνξηθά κε 

ηηο εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη εηζαγσγείο ζα ππνρξεσζνχλ 

λα ζπκπιεξψζνπλ έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε πνζφηεηα ησλ εηζαγσγψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξφθεηηαη γηα κε απηφκαηε έθδνζε αδεηψλ.  
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 Άξζξν 2 παξ. 2 ηεο πκθσλίαο γηα ηηο άδεηεο εηζαγσγήο. 
1122

 Άξζξν 3 παξ. 1 θαη 2 ηεο πκθσλίαο γηα ηηο άδεηεο εηζαγσγήο. 
1123

 Αλ. Μπξεδήκαο Αλ. Γνπξγνπξίλεο, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην, Σν Γίθαην ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, φπ. παξ., ζει. 126-127. 
1124

 Άξζξν 3 παξ. 5 ζηνηρείν δ ηεο πκθσλίαο γηα ηηο άδεηεο εηζαγσγήο. 
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ΗΗ.Γ.4. πκθωλία γηα ηελ ηειωλεηαθή εθηίκεζε 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία ζηνρεχεη λα εμαζθαιίζεη νκνηνκνξθία ζηελ 

εθαξκνγή θαλφλσλ,
1125

 έηζη ψζηε νη εηζαγσγείο λα είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζνπλ κε 

βεβαηφηεηα, πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή, ηα πνζά ησλ δαζκψλ, πνπ πξέπεη λα 

θαηαβάινπλ.
1126

 Ζ θχξηα βάζε ηεο ηεισλεηαθήο (δαζκνινγεηέα) αμίαο δπλάκεη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο είλαη ε ζπλαιιαθηηθή αμία.
1127

 Χο ζπλαιιαθηηθή αμία ηνπ 

πξντφληνο ζεσξείηαη ε ηηκή, πνπ πξαγκαηηθά πιεξψλεηαη ή είλαη πιεξσηέα φηαλ ηα 

πξντφληα πσινχληαη γηα εμαγσγή ζηε ρψξα εηζαγσγήο.  

ηαλ ε δαζκνινγεηέα αμία δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί ζα πξέπεη θαλνληθά λα 

ππάξρεη κηα δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ηεο ηεισλεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ 

εηζαγσγέα, κε ζηφρν λα θαηαιήμνπλ ζε κηα βάζε γηα ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ 

πξντφληνο. Δηδηθφηεξα, κπνξεί λα ζπκβεί, γηα παξάδεηγκα, ν εηζαγσγέαο λα δηαζέηεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δαζκνινγεηέα αμία παλνκνηφηππσλ ή νκνεηδψλ 

εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο ζηελ ηεισλεηαθή 

δηνίθεζε ζην ιηκάλη ηεο εηζαγσγήο. Δίλαη, δπλαηφλ, επίζεο, ε ηεισλεηαθή ππεξεζία 

λα έρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δαζκνινγεηέα αμία παλνκνηφηππσλ ή νκνεηδψλ 

εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο ζηνλ εηζαγσγέα. 

Μηα δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ θαζηζηά δπλαηή ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, κε 

ζθνπφ λα θαζνξηζζεί ε νξζή βάζε ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο.  

ηαλ δελ δχλαηαη λα γίλεη θαζνξηζκφο ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο βάζεη ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο αμίαο ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ ή παλνκνηφηππσλ ή νκνεηδψλ 

εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ε ζπκθσλία παξέρεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο. Ζ 

δαζκνινγεηέα αμία δχλαηαη λα θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ ηηκή ζηελ νπνία πσινχληαη 

ηα εκπνξεχκαηα ζηελ θαηάζηαζε, πνπ εηζήρζεζαλ ζε κε ζπλδεδεκέλν αγνξαζηή 

ζηελ ρψξα εηζαγσγήο
1128

 ή βάζεη ηεο ππνινγηδφκελεο αμίαο.
1129

 Χζηφζν, νη δχν απηέο 
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 S. L. Sberman, H. Glasboff, Customs Valuation Commentary on the GATT Customs Valuation 

Code, Kluwer Law International, Deventer 1988, ζει. 51 επ.. 
1126

 International Trade Center, UNCTAD/WTO, Γχξνο ηεο Οπξνπγνπάεο, Οδεγφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

Ypsilon Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αζήλα 2008, ζει. 86. 
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 World Trade Organization, Report of the Panel, Τπφζεζε Παλακά/Κνινκβία, Colombia, 

Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry, 27.04.2009, WT/DS366/R, παξ. 7.137-7.138. 
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 Άξζξν 5 ηεο πκθσλίαο γηα ηελ ηεισλεηαθή εθηίκεζε. 
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 Άξζξν 6 ηεο πκθσλίαο γηα ηελ ηεισλεηαθή εθηίκεζε. 
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κέζνδνη παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο θαη γη’ απηφ, ν εηζαγσγέαο έρεη ην 

δηθαίσκα λα επηιέμεη ηε ζεηξά εθαξκνγήο ησλ δχν κεζφδσλ.
1130

 

 ηελ πεξίπησζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο πλζΥΔ, νη έκπνξνη ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο 

ελφο ελεξγεηαθνχ πξντφληνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην 10% ησλ δαζκψλ ζηηο 

εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ εθηηκάηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο πλζΥΔ, 

πνπ εηζάγεη ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ελέξγεηαο. Οη δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ ζπκβάινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ απνζαθήληζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ θαη παξέρνπλ αξθεηά 

θξηηήξηα γηα κηα δηαθαλή ηηκνιφγεζε θαη εθηίκεζε.  

 Δπίζεο, γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ δελ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηνλ ΠΟΔ 

δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηελ επίιπζε 

δηαθνξψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο. 

 

ΗΗ.Γ.5 Ζ ζπκθωλία γηα ηνλ έιεγρν πξηλ από ηελ θόξηωζε απνζηνιή  

 

Ζ ζπκθσλία γηα ηνλ έιεγρν πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ξπζκίδεη ηελ πξαθηηθή ηεο 

απαζρφιεζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ γηα λα ειέγμνπλ ηα ζηνηρεία 

απνζηνιήο, θπξίσο, ηελ ηηκή, ηελ πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα αγαζψλ, πνπ 

παξαγγέιζεθαλ ζην εμσηεξηθφ. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα εζληθά ηνπο νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα (απνηξνπή ηεο θπγήο θεθαιαίσλ, εκπνξηθήο απάηεο θαη απνθπγή 

δαζκψλ) θαη λα αληηζηαζκηζηνχλ νη ειιείςεηο ζε δηνηθεηηθέο ππνδνκέο. 

Ζ ζπκθσλία αλαγλσξίδεη φηη νη αξρέο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο GATT ηζρχνπλ 

γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γξαθείσλ, πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν πξηλ ηελ 

απνζηνιή κε εληνιή ηνπ Γεκνζίνπ. Οη ππνρξεψζεηο, πνπ επηβάιινληαη ζηηο 

θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα γξαθεία αλαθέξνληαη ζηελ 

απνθπγή δηαθξίζεσλ,
1131

 ζηε δηαθάλεηα,
1132,1133

 ηελ πξνζηαζία ησλ εκπηζηεπηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ απνθπγή αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο, ηε 

                                                 
1130

 Άξζξν 4 ηεο πκθσλίαο γηα ηελ ηεισλεηαθή εθηίκεζε. 
1131

 Άξζξν 2 παξ. 1 ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ έιεγρν πξηλ απφ ηε θφξησζε. 
1132

 Άξζξν 2 παξ. 5 ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ έιεγρν πξηλ απφ ηε θφξησζε. 
1133

World Trade Organization, Working Party on Preshipment Inspection, Report of the Working Party 

on Preshipment Inspection,  G/L/214, 2.10.1997, Σκήκα Β παξ. 3. 
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ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

ηηκψλ.
1134

  

Ζ ζπκθσλία ζεζπίδεη κηα αλεμάξηεηε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ κηα νξγάλσζε, πνπ εθπξνζσπεί ηα αλσηέξσ γξαθεία θαη 

κηαο νξγάλσζε πνπ εθπξνζσπεί ηνπο εμαγσγείο, γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ 

ελφο εμαγσγέα θαη ελφο γξαθείνπ.
1135

 

ην πιαίζην ηνπ εκπνξίνπ ελέξγεηαο ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο πνπ 

δηελεξγείηαη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ελεξγεηαθνχ πξντφληνο αλαθέξεηαη, θπξίσο, 

ζην πεηξέιαην θαη ζηνλ άλζξαθα. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε, πνπ έλα 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ εηζάγεη ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ρξεζηκνπνηεί 

ζπγθεθξηκέλα γξαθεία γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν πξηλ ηελ απνζηνιή ζηε 

ρψξα θαηαγσγήο ή εμαγσγήο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία. Παξφκνηεο ππνρξεψζεηο αλαιακβάλεη θαη ην θξάηνο 

εμαγσγήο ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο. Γεδνκέλνπ ησλ θπζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο δπζθνιίαο απνζήθεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, ν αλσηέξσ έιεγρνο πξηλ απφ ηελ απνζηνιή δελ έρεη αληηθείκελν 

εθαξκνγήο. 

Γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ έλα εθ ησλ νπνίσλ δελ είλαη 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ηνπ ΠΟΔ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο  ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή 

βνήζεηα, ηελ ππνρξέσζε δηαβνχιεπζεο θαη ηελ επίιπζε δηαθνξψλ.
1136

 

 

ΗΗ.Γ.6 Νηάκπηλγθ 

 

 Έλα  ηέρλαζκα παξεκβνιήο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο
1137

 

ζην εμσηεξηθφ είλαη ην ληάκπηλγθ,
1138

 ε δηάζεζε, δειαδή, ελφο πξντφληνο ζηελ 

εμσηεξηθή αγνξά ζε ηηκέο ρακειφηεξεο απφ απηέο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Σν ληάκπηλγθ 

                                                 
1134

 Άξζξν 2 παξ. 9 -15 ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ έιεγρν πξηλ απφ ηε θφξησζε. 
1135

 Energy Charter Secretariat, Trade in Energy, WTO Rules Applying under the Δnergy Charter 

Treaty, φπ. παξ. ζει. 82. 
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 Παξάξηεκα W, Exceptions and Rules Governing the Application of the Provisions of the WTO 
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 P. C. Mavroidis, Trade in Goods, The GATT and the Other Agreements Regulating Trade in 

Goods, Oxford University Press, Oxford 2008, ζει. 62· Γεληθφηεξα Αλη. Μπξεδήκαο Γηεζλέο 

Οηθνλνκηθφ Γίθαην, Σεχρε Α θαη Β, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα Κνκνηελή 1989· Α. 

Φαηνχξνο, Κ. ηεθάλνπ, Οη πκθσλίεο ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο γηα ην Γηεζλέο εκπφξην αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ, Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. 

άθθνπιαο, Αζήλα 1995. 
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  Δ. Πνπξλαξάθεο, Γηεζλή Οηθνλνκηθά,  Μηα εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε, φπ. παξ. ζει. 270. 
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κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ φξγαλν ζηξαηεγηθήο πσιήζεσλ ζηε δηεζλή αγνξά, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηνπηζζεί έλαο αληαγσληζηήο απφ ηνλ άιιν.  

 Σν ληάκπηλγθ κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζε πην κφληκε βάζε αλ αληηθεηκεληθφο 

ζθνπφο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο απφ ηνλ παξαγσγφ - εμαγσγέα. Ζ 

θιαζζηθή πεξίπησζε ληάκπηγλθ είλαη απηή φπνπ ν παξαγσγφο έρεη κνλνπσιηαθφ 

έιεγρν ηεο αγνξάο, εγρψξηα, αιιά ζην εμσηεξηθφ ε αγνξά ηνπ πξντφληνο ηνπ είλαη 

αληαγσληζηηθή. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε εγρψξηα δήηεζε ηνπ πξντφληνο είλαη ιηγφηεξν 

ειαζηηθή απφ φ,ηη ζηελ αιινδαπή αγνξά. ε ηειεπηαία αλάιπζε νη κεγάιεο 

παξαγσγηθέο κνλάδεο κπνξνχλ λα παξεκβιεζνχλ θαη λα πξνθαιέζνπλ αλσκαιίεο 

ζηελ θαλνληθή ξνή ησλ εηζαγσγψλ - εμαγσγψλ ησλ πξντφλησλ. Δπηπξνζζέησο, 

πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε ηνπ ληάκπηλγθ απφ ηηο απιέο πξαθηηθέο πψιεζεο ζε ρακειέο 

ηηκέο σο απφξξνηα ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ή κεγαιχηεξεο παξαγσγηθφηεηαο. Σν 

νπζηαζηηθφ θξηηήξην δελ είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο 

θαη ηεο ηηκήο ηεο αγνξάο ηεο ρψξαο εηζαγσγήο, αιιά ε πθηζηάκελε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ηηκήο ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηεο θαλνληθήο αμίαο ηνπ.   

 Ζ ΓΓΔ ζηνρεχεη λα δηακνξθψζεη έλα πνιπκεξέο πιαίζην γηα ηηο πξαθηηθέο 

ληάκπηλγθ
1139

. Ο γεληθφο θαλφλαο, πνπ δηέπεη ηε πκθσλία αλαθέξεηαη ζηελ 

απαγφξεπζε ησλ πξαθηηθψλ ληάκπηλγθ. Χζηφζν, ξπζκίδνληαη δεηήκαηα φπσο είλαη ε 

έλλνηα ηνπ ληάκπηλγθ, θαζψο επίζεο θαη πσο κπνξεί λα δηαγλσζζεί κηα πξαθηηθή 

ληάκπηλγθ.
1140

 Έλα πξντφλ ζεσξείηαη φηη απνηειεί αληηθείκελν ληάκπηλγθ, αλ ε 

εμαγσγηθή ηηκή είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή, ζηελ νπνία παξφκνην πξντφλ 

πσιείηαη γηα θαηαλάισζε ζηελ εμάγνπζα ρψξα.
1141

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξνπ 

άξζξνπ ζπκπιήξσζε ν Κψδηθαο γηα ηνπο Γαζκνχο Αληηληάκπηλγθ ηνπ Γχξνπ ηνπ 

Σφθην ηνπ 1979, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ επηηξεπφηαλ ε επηβνιή ζηα πξντφληα, πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ληάκπηλγθ εθ κέξνπο άιισλ θξαηψλ, ησλ ιεγνκέλσλ δαζκψλ 

αληηληάκπηλγθ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία θάπνηνπ ηνκέα εζληθήο παξαγσγήο απφ ηηο 

αζέκηηεο πξαθηηθέο ηνπ θξάηνπο εμαγσγήο.  

                                                 
1139

 World Trade Organization, Report of the Apellate Body,  Τπφζεζε ΔΚ/ΖΠΑ, United States, Laws, 

Regulations and Methodology for Calculating Dumping Margins (ZEROING), 18.04.2006, 

WT/DS294/AB/R, παξ. 7.98. 
1140

 Γεληθφηεξα G. Horlic, WTO and NAFTA Rules and Dispute resolution, selected essays on anti-

dumping, subsidies and other measures, Cameron Publications, London 2003· S. Rai, Recognition and 

Regulation of antidumping measures under GATT/WTO, Routledge Taylor and Francis Group, 

London and New York 2011· E. Vermulst, The WTO anti-dumping agreement: a commentary, Oxford 

University Press, Oxford 2005.  
1141

 Άξζξν 2 παξ.1 ηεο πκθσλίαο γηα ηα κέηξα αληηληάκπηλγθ. 
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 ην πιαίζην ηνπ γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ππεγξάθε κηα λέα ζπκθσλία 

αληηληάκπηλγθ,
1142

 κε ηελ νπνία ζεζπίδνληαη πην απζηεξνί θαλφλεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο χπαξμεο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ληάκπηλγθ, εληζρχεηαη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηεο 

έξεπλαο, θαζίζηαληαη πην ζαθή ηα θξηηήξηα, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί αλ νη εηζαγσγέο, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

ληάκπηλγθ, εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο εμαγσγήο πξνθαινχλ δεκία ζε έλαλ ηνκέα εζληθήο 

παξαγσγήο θαη πξνζδηνξίδνληαη απηνί πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάινπλ 

θαηαγγειία γηα ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο.
1143

  

 Πέξα απφ ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ ηεο πξαθηηθήο ληάκπηλγθ ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο γηα λα επηβιεζνχλ κέηξα αληηληακπηλγθ. Χο εθ 

ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε εηζαγσγψλ, πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ληάκπηλγθ είηε ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, είηε ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ή 

ηελ θαηαλάισζε. Οη ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα είραλ σο 

ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξφκνησλ εγρσξίσλ πξντφλησλ θαη λα πξνθαιείηαη 

δεκία ή λα απεηιείηαη ε πξφθιεζε δεκίαο ζηελ εγρψξηα βηνκεραλία ηεο εηζάγνπζαο 

ρψξαο.
1144

 

 Ζ θαηαγγειία γηα ληάκπηλγθ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ ηελ εγρψξηα 

βηνκεραλία. Χο ηέηνηα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ παξάγνπλ 

νκνεηδή πξντφληα ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο εηζαγσγήο. Γεδνκέλνπ φηη δελ είλαη 

εχθνιν ην ζχλνιν ηεο βηνκεραλίαο λα έρεη θνηλά ζπκθέξνληα, δελ ζεσξείηαη πηζαλή ε 

θαηάζεζε θνηλήο θαηαγγειίαο αληηληάκπηλγθ. Έηζη, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ελφο 

κφλν ηκήκαηνο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο λα ππνβάιεη θαηαγγειία γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ζπλφινπ απηήο.  

 Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε δηαδηθαζία επηβνιήο κέηξσλ αληηληάκπηλγθ 

παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ αληίζηνηρε ηεο επηβνιήο κέηξσλ ελαληίνλ ησλ 

εηζαγσγψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν επηδνηήζεσλ. 

 ηελ θαηαγγειία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία, πνπ λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ χπαξμε ηνπ ληάκπηλγθ, ηελ πξφθιεζε δεκίαο ζηελ εγρψξηα βηνκεραλία θαη ηνλ 

αηηηψδε ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ εηζαγσγψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ληάκπηλγθ θαη 

ηεο επηθαινχκελεο δεκίαο. 

 ε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί φηη πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο, ήηνη:  

                                                 
1142

Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν, www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#fAgreement. 
1143

 Κ. ηεθάλνπ, Υξ. Γθφξηζνπ, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην, φπ. παξ.  ζει. 75. 
1144

 Άξζξν 3 ηεο πκθσλίαο γηα ηα κέηξα αληηληάκπηλγθ. 
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α) Οη εηζαγσγέο ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ απνηεινχλ αληηθείκελν ληάκπηλγθ εθ 

κέξνπο ελφο θξάηνπο εμαγσγήο·  

β) Πξνθαιείηαη δεκία ζηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο νκνεηδψλ πξντφλησλ·  

γ) Τθίζηαηαη αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ παξαπάλσ εηζαγσγψλ θαη ηεο 

πξνθαινχκελεο δεκίαο·  

Oη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο εηζαγσγήο κπνξνχλ λα επηβάινπλ κέηξα εκπνξηθήο 

άκπλαο κε ηε κνξθή δαζκψλ αληηληάκπηλγθ. 

 ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ηίζεηαη ην δήηεκα εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

πλζΥΔ δχλαληαη λα ιάβνπλ κέηξα αληηληάκπηλγθ, φηαλ εηζάγνπλ π.ρ. ειεθηξηθή 

ελέξγεηα απφ θάπνην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο. Σν θξάηνο εάλ δηαπηζηψζεη, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, φηη ζπληξέρεη πξαθηηθή ληάκπηλγθ, ηφηε κπνξεί λα 

επηβάιεη ηνπο ιεγφκελνπο δαζκνχο αληηληάκπηλγθ πέξα απφ ηνπο ηεισλεηαθνχο 

δαζκνχο ζε πνζνζηφ, πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην πεξηζψξην ληάκπηλγθ. Δπεηδή ε 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ζηνηρεηνζεηείηαη φηαλ ε ηηκή ληάκπηλγθ ππνιείπεηαη ηεο 

θαλνληθήο αμίαο ηνπ ελεξγεηαθνχ πξντφληνο, ζα πξέπεη  ην θξάηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαλνληθήο αμίαο.  

 Ζ βαζηθφηεξε κέζνδνο είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο ζηελ 

εγρψξηα αγνξά ηνπ εμαγσγέα. ηαλ ε κέζνδνο απηή δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, 

ηφηε θαηαθεχγνπκε ζηελ ηηκή ηνπ εμαγσγηθνχ πξντφληνο ζε θάπνην άιιν θξάηνο 

εμαγσγήο ή ε θαλνληθή αμία, ππνινγίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη 

ην θφζηνο παξαγσγήο ή ην θαλνληθφ πεξηζψξην θέξδνπο. 

 

ΗΗ.Γ.7 πκθωλία γηα ηηο επηδνηήζεηο θαη ηα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα 

 

  Ζ ζπκθσλία γηα ηηο επηδνηήζεηο θαη ηα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα
1145

 πεξηέρεη 

έλαλ θαζνξηζκφ ηεο επηδφηεζεο. Δπηδφηεζε ζεσξείηαη α) ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ 

θπβεξλεηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο θνξείο εληφο ηεο επηθξάηεηαο ελφο θξάηνπο 

κέινπο, β) θπβεξλεηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε άκεζε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, 

γ) ε παξνρή απφ ηελ θπβέξλεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, δ) ε απφ νπνηνλδήπνηε 

θξαηηθφ θνξέα παξνρή θαη ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ή ησλ ηηκψλ ππφ νπνηαδήπνηε 

                                                 
1145

 J. H. Jackson, The Jurispudence of GATT and the WTO, Δθδφζεηο Cambridge University Press, 

Cambridge 2002, ζει. 93-96. 
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κνξθή.
1146

 Ζ επηδφηεζε έρεη αηνκηθφ ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη ε παξνρή ηεο 

αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ή νκάδα επηρεηξήζεσλ.
1147

   

 Ζ ζπκθσλία θαζηεξψλεη ηξεηο θαηεγνξίεο επηδνηήζεσλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

επηδνηήζεσλ αλαθέξεηαη ζηηο απαγνξεπκέλεο επηδνηήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο 

θαηεμνρήλ ζηφρνπο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ εκπνξηθήο άκπλαο. ηελ 

θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ νη εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, θαζψο θαη φζεο επηδνηήζεηο 

δίδνληαη ζε παξαγσγνχο σο θίλεηξν γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εγρψξησλ θαη φρη 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηνλ πξάζηλν θαηάινγν, ν 

νπνίνο ζρεηίδεηαη κε επηδνηήζεηο ελαληίνλ ησλ νπνίσλ δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

κέηξα πξνζηαζίαο (κε αγψγηκεο), δηφηη ζεσξνχληαη θαηά θάπνην ηξφπν 

δηθαηνινγεκέλεο θαη ζεκηηέο. Ο ελ ιφγσ θαηάινγνο είλαη γηα επλφεηνπο ιφγνπο πνιχ 

ζπγθεθξηκέλνο θαη πεξηιακβάλεη ρξεκαηνδφηεζε ζε ηερλνινγηθή έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο ζε θησρέο πεξηνρέο θαη επηδνηήζεηο πνπ 

ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε λέα απζηεξφηεξα 

πεξηβαιινληηθά πξφηππα (ι.ρ. ελαξκφληζε κε απαηηεηηθφηεξε λνκνζεζία εθπνκπήο 

ξχπσλ). Ο ηξίηνο (πνξηνθαιί/θερξηκπάξη) θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηηο αγψγηκεο 

επηδνηήζεηο, νη νπνίεο δελ απαγνξεχνληαη απηνδίθαηα αιιά κπνξνχλ λα 

απαγνξεπηνχλ εθφζνλ παξάγνπλ δπζκελή γηα ην εκπφξην απνηειέζκαηα.
1148

   

 Ζ πκθσλία γηα ηηο επηδνηήζεηο επηηξέπεη ηελ επηβνιή αληηζηαζκηζηηθψλ 

δαζκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμνπδεηεξσζνχλ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο 

επηδνηήζεσλ, πνπ εθαξκφδεη κηα μέλε θπβέξλεζε κε ζθνπφ λα σθειήζεη ηηο 

εμαγσγέο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ επηδνηνχληαη. Αληηζηαζκηζηηθνί δαζκνί κπνξνχλ λα 

επηβιεζνχλ εθφζνλ νη αληηζηαζκίζηκεο επηδνηήζεηο ζπλεπάγνληαη ηελ πξφθιεζε 

ζεκαληηθήο δεκηάο ζηνλ νηθείν θιάδν παξαγσγήο, ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο 

ζεκαληηθήο δεκηάο ή ηε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ 

θιάδνπ παξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε ησλ θξαηψλ ηεο πλζΥΔ, επηδνηήζεηο κπνξνχλ 

λα επηηξαπνχλ, ζην πιαίζην ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο επηδνηήζεσλ, ζρεηηθά κε ηα 

απζηεξφηεξα πεξηβαιινληνινγηθά πξφηππα. 

 

 

                                                 
1146

 Άξζξν 1 παξ. 1.1 ηεο πκθσλίαο γηα ηηο επηδνηήζεηο θαη ηα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα.  
1147

 World Trade Organization, Report of the Appellate Body, Τπφζεζε Κίλα/ΖΠΑ, United States, 

Countervailing Duty Measures on Certain Products from China, 18.12.2014, WT/DS437/AB/R, παξ. 
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ΗΗ.Γ.8 Καλόλεο θαηαγωγήο  

 

 Οη θαλφλεο θαηαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα θξάηε πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί ε ρψξα θαηαγσγήο ησλ πξντφλησλ.
1149

 Σα θξάηε ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

θαλφλεο θαηαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα επηβάιινπλ πςειφηεξνπο δαζκνχο ζε θξάηε κε 

κέιε ηνπ ΠΟΔ θαη γηα ηελ επηβνιή αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ θαη κέηξσλ 

δηαζθάιηζεο.
1150

 Ζ ζπκθσλία ηνπ ΠΟΔ γηα ηνπο θαλφλεο θαηαγσγήο ηζρχεη κφλν γηα 

απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε κε πξνηηκεζηαθά κέζα εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο (ΡΜΔΚ, ηα κέηξα δηαζθάιηζεο, νη αληηζηαζκηζηηθνί δαζκνί θαη νη 

επηδνηήζεηο θ.ιπ.). Οη ρψξεο πνπ απαξηίδνπλ κηα ηεισλεηαθή Έλσζε ή κηα δψλε 

ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο 

θαηαγσγήο γηα πξντφληα, πνπ δηαθηλνχληαη εληφο ηεο Έλσζεο ή ηεο δψλεο ειεπζέξσλ 

ζπλαιιαγψλ. 

 Γηα ηηο κε πξνηηκεζηαθέο πξαθηηθέο πνπ ππφθεηληαη ζηε ζπκθσλία, ε 

ζπκθσλία απαηηεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη 

θαλφλεο θαηαγσγήο ηνπο ζα είλαη δηαθαλείο θαη δελ ζα πξνθαινχλ πεξηνξηζκνχο, 

ζηξεβιψζεηο ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ζα εθαξκφδνληαη κε ηξφπν ζπλεπή, 

νκνηφκνξθν, ακεξφιεπην θαη εχινγν.
1151

 

 ε ζρέζε κε νξηζκέλα ελεξγεηαθά πξντφληα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε 

πξνέιεπζε κπνξεί λα είλαη πξνθαλήο, δεδνκέλνπ φηη ην πξντφλ (γηα παξάδεηγκα, ν 

άλζξαθαο, ην θάξβνπλν θαπζίκνπ) ζα παξάγεηαη εμ νινθιήξνπ ζε κηα ρψξα. 

 ζνλ αθνξά ηα άιια ελεξγεηαθά πξντφληα, ε πξνέιεπζε απνηειεί έλα 

πεξηζζφηεξν ζχλζεην πξφβιεκα, φπσο ζηελ πεξίπησζε, πνπ ην πεηξέιαην εμνξχρηεθε 

ζε έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο θαη απνηέιεζε πξντφλ επεμεξγαζίαο ζε έλα άιιν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξα εκπιέθνληαη 

ζηελ παξαγσγή ελφο αγαζνχ, ν θαλφλαο είλαη φηη ε ρψξα, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

«ηειεπηαία νπζηαζηηθή κεηαπνίεζε» ζα πξνζδηνξίδεη ηελ θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο. Γηα 

ηελ πεξίπησζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, σο ρψξα θαηαγσγήο 

ζεσξείηαη εθείλε ζηελ νπνία απνθηάηαη ε αλσηέξσ κνξθή ελέξγεηαο ζηε θπζηθή ή 

                                                 
1149

 Άξζξν 1 παξ. 1 ηεο πκθσλίαο γηα ηνπο θαλφλεο θαηαγσγήο. 
1150

 M. Matsushita, Th. J. Schoenbaum, P. Mavroidis, The World Trade Organization Law, Practice and 

Policy, φπ. παξ. ζει. 119· J. A. La Nasa, Rules of Origin and the Uruguay’s Round Effectiveness in 

Harmonizing and Regulating Them, Amsterndam Journal of International Law 1996, Σφκνο 90, ζει. 

625, εηδηθά 626.   
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 Άξζξν 3 παξ. α, ζηνηρ. δ ηεο πκθσλίαο γηα ηνπο Καλφλεο Καηαγσγήο. 
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αθαηέξγαζηε κνξθή ηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο ρψξα 

θαηαγσγήο νξίδεηαη ε ρψξα, φπνπ απηή παξάγεηαη.  

 Δπηπιένλ, γηα νξηζκέλα ελεξγεηαθά πξντφληα, φπσο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

θαη ην θπζηθφ αέξην, κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί ε πξνέιεπζε ηνπ 

πξντφληνο, δεδνκέλνπ φηη ην πξντφλ κπνξεί λα κεηαθέξεηαη κέζσ δηθηχσλ ή αγσγψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε πξνέιεπζε ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζξνψλ θαη εθξνψλ απφ ην δίθηπν ή ηνλ αγσγφ θαη ζε απηή ηε βάζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, πνπ ζα επηβιεζνχλ 

ζε ζπγθεθξηκέλν εμαγσγέα θπζηθνχ αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
1152

  

 

ΗΗ.Γ.9 Ζ πκθωλία γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ε πλζΥΔ 

 

 Ζ ζπκθσλία γηα ηηο Τπεξεζίεο
1153

 πνπ απνηειεί κέξνο ηεο Σειηθήο Πξάμεο, 

ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο. Ο πξψηνο είλαη κηα ζπκθσλία-πιαίζην, πνπ πεξηέρεη ηηο 

βαζηθέο ππνρξεψζεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο ρψξεο κέιε. Ο δεχηεξνο αθνξά ηα 

εζληθά πξνγξάκκαηα ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πεξηέρνπλ εηδηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη ζα 

απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν κηαο ζπλερηδφκελεο δηαδηθαζίαο ειεπζέξσζεο. Ο ηξίηνο 

είλαη κηα ζεηξά απφ παξαξηήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαίηεξσλ δεηεκάησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ππεξεζηψλ. Ζ ζπκθσλία θαιχπηεη φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη σο 

εθ ηνχηνπ θαη ηηο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.
1154

 ην κέξνο Η ηεο βαζηθήο 

ζπκθσλίαο νξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο. Δηδηθφηεξα σο παξνρή ππεξεζηψλ 

νξίδνληαη:  

1. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην έδαθνο ελφο κέξνπο ζην έδαθνο ελφο άιινπ 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο (Δηαηξία ζπκβνπιεπηηθή ζηε ρψξα Α, πνπ παξέρεη 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη απνδνηηθφηεηαο ζε παξαγσγφ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο Β),  

2. Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην έδαθνο ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ζηνπο 

θαηαλαισηέο άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, 

                                                 
1152

 Energy Charter Secretariat, Trade in Energy, WTO Rules Applying under the Energy Charter 

Treaty, φπ. παξ. ζει. 80. 
1153

 Κ. ηεθάλνπ, Υξ. Γθφξηζνπ, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Γίθαην, φπ. παξ. 99 επ.· Οδ. πειηφπνπινο, Ζ 

λνκηθή ζεζκηθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΔΚ ζην πνιπκεξέο πιαίζην εκπνξηθψλ 

ζρέζεσλ, φπ. παξ. ζει. 214· Φ. Μ. παζφπνπινο, Ζ Γεληθή πκθσλία πλαιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ ζην Α. Φαηνχξνο Κ. ηεθάλνπ (επηκ.), Οη πκθσλίεο ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο γηα ην 

Γηεζλέο εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαο Αζήλα 1995, ζει. 121-165. 
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  Άξζξν 1 παξ. 1 ηεο Γεληθήο πκθσλίαο γηα ηηο ππεξεζίεο. 
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3. Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο παξνπζίαο κηαο επηρείξεζεο ελφο 

ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ζην έδαθνο νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηνπ 

ΠΟΔ (γηα παξάδεηγκα, Δηαηξία ηεο ρψξαο Α θαηαζθεπάδεη δίθηπν δηαλνκήο ή 

κεηαθνξάο ελέξγεηαο ζηε ρψξα Β), 

4. Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο ππεθφνπο ελφο κέξνπο ζην έδαθνο φισλ ησλ 

άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (γηα παξάδεηγκα, εηδηθφο κεραληθφο ζε ζέκαηα 

ελέξγεηαο πνπ έρεη ηε εζληθφηεηα ηεο ρψξαο Α παξέρεη ηηο ππεξεζίεο αλαθνξηθά κε 

ηελ αλαγλψξηζε θαη έξεπλα ελεξγεηαθψλ πεγψλ). 

 Σν Μέξνο ΗΗ νξίδεη ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο θιάδνπο. Θεκειηψδεο 

ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ απνηειεί ε εθαξκνγή ηεο ΡΜΔΚ θαη νξίδεηαη φηη θάζε κέξνο 

παξέρεη, ακέζσο θαη άλεπ φξσλ, ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ 

νπνηνπδήπνηε άιινπ κέξνπο, κεηαρείξηζε φρη ιηγφηεξν επλντθή απφ απηή, πνπ 

παξέρεη ζε παξεκθεξείο ππεξεζίεο θαη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ νπνηαζδήπνηε 

άιιεο ρψξαο. Χζηφζν, αλαγλσξίδεηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο ΡΜΔΚ κπνξεί λα κελ είλαη 

δπλαηή γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, πξνβιέπεηαη 

φηη ηα κέξε κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο απφ ηε ΡΜΔΚ. Οη 

εμαηξέζεηο απηέο πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη θα λα κελ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ 

δέθα ρξφληα
1155

. 

 Δπίζεο, νξίδνληαη απαηηήζεηο δηαθάλεηαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δεκνζίεπζε 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ, ελψ ζεζπίδνληαη θαη δηαηάμεηο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζην παγθφζκην 

εκπφξην. 

 Ζ ζπκθσλία πεξηέρεη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο αλαγλψξηζεο 

(εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, γηα παξάδεηγκα) γηα ηνλ ζθνπφ ηεο δηαζθάιηζεο εγθξίζεσλ, 

αδεηψλ ή πηζηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ.  

 Ζ ζπκθσλία πεξηιακβάλεη ηφζν γεληθέο εμαηξέζεηο θαη εμαηξέζεηο γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο φζν θαη δηαηάμεηο, νη νπνίεο είλαη παξφκνηεο κε ηα άξζξα XX θαη XXI ηεο 

GATT. Πξνβιέπεη, επίζεο, δηαπξαγκαηεχζεηο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ θιάδσλ, 

πνπ ζηξεβιψλνπλ ην εκπφξην θαη ηηο επηδνηήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ.  

 Σν Μέξνο ΗΗΗ πεξηέρεη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά
1156

 θαη 

ηελ εζληθή κεηαρείξηζε
1157

 νη νπνίεο δελ απνηεινχλ γεληθέο ππνρξεψζεηο, αιιά ζα 
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 Άξζξν 2 ηεο Γεληθήο πκθσλίαο γηα ηηο ππεξεζίεο. 
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 Άξζξν XVI ηεο Γεληθήο πκθσλίαο γηα ηηο ππεξεζίεο. 
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 Άξζξν XVIΗ ηεο Γεληθήο πκθσλίαο γηα ηηο ππεξεζίεο. 
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πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. Έηζη, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά, θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο παξέρεη ζηηο 

ππεξεζίεο θαη ζηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ άιισλ κεξψλ κεηαρείξηζε φρη 

ιηγφηεξν επλντθή απφ απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην πιαίζην ησλ φξσλ, πεξηνξηζκψλ 

θαη πξνυπνζέζεσλ, πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη θαζνξηζζεί ζηνλ πίλαθα ηνπ εζληθνχ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Με ηηο δηαηάμεηο πεξί πξφζβαζεο ζηελ αγνξά ηείλνπλ λα 

εμαιεηθζνχλ ζηαδηαθά ηα αθφινπζα είδε κέηξσλ: πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ή 

ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξάμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ή αηφκσλ πνπ 

απαζρνινχληαη.
1158

 

 Σν Μέξνο IV ηεο ζπκθσλίαο ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κηα ζηαδηαθή απειεπζέξσζε 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ κέζσ δηαδνρηθψλ γχξσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ εζληθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ.  

 ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο πλζΥΔ, έλα εθ ησλ νπνίσλ 

δελ είλαη κέινο ηνπ ΠΟΔ, νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο δελ ηζρχνπλ θαζφζνλ ε ζρεηηθή 

ζπκθσλία δελ έρεη ελζσκαησζεί ζηε πλζΥΔ.
1159

 Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη, φπσο 

πξναλαθέξακε, ειάρηζηα είλαη ηα θξάηε, πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ΠΟΔ, 

ζεκαηνδνηεί φηη ζηφρεπζε ηεο πλζΥΔ απνηειεί ε ζπκθσλία γηα ηηο ππεξεζίεο λα 

ηεζεί ζε ηζρχ θαη γηα φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ.   

 

ΗΗ.Γ.10 Ζ πκθωλία γηα ηηο εκπνξηθέο πηπρέο ηωλ Γηθαηωκάηωλ 

Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη ε πλζΥΔ 

 

 Ζ ζπκθσλία
1160

 ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο GATT θαη 

ησλ ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζηελ παξνρή επαξθψλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζηελ παξνρή απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα 

ηελ επηβνιή απηψλ ησλ δηθαησκάησλ. Ζ αλσηέξσ ζπκθσλία ζεζπίδεη έλα ζχλνιν 
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Βι. ζρ. ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#mAgreement. 
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 π. παξ. Παξάξηεκα W ηεο πλζΥΔ. 
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 D. M. Gould, W. C. Gruben, Σhe role of intellectual property rights in economic growth, Journal of 

Development Economics, Σφκνο 48, 1996, ζει. 323-350· J. Y. Lee, Ed. Mansfield, Intellectual Property 

Protection and US Direct Investment, The Review of Economics and Statistics 1996, Σφκνο LXXVIII, 

No 2, ζει 181· Θ. Υξηζηνθφξνπ, Ζ πκθσλία γηα ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ εκπνξίνπ (TRIPS), πλνπηηθή αλάιπζε ππφ ην θψο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ζην Α. Φαηνχξνο Κ. 

ηεθάλνπ (επηκ.), Οη πκθσλίεο ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο γηα ην Γηεζλέο εκπφξην αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαο 

Αζήλα 1995, ζει. 121-165. 
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θαλφλσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θαηλνηνκηψλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ησλ 

γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ, ησλ βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο.
1161

  

 Σν Μέξνο Η ηεο ζπκθσλίαο θαζνξίδεη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη βαζηθέο αξρέο, 

ηδίσο ηελ ππνρξέσζε εζληθήο κεηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε θξάηνο 

κέινο πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ππεθφνπο ησλ άιισλ θξαηψλ κεηαρείξηζε φρη 

ιηγφηεξν επλντθή, απφ απηήλ πνπ παξέρεη ζηνπο δηθνχο ηνπ ππεθφνπο ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
1162

 Πεξηέρεη, επίζεο, ηε ΡΜΔΚ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε πιενλέθηεκα απφ έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο, πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο ππεθφνπο άιιεο ρψξαο ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ακέζσο θαη άλεπ 

φξσλ ζηνπο ππεθφνπο φισλ ησλ άιισλ θξαηψλ.
1163

 

 ηνλ ηνκέα ηα ελέξγεηαο ζρεηηθέο είλαη νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα εκπνξηθά 

ζήκαηα θαη ζήκαηα ππεξεζηψλ. Ζ ζπκθσλία νξίδεη πνηνη ηχπνη ζεκάησλ 

πξνζηαηεχνληαη θαη πνηα είλαη ηα ειάρηζηα δηθαηψκαηα, πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπο. Δπηπιένλ, ε ζπκθσλία πξνβιέπεη νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο φζνλ 

αθνξά ηε ρξήζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ησλ ζεκάησλ ππεξεζηψλ, ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνζηαζίαο, θαη ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ή εθρψξεζεο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηηο 

γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ε ζπκθσλία πξνβιέπεη φηη φια ηα κέξε πξέπεη λα παξέρνπλ ηα 

κέζα γηα λα απνηξαπεί ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε έλδεημεο, πνπ παξαπιαλά ηνλ 

θαηαλαισηή σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη θάζε ρξήζε, ε 

νπνία ζπληζηά πξάμε αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Βηνκεραληθά ζρέδηα πξνζηαηεχνληαη 

απφ ηε ζχκβαζε γηα πεξίνδν 10 εηψλ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ζρεδίσλ 

ζα είλαη ζε ζέζε λα εκπνδίζνπλ ηελ θαηαζθεπή, ηελ πψιεζε ή ηελ εηζαγσγή εηδψλ, 

πνπ θέξνπλ ή ελζσκαηψλνπλ έλα ζρέδην ην νπνίν είλαη έλα αληίγξαθν ηνπ 

πξνζηαηεπφκελνπ ζρεδίνπ.
1164

 

 ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο πλζΥΔ, έλα εθ ησλ νπνίσλ 

δελ είλαη κέινο ηνπ ΠΟΔ, νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο δελ ηζρχνπλ θαζφζνλ ε ζρεηηθή 

ζπκθσλία δελ έρεη ελζσκαησζεί ζηε πλζΥΔ.
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πξνζηαζία ησλ ζεκάησλ αιιά θαη νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζπλδένληαη θαη 

ελζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο. Σν ζεηηθφ ζηνηρείν, σζηφζν, είλαη φηη έρνπλ απνκείλεη 

ειάρηζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ, πνπ δελ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηνλ ΠΟΔ. 

 

ΙΙΙ. υμπεραςματικϋσ Παρατηρόςεισ 

 

 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πεξίπνπ ηα κηζά απφ ηα θξάηε πνπ 

επξφθεηην λα ππνγξάςνπλ ην Υάξηε Δλέξγεηαο δελ ήηαλ ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε 

Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT) θαη απηφο ήηαλ ν θχξηνο ιφγνο, πνπ 

νη δηαηάμεηο ηεο GATT ηνπ 1947 (θαη αξγφηεξα ηνπ ΠΟΔ) εθαξκφζηεθαλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ επέηξεςε 

ζε εθείλα ηα θξάηε κέιε, πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΠΟΔ λα επσθειεζνχλ απφ 

ζηαζεξνχο, πξνβιέςηκνπο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαλφλεο ηνπ εκπνξίνπ. Ζ εθαξκνγή, 

επίζεο, ησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΔ δηεπθφιπλε ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ αλεμάξηεηα εάλ απηά ζπκκεηείραλ ή φρη ζηνλ ΠΟΔ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ε πλζΥΔ έρεη παξάζρεη έλα ρξήζηκν πιαίζην γηα ηε ζπλεξγαζία ζην 

δηεζλέο ελεξγεηαθφ εκπφξην, επλνψληαο θαη εληζρχνληαο ηελ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ 

ηεο, πνπ δελ ήηαλ ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ ΠΟΔ. 

Ο ΠΟΔ απνηειεί ηνλ νξγαληζκφ, πνπ ζπλέβαιε ζηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ 

εκπνξίνπ. ηαλ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ 

εκπνξίνπ, ζην πιαίζην ηεο GATT, ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ ελέξγεηαο δελ 

απνηεινχζε πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα. Σα ελεξγεηαθά ζέκαηα, φπσο αλαθέξακε, 

έρνπλ επαλεκθαληζηεί σο αηδέληα δηαπξαγκάηεπζεο, δηφηη πνιιέο ρψξεο, πνπ 

εμάγνπλ ελέξγεηα έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηνλ ΠΟΔ. ηελ παξνχζα θάζε, ζην πιαίζην 

ηεο πλζΥΔ, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε δχν θαηεγνξίεο θξαηψλ. Σα θξάηε πνπ είλαη 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζηνλ ΠΟΔ θαη ζηε πλζΥΔ, φπνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηζρχεη ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ ΠΟΔ θαη ησλ ζπλαθψλ ζπκθσληψλ θαη ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ ή θαη ηα δπν δελ είλαη κέιε ηνπ ΠΟΔ.  

Ζ πξψηε παξαηήξεζε, πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη φηη ζην πιαίζην ησλ δχν 

νξγαληζκψλ ιεηηνπξγνχλ δχν ζπζηήκαηα, ε δηαθνξά ησλ νπνίσλ ζπλίζηαηαη ζην εάλ 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ είλαη θαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ ΠΟΔ. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή αλ θαη είρε λφεκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζΥΔ, ππφ ην 

ζεκεξηλφ θαζεζηψο, έρεη αηνλήζεη θαζφζνλ ειάρηζηα είλαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 
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ηεο πλζΥΔ, πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΠΟΔ. Χο εθ ηνχηνπ, ε καθξνπξφζεζκε 

ζπλεξγαζία ζην εκπφξην ελέξγεηαο ζα δηαζθαιηζηεί απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ 

ΠΟΔ.  

Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε, πνπ πξέπεη λα γίλεη ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε 

ελέξγεηα σο ηνκέαο δελ έρεη απνηειέζεη ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ αληηθείκελν 

ζπζηεκαηηθήο επεμεξγαζίαο. Ζ αδπλακία κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ ζπλεξγαζία 

ησλ δχν νξγαληζκψλ, θαζφζνλ ε εκπεηξία ησλ νξγάλσλ ηνπ ΠΟΔ, ζε πνιινχο ηνκείο 

εκπνξίνπ, κπνξεί λα ζπγθεξαζηεί κε ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε ησλ νξγάλσλ ηεο 

πλζΥΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ππφ ην ζεκεξηλφ ελεξγεηαθφ 

πιαίζην, απαηηείηαη ζπλεξγαζία ηνπ ΠΟΔ θαη ηεο πλζΥΔ. 

Ζ ηξίηε ζεκαληηθή παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηηο ξπζκίζεηο, πνπ ηζρχνπλ ζην 

πιαίζην ηνπ δεπηέξνπ ζπζηήκαηνο. ην πιαίζην απηφ δηαπηζηψζεθε φηη ηζρχνπλ νη 

βαζηθέο αξρέο ηεο GATT/ΠΟΔ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ 

εκπνξίνπ. 

 Δηδηθφηεξα, ε ΡΜΔΚ εθαξκφδεηαη, ζην πιαίζην ηεο πλζΥΔ, θάζε θνξά πνπ 

έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο πλζΥΔ επηβάιιεη κέηξα ζηα ζχλνξα ή εζσηεξηθά 

κέηξα γηα ηα ελεξγεηαθά πξντφληα. Βάζεη ηεο αλσηέξσ ξήηξαο, θάζε ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη νπνηνδήπνηε πιενλέθηεκα ή πξνλφκην γηα ηα 

ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ζηα ππφινηπα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο πλζΥΔ.  

Ζ ΡΔΜ επηβάιιεη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ ζε 

φια ηα ελεξγεηαθά αγαζά, πνπ εηζάγνληαη απφ άιια ζπκβαιιφκελα κέξε ην ίδην 

ηνπιάρηζηνλ θαζεζηψο θνξνινγίαο θαη εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ κε απηφ πνπ 

εθαξκφδνπλ ζηα αληίζηνηρα εζληθά ηνπο πξντφληα. 

 Δθηφο απφ ηελ ΡΜΔΚ θαη ηε ΡΔΜ, ζην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ ζπζηήκαηνο  

ηζρχεη ε ηξίηε βαζηθή αξρή ηεο GATT, ήηνη ε γεληθή απαγφξεπζε επηβνιήο 

πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ, θαηά ηελ εηζαγσγή ή ηελ εμαγσγή πξντφλησλ.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ δηακεηαθφκηζε, ηίζεηαη ε αξρή ηεο ειεχζεξεο 

δηακεηαθφκηζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ησλ πην πξφζθνξσλ νδψλ γηα φια 

ηα εκπνξεχκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ή θαηαιήγνπλ ζην έδαθνο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.  

Σίζεληαη, επίζεο, ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηππψζεηο ζηελ εηζαγσγή θαη 

ηελ εμαγσγή ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Ζ βαζηθή ππνρξέσζε είλαη φηη φια ηα ηέιε θαη 

επηβαξχλζεηο, πνπ επηβάιινληαη ή ζπλδένληαη κε ηελ εηζαγσγή ή ηελ εμαγσγή 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζην, θαηά πξνζέγγηζε, θφζηνο ησλ 
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ππεξεζηψλ θαη δελ πξέπεη λα ζπληζηνχλ έκκεζε πξνζηαζία γηα ηα εγρψξηα πξντφληα ή 

θνξνινγία επί ησλ εηζαγσγψλ ή εμαγσγψλ γηα ηακηεπηηθνχο ζθνπνχο.  

 Αλαθνξηθά κε ηα ζήκαηα πξνειεχζεσο θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο 

ππνρξενχηαη λα κελ παξέρεη ζηα πξντφληα, ζην έδαθνο ηνπ, ησλ άιισλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, αλαθνξηθά κε ηηο δηαηππψζεηο ζεκάλζεσο κεηαρείξηζε 

ιηγφηεξν επλντθή, εθείλεο πνπ ηπγράλνπλ ηα πξντφληα νπνηαζδήπνηε ηξίηεο ρψξαο.  

 Οη δπλαηφηεηεο εμαηξέζεσλ απφ ηηο, πξνθχπηνπζεο ζηνλ ΠΟΔ, ππνρξεψζεηο 

ζρεηίδνληαη κε ηα κέηξα, πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ησλ δψσλ 

θαη ησλ θπηψλ, κε ηε δηαηήξεζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, κε ηελ 

επηβνιή εκπνξηθψλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ απαγφξεπζε εηζαγσγήο παξαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο. 

Σίζεληαη θαη εμαηξέζεηο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ζρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο.  

 Αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ηεισλεηαθψλ δσλψλ θαη νηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο ή ΕΔ ζεσξνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ κειψλ ηεο πλζΥΔ, δελ 

πξνθχπηεη δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηεί ηεισλεηαθή έλσζε ή ΕΔ, ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, κε ηελ εμαίξεζε φισλ ησλ άιισλ 

πξντφλησλ. Ο ιφγνο είλαη φηη κηα ηέηνηα έλσζε δελ ζα εθπιεξψλεη ηελ πξνυπφζεζε 

θάιπςεο νπζηαζηηθνχ κέξνπο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

θαη ζα έρεη κεξηθφ ραξαθηήξα. Μφλν εάλ ηδξπζεί κηα ηεισλεηαθή έλσζε ή ΕΔ γηα 

κεγάιν κέξνο ζπλαιιαγψλ, ζην νπνίν λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην εκπφξην 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ε ελ ιφγσ έλσζε ζα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

ΠΟΔ. 

 ην πιαίζην ησλ εηδηθψλ ζπκθσληψλ πνπ αλαθέξακε κπνξνχκε λα 

παξαζέζνπκε ηηο εμήο ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο: 

 Πξψηνλ, ηα ζπκβαιιφκελε κέξε ππνρξενχληαη λα απαιείςνπλ ηα ηερληθά 

πξφηππα, πνπ ηίζεληαη φρη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο ή γηα λα 

ζέζνπλ αληηθεηκεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξντφληα, αιιά γηα ζθνπνχο 

πξνζηαηεπηηζκνχ. Σα αλσηέξσ κέηξα αλαθέξνληαη ζηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο πνπ 

εηζάγνπλ ππνρξεσηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ, ζηα 

πξφηππα πνπ εγθξίλνληαη απφ έλα εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

εθηηκήζεσλ ζπκκφξθσζεο. Σα ηερληθά εκπφδηα δελ πξέπεη, επηπιένλ, λα εηζάγνπλ 

δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ εγρψξησλ θαη ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ (ππνρξέσζε ηεο 
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εζληθήο κεηαρείξηζεο), νχηε κεηαμχ εηζαγσγψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο (ξήηξα ηνπ 

κάιινλ επλννχκελνπ θξάηνπο). 

 Γεχηεξνλ, ε ζπκθσλία γηα ηα κέηξα δηαζθάιηζεο πξνβιέπεη φηη απηά κπνξνχλ 

λα εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εηζαγσγέο ζε απμεκέλεο 

πνζφηεηεο θαη ππφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, ψζηε λα ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθιεζεί ζνβαξή 

δεκία ζε παξαγσγνχο φκνησλ θαη επζέσο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Σα κέηξα 

δηαζθάιηζεο πξέπεη λα έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη λα δηαξθνχλ ηφζν φζν είλαη 

απαξαίηεην λα πξνιεθζεί ή  λα απνθαηαζηαζεί ε ζνβαξή δεκία. 

 Σξίηνλ, ηα κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ αδεηψλ εηζαγσγήο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο GATT ηνπ 1994, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ παξαξηεκάησλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνηξέπνληαη νη 

ζηξεβιψζεηο ηνπ εκπνξίνπ θαη εληζρχνληαη νη ζηφρνη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Σέηαξηνλ, δηθαίσκα, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

απνηειεί ε επηβνιή κέηξσλ αληηληάκπηλγθ, φηαλ εηζάγνπλ ελέξγεηα απφ θάπνην άιιν 

ζπκβαιιφκελν κέξνο. Χο εθ ηνχηνπ, εάλ δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη πξαθηηθή 

ληάκπηλγθ, ηφηε ην θξάηνο κπνξεί λα επηβάιεη ηνπο ιεγφκελνπο δαζκνχο 

αληηληάκπηκλγθ, πέξα απφ ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο, ζε πνζνζηφ πνπ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην πεξηζψξην ληάκπηλγθ.  

 Με ηε ζπκθσλία γηα ηηο επηδνηήζεηο επηηξέπεηαη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε 

επηβνιή αληηζηαζκηζηηθψλ δαζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμνπδεηεξσζνχλ ηα αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο επηδνηήζεσλ, πνπ εθαξκφδεη κηα μέλε θπβέξλεζε κε 

ζθνπφ λα σθειήζεη ηηο εμαγσγέο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ επηδνηνχληαη. 

Αληηζηαζκηζηηθνί δαζκνί κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ εθφζνλ νη αληηζηαζκίζηκεο 

επηδνηήζεηο ζπλεπάγνληαη ηελ πξφθιεζε ζεκαληηθήο δεκηάο ζηνλ νηθείν θνηλνηηθφ 

θιάδν παξαγσγήο, ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο ζεκαληηθήο δεκηάο ή ηε ζεκαληηθή 

επηβξάδπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ θιάδνπ παξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

θξαηψλ ηεο πλζΥΔ, επηδνηήζεηο κπνξνχλ λα επηηξαπνχλ ζρεηηθά κε ηα απζηεξφηεξα 

πεξηβαιινληνινγηθά πξφηππα. 

 Αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ππάξρνπλ ηνκείο, φπνπ ε 

θάιπςε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηεο πλζΥΔ είλαη πην πεξηνξηζκέλε απφ φ,ηη ζην 

πιαίζην ηνπ ΠΟΔ. Ζ πλζΥΔ δελ πξνβιέπεη δαζκνινγηθέο δεζκεχζεηο θαη νη 

ζπκθσλίεο ηνπ ΠΟΔ γηα ην Δκπφξην Τπεξεζηψλ (GATS) θαη ηα εκπνξηθά 
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δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (TRIPS) δελ ηζρχνπλ (νη ζπλέπεηεο κε 

εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ ζπκθσληψλ δελ είλαη ζεκαληηθέο θαζφζνλ ηα θξάηε 

πλζΥΔ, πνπ δελ είλαη θαη κέιε ηνπ ΠΟΔ είλαη ειάρηζηα). 

 Δπηπξνζζέησο ππάξρνπλ ηνκείο ηδηαίηεξεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα, φπνπ ε πλζΥΔ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν εθηεηακέλεο δηαηάμεηο 

ζε ζρέζε κε ηνλ ΠΟΔ. Πξψηνλ, δελ ππάξρεη ζην ζχζηεκα ηνπ ΠΟΔ, ην ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ, πνπ δηαζέηεη ε πλζΥΔ Γεχηεξνλ, ε πλζΥΔ θαιχπηεη 

κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ην θξίζηκν δήηεκα ηεο δηακεηαθφκηζεο ελέξγεηαο θαη 

πεξηιακβάλεη κεραληζκφ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ δηακεηαθφκηζεο ελέξγεηαο. 

 Καηαιεθηηθά, ζην αλσηέξσ πιαίζην, ε πλζΥΔ θαη ν ΠΟΔ έρνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν λα δηαδξακαηίζνπλ. Ο Υάξηεο Δλέξγεηαο απνηειεί ηε κφλε εηδηθή ζπκθσλία, 

πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ησλ δηεζλψλ ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ην εκπφξην θαη ηε δηακεηαθφκηζε, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. Ζ 

ζπλεξγαζία ησλ δχν νξγαληζκψλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε, θαζφζνλ ίζσο λα απνηειεί 

ηε ιχζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ. Ο ΠΟΔ έρεη ζαθψο 

ζεκαληηθά ζπκθέξνληα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, αιιά δελ έρεη επηηεπρζεί ε ζαθήο 

ελζσκάησζε ηεο ελέξγεηαο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΠΟΔ, αλ θαη ην ζχζηεκα 

επίιπζεο δηαθνξψλ ηνπ ΠΟΔ αζρνιήζεθε κε δηαθνξέο, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην 

εκπφξην ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε αδπλακία ηνπ 

ΠΟΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ε πιήξεο ελζσκάησζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΔ 

απφ ηε πλζΥΔ, ζα νδεγήζνπλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζε έλα απνηειεζκαηηθφ 

εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ κε επσθειείο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία, ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε ελέξγεηαο   
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

 Μεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζε 15 αλεμάξηεηα θξάηε, 

δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο 

Αζίαο. ην αλσηέξσ πιαίζην δεκηνπξγήζεθε ε δηαδηθαζία ηνπ Δλεξγεηαθνχ Υάξηε, 

πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο. 

 ην αλσηέξσ πιαίζην ζεζπίζηεθε ε πλζΥΔ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ εμέιημε 

ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε δηεζλή πνιπκεξή ζπλζήθε 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Πεξηέρεη δεζκεχζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ζηνλ 

αληαγσληζκφ, ζην εκπφξην ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ζηε δηακεηαθφκηζε, ζηελ 

πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ. Με ηε πλζΥΔ επηδηψθεηαη ε απειεπζέξσζε ηεο 

δηεζλνχο αγνξάο ελέξγεηαο γηα ηνλ 21
ν  

αηψλα. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα, πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο ησλ ζπκκεηερφλησλ κεξψλ ήηαλ ε απνηειεζκαηηθή ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ. Απηφ ζήκαηλε ηελ πξνψζεζε ηεο 

απμεκέλεο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο δηακεηαθφκηζεο, ησλ 

επελδχζεσλ, ηεο πεξηβαιινληνινγηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο. Δληνχηνηο, θαζψο νη αγνξέο ελέξγεηαο εμειίζζνληαη, ε 

επηθαηξνπνίεζε ηεο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο απνηειεί ίζσο ην πην ζεκαληηθφ δήηεκα 

ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ελεξγεηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ Υάξηε 

Δλέξγεηαο πξέπεη λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα ζηηο πξνθιήζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

αγνξέο ελέξγεηαο. ην πιαίζην απηφ, ε πλζΥΔ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηεζλή δηαθπβέξλεζε ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21
ν
 αηψλα. 

 Ζ πλζΥΔ απνηειεί λνκηθφ θείκελν πνπ ξπζκίδεη ηηο ελεξγεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο. Ο ελ ιφγσ 

Οξγαληζκφο απνηειεί πιαίζην ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν εδξάδεηαη ζε ηξία ζηνηρεία, ηα 

νπνία καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη πξφθεηηαη γηα θιαζζηθή δηαθπβεξλεηηθή 

ζπλεξγαζία.  

 Πξψηνλ, θαλφλαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ απνηειεί ε νκνθσλία γηα ηα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη ε ζπλαίλεζε γηα θάζε άιιν δήηεκα,  
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 Γεχηεξνλ, δελ ππάξρνπλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ππεξεζληθά φξγαλα αιιά κφλν 

δηαθπβεξλεηηθά,  

 Σξίηνλ, ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη ε λνκνζεηηθή εμέιημε ηνπ Οξγαληζκνχ 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα θξάηε, ηα νπνία είλαη εθείλα, πνπ δχλαληαη λα 

θηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θάπνηνπ άιινπ νξγάλνπ.  

 Αλ θαη ε δηαθπβεξλεηηθή ζπλεξγαζία δελ απνηειεί ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ 

πξφνδν ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ιφγσ ηεο κεησκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαθπβεξλεηηθήο κεζφδνπ, σζηφζν, ε πνιπκεξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ξπζκίζεσλ 

εληείλεη ηε ζπλεξγαζία. Χζηφζν, απαηηνχληαη κεηαξξπζκίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζνχλ νη ζηφρνη ηεο πλζΥΔ (π.ρ. λα θαηαζηεί ε πξφζβαζε ηξίηνπ 

ππνρξεσηηθή θαη λα ηεξείηαη απφ φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε)  

 Δθείλν πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε είλαη φηη παξά ηελ δηαθπβεξλεηηθή 

θχζε ηνπ Οξγαληζκνχ, ζεζκνζεηνχληαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Τπφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο, ε πλζΥΔ πεξηιακβάλεη ππνρξεψζεηο hard law γηα ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε αιιά θαη ππνρξεψζεηο soft law, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά κηα 

κνλαδηθή πνιπκεξή ζπλζήθε. Ζ δηαδηθαζία ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο έρεη πιένλ δηεζλέο 

πεξηερφκελν, γηαηί ελψ πεξηειάκβαλε, αξρηθά, ρψξεο ηεο Δπξαζίαο, ππφ ην ζεκεξηλφ 

θαζεζηψο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ forum ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο δηφηη 

πεξηιακβάλεη θξάηε πνπ μεπεξλνχλ ηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Δπξαζίαο. Με άιια 

ιφγηα, ν Υάξηεο Δλέξγεηαο έρεη πιένλ παγθφζκηα δηάζηαζε. Χζηφζν, ε κε ζπκκεηνρή 

ή ε κε πιήξεο ζπκκεηνρή θξαηψλ, πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά ελέξγεηαο θαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ επάισηε θαη δεκηνπξγεί 

δεηήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Μέρξη ην 2000 ε πλζΥΔ είρε επηθξηζεί γηα δχν 

ιφγνπο. Πξψηνλ, δηφηη δελ είρε πξνζαξκνζηεί ζηηο ζχγρξνλεο ελεξγεηαθέο εμειίμεηο 

θαη δεχηεξνλ, δηφηη νη δηαηάμεηο ηεο παξνπζίαδαλ ηδηαίηεξεο αζάθεηεο. Χζηφζν, θαηά 

ηε γλψκε καο νη θξηηηθέο απηέο είλαη άδηθεο δηφηη ε δηάξθεηα ηνπ Υάξηε είλαη 

εηθνζαεηήο ελψ ην λνκνινγηαθφ παξειζφλ ησλ δηθαηνδνηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην 

πιαίζην ηνπ Υάξηε είλαη πεξηνξηζκέλν. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Υάξηε είλαη φηη νδήγεζε ζε δηαβνπιεχζεηο φινπο ηνπο θνξείο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα 

θαη βνήζεζε ζηελ εμέιημε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

 Αλαθνξηθά κε ηε δεζκεπηηθφηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ 

γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζΥΔ, νη ππνρξεψζεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ επελδχζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην κεηεπελδπηηθφ ζηάδην ζπληζηνχλ απζηεξφ 

δίθαην (hard law). Οη δηαηάμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ απνηεινχλ θαηλνηνκία 
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ηεο πλζΥΔ, θαζφζνλ νξίδνπλ κηα ζεηξά ππνρξεψζεσλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο επελδπηέο. Οη ππνρξεψζεηο απηέο επηβάιινπλ ηελ ίζε θαη δίθαηε 

κεηαρείξηζε ζηηο επελδχζεηο ησλ επελδπηψλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ηε 

δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ, ηε κε ιήςε 

παξάινγσλ θαη άληζσλ κέηξσλ, ηε κεηαρείξηζε ησλ επελδπηψλ βάζεη ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ, ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ ξεηξψλ ΜΔΚ θαη ΡΔΜ.  

Οη δηαηάμεηο πεξί αληαγσληζκνχ θαη αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ απνηεινχλ, αλ 

θαη εληάζζνληαη ζην πιαίζην κηα δεζκεπηηθήο ζπλζήθεο, soft law απφ άπνςε 

πεξηερνκέλνπ θαη βαζίδνληαη, θπξίσο, ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ. Οη δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο απνηεινχλ έλα πνιχπινθν πιαίζην. Καλφλαο, 

σζηφζν, απνηειεί φηη ηίζεηαη ε θνξνινγηθή πνιηηηθή εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο 

πλζΥΔ. Οη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα έρνπλ θαη απηέο 

ραξαθηήξα ήπηνπ δηθαίνπ, δηφηη βαζίδνληαη, θπξίσο, ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν πξσηφθνιιν γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληνινγηθά δεηήκαηα απνηειεί πξφνδν, αιιά 

απαηηείηαη λα θαηαζηεί εληνλφηεξε ε ζπλεξγαζία κεηαμπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

Οη ππνρξεψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηακεηαθφκηζεο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζεκαληηθέο, 

σζηφζν, ε κε πηνζέηεζε ηνπ ζρεδίνπ Πξσηνθφιινπ γηα ηε δηακεηαθφκηζε δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηελ εμέιημε ηνπ δηθαίνπ ηεο δηακεηαθφκηζεο ελέξγεηαο. 

 Αλαθνξηθά κε ηα δηθνλνκηθά δηθαηψκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη 

ηνπο κεραληζκνχο επίιπζεο δηαθνξψλ δηαθξίλνπκε ραξαθηεξηζηηθά, πνπ επηηξέπνπλ 

λα ζεσξήζνπκε φηη δελ επηιχνληαη επαξθψο φιεο νη δηαθνξέο ζην πιαίζην ηεο 

πλζΥΔ. Σν ζχζηεκα επίιπζεο δηαθνξψλ απνηειεί έλα πνιπζχλζεην ζχζηεκα, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

δηαθνξέο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ επξείεο δπλαηφηεηεο επηινγήο κέζσλ, ζην 

πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Σν πξφβιεκα, φκσο, είλαη φηη ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

κε άιιεο κεζφδνπο θαη ζην πιαίζην άιισλ θνξέσλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα εξκελείαο ηεο πλζήθεο. Ο Οξγαληζκφο δελ δηαζέηεη δηθαηνδνηηθφ 

φξγαλν, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ νξγάλσλ ηνπ Υάξηε ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ δελ 

δχλαηαη λα ζεσξεζεί νπζηαζηηθή αιιά, θπξίσο, δηαδηθαζηηθή.   

 Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Οξγαληζκνχ πινπνηείηαη 

θπξίσο ζην πιαίζην ησλ επελδχζεσλ, φπνπ επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο hard law. To 

αξλεηηθφ γεγνλφο είλαη φηη ηα δηθαηψκαηα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ηθαλνπνηνχληαη ζην 

πιαίζην ηνπ Υάξηε κέζσ ηεο δηαβνχιεπζεο ησλ θξαηψλ. Σν αλσηέξσ γεγνλφο 
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εληζρχεηαη απφ ηελ δηαπίζησζε φηη ε λνκνινγία ηεο πλζΥΔ, αλαθέξεηαη, θπξίσο, 

ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηηθψλ δηαθνξψλ. Μπνξεί, φκσο, ην νπζηαζηηθφ δίθαην λα 

κελ ζπζρεηίδεηαη κε έλα ιεηηνπξγηθφ δίθαην δηθνλνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ 

νπζηαζηηθψλ δηθαησκάησλ; Ζ ελδεδεηγκέλε ιχζε, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πξφθεηηαη 

γηα ηνκεαθφ νξγαληζκφ, είλαη λα απνθηήζεη έλα δηθαηνδνηηθφ φξγαλν, πνπ λα επηιχεη 

ηηο δηαθνξέο θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ πξνζθπγή ζε δηαηηεηηθέο κεζφδνπο. Με άιια 

ιφγηα, ζα πξέπεη ν νξγαληζκφο λα απνθηήζεη ππεξεζληθά ζηνηρεία θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα κεραληζκφ, ζηνλ νπνίν ζεκαίλνληα ξφιν ζα έρνπλ ηα φξγαλα ηνπ 

Υάξηε θαη φρη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε (θπξίσο θξάηε).  

 Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξψηεκα θαη ηνλ ηξφπν πνπ πινπνηείηαη ε 

ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ ζηε πλζΥΔ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηα εμήο: 

 Οη ζηφρνη θαη πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο θαηαδεηθλχνπλ, φηη ε πλζΥΔ θαη ηα 

ζρεηηθά κε απηή θείκελα έρνπλ παξφκνηνπο ζθνπνχο κε ηηο επηδηψμεηο ηεο ΔΔ ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Ζ ΔΔ έρεη εμειίμεη, ζε ζεκαληηθφηεξν βαζκφ, ην 

ελεξγεηαθφ πιαίζην θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνηειεί αξσγφ ηεο πξνζπάζεηαο ησλ 

νξγάλσλ ηεο πλζΥΔ γηα κηα παγθφζκηα ελεξγεηαθή αγνξά, κέζσ ηεο ζηαδηαθήο 

πεξηθεξεηαθήο ζχγθιηζεο. 

 Χο πξνο ην δήηεκα ηεο θχζεο ηεο ζπκθσλίαο, πνπ εγθξίλεη ηε πλζήθε γηα 

ηνλ Δλεξγεηαθφ Υάξηε, απηή απνηειεί κηθηή ζπκθσλία, γεγνλφο απφιπηα 

θπζηνινγηθφ, θαζφζνλ ε αξκνδηφηεηα ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή νξίδεηαη σο 

ζπληξέρνπζα. Σα πξνβιήκαηα, πνπ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν 

νξγαληζκψλ αλαθέξνληαη ζην δήηεκα ησλ ΓΔ. Απφ ηελ κηα πιεπξά, ιφγσ ησλ 

παξφκνησλ ζηφρσλ ησλ δχν νξγαληζκψλ, ζα εληζρπζεί ε νκνηνκνξθία ηνπ δηθαίνπ ηεο 

ΔΔ, δεδνκέλνπ φηη ε πλζΥΔ πνιπκεξνπνηεί ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

(άξα δελ επλνεί ηηο δηκεξείο ζπκβάζεηο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά δήηεκα ζα απνηειέζεη 

ην πψο ζα αληηκεησπηζηνχλ δηαθνξέο επελδπηή ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο ΔΔ 

θαη ελφο ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο, πνπ ηπγράλεη κέινο ηεο ΔΔ. ηαλ ν επελδπηήο 

επηθαιείηαη ζε επελδπηηθή δηαθνξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε θαη ελδερνκέλσο, 

πξνγελέζηεξε ηεο πξνζρψξεζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο, δηκεξή ζπκθσλία ζα 

δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα δηεζλνχο επζχλεο ηνπ θξάηνπο αιιά θαη αζπκβαηφηεηαο 

ηεο δηκεξνχο ζπκθσλίαο, ηεο πλζΥΔ θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ. Σν αλσηέξσ 

ζπκπέξαζκα εκθαλίδεηαη, ηδηαίηεξα, ζηε ζρέζε ηνπ δηθαίνπ αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ κε 

ην εθαξκνζηέν δίθαην, ζην πιαίζην δηαηηεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δλδεδεηγκέλε ιχζε ζα 
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απνηειέζεη ε ζηαδηαθή ζπκκφξθσζε ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ, κε ην δίθαην ηεο 

ΔΔ θαη ε εμέιημε ηεο πνιηηηθήο ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ηεο ΔΔ. 

  Σειεπηαία παξαηήξεζε, πνπ πξέπεη λα εηπσζεί, αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ΔΔ είλαη φηη ζα πξέπεη λα ζπγρξνληζηεί ην ππεξεζληθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο κε 

ηνλ δηαθπβεξλεηηθφ ηξφπν ζπλεξγαζίαο, πνπ επλνεί ε πλζΥΔ. Ο ζπγρξνληζκφο 

ζπλαληάηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ιφγσ ησλ παξφκνησλ 

ζηφρσλ, σζηφζν, εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ζην πψο 

ζα αληαπνθξηζνχλ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ ζηηο δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο πλζΥΔ. 

 Αλαθνξηθά κε ην ηξίην δήηεκα, πνπ ηέζεθε ζηελ εηζαγσγή, ν ΠΟΔ δηέπεη ην 

εκπφξην ησλ θξαηψλ κειψλ θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πνιπκεξνχο εκπνξίνπ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηνλ ΠΟΔ 

επηδίσθαλ λα εληάμνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΟΔ, δηφηη απφ 

ην 2006 νη ηηκέο ζην πεηξέιαην είραλ απμεζεί, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζε πνιιέο 

νηθνλνκίεο ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ έζεζε γηα κία αθφκε θνξά 

ην δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο. Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο είλαη 

ε απνπζία ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο GATT, ιφγσ ηεο κε 

ζπκκεηνρήο πνιιψλ εμαγσγηθψλ ρσξψλ ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, ηα ζέκαηα ηνπ 

πεηξειαίνπ, ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο ζεκαζίαο, επηιχνληαλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν. 

 Σν γεγνλφο φηη ηα ζέκαηα ηεο ελέξγεηαο δελ ζπλεθηηκήζεθαλ θαηά ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο GATT είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνπζία ελεξγεηαθψλ 

ζπκθσληψλ, ζην πιαίζην ηνπ ΠΟΔ. Τπφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ε ελεξγεηαθή 

βηνκεραλία δελ δηαρσξίδεη ην εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ελέξγεηαο. Απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο δχλαηαη λα εληαρζεί θαη ζηε ΓΓΔ 

αιιά θαη ζηε ζπκθσλία γηα ηηο ππεξεζίεο. κσο, νη δχν ζπκθσλίεο δελ απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ ζπλεθηηκήζεθαλ 

δεηήκαηα, πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο θαη ησλ δχν απηψλ πλζεθψλ 

 Αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ππάξρνπλ ηνκείο, φπνπ ε 

θάιπςε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηεο πλζΥΔ είλαη πην πεξηνξηζκέλε απφ φ,ηη ζην 

πιαίζην ηνπ ΠΟΔ. Ζ πλζήθε γηα ηνλ Υάξηε Δλέξγεηαο δελ πξνβιέπεη λνκηθά 

δεζκεπηηθέο δαζκνινγηθέο δεζκεχζεηο θαη νη ζπκθσλίεο ηνπ ΠΟΔ γηα ην Δκπφξην 

Τπεξεζηψλ (GATS) θαη ηα εκπνξηθά δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (TRIPS) 
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δελ ηζρχνπλ (φκσο ειάρηζηα είλαη ηα θξάηε ηεο πλζΥΔ, πνπ δελ είλαη θαη κέιε ηνπ 

ΠΟΔ). 

 Χζηφζν, ππάξρνπλ ηνκείο ηδηαίηεξεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα, φπνπ ε πλζΥΔ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν εθηεηακέλεο δηαηάμεηο 

ζε ζρέζε κε ηνλ ΠΟΔ. Πξψηνλ, δελ ππάξρεη ζην ζχζηεκα ηνπ ΠΟΔ, ην ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ, πνπ δηαζέηεη ε πλζΥΔ. Γεχηεξνλ, ε πλζΥΔ θαιχπηεη, 

επίζεο, κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ην θξίζηκν δήηεκα ηεο δηακεηαθφκηζεο 

ελέξγεηαο. Δπηπξνζζέησο, πεξηιακβάλεη κεραληζκφ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

δηακεηαθφκηζεο ελέξγεηαο, ν νπνίνο, φκσο, δελ είλαη ιεηηνπξγηθφο. 

 ην πιαίζην απηφ, ε πλζΥΔ θαη ν ΠΟΔ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν λα 

δηαδξακαηίζνπλ. Ο Υάξηεο Δλέξγεηαο απνηειεί ηε κφλε εηδηθή ζπκθσλία, πνπ ελψ 

θαιχπηεη, φιεο ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ησλ δηεζλψλ ελεξγεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ 

ην εκπφξην θαη ηε δηακεηαθφκηζε, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ζέηεη 

ξπζκίζεηο κε πεξηερφκελν soft θαη hard law. Ζ ζπλεξγαζία ησλ δχν νξγαληζκψλ 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε, θαζφζνλ, ίζσο, λα απνηειεί ηε ιχζε γηα ηελ απειεπζέξσζε 

ησλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ. Ο ΠΟΔ έρεη, ζαθψο, ζεκαληηθά ζπκθέξνληα ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, αιιά ε ηζηνξία έρεη θαηαδείμεη φηη δελ επηδηψρζεθε ε ζαθήο 

ελζσκάησζε ηεο ελέξγεηαο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΠΟΔ. Καηαιεθηηθά, ε 

ζπλεξγαζία, κε ηζφηηκνπο φξνπο, ησλ δχν Οξγαληζκψλ απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα λα επηιπζνχλ ηα παγθφζκηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. 
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913/2010 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 680/2007 θαη (ΔΚ) 

αξηζ. 67/2010, (ΔΔ L 348 ηεο 20.12.2013, ζει. 129 - 171)  

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 1219/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2012 πνπ αθνξά ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζην πιαίζην δηκεξψλ επελδπηηθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ, (ΔΔ L 351 ηεο 20.12.2012, ζει. 40 - 46) 

 Οδεγία (ΔΚ) 2009/73/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

2003/55/ΔΚ, (ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009,  ζει. 94 - 136) 

 Οδεγία (ΔΚ) 2009/72  ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/54/ΔΚ, 

(ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009,  ζ. 55 - 93) 
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 Οδεγία (ΔΚ) 2003/87 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε πζηήκαηνο γηα ηελ Δκπνξία ησλ Γηθαησκάησλ 

Δθπνκπψλ Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, (ΔΔ L 275 ηεο 

25.10.2003 ζ. 32 - 67) 

 Απφθαζε (ΔΚ) 97/800/ΔΚ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30ήο 

Οθησβξίνπ 1997 γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηνπο, αθελφο, θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, αθεηέξνπ, (ΔΔ L 327 ηεο 

28.11.1997, ζ. 1-2) 

 Οδεγία (ΔΚ) 98/93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 1998 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 68/414/ΔΟΚ πεξί ππνρξεψζεσο δηαηεξήζεσο ελφο 

ειαρίζηνπ επηπέδνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ή/θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ απφ ηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΟΚ, (ΔΔ L 358 ηεο 31.12.1998, ζ.100 - 104) 

 Οδεγία (ΔΟΚ) 92/81 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Οθησβξίνπ 1992 γηα ηελ 

ελαξκφληζε ησλ δηαξζξψζεσλ ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο πνπ 

επηβάιινληαη ζηα πεηξειαηνεηδή, (ΔΔ L 316 ηεο 31.10.1992, ζ. 12 - 15) 

 Οδεγία (ΔΟΚ) 88/361 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ηνπλίνπ 1988 γηα ηε ζέζε ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 67 ηεο ζπλζήθεο (ΔΔ L 178 ηεο 8.7.1988, ζ. 5 - 18) 

 Οδεγία (ΔΟΚ) 68/414 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ππνρξεψζεσο δηαηεξήζεσο ελφο 

ειαρίζηνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη/ή πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ απφ ηα Κξάηε κέιε ηεο ΔΟΚ, (ΔΔ L 308 ηεο 23.12.1968, ζ. 14 - 

16)   

 Οδεγία (ΔΚ) 2008/118 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, ζρεηηθά 

κε ην γεληθφ θαζεζηψο ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 92/12/ΔΟΚ, (ΔΔ L 9 ηεο 14.1.2009, ζ. 12 - 30) 

 Οδεγία (ΔΚ) 2006/112 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε 

ην θνηλφ ζχζηεκα θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, (ΔΔ L 347, ηεο 11.12.2006, ζ. 

1 – 118) 

 Απφθαζε (ΔΚ) 94/998 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1994 ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, (ΔΔ L 380 ηεο 31/12/1994, ζ. 1 - 2)  
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 Απφθαζε (ΔΚΑΔ) 94/1067 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1994 γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο πξνζσξηλήο εθαξκνγήο ηεο ζπλζήθεο γηα ην Υάξηε 

Δλέξγεηαο κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο εμ νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, (ΔΔ L 380 ηεο 31.12.1994, ζ. 113 – 113) 

 Απφθαζε (ΔΚ) 2001/595 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2001, γηα ηε 

ζπλνκνιφγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ 

εκπνξηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ζπλζήθεο γηα ηνλ ράξηε ελέξγεηαο (ΔΔ L 209 ηεο 

2.8.2001, ζ. 32 - 32) 

 Οδεγία (ΔΟΚ) 92/82 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Οθησβξίνπ 1992 γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ ζπληειεζηψλ ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζηα 

πεηξειαηνεηδή  (ΔΔ L 316 ηεο 31.10.1992, ζ. 19 - 20) 

 Οδεγία (ΔΟΚ) 76/207 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Φεβξνπαξίνπ 1976, πεξί ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρεηξίζεσο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε απαζρφιεζε, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη πξνψζεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (ΔΔ L 39 ηεο 14.2.1976, ζ. 40 - 42) 

 Οδεγία (ΔΟΚ) 73/238 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ηνπιίνπ 1973 πεξί κέηξσλ 

πξννξηζκέλσλ λα ακβιχλνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ δπζρεξεηψλ εθνδηαζκνχ κε 

πεηξέιαην θαη πξντφληα πεηξειαίνπ (ΔΔ L 228 ηεο 16.8.1973, ζ.1 - 2) 

 Απφθαζε (ΔΟΚ) 89/147 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Φεβξνπαξίνπ 1989 γηα ηε 

ζχλαςε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

Κνηλφηεηαο αθελφο θαη ησλ ρσξψλ κεξψλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ζπλεξγαζίαο ησλ Αξαβηθψλ Κξαηψλ ηνπ Κφιπνπ (ην Κξάηνο ησλ 

Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ, ην Κξάηνο ηνπ Μπαρξέηλ, ην Βαζίιεην ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο, ην νπιηαλάην ηνπ Οκάλ, ην Κξάηνο ηνπ Καηάξ θαη ην 

Κξάηνο ηνπ Κνπβέηη) αθεηέξνπ, (ΔΔ L 54 ηεο 25.2.1989, ζ. 1-2) 

 Απφθαζε (ΔΚ) 1364/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 6εο επηεκβξίνπ 2006, γηα θαζνξηζκφ πξνζαλαηνιηζκψλ 

ζρεηηθά κε ηα δηεπξσπατθά δίθηπα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 96/391/ΔΚ θαη ηεο απφθαζεο αξηζ. 1229/2003/ΔΚ,  

(ΔΔ L 262 ηεο 22.9.2006, ζ. 1  - 23) 

 Απφθαζε (ΔΚ, ΔΚΑΥ, Δπξαηφκ) 98/181 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο 23εο επηεκβξίνπ 1997 ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε, απφ ηηο Δπξσπατθέο 

Κνηλφηεηεο, ηεο ζπλζήθεο γηα ην Υάξηε Δλέξγεηαο θαη ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ 
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Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα (ΔΔ L 69 ηεο 9.3.1998, ζει. 1 - 116) 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) 714/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην 

δίθηπν γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1228/2003 (ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009, 

ζει. 15 - 35) 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 984/2013 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 14εο Οθησβξίνπ 

2013, γηα ηε ζέζπηζε θψδηθα δηθηχνπ ζρεηηθά κε κεραληζκνχο θαηαλνκήο 

δπλακηθφηεηαο ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο αεξίνπ θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 715/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 273 ηεο 15.10.2013, ζ. 5 - 17)  

 Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (ΥΘΓ) ηεο ΔΔ, ΔΔ C 326 ηεο 26.10.2012, 

ζει 391 

 Νφκνο. 2476/1997 (ΦΔΚ Α 58/18.4.1997) Κχξσζε ηεο Σειηθήο Πξάμεο 

Γηάζθεςεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο, ηεο πλζήθεο γηα ην Υάξηε 

Δλέξγεηαο θαη ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη ηα ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

 Νφκνο 4001/2011 (ΦΔΚ Α 179/22.8.2011) Γηα ηε ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ 

Αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ, γηα Έξεπλα, Παξαγσγή θαη 

δίθηπα κεηαθνξάο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο 

 Νφκνο 3054/2002 (ΦΔΚ Α 230 2.10.2002) Οξγάλσζε ηεο αγνξάο 

πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 Νφκνο 4217/2013 (ΦΔΚ Α 267 10.12.2013) Κχξσζε πκθσλίαο 

Φηινμελνχζαο Υψξαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο TRANS 

ADRIATIC PIPELINE AG 

 Σειηθή πξάμε ηεο δηάζθεςεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Δλέξγεηαο - Γήισζε 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Υάξηε Δλέξγεηαο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 26 παξ. 3 ζηνηρείν β) ζεκείν ii) ηεο ζπλζήθεο γηα ην Υάξηε 

Δλέξγεηαο, (ΔΔ L 380 ηεο 31/12/1994 ζ. 0003 – 0023) 

 Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηνπ ΟΖΔ 
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ΙΙ. Νομοθεςύα ξενόγλωςςη 
 

 Council Regulation of 26 June 1975 on the setting of a short-term target for 

the reduction of oil consumption ΔΚ 1975 C 153/9  

 Council Resolution of 13 February 1975 concerning measures to be 

implemented to achieve the Community energy policy objectives adopted by 

the Council on 17 December 1974, ΔΚ 1975 C 153/06  

 Council Resolution of 17 December 1974 concerning Community energy 

policy objectives for 1985 EK 1075 C 153/02   

 Council Resolution of 17 December 1974 on a Community action programme 

on the rational utilization of energy ΔΚ 1975/C 153/05   

 Council Resolution of 17 September 1974 concerning a new energy policy 

strategy for the community EK 1975 C 153/02/1 

 Council Resolution of 26 June 1975 extending the powers of the Advisory 

Committee on Programme Management for 'Treatment and storage of 

radioactive waste' (direct action) and 'Management and storage of radioactive 

waste' (indirect action) ΔΚ 1975 C 153/10 

 Decision of 28 November 1979 (L/4903), Differential and more favorable 

treatment reciprocity and fuller participation of developing countries (enabling 

clause) 

 Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental 

Aspects (PEEREA) 

  Convention on the Settlement of the Investment Disputes between States and 

Nationals of other States (ICSID CONVENTION) 

 ICSID Arbitration (Additional Facility) Rules 

 Arbitration Rules Arbitration Institute of the Stocholm Chamber of  

Commerce 

 UNCITRAL Arbitration Rules,  Publishing and Library Section United 

Nations Office, Vienna 2014. 

 Energy Charter Secretariat, Decision of the Energy Charter Conference, Model 

Energy Charter Early Warning Mechanism, CCDEC 26.11.2014 
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ΝΟΜΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 
 

Ι. Νομικό τεκμηρύωςη ελληνόγλωςςη  
 

 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ζρεηηθά κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο, επίζεο θαη ζε ζρέζε κε ηξίηεο ρψξεο COM/2012/0351 ηειηθφ – 

2012 

 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ρέδην δξάζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο 

COM/2012/0722 ηειηθφ  - 2012 

 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, Δλεξγεηαθφο ράξηεο 

πνξείαο γηα ην 2050 COM/2011/0885 ηειηθφ - 2011 

 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, Δπξσπατθή ηξαηεγηθή 

γηα ηελ Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα, COM/2014/0330 ηειηθφ - 2014 

 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, Μηα Λεπθή Βίβινο γηα 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, COM(95) 682 ηειηθφ - 1995 

 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ 

ρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ ΦΠΑ, Πξνο έλα απινχζηεξν, ηζρπξφηεξν θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα ΦΠΑ COM(2010) 695 ηειηθφ - 2010 

 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, Πξνο κηα ζθαηξηθή 

Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γηεζλψλ Δπελδχζεσλ COM(2010)343 ηειηθφ - 2010 

 Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ, Οδεγφο ηεο πλήζνπο Ννκνζεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο, Οθηψβξηνο 2010 

 Γειηίν ηχπνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 18.06.2015, Ζ Δπηηξνπή δεηεί 

απφ ηα θξάηε κέιε λα πξνβνχλ ζε θαηαγγειία ησλ ελδνελσζηαθψλ δηκεξψλ 

επελδπηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη IP/15/5198 

 Γειηίν ηχπνπ  ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 19.09.2007, IP/07/1361 

 Έθζεζε ηεο 8 Φεβξνπαξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηνλ Δλεξγεηαθφ Υάξηε Πνξείαο 

γηα ην 2050, έλα κέιινλ κε ελέξγεηα (2012/2103(INI) 

 Έθην Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ πηνζεηήζεθε κε 

ηελ απφθαζε 1600/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

(ΔΔ L 242 ηεο 10.09.2002 ζ. 1-15) 
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 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, The Barcelona process, The Europe-Mediterranean 

partnership, 2
ε 

Έθδνζε Office for Official Publications of the European 

Communities, Βέιγην 2001 

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Φνξνινγία, «Η Δπξσπατθή Έλσζε κε απιά ιφγηα», 

Δθδφζεηο Δπξσπατθή Έλσζε 2015 

 Πξφηαζε νδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 

κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ εκπνξία ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ COM/2001/0581 ηειηθφ - 2001 

 πκπεξάζκαηα 7224/07 ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 7
εο

 Μαξηίνπ 2007 

 χζηαζε 2016/1318 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2016, 

ζρεηηθά κε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θηηξίσλ κε ζρεδφλ 

κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη έσο ην 2020 φια ηα λέα θηίξηα ζα είλαη θηίξηα κε ζρεδφλ 

κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο (ΔΔ L 208 ηεο 2.8.2016, ζ. 46) 

 Φήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ «Γηαθήξπμε γηα ηηο 

αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ζρεηηθά κε ηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ θξαηψλ ζχκθσλα κε ην Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ» 
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