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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Ιουνίου 2003
σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική πρόσβαση
στα συστήµατα µεταφοράς για διασυνοριακές συναλλαγές
θα πρέπει να θεσπισθούν ισότιµοι, ανταποκρινόµενοι στο
κόστος, διαφανείς και άµεσα εφαρµόσιµοι κανόνες για τη
διασυνοριακή τιµολόγηση και τον καταµερισµό του διαθέσιµου δυναµικού διασύνδεσης, οι οποίοι να λαµβάνουν υπόψη
τους τη σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµατικών διαχειριστών
δικτύου από διαρθρωτικά συγκρίσιµες περιοχές και να συµπληρώνουν τις διατάξεις της οδηγίας 96/92/ΕΚ.

(5)

Στα συµπεράσµατά του το Συµβούλιο «Ενέργεια» της 30ής
Μαΐου 2000, κάλεσε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τις
εθνικές ρυθµιστικές αρχές και διοικήσεις να εξασφαλίσουν
έγκαιρη εφαρµογή των µέτρων διαχείρισης της συµφόρησης
και, σε συνδυασµό µε τους ευρωπαϊκούς διαχειριστές των
συστηµάτων µεταφοράς (ETSO), ταχεία καθιέρωση ανθεκτικού και µακροπρόθεσµου συστήµατος τιµολόγησης που
παρέχει κατάλληλα µηνύµατα στους συντελεστές αγοράς
για το κόστος που έχει επιµερισθεί.

(6)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά του της 6ης
Ιουλίου 2000 επί της δεύτερης έκθεσης της Επιτροπής σχετικά µε την κατάσταση της ελευθέρωσης των αγορών ενέργειας, ζήτησε να καθιερωθούν συνθήκες για τη χρησιµοποίηση των δικτύων στα κράτη µέλη οι οποίες να µην εµποδίζουν τις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας
και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις για να υπερκερασθούν όλα τα υπάρχοντα εµπόδια στις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

(7)

Οι τρίτες χώρες που αποτελούν µέρος του ευρωπαϊκού
συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανόνες του παρόντος κανονισµού και τις
κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζονται δυνάµει του
παρόντος κανονισµού, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ουσιαστική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(8)

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να καθορίσει τις βασικές
αρχές όσον αφορά την τιµολόγηση και τον καταµερισµό
του δυναµικού, ενώ παράλληλα να προβλέψει τη θέσπιση
κατευθυντήριων γραµµών για τις περαιτέρω βασικές αρχές
και µεθοδολογίες, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ταχεία
προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες συνθήκες.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
τις προτάσεις της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (4), αποτέλεσε σηµαντικό βήµα για την ολοκλήρωση
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

(2)

Στη σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβώνα στις 23
και 24 Μαρτίου 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε να
επισπευσθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και
του αερίου και να επιταχυνθεί η ελευθέρωση σε αυτούς
τους τοµείς, ούτως ώστε να επιτευχθεί η πλήρης λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς εν προκειµένω.

(3)

Η δηµιουργία πραγµατικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας θα πρέπει να προωθηθεί µε εντονότερες συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επί του παρόντος δεν
είναι τόσο ανεπτυγµένες σε σύγκριση µε άλλους οικονοµικούς κλάδους.

(1) ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001, σ. 72 και ΕΕ C 227 Ε της 24.9.2002,
σ. 440.
(2) ΕΕ C 36 της 8.2.2002, σ. 10.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2002 (ΕΕ C
47E της 27.2.2003, σ. 379), κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης
Φεβρουαρίου 2003 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)
και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουνίου 2003 (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.
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(9)

Σε µια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά, στους διαχειριστές
δικτύων µεταφοράς θα πρέπει να καταβάλλεται αντιστάθµιση για το κόστος που προκύπτει ως αποτέλεσµα της
χρήσης των δικτύων τους κατά τις διασυνοριακές ροές
ηλεκτρικής ενέργειας από τους διαχειριστές των δικτύων
µεταφοράς από όπου προέρχονται οι διασυνοριακές ροές
και των δικτύων στα οποία καταλήγουν οι εν λόγω ροές.

(10)

Οι πληρωµές και τα έσοδα από τις αντισταθµίσεις µεταξύ
των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό των εθνικών τιµολογίων
δικτύου.

(11)

Το πραγµατικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται για τη
διασυνοριακή πρόσβαση στο δίκτυο µπορεί να ποικίλλει
σηµαντικά, ανάλογα µε τους εµπλεκόµενους διαχειριστές
δικτύων µεταφοράς και λόγω των διαφορών της διάρθρωσης
των τιµολογίων που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη. Κατά
συνέπεια, απαιτείται κάποιος βαθµός εναρµόνισης ώστε να
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στο εµπόριο.

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Θα πρέπει να είναι δυνατή η αντιµετώπιση των προβληµάτων συµφόρησης κατά διάφορους τρόπους, εφόσον οι χρησιµοποιούµενες µεθοδολογίες παρέχουν τα κατάλληλα οικονοµικά µηνύµατα στους διαχειριστές δικτύων µεταφοράς
και τους συντελεστές της αγοράς και βασίζονται στους
µηχανισµούς της αγοράς.

(18)

Για να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες οι οποίες να
καθιστούν δυνατή την έγκριση από την Επιτροπή, αποφάσεων και κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά, µεταξύ
άλλων, την τιµολόγηση και τον καταµερισµό δυναµικού,
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συµµετοχή των ρυθµιστικών
αρχών των κρατών µελών σε αυτή τη διαδικασία, ενδεχοµένως µέσω του ευρωπαϊκού φορέα τους. Οι ρυθµιστικές
αρχές, από κοινού µε άλλες αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών, καλούνται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο όσον
αφορά τη συµβολή στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

(19)

Τα κράτη µέλη και οι αρµόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να
υποχρεούνται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στην
Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να χειρίζεται εµπιστευτικά
τις πληροφορίες αυτές. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητά σχετικές πληροφορίες
απευθείας από τις οικείες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση
ότι ενηµερώνονται οι αρµόδιες εθνικές αρχές.

(20)

Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη
συµµόρφωση προς τους κανόνες που περιέχονται στον
παρόντα κανονισµό και τις κατευθυντήριες γραµµές που
θεσπίζονται µε βάση τον παρόντα κανονισµό.

(21)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίζουν κανόνες για τις
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων του παρόντος κανονισµού και να εξασφαλίζουν
την εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

(22)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης,
δηλαδή η καθιέρωση εναρµονισµένου πλαισίου για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, δεν µπορεί να
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται,
συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της
δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου
αυτού.

(23)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

Θα απαιτηθεί ένα κατάλληλο σύστηµα µακροπρόθεσµων
σηµάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή ότι το ύψος των τελών πρόσβασης στο
δίκτυο θα πρέπει να αντανακλά την ισορροπία παραγωγής
και κατανάλωσης της συγκεκριµένης περιοχής, βάσει της
διαφοροποίησης των επιβαρύνσεων των παραγωγών ή/και
των καταναλωτών για την πρόσβαση στο δίκτυο.

∆εν ενδείκνυται η εφαρµογή τιµών εξαρτώµενων από την
απόσταση ή, εφόσον λειτουργούν τα κατάλληλα σήµατα
γεωγραφικής διαφοροποίησης, ειδικών τιµολογίων µόνον για
τους εξαγωγείς ή εισαγωγείς, τα οποία προστίθενται στα
γενικά τέλη που καταβάλλονται για πρόσβαση στο εθνικό
δίκτυο.

Προϋπόθεση για την ύπαρξη πραγµατικού ανταγωνισµού
στην εσωτερική αγορά είναι η επιβολή αµερόληπτων και
διαφανών τελών για τη χρήση δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων των γραµµών διασύνδεσης, στο δίκτυο µεταφοράς. Στις
γραµµές αυτές, θα πρέπει να προσφέρεται το µέγιστο δυναµικό που πληροί τα πρότυπα ασφαλείας για την ασφαλή
λειτουργία των δικτύων.

Τα πρότυπα ασφάλειας, λειτουργίας και προγραµµατισµού
που χρησιµοποιούν οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς στα
κράτη µέλη είναι σηµαντικό να µην οδηγούν σε στρέβλωση
του ανταγωνισµού. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για τους συντελεστές της αγοράς όσον αφορά το διαθέσιµο δυναµικό µεταφοράς καθώς και τα πρότυπα ασφαλείας, προγραµµατισµού και λειτουργίας που επηρεάζουν
το διαθέσιµο δυναµικό µεταφοράς.

Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για τη χρήση των εσόδων
που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες διαχείρισης της συµφόρησης, εκτός εάν ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της οικείας
γραµµής διασύνδεσης δικαιολογεί την εξαίρεση από την
εφαρµογή των εν λόγω κανόνων.

15.7.2003

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός δίκαιων
κανόνων για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας
και, κατά συνέπεια, η ενίσχυση του ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών και περιφερειακών αγορών. Προς τούτο,
απαιτείται η θέσπιση µηχανισµού αντισταθµίσεων για τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και εναρµονισµένων αρχών για
τα διασυνοριακά τέλη µεταφοράς καθώς και ο καταµερισµός του
διαθέσιµου δυναµικού των διασυνδέσεων µεταξύ των εθνικών
δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 2
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δ) ως «δηλωθείσα εξαγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η αποστολή ηλεκτρικής ενέργειας σε κάποιο κράτος µέλος, βάσει
συµβατικής συµφωνίας σύµφωνα µε την οποία ταυτόχρονη
αντίστοιχη απορρόφηση («δηλωθείσα εισαγωγή») ηλεκτρικής
ενέργειας συντελείται σε άλλο κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα·

ε) ως «δηλωθείσα διαµετακόµιση» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η
περίσταση κατά την οποία υπάρχει «δηλωθείσα εξαγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας και όπου στην καθορισθείσα οδό για τη
συναλλαγή εµπλέκεται χώρα στην οποία ούτε αποστέλλεται
ούτε αντιστοίχως απορροφάται ταυτοχρόνως η ηλεκτρική ενέργεια·

στ) ως «δηλωθείσα εισαγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας σε κράτος µέλος ή τρίτη χώρα
ταυτόχρονα µε την αποστολή ηλεκτρικής ενέργειας («δηλωθείσα εξαγωγή») σε άλλο κράτος µέλος·

Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ (1) µε
εξαίρεση τον ορισµό της «γραµµής διασύνδεσης», ο οποίος αντικαθίσταται ως εξής:

ζ) ως «νέα γραµµή διασύνδεσης» νοείται η γραµµή διασύνδεσης
που δεν έχει ολοκληρωθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος κανονισµού·

Άρθρο 3
Ως «γραµµή διασύνδεσης» νοείται µια γραµµή µεταφοράς που διασχίζει ή γεφυρώνει σύνορο µεταξύ κρατών µελών και η οποία συνδέει τα εθνικά δίκτυα µεταφοράς των κρατών µελών.
2.

Μηχανισµός αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών δικτύων
µεταφοράς

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισµοί:

α) ως «ρυθµιστικές αρχές» νοούνται οι ρυθµιστικές αρχές που
αναφέρονται στο άρθρο 23, παράγραφος 1 της οδηγίας
2003/54/ΕΚ·
β) ως «διασυνοριακή ροή» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η φυσική
ροή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο µεταφοράς ενός κράτους
µέλους, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα της δραστηριότητας
παραγωγών ή/και καταναλωτών εκτός του εν λόγω κράτους
µέλους στο δίκτυο µεταφοράς του. Εάν τα δίκτυα µεταφοράς
δύο ή περισσότερων κρατών µελών αποτελούν τµήµα, εν όλω
ή εν µέρει, ενιαίας ενότητας ελέγχου οι για τους σκοπούς και
µόνον του µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών
δικτύων µεταφοράς (∆ΣΜ) που αναφέρεται στο άρθρο 3 η ενότητα ελέγχου ως σύνολο θεωρείται ότι αποτελεί τµήµα του
δικτύου µεταφοράς ενός εκ των ενδιαφερόµενων κρατών
µελών, ώστε να αποφεύγεται οι ροές που περνούν µέσα από
τις ενότητες ελέγχου να θεωρούνται διασυνοριακές ροές και
να οδηγούν στην καταβολή αντισταθµίσεων, δυνάµει του
άρθρου 3. Οι ρυθµιστικές αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών
µελών µπορούν να αποφασίζουν ποιό από τα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη είναι εκείνο του οποίου η ενότητα ελέγχου θεωρείται ότι αποτελεί µέρος στο σύνολό της·
γ) ως «συµφόρηση» νοείται η κατάσταση κατά την οποία η
γραµµή διασύνδεσης που συνδέει εθνικά δίκτυα µεταφοράς δεν
είναι σε θέση να διεκπεραιώνει όλες τις φυσικές ροές που προκύπτουν από διεθνείς συναλλαγές που ζητούν οι συµµετέχοντες στην αγορά, λόγω ελλιπούς δυναµικού των γραµµών
διασύνδεσης ή/και των εµπλεκόµενων εθνικών δικτύων µεταφοράς·
(1) Βλέπε σελίδα 37 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

1.
Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς εισπράττουν αντιστάθµιση για το κόστος που προκύπτει λόγω των διασυνοριακών ροών
ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των δικτύων τους.

2.
Η αντιστάθµιση της παραγράφου 1 καταβάλλεται από τους
διαχειριστές των εθνικών δικτύων µεταφοράς από τα οποία πηγάζουν και των συστηµάτων στα οποία καταλήγουν οι διασυνοριακές
ροές.

3.
Οι αντισταθµίσεις καταβάλλονται σε τακτική βάση για συγκεκριµένο παρελθόν χρονικό διάστηµα. Τυχόν αντισταθµίσεις που
καταβλήθηκαν προσαρµόζονται, κατά περίπτωση, εκ των υστέρων
ώστε να ανταποκρίνονται στο κόστος που προκύπτει πραγµατικά.

Το πρώτο χρονικό διάστηµα για το οποίο καταβάλλονται αντισταθµίσεις καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται
στο άρθρο 8.

4.
Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, αποφασίζει σχετικά µε τα
ποσά αντιστάθµισης που πρέπει να καταβληθούν.

5.
Το µέγεθος των µέσω των δικτύων διασυνοριακών ροών και
το µέγεθος των διασυνοριακών ροών, οι οποίες ορίζεται ότι πηγάζουν από τα εθνικά δίκτυα µεταφοράς ή/και καταλήγουν σε αυτά,
καθορίζονται µε βάση τις φυσικές ροές ηλεκτρικής ενέργειας που
µετρούνται πράγµατι επί συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
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6.
Το κόστος που προκύπτει λόγω των µέσω του δικτύου διασυνοριακών ροών καθορίζεται µε βάση το µελλοντικό µακροπρόθεσµο µέσο οριακό κόστος, ενώ λαµβάνονται υπόψη οι απώλειες, οι
επενδύσεις για νέες υποδοµές και η προσήκουσα αναλογία του
κόστους των υφιστάµενων υποδοµών, εφόσον οι υποδοµές χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά διασυνοριακών ροών, λαµβανοµένης
ιδίως υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασµού.
Κατά τον καθορισµό του κόστους που προκύπτει, πρέπει να χρησιµοποιούνται αναγνωρισµένες τυποποιηµένες µεθοδολογίες υπολογισµού του κόστους. Τα κέρδη που προκύπτουν από κάποιο δίκτυο
λόγω των µέσω αυτού διασυνοριακών ροών πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη για τη µείωση της λαµβανόµενης αντιστάθµισης.
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τους καταναλωτές εφαρµόζονται ανεξαρτήτως της χώρας προορισµού και της χώρας προέλευσης, αντίστοιχα, της ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τη συναφθείσα εµπορική σύµβαση, αλλά µε την
επιφύλαξη των τελών που επιβάλλονται επί των δηλωθεισών εξαγωγών και δηλωθεισών εισαγωγών που προκύπτουν λόγω της διαχείρισης της συµφόρησης που αναφέρεται στο άρθρο 6.
5.
∆εν επιβάλλεται ειδικό τέλος δικτύου σε µεµονωµένες συναλλαγές για δηλωθείσα διαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 5

Άρθρο 4
Τέλη πρόσβασης στα δίκτυα

1.
Τα τέλη που εφαρµόζουν οι διαχειριστές δικτύου για την
πρόσβαση στα δίκτυα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια, να λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη ασφάλειας των δικτύων και να αντανακλούν το πραγµατικό κόστος που προκύπτει στο βαθµό που αντιστοιχεί στο κόστος αποτελεσµατικού και διαρθρωτικά συγκρίσιµου
διαχειριστή δικτύου και να εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις. Τα τέλη
αυτά δεν πρέπει να εξαρτώνται από την απόσταση.

2.
Οι παραγωγοί και οι καταναλωτές («φορτίο») επιτρέπεται να
επιβαρύνονται για την πρόσβαση στα δίκτυα. Το µερίδιο του συνολικού ποσού των τελών δικτύου µε το οποίο επιβαρύνονται οι
παραγωγοί πρέπει να είναι χαµηλότερο από το µερίδιο µε το οποίο
επιβαρύνονται οι καταναλωτές, εφόσον καλύπτεται η ανάγκη
κατάλληλων και αποτελεσµατικών σηµάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης. Ανάλογα µε την περίπτωση, το επίπεδο των τιµολογίων
που ισχύουν για τους παραγωγούς ή/και τους καταναλωτές παρέχει
σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
λαµβάνει υπόψη το µέγεθος των απωλειών δικτύου και τη συµφόρηση που προκαλούνται και το κόστος επένδυσης για τις υποδοµές. Αυτό δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να παρέχουν σήµατα
γεωγραφικής διαφοροποίησης στην επικράτειά τους ή να εφαρµόζουν µηχανισµούς που να εξασφαλίζουν ότι τα τέλη πρόσβασης
στο δίκτυο που βαρύνουν τους καταναλωτές («φορτίο») είναι ενιαία
σε ολόκληρη την επικράτειά τους.

3.
Κατά τον καθορισµό των τελών πρόσβασης στο δίκτυο λαµβάνονται υπόψη τα εξής:

— οι πληρωµές και οι εισπράξεις που προκύπτουν µε βάση το
µηχανισµό αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών δικτύων µεταφοράς,

Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη δυνατότητα
διασύνδεσης
1.
Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς συγκροτούν µηχανισµούς
συντονισµού και ανταλλαγής πληροφοριών για να διασφαλίζεται η
ασφάλεια των δικτύων στο πλαίσιο της διαχείρισης συµφόρησης.
2.
Τα πρότυπα ασφάλειας, λειτουργίας και προγραµµατισµού
που χρησιµοποιούν οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δηµοσιεύονται. Η δηµοσίευση περιλαµβάνει γενικό σχέδιο για τον υπολογισµό του συνολικού δυναµικού µεταφοράς και του περιθωρίου
αξιοπιστίας της µεταφοράς, µε βάση τις ηλεκτρικές και φυσικές
ιδιότητες του δικτύου. Τα γενικά αυτά σχέδια υπόκεινται στην
έγκριση των ρυθµιστικών αρχών.
3.
Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δηµοσιεύουν κατά προσέγγιση υπολογισµούς της διαθέσιµης δυναµικότητας µεταφοράς
για κάθε ηµέρα, αναφέροντας και το τυχόν διαθέσιµο δυναµικό
που έχει ήδη δεσµευθεί. Τα στοιχεία αυτά δηµοσιεύονται σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή πριν από την ηµέρα της µεταφοράς και
περιλαµβάνουν, οπωσδήποτε, εκτιµήσεις για την επόµενη εβδοµάδα
και τον επόµενο µήνα, καθώς και την ποσοτική ένδειξη για την
αναµενόµενη αξιοπιστία του διαθέσιµου δυναµικού.

Άρθρο 6
Γενικές αρχές διαχείρισης συµφόρησης
1.
Τα προβλήµατα συµφόρησης δικτύου αντιµετωπίζονται µε
λύσεις οι οποίες δεν συνιστούν διακριτική µεταχείριση, βασίζονται
στην αγορά και δίνουν αποτελεσµατικά οικονοµικά µηνύµατα
στους συντελεστές της αγοράς και τους εµπλεκόµενους διαχειριστές δικτύων µεταφοράς. Τα προβλήµατα συµφόρησης δικτύου επιλύονται κατά προτίµηση µε µεθοδολογίες που δεν βασίζονται στις
συναλλαγές, δηλαδή µεθοδολογίες που δεν προϋποθέτουν την επιλογή µεταξύ συµβάσεων µε διαφορετικούς συντελεστές της
αγοράς.

— τα ποσά που όντως καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν, καθώς
και όλες οι αναµενόµενες για µελλοντικές χρονικές περιόδους
πληρωµές, που υπολογίζονται µε βάση παρελθούσες χρονικές
περιόδους.

2.
∆ιαδικασίες περικοπής των συναλλαγών χρησιµοποιούνται
µόνον σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όταν ο διαχειριστής
δικτύων µεταφοράς πρέπει να ενεργεί επειγόντως και δεν είναι
δυνατή η αναδιανοµή ή αντίρροπη συναλλαγή των ροών. Οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να εφαρµόζονται κατά τρόπο που να συνιστά διακριτική µεταχείριση.

4.
Εφόσον λειτουργούν κατάλληλα και αποτελεσµατικά σήµατα
γεωγραφικής διαφοροποίησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, τα
τέλη πρόσβασης στα δίκτυα που ισχύουν για τους παραγωγούς και

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι συντελεστές της
αγοράς στους οποίους έχει επιµερισθεί δυναµικό αποζηµιώνονται
για οποιαδήποτε περικοπή.
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3.
Το µέγιστο δυναµικό των διασυνδέσεων ή/και των δικτύων
µεταφοράς που έχουν επιπτώσεις στις διασυνοριακές ροές διατίθεται στους συµµετέχοντες στην αγορά που πληρούν τα πρότυπα
ασφάλειας για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου.
4.
Οι συµµετέχοντες στην αγορά πληροφορούν τους εµπλεκόµενους διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς σε εύλογο χρόνο πριν
από την αντίστοιχη περίοδο δραστηριοτήτων κατά πόσον προτίθενται να εκµεταλλευθούν το επιµεριζόµενο δυναµικό. Το τυχόν
αχρησιµοποίητο επιµερισθέν δυναµικό διατίθεται εκ νέου στην
αγορά, µε τρόπο ανοικτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις.
5.
Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς συµψηφίζουν, στο βαθµό
που είναι τεχνικώς δυνατόν, το δυναµικό που απαιτείται για ροές
ηλεκτρικής ενέργειας κατά αντίθετη κατεύθυνση σε συµφορηµένη
γραµµή διασύνδεσης ούτως ώστε η γραµµή αυτή να χρησιµοποιηθεί µε το µέγιστο δυναµικό της. Εφόσον λαµβάνεται πλήρως
υπόψη η ασφάλεια του δικτύου, δεν απορρίπτονται συναλλαγές οι
οποίες µειώνουν τη συµφόρηση.
6.
Τυχόν έσοδα που προκύπτουν από τον επιµερισµό διασύνδεσης χρησιµοποιούνται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:
α) για να εξασφαλίζεται η πραγµατική διαθεσιµότητα του επιµερισθέντος δυναµικού·
β) για επενδύσεις στο δίκτυο ώστε να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η
δυνατότητα διασύνδεσης·
γ) ως εισόδηµα, το οποίο λαµβάνουν υπόψη οι ρυθµιστικές αρχές
όταν εγκρίνουν τη µέθοδο υπολογισµού των τιµολογίων του
δικτύου, ή/και για να εκτιµήσουν εάν τα τιµολόγια θα πρέπει
να τροποποιηθούν.

Άρθρο 7
Νέες γραµµές διασύνδεσης
1.
Οι νέες γραµµές διασύνδεσης συνεχούς ρεύµατος είναι δυνατόν, κατόπιν αιτήσεως, να εξαιρούνται από τις διατάξεις του
άρθρου 6 παράγραφος 6, του παρόντος κανονισµού καθώς και του
άρθρου 20 και του άρθρου 23, παράγραφοι 2, 3 και 4 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, µε τους ακόλουθους όρους:
α) η επένδυση αυξάνει τον ανταγωνισµό όσον αφορά την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας·
β) ο βαθµός κινδύνου που συνδέεται µε µια επένδυση είναι
τέτοιος που η επένδυση µπορεί γίνει µόνο εφόσον χορηγείται
εξαίρεση·
γ) η γραµµή διασύνδεσης πρέπει να αποτελεί ιδιοκτησία φυσικού
ή νοµικού προσώπου διαφορετικού, τουλάχιστον ως προς τη
νοµική του µορφή, από τους διαχειριστές δικτύων στα δίκτυα
των οποίων θα δηµιουργηθεί η γραµµή διασύνδεσης·
δ) εισπράττονται τέλη από τους χρήστες της εν λόγω γραµµής
διασύνδεσης·
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ε) από το µερικό άνοιγµα της αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο
19 της οδηγίας 96/92/ΕΚ δεν έχει ανακτηθεί κανένα ποσοστό
του κεφαλαίου ή του λειτουργικού κόστους της γραµµής διασύνδεσης από οποιαδήποτε συνιστώσα των τελών που καταβάλλονται για τη χρήση των δικτύων µεταφοράς ή διανοµής τα
οποία συνδέονται από τη γραµµή διασύνδεσης·
στ) η απαλλαγή δεν αποβαίνει εις βάρος του ανταγωνισµού ή της
αποτελεσµατικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή της αποτελεσµατικής λειτουργίας του
ελεγχόµενου δικτύου µε το οποίο συνδέεται η γραµµή διασύνδεσης.
2.
Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε γραµµές διασύνδεσης εναλλασσόµενου ρεύµατος, υπό
τον όρο ότι το κόστος και οι κίνδυνοι της συγκεκριµένης επένδυσης είναι ιδιαίτερα υψηλά σε σύγκριση µε το κόστος και τους
κινδύνους που διαπιστώνονται συνήθως κατά τη διασύνδεση δύο
γειτονικών εθνικών δικτύων µεταφοράς µε γραµµή διασύνδεσης
εναλλασσόµενου ρεύµατος.
3.
Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και για τις σηµαντικές αυξήσεις δυναµικού σε υφιστάµενες γραµµές διασύνδεσης.
4. α) Η ρυθµιστική αρχή δύναται, κατά περίπτωση, να αποφασίζει για την εξαίρεση που αναφέρεται στις παραγράφους 1
και 2. Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν
ότι οι ρυθµιστικές αρχές υποβάλλουν, για τυπική απόφαση, στο αρµόδιο όργανο του κράτους µέλους τη γνώµη
τους σχετικά µε την αίτηση εξαίρεσης. Η γνώµη αυτή
δηµοσιεύεται µαζί µε την απόφαση.
β) i)

Η εξαίρεση µπορεί να καλύπτει το σύνολο ή µέρος
του δυναµικού της νέας γραµµής διασύνδεσης ή της
υφιστάµενης γραµµής διασύνδεσης µε σηµαντικά αυξηµένο δυναµικό.

ii) Κατά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής,
λαµβάνεται κατά περίπτωση υπόψη η ανάγκη να επιβληθούν όροι όσον αφορά τη διάρκεια της απαλλαγής
και την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στη γραµµή διασύνδεσης.
iii) Κατά τη λήψη της απόφασης για τους όρους των
σηµείων i) και ii) λαµβάνεται ιδίως υπόψη το δηµιουργηθέν πρόσθετο δυναµικό, ο αναµενόµενος χρονικός
ορίζοντας του έργου και οι εθνικές συνθήκες.
γ) Η αρµόδια αρχή, όταν χορηγεί µια εξαίρεση δύναται να
εγκρίνει ή να καθορίζει τους κανόνες ή/και µηχανισµούς
σχετικά µε τη διαχείριση και τον επιµερισµό του δυναµικού.
δ) Η απόφαση για την εξαίρεση, συµπεριλαµβανοµένων των
τυχόν όρων που αναφέρονται στο στοιχείο β), αιτιολογείται δεόντως και δηµοσιεύεται.
ε) Κάθε απόφαση εξαίρεσης λαµβάνεται κατόπιν διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ή τις ενδιαφερόµενες ρυθµιστικές αρχές.
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5.
Η απόφαση της εξαίρεσης κοινοποιείται αµελλητί από την
αρµόδια αρχή στην Επιτροπή, µαζί µε όλες τις σχετικές µε την
απόφαση πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να υποβάλλονται στην Επιτροπή µε οµαδοποιηµένη µορφή, ώστε να της επιτρέψουν να καταλήξει σε δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση.

15.7.2003

αντισταθµίσεις για διασυνοριακές ροές, µεταξύ άλλων όσον
αφορά τον καταµερισµό µεταξύ των διαχειριστών εθνικών
δικτύων µεταφοράς από τα οποία πηγάζουν οι διασυνοριακές
ροές και των δικτύων όπου οι ροές αυτές καταλήγουν, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2·

Ειδικότερα, οι πληροφορίες περιέχουν:
— τους λεπτοµερείς λόγους βάσει των οποίων η ρυθµιστική αρχή
ή το κράτος µέλος χορήγησε την εξαίρεση, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών πληροφοριών που δικαιολογούν την
ανάγκη εξαίρεσης,
— την ανάλυση που επιχειρήθηκε για την επίδραση που θα έχει η
χορήγηση της εξαίρεσης στον ανταγωνισµό και στην αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
— αιτιολόγηση για το χρονικό διάστηµα και το µερίδιο του συνολικού δυναµικού της εν λόγω γραµµής διασύνδεσης για τα
οποία χορηγείται η εξαίρεση,

β) λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία πληρωµής που πρέπει
να ακολουθείται, καθώς και καθορισµό του πρώτου χρονικού
διαστήµατος για το οποίο πρέπει να καταβάλλεται αντιστάθµιση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο·

γ) λεπτοµέρειες των µεθοδολογιών καθορισµού των µέσω του
δικτύου διασυνοριακών ροών για τις οποίες οφείλεται αποζηµίωση βάσει του άρθρου 3, από άποψη τόσο της ποσότητας
όσο και του τύπου των ροών, και καθορισµού του µεγέθους
των εν λόγω ροών οι οποίες λογίζεται ότι πηγάζουν ή/και
καταλήγουν στα εθνικά δίκτυα µεταφοράς των µεµονωµένων
κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 5·

— το αποτέλεσµα της διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη ή τις ενδιαφερόµενες ρυθµιστικές αρχές.

δ) λεπτοµέρειες της µεθοδολογίας καθορισµού του κόστους και
του κέρδους που προκύπτει λόγω των µέσω του δικτύου διασυνοριακών ροών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 6·

Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόµενη ρυθµιστική
αρχή ή το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος την τροποποίηση ή την
ανάκληση της απόφασης µε την οποία χορηγείται εξαίρεση, εντός
δύο µηνών από την παραλαβή της σχετικής κοινοποίησης. Η προθεσµία των δύο µηνών µπορεί να παρατείνεται κατά έναν επιπλέον
µήνα, εάν η Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

ε) λεπτοµέρειες της µεταχείρισης των ροών ηλεκτρικής ενέργειας
που πηγάζουν από ή καταλήγουν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου στο πλαίσιο του µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ των ∆ΣΜ·

Εάν η ενδιαφερόµενη ρυθµιστική αρχή ή το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος δεν συµµορφωθεί µε το αίτηµα εντός προθεσµίας τεσσάρων
εβδοµάδων, η τελική απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 3.
Η Επιτροπή διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Άρθρο 8
Κατευθυντήριες γραµµές
1.
Εάν συντρέχει περίπτωση, η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, θεσπίζει και τροποποιεί κατευθυντήριες γραµµές για τα θέµατα που απαριθµούνται
στις παραγράφους 2 και 3 και αφορούν το µηχανισµό αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών δικτύων µεταφοράς, σύµφωνα µε τις
αρχές που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4. Η Επιτροπή, όταν θεσπίζει
για πρώτη φορά αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές, µεριµνά ώστε
να καλύπτουν µε ένα µόνο σχέδιο µέτρου τουλάχιστον τα θέµατα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και δ) και στην
παράγραφο 3.
2.

στ) συµµετοχή των εθνικών δικτύων που είναι διασυνδεδεµένα µε
γραµµές συνεχούς ρεύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 3.

3.
Στις κατευθυντήριες γραµµές καθορίζονται επίσης οι προσήκοντες κανόνες οι οποίοι οδηγούν στην προοδευτική εναρµόνιση
των αρχών στις οποίες βασίζεται ο καθορισµός τελών που ισχύουν
για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές (φορτίο) δυνάµει των
εθνικών τιµολογίων, στα οποία περιλαµβάνεται η επίπτωση του
εσωτερικού µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ των ∆ΣΜ στα εθνικά
τέλη δικτύου και τα κατάλληλα και αποτελεσµατικά σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης, σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται
στο άρθρο 4.

Οι κατευθυντήριες γραµµές προβλέπουν επίσης κατάλληλα και
αποτελεσµατικά εναρµονισµένα σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τυχόν εναρµόνιση ως προς το θέµα αυτό δεν εµποδίζει τα κράτη
µέλη να εφαρµόζουν µηχανισµούς ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα
τέλη πρόσβασης στο δίκτυο που βαρύνουν τους καταναλωτές
(φορτίο) είναι συγκρίσιµα σε ολόκληρη την επικράτειά τους.

Οι κατευθυντήριες γραµµές ορίζουν:

α) λεπτοµέρειες σχετικά µε την διαδικασία καθορισµού των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς που οφείλουν να καταβάλλουν

4.
Εάν συντρέχει περίπτωση, η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2 τροποποιεί τις
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κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση και τον επιµερισµό του
διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς των διασυνδέσεων µεταξύ εθνικών συστηµάτων που ορίζονται στο παράρτηµα, σύµφωνα µε τις
αρχές που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, προκειµένου ειδικότερα να περιληφθούν αναλυτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά
µε όλες τις µεθοδολογίες επιµερισµού του δυναµικού που εφαρµόζονται στην πράξη και προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι µηχανισµοί διαχείρισης της συµφόρησης εξελίσσονται κατά τρόπο συµβατό προς τους στόχους της εσωτερικής αγοράς. Εάν συντρέχει
περίπτωση, στο πλαίσιο αυτών των τροποποιήσεων ορίζονται κοινοί
κανόνες σχετικά µε ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας
για τη χρήση και την εκµετάλλευση δικτύου, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγραφος 2.
Κατά τη θέσπιση ή τροποποίηση των κατευθυντήριων γραµµών, η
Επιτροπή µεριµνά ώστε να παρέχουν τον ελάχιστο βαθµό εναρµόνισης που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων του παρόντος
κανονισµού και να µην υπερβαίνουν το απολύτως αναγκαίο.
Κατά τη θέσπιση ή τροποποίηση των κατευθυντήριων γραµµών, η
Επιτροπή προσδιορίζει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί όσον αφορά
τη συµµόρφωση των κανόνων τρίτων χωρών, οι οποίες αποτελούν
µέρος του ευρωπαϊκού συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας, προς τις
εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές.
Άρθρο 9
Ρυθµιστικές αρχές
Οι ρυθµιστικές αρχές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τον παρόντα κανονισµό και προς
τις κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο
8. Εφόσον ενδείκνυται για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος
κανονισµού, οι ρυθµιστικές αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους
καθώς και µε την Επιτροπή.
Άρθρο 10
Παροχή πληροφοριών και εχεµύθεια
1.
Τα κράτη µέλη και οι ρυθµιστικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται
για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του
άρθρου 8.
Συγκεκριµένα, για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και
6, οι ρυθµιστικές αρχές παρέχουν, σε τακτική βάση, πληροφορίες
σχετικά µε το κόστος που πραγµατικά προκύπτει για τους εθνικούς
διαχειριστές δικτύων µεταφοράς, καθώς και τα δεδοµένα και κάθε
άλλη σχετική πληροφορία που αφορούν τις πραγµατικές ροές στα
δίκτυα των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς και το κόστος του
δικτύου.
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Όταν η Επιτροπή αποστέλλει αίτηµα µε το οποίο ζητά πληροφορίες από επιχείρηση, διαβιβάζει ταυτοχρόνως αντίγραφο του αιτήµατός της στις ρυθµιστικές αρχές του κράτους µέλους στο έδαφος
του οποίου ευρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.
3.
Στο αίτηµά της για παροχή πληροφοριών, η Επιτροπή αναφέρει τη νοµική βάση του αιτήµατος, την προθεσµία εντός της οποίας
πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες, το σκοπό του αιτήµατος,
καθώς και τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 για την παροχή εσφαλµένων, ελλιπών ή παραπλανητικών
πληροφοριών. Η Επιτροπή καθορίζει εύλογο χρονικό διάστηµα,
λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των απαιτούµενων πληροφοριών και τον επείγοντα χαρακτήρα µε τον οποίο ζητούνται οι
πληροφορίες.
4.
Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή οι εκπρόσωποί τους και, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, τα πρόσωπα που είναι εκ του νόµου
ή εκ του καταστατικού τους εξουσιοδοτηµένα να τις εκπροσωπούν,
παρέχουν τις αιτούµενες πληροφορίες. Οι δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο δικηγόροι επιτρέπεται να παρέχουν τις πληροφορίες
εξ ονόµατος των πελατών τους, οπότε οι πελάτες φέρουν την απόλυτη ευθύνη εάν οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι ελλιπείς,
εσφαλµένες ή παραπλανητικές.
5.
Σε περίπτωση που µια επιχείρηση δεν παρέχει τις αιτούµενες
πληροφορίες εντός της προθεσµίας που καθορίσθηκε από την Επιτροπή ή παρέχει ελλιπείς πληροφορίες, η Επιτροπή µπορεί να απαιτεί, µε απόφασή της, την παροχή των πληροφοριών. Στην απόφαση
καθορίζονται οι πληροφορίες που απαιτούνται και ορίζεται εύλογη
προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν. Στην απόφαση
αναφέρονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. Στην απόφαση αναφέρεται επίσης το δικαίωµα προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η Επιτροπή αποστέλλει ταυτοχρόνως αντίγραφο της απόφασής της
στις ρυθµιστικές αρχές του κράτους µέλους στο έδαφος του
οποίου βρίσκεται η κατοικία του προσώπου ή η έδρα της επιχείρησης.
6.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται δυνάµει του παρόντος
κανονισµού, χρησιµοποιούνται µόνον για τους σκοπούς του
άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 8.
Η Επιτροπή δεν δηµοσιοποιεί πληροφορίες που κατέχει σύµφωνα
µε τον παρόντα κανονισµό, εφόσον διέπονται από την υποχρέωση
τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου.

Άρθρο 11

Η Επιτροπή καθορίζει εύλογο χρονικό διάστηµα, εντός του οποίου
πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες, λαµβάνοντας υπόψη την
πολυπλοκότητα των απαιτούµενων πληροφοριών και τον επείγοντα
χαρακτήρα µε τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες.

∆ικαίωµα των κρατών µελών να προβλέπουν λεπτοµερέστερα
µέτρα

2.
Εάν το αρµόδιο κράτος µέλος ή η ρυθµιστική αρχή δεν παρέχει αυτές τις πληροφορίες εντός της ταχθείσας προθεσµίας σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει όλες
τις απαραίτητες για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 4
και του άρθρου 8 πληροφορίες, απευθείας από τις εµπλεκόµενες
επιχειρήσεις.

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να
διατηρούν σε ισχύ ή να θεσπίζουν µέτρα τα οποία περιέχουν
λεπτοµερέστερες διατάξεις από εκείνες που καθορίζονται στον
παρόντα κανονισµό και στις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο άρθρο 8.
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Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.

Άρθρο 12
Κυρώσεις
1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη µέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα
τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η εφαρµογή τους. Οι
προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις
αυτές στην Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο και
κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους.
2.
Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να επιβάλλει στις επιχειρήσεις πρόστιµα που δεν υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού
κύκλου εργασιών κατά την προηγούµενη χρήση, στις περιπτώσεις
που, εκ προθέσεως ή εξ αµελείας, παρέχουν εσφαλµένες, ελλιπείς ή
παραπλανητικές πληροφορίες κατόπιν αιτήµατος που υποβλήθηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3, ή εάν δεν ανταποκριθούν
σε αίτηµα παροχής πληροφοριών εντός της προθεσµίας που ορίσθηκε µε απόφαση εκδοθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 5.
Κατά τον καθορισµό του ύψους του προστίµου, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της µη συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου.
3.
Οι κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 και οι
αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δεν
έχουν ποινικό χαρακτήρα.

3.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 14
Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση του παρόντος κανονισµού.
Υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, το
αργότερο τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, έκθεση για την αποκτηθείσα πείρα κατά την εφαρµογή του.
Στην έκθεση εξετάζεται ιδίως κατά πόσον ο κανονισµός έχει αποδειχθεί επαρκής ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας αντιµετωπίζουν όρους πρόσβασης στο
δίκτυο που δεν εισάγουν διακρίσεις και εκφράζουν το συναφές
κόστος, προκειµένου να συµβάλλουν στις επιλογές των καταναλωτών σε µια ορθώς λειτουργούσα εσωτερική αγορά και στην µακροπρόθεσµη ασφάλεια του εφοδιασµού, καθώς και κατά πόσον έχουν
καθιερωθεί αποτελεσµατικά σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης.
Εάν κριθεί αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από τις κατάλληλες
προτάσεις ή/και συστάσεις.

Άρθρο 15
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη διαχείριση και τον επιµερισµό του διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας των διασυνδέσεων µεταξύ εθνικών δικτύων

Γεν ικά

1.

Οι µέθοδοι διαχείρισης της συµφόρησης που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν τη βραχυπρόθεσµη συµφόρηση
κατά τρόπο βασιζόµενο στην αγορά και οικονοµικώς αποδοτικό, ενώ παρέχουν παράλληλα τα κατάλληλα µηνύµατα ή κίνητρα για αποδοτικές επενδύσεις σε δίκτυα και παραγωγή ενέργειας στις ενδεδειγµένες τοποθεσίες.

2. Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (∆ΣΜ), ή, εφόσον απαιτείται, τα κράτη µέλη, καθορίζουν αµερόληπτα και διαφανή πρότυπα, όπου περιγράφονται ποιες µέθοδοι διαχείρισης της συµφόρησης θα εφαρµόζονται υπό ποιες
συνθήκες. Τα πρότυπα αυτά, καθώς και τα πρότυπα ασφαλείας, περιγράφονται σε έγγραφα προσιτά στο κοινό.

3. Η διαφορετική µεταχείριση για διαφορετικά είδη διασυνοριακών ανταλλαγών, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για διµερείς συµβάσεις ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας ή για προσφορές σε οργανωµένες αγορές του εξωτερικού, πρέπει να περιορίζεται
στο ελάχιστο όταν σχεδιάζονται οι κανόνες για τις συγκεκριµένες µεθόδους διαχείρισης της συµφόρησης. Η µέθοδος επιµερισµού σπανίζουσας δυναµικότητας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι διαφανής. Πρέπει να αποδεικνύεται
ότι οιεσδήποτε διαφορές στον τρόπο αντιµετώπισης των ανταλλαγών δεν στρεβλώνουν ούτε παρεµποδίζουν την ανάπτυξη
του ανταγωνισµού.

4. Τα µέσω των τιµών µηνύµατα που απορρέουν από τα συστήµατα διαχείρισης συµφόρησης πρέπει να εξαρτώνται από την
κατεύθυνση µεταφοράς.

5. Οι ∆ΣΜ προσφέρουν στην αγορά δυναµικό µεταφοράς υπό όσο το δυνατόν «αµετάβλητες» συνθήκες. Εύλογο µερίδιο του
δυναµικού µπορεί να προσφέρεται στην αγορά υπό λιγότερο αµετάβλητες συνθήκες αλλά, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
γνωστοποιούνται στους συντελεστές της αγοράς οι ακριβείς όροι µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσω διασυνοριακών
γραµµών.

6. ∆εδοµένου ότι το δίκτυο της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι πολύ πυκνό και ότι η χρήση γραµµών διασύνδεσης έχει επίπτωση
στις ροές ηλεκτρικής ενέργειας, σε τουλάχιστον δύο πλευρές των εθνικών συνόρων, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι δεν καθορίζεται µονοµερώς διαδικασία διαχείρισης συµφόρησης που έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην ροή ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλα δίκτυα.

Μακροπρόθεσµες συµβάσεις

1.

∆ικαιώµατα προτεραιότητας πρόσβασης σε δυναµικό διασύνδεσης δεν επιτρέπεται να εκχωρούνται σε συµβάσεις που παραβιάζουν τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ.

2. Για τρέχουσες µακροπρόθεσµες συµβάσεις, δεν ισχύουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την ανανέωσή τους.

Παροχή πληροφοριών

1.

Οι ∆ΣΜ εφαρµόζουν τους κατάλληλους µηχανισµούς συντονισµού και ανταλλαγής πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του δικτύου.

2. Οι ∆ΣΜ δηµοσιεύουν όλα τα σχετικά δεδοµένα που αφορούν το συνολικό δυναµικό διασυνοριακής µεταφοράς. Πέραν των
χειµερινών και θερινών µεγεθών διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς, οι ∆ΣΜ πρέπει να δηµοσιεύουν για κάθε ηµέρα εκτίµηση του διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς, σε διάφορες χρονικές στιγµές πριν από την ηµέρα της µεταφοράς. Τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν από τη µεταφορά, πρέπει να διατίθενται στην αγορά ακριβείς εκτιµήσεις και οι ∆ΣΜ θα πρέπει
επίσης να προσπαθούν να παρέχουν πληροφορίες ένα µήνα εκ των προτέρων. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνεται περιγραφή
σχετικά µε την αξιοπιστία των δεδοµένων.
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3. Οι ∆ΣΜ δηµοσιεύουν γενικό σχέδιο για τον υπολογισµό του συνολικού δυναµικού µεταφοράς και του περιθωρίου αξιοπιστίας µεταφοράς µε βάση τις ηλεκτρικές και φυσικές ιδιότητες του δικτύου. Το σχέδιο αυτό πρέπει να υπόκειται στην
έγκριση των ρυθµιστικών αρχών των εµπλεκοµένων κρατών µελών. Τα πρότυπα ασφαλείας και τα πρότυπα λειτουργίας και
προγραµµατισµού αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των πληροφοριών που δηµοσιεύουν οι ∆ΣΜ σε έγγραφα προσιτά στο
κοινό.

Αρ χ ές που διέπουν τις µεθόδους διαχ είρισης της συµφόρησης
1.

Τα προβλήµατα συµφόρησης δικτύου επιλύονται κατά προτίµηση µε µεθόδους που δεν βασίζονται στις συναλλαγές,
δηλαδή µεθόδους που δεν προϋποθέτουν την επιλογή µεταξύ συµβάσεων µε διαφορετικούς συντελεστές της αγοράς.

2. Η διασυνοριακώς συντονισµένη αναδιανοµή ή οι αντίρροπες ανταλλαγές δύνανται να εφαρµόζονται από κοινού από τους
εµπλεκόµενους ∆ΣΜ. Πρέπει, ωστόσο, να είναι εύλογο το κόστος που υφίστανται οι ∆ΣΜ για τις αντίρροπες ανταλλαγές
και την αναδιανοµή.
3. Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει, ενδεχοµένως, ο συνδυασµός της διάσπασης της αγοράς, ή άλλων µηχανισµών βασισµένων στην αγορά, για την επίλυση «µόνιµης» συµφόρησης και των αντίρροπων ανταλλαγών για την επίλυση προσωρινής
συµφόρησης πρέπει να διερευνώνται αµέσως, ως µονιµότερη προσέγγιση για τη διαχείριση συµφόρησης.

Κατευθυντήριες γραµµές για άµεσους πλειστηριασµούς
1.

Το σύστηµα πλειστηριασµού πρέπει να σχεδιασθεί κατά τρόπον ώστε να προσφέρεται στην αγορά όλο το διαθέσιµο δυναµικό. Αυτό µπορεί να γίνει µε τη διοργάνωση σύνθετου πλειστηριασµού, στο πλαίσιο του οποίου προσφέρεται σε πλειστηριασµό δυναµικό διαφορετικής διάρκειας και διαφορετικών χαρακτηριστικών (π.χ. όσον αφορά την αναµενόµενη αξιοπιστία
του εκάστοτε διαθέσιµου δυναµικού).

2. Το συνολικό δυναµικό διασύνδεσης πρέπει να προσφέρεται σε διάφορους πλειστηριασµούς, οι οποίοι, παραδείγµατος χάριν,
είναι δυνατόν να διενεργούνται ετησίως, µηνιαίως, εβδοµαδιαίως, καθηµερινώς ή κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ανάλογα µε
τις ανάγκες των ενδιαφεροµένων αγορών. Με κάθε πλειστηριασµό πρέπει να επιµερίζεται προκαθορισµένο µερίδιο του διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς καθώς και κάθε υπόλοιπο δυναµικού που δεν έχει επιµερισθεί σε προηγούµενους πλειστηριασµούς.
3. Οι διαδικασίες άµεσων πλειστηριασµών πρέπει να εκπονούνται µε τη στενή συνεργασία των εθνικών ρυθµιστικών αρχών και
των εµπλεκοµένων ∆ΣΜ και να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να παρέχεται στους διαγωνιζόµενους η δυνατότητα να συµµετέχουν επίσης στις ηµερήσιες συνεδρίες κάθε οργανωµένης αγοράς (δηλ. χρηµατιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας) των
χωρών που συµµετέχουν.
4. Οι ροές ηλεκτρικής ενέργειας προς αµφότερες τις κατευθύνσεις σε συµφορηµένες γραµµές διασύνδεσης πρέπει, κατ' αρχήν,
να συµψηφίζονται ώστε να µεγιστοποιείται η δυναµικότητα µεταφοράς προς την κατεύθυνση της συµφόρησης. Ωστόσο, η
διαδικασία συµψηφισµού των ροών πρέπει να είναι συµβατή µε την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Προκειµένου να προσφέρεται στην αγορά όσον το δυνατόν µεγαλύτερη δυναµικότητα, οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που
αφορούν τον συµψηφισµό των ροών πρέπει να βαρύνουν τους συναλλασσόµενους που ευθύνονται για την ύπαρξη αυτών
των κινδύνων.
6. Κάθε υιοθετούµενη διαδικασία πλειστηριασµού υιοθετείται πρέπει να είναι ικανή να δίδει στους συντελεστές της αγοράς
µέσω των τιµών µηνύµατα ανάλογα µε την κατεύθυνση της µεταφοράς. Μεταφορές ηλεκτρικής ενέργειας προς κατεύθυνση
αντίθετη προς την κυρίαρχη ροή ενέργειας µειώνουν τη συµφόρηση και έχουν συνεπώς ως αποτέλεσµα πρόσθετο δυναµικό
µεταφοράς µέσω της συµφορηµένης γραµµής διασύνδεσης.
7.

Προκειµένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος δηµιουργίας ή επιδείνωσης προβληµάτων που σχετίζονται µε τη δεσπόζουσα θέση
συντελεστή(-ών) της αγοράς, κατά το σχεδιασµό µηχανισµών για τους πλειστηριασµούς, οι αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές
πρέπει να εξετάζουν σοβαρά τον καθορισµό ανωτάτων ορίων για το µέγεθος του δυναµικού που θα επιτρέπεται να αγοράζει/να κατέχει/να εκµεταλλεύεται κάθε µεµονωµένος συντελεστής της αγοράς.

8. Για να προωθηθεί η δηµιουργία ρευστών αγορών ηλεκτρισµού, το δυναµικό που αγοράζεται σε πλειστηριασµό πρέπει να
είναι ελεύθερα εµπορεύσιµο έως τη στιγµή που κοινοποιείται στον ∆ΣΜ ότι το δυναµικό που έχει αγορασθεί πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί.

15.7.2003

15.7.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/11

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1229/2003/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Ιουνίου 2003
για καθορισµό συνόλου προσανατολισµών σχετικά µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα της ενέργειας
και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ

χόλµης του Μαρτίου 2001 σχετικά µε την ανάπτυξη της
αναγκαίας υποδοµής για τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να
επιτευχθεί ο στόχος µεγαλύτερης αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ως συµβολή στην προαγωγή της
πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 156, πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(3)

Κατά κανόνα, η κατασκευή και η συντήρηση των υποδοµών
ενέργειας θα πρέπει να υπόκεινται στις αρχές της αγοράς.
Αυτό συµβαδίζει και προς τις προτάσεις της Επιτροπής για
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και προς
τους κοινούς κανόνες της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού
που αποσκοπούν στη δηµιουργία πιο ανοικτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Κοινοτική οικονοµική
βοήθεια για κατασκευή και συντήρηση, θα πρέπει εποµένως
να παρέχεται απολύτως κατ' εξαίρεση. Οι εν λόγω εξαιρέσεις
θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογηµένες.

(4)

Η κατασκευή και η συντήρηση των υποδοµών ενέργειας θα
πρέπει να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, χωρίς να παραγνωρίζονται τα στρατηγικά κριτήρια και, οσάκις ενδείκνυται, τα κριτήρια παροχής
καθολικής υπηρεσίας. Οι προτεραιότητες αυτές απορρέουν,
επίσης, από την αυξανόµενη σηµασία των διευρωπαϊκών
δικτύων ενέργειας για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού της Κοινότητας µε φυσικό αέριο, την ενσωµάτωση των
ενεργειακών δικτύων των υποψήφιων χωρών και τη διασφάλιση της συντονισµένης λειτουργίας των ηλεκτρικών
δικτύων της Ευρώπης και των λεκανών της Μεσογείου και
του Ευξείνου Πόντου.

(5)

Μεταξύ των έργων που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα
ενέργειας, είναι ανάγκη να προβληθούν τα έργα προτεραιότητας που έχουν µεγάλη σηµασία για τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.

(6)

Είναι ανάγκη να αναπροσαρµοσθεί η διαδικασία προσδιορισµού των έργων που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας προκειµένου να εξασφαλισθεί η εναρµονισµένη εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συµβουλίου,
της 18ης Σεπτεµβρίου 1995, περί καθορισµού των γενικών
κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τοµέα
των διευρωπαϊκών δικτύων (8).

(7)

Η διαδικασία προσδιορισµού των έργων που αφορούν τα
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας θα πρέπει να αναπροσαρµο-

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Μετά την έκδοση της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Ιουνίου 1996, για καθορισµό συνόλου προσανατολισµών
σχετικά µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα της ενέργειας (5), ανέκυψε η ανάγκη να εισαχθούν ορισµένες νέες
προτεραιότητες, να προβληθούν τα έργα που είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά, να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος έργων
και να αναπροσαρµοσθεί η διαδικασία για τον προσδιορισµό
των έργων.

(2)

Οι νέες αυτές προτεραιότητες απορρέουν, αφενός, από τη
συγκρότηση µιας περισσότερο ανοικτής και ανταγωνιστικής
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, λόγω της εφαρµογής της
οδηγίας 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (6) και της οδηγίας 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου (7). Οι προτεραιότητες είναι σύµφωνες µε
τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκ-

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 151 Ε της 25.6.2002, σ. 207.
ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 146.
ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 35.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2002 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 (ΕΕ C 64 Ε της 18.3.2003, σ.
22) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουνίου 2003
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του
Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003.
(5) ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 147· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση αριθ. 1741/1999/ΕΚ (ΕΕ L 207 της 6.8.1999, σ.
1).
(6) ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.
(7) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 1.

(8) ΕΕ L 228 της 23.9.1995, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1655/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 197 της 29.7.1999, σ. 1).
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σθεί µε ενέργειες σε δύο επίπεδα: σε ένα πρώτο επίπεδο, θα
προσδιορίζεται θεµατικώς περιορισµένος αριθµός έργων κοινού ενδιαφέροντος και, σε ένα δεύτερο επίπεδο, αποκαλούµενο «προδιαγραφές», θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα
έργα.

έργα κοινού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που
έχουν προτεραιότητα, µεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Εφόσον οι προδιαγραφές του έργου ενδέχεται να µεταβάλλονται, αναφέρονται ενδεικτικώς. Συνεπώς, η Επιτροπή θα
πρέπει να εξακολουθήσει να διαθέτει την εξουσία επικαιροποίησής του. ∆εδοµένου ότι το έργο ενδέχεται να έχει
σηµαντικές πολιτικές και οικονοµικές επιπτώσεις, είναι
σηµαντικό να επιτυγχάνεται η κατάλληλη ισορροπία µεταξύ
της νοµοθετικής εποπτείας και της ελαστικότητας για τον
προσδιορισµό των έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για
πιθανή κοινοτική στήριξη.

Πεδίο εφαρµογής

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει θα θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται:
1. Όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, για:
α) όλες τις γραµµές υψηλής τάσης, εκτός από τις γραµµές
των δικτύων διανοµής, και τις υποβρύχιες ζεύξεις, εφόσον
η υποδοµή αυτή χρησιµοποιείται για διαπεριφερειακή ή
διεθνή µεταφορά/σύνδεση·
β) κάθε εξοπλισµό ή εγκατάσταση που είναι ουσιώδης για την
ορθή λειτουργία του εν λόγω συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων προστασίας, παρακολούθησης
και ελέγχου.
2. Όσον αφορά τα δίκτυα φυσικού αερίου, για:

(10)

(11)

(12)

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι προδιαγραφές τους και
τα έργα προτεραιότητας θα πρέπει να προσδιορίζονται µε
την επιφύλαξη των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και των σχεδίων ή
προγραµµάτων.
∆εδοµένου ότι η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2236/95, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο των έργων, και ιδιαίτερα των έργων προτεραιότητας, είναι σκόπιµο να παραταθεί η προθεσµία εκπόνησης, από την Επιτροπή, των περιοδικών εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή των κατευθυντήριων
γραµµών δυνάµει της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ.
Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων της απόφασης αριθ.
1254/96/ΕΚ, είναι επιθυµητό, για λόγους σαφήνειας και
ορθολογισµού, να αναδιατυπωθούν οι συγκεκριµένες διατάξεις,

α) τους αγωγούς αερίου υψηλής πίεσης, εκτός από τους αγωγούς αερίου των δικτύων διανοµής, οι οποίοι επιτρέπουν
τον εφοδιασµό των περιοχών της Κοινότητας από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές·
β) τους υπόγειους χώρους αποθήκευσης που είναι συνδεδεµένοι µε τους προαναφεροµένους αγωγούς αερίου υψηλής
πίεσης·
γ) τους χώρους παραλαβής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), καθώς
και τα πλοία µεταφοράς υγροποιηµένου αερίου, ανάλογα
µε τη δυναµικότητα προς τροφοδότηση·
δ) κάθε εξοπλισµό ή εγκατάσταση που είναι ουσιώδης για την
ορθή λειτουργία του εν λόγω συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων προστασίας, παρακολούθησης
και ελέγχου.
Άρθρο 3
Στόχοι

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η Κοινότητα προωθεί τη διασύνδεση, τη διαλειτουργικότητα και
την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, καθώς και την
πρόσβαση στα δίκτυα αυτά, σύµφωνα µε το ισχύον κοινοτικό
δίκαιο, προκειµένου:

Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση ορίζει τη φύση και το πεδίο εφαρµογής της
κοινοτικής δράσης προσανατολισµού στον τοµέα των διευρωπαϊκών
δικτύων ενέργειας. Καθορίζει σύνολο προσανατολισµών οι οποίοι
καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες, καθώς και τις
γενικές γραµµές δράσης της Κοινότητας στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Οι προσανατολισµοί αυτοί προσδιορίζουν
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

α) να ενθαρρύνει την αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς γενικότερα και της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα της
ενέργειας ειδικότερα, µε ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ορθολογικής παραγωγής, διανοµής και χρησιµοποίησης των ενεργειακών πηγών καθώς και της αξιοποίησης και σύνδεσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε σκοπό τη µείωση του κόστους της
ενέργειας για τους καταναλωτές και τη συµβολή στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών·
β) να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και να περιορισθεί η αποµόνωση
των λιγότερο ευνοηµένων και νησιωτικών περιοχών της Κοινότητας και, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί η οικονοµική και κοινωνική συνοχή·
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γ) να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού µέσω,
µεταξύ άλλων, της ενίσχυσης των σχέσεων µε τρίτες χώρες
στον τοµέα της ενέργειας, προς το αµοιβαίο συµφέρον τους,
ιδίως στο πλαίσιο της συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας,
καθώς και των συµφωνιών συνεργασίας που έχει συνάψει η
Κοινότητα.

Άρθρο 4

L 176/13

α) ο προσδιορισµός των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος·
β) η διαµόρφωση ευνοϊκότερου πλαισίου για την ανάπτυξη αυτών
των δικτύων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 πρώτη
παράγραφος της συνθήκης.

Άρθρο 6

Προτεραιότητες
Συµπληρωµατικά κριτήρια για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος
Οι προτεραιότητες της κοινοτικής δράσης στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας είναι συµβατές µε την αειφόρο ανάπτυξη
και είναι οι ακόλουθες:
1. Για τα δίκτυα τόσο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και αερίου:
α) η προσαρµογή και ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων
προς υποστήριξη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας, ιδίως µε την επίλυση των προβληµάτων στένωσης (ιδιαίτερα των διασυνοριακών), υπερφόρτωσης και
ελλειπουσών ζεύξεων, και λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και από
τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
β) η δηµιουργία ενεργειακών δικτύων στις νησιωτικές, αποµονωµένες, απόκεντρες και εξόχως απόκεντρες περιοχές, µε
ταυτόχρονη προώθηση της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και της χρησιµοποίησης ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, συνοδευµένη, όπου απαιτείται, από τη σύνδεση
αυτών των δικτύων µεταξύ τους.
2. Για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας:
α) η προσαρµογή και η ανάπτυξη δικτύων για τη διευκόλυνση
της ολοκλήρωσης / σύνδεσης της παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές·
β) η διαλειτουργικότητα των εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας µε εκείνα των υποψηφίων προς ένταξη χωρών και άλλων χωρών της Ευρώπης
και των λεκανών της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου.
3. Για τα δίκτυα φυσικού αερίου:
η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου προκειµένου να πληρωθούν οι ανάγκες κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε
φυσικό αέριο, ο έλεγχος των κοινοτικών συστηµάτων εφοδιασµού φυσικού αερίου και η διαλειτουργικότητα των δικτύων
φυσικού αερίου µε εκείνα τρίτων χωρών της Ευρώπης και των
λεκανών της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου και η διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου και των οδών εφοδιασµού.

Άρθρο 5
Γραµµές δράσεις
Οι γενικές γραµµές δράσης της Κοινότητας στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας είναι οι ακόλουθες:

1.
Τα γενικά κριτήρια που πρέπει να εφαρµόζονται όταν λαµβάνεται απόφαση για τροποποιήσεις, εξειδικεύσεις ή εφαρµογές για
την επικαιροποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος, είναι τα εξής:
α) τα έργα να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2·
β) τα έργα να ανταποκρίνονται στους στόχους και τις προτεραιότητες των άρθρων 3 και 4, αντιστοίχως·
γ) τα έργα να παρουσιάζουν δυνητική οικονοµική βιωσιµότητα.
Έργα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία σχετίζονται µε το έδαφος
κράτους µέλους απαιτούν την έγκριση του συγκεκριµένου κράτους
µέλους.
2.
Τα συµπληρωµατικά κριτήρια για τον προσδιορισµό των
έργων κοινού ενδιαφέροντος καθορίζονται στο παράρτηµα II.
3.
Κάθε τροποποίηση η οποία µεταβάλλει την περιγραφή των
συµπληρωµατικών κριτηρίων για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος,
όπως αυτή έχει στο παράρτηµα II, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών αλλαγών που επηρεάζουν τα κριτήρια αυτά, όπως εντελώς νέα
έργα ή νέες χώρες προορισµού, αποφασίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης.
4.
Μόνον τα έργα που απαριθµούνται στο παράρτηµα III και τα
οποία πληρούν τα κριτήρια που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και
2, είναι επιλέξιµα για την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση που
παρέχεται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95.
5.
Στο παράρτηµα III, εκτίθενται οι ενδεικτικές εξειδικεύσεις
των έργων συµπεριλαµβανοµένης, εφόσον απαιτείται, της γεωγραφικής περιγραφής τους. Αυτές οι εξειδικεύσεις έργων επικαιροποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2.
Οι επικαιροποιήσεις είναι τεχνικής φύσεως και πρέπει να περιορίζονται µόνο σε τεχνικές αλλαγές των έργων, παραδείγµατος χάριν
την ανάγκη τροποποίησης σε ένα συγκεκριµένο µέρος της προβλεπόµενης διαδροµής ή της περιορισµένης προσαρµογής της θέσης
του έργου.
6.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε µέτρο που κρίνουν αναγκαίο
ώστε να διευκολυνθεί και να επισπευσθεί η ολοκλήρωση των έργων
κοινού ενδιαφέροντος και να µειωθούν στο ελάχιστο οι καθυστερήσεις, τηρουµένης πάντοτε της κοινοτικής νοµοθεσίας και των διε-
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θνών συµβάσεων σε θέµατα περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η διεκπεραίωση των αναγκαίων διαδικασιών χορήγησης αδειών πρέπει να
γίνεται το ταχύτερο.
7.
Όταν ορισµένα τµήµατα ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος
ευρίσκονται εντός του εδάφους τρίτων χωρών, η Επιτροπή µπορεί,
εφόσον τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη συµφωνούν, να υποβάλλει
προτάσεις, ενδεχοµένως στο πλαίσιο της διαχείρισης των συµφωνιών της Κοινότητας µε αυτές τις τρίτες χώρες και σύµφωνα µε τη
συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας όσον αφορά τις τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει την εν λόγω συνθήκη, προκειµένου τα έργα
αυτά να αναγνωρισθούν επίσης από τις ενδιαφερόµενες τρίτες
χώρες ως αµοιβαίου ενδιαφέροντος ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους.
8.
Η αξιολόγηση της οικονοµικής βιωσιµότητας, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), βασίζεται σε ανάλυση
κόστους/οφέλους, η οποία λαµβάνει υπόψη όλες τις πλευρές του
κόστους και όλα τα οφέλη, συµπεριλαµβανοµένων των µεσοπρόθεσµων και/ή µακροπρόθεσµων, που συνδέονται µε τις περιβαλλοντικές πτυχές, την ασφάλεια του εφοδιασµού και τη συνεισφορά
στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή.

Άρθρο 9
Περιορισµοί
1.
Η παρούσα απόφαση δεν θίγει οιαδήποτε χρηµατοδοτική
δέσµευση κράτους µέλους ή της Κοινότητας.
2.
Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και των σχεδίων
ή προγραµµάτων που καθορίζουν το µελλοντικό πλαίσιο έγκρισης
για τα εν λόγω έργα. Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου η σχετική κοινοτική νοµοθεσία
απαιτεί τη διεξαγωγή τους, λαµβάνονται υπόψη προτού ληφθεί
πράγµατι η απόφαση εκτέλεσης των έργων, σύµφωνα µε τη σχετική
κοινοτική νοµοθεσία.

Άρθρο 10
Επιτροπή
1.

Άρθρο 7
Έργα προτεραιότητας
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Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

1.
Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 παράγραφος 4 έργα κοινού
ενδιαφέροντος, τα οποία καλύπτονται από το παράρτηµα Ι, έχουν
προτεραιότητα όσον αφορά την κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση
που παρέχεται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2236/95. Οι
τροποποιήσεις του παραρτήµατος Ι αποφασίζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της συνθήκης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, είναι τρεις µήνες.

2.
Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και η Επιτροπή καταβάλλουν
προσπάθειες, έκαστος στον τοµέα της αρµοδιότητάς του, ώστε να
προωθήσουν την υλοποίηση των έργων προτεραιότητας, ιδίως όσον
αφορά τα διασυνοριακά έργα.

Άρθρο 11

3.
Τα έργα προτεραιότητας πρέπει να συµβιβάζονται µε την αειφόρο ανάπτυξη και να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) πρέπει να έχουν σηµαντική επίδραση στην ανταγωνιστική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή/και
β) πρέπει να ενισχύουν την ασφάλεια του εφοδιασµού στην Κοινότητα.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Έκθεση
Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση ανά διετία σχετικά µε την εφαρµογή
της παρούσας απόφασης, την οποία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Στην έκθεση αυτή,
δίδεται επίσης προσοχή στην υλοποίηση και την πρόοδο της εκτέλεσης έργων προτεραιότητας καθώς και στις λεπτοµέρειες της χρηµατοδότησής τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διάθεση κοινοτικών
κονδυλίων, που αφορούν διασυνοριακές συνδέσεις, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα II, σηµεία 1, 2 και 7.

Άρθρο 12
Άρθρο 8
Αντίκτυπος στον ανταγωνισµό
Κατά την εξέταση των έργων, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να
ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος στον ανταγωνισµό. Η ιδιωτική χρηµατοδότηση ή η χρηµατοδότηση από τους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς ενθαρρύνεται, ενώ αποφεύγεται οιαδήποτε στρέβλωση
του ανταγωνισµού µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης που είναι
παρόντες στην αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης.

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

Άρθρο 13
Η απόφαση αριθ. 1254/96/ΕΚ καταργείται, µε την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή της εν
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λόγω απόφασης. Οι αναφορές στην απόφαση αριθ. 1254/96/ΕΚ
λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 14
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

L 176/15

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άξονες για τα έργα προτεραιότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 7
∆ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
EL.1.

Γαλλία — Βέλγιο — Κάτω Χώρες — Γερµανία:
ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας για την επίλυση των προβληµάτων υπερφόρτωσης σε ηλεκτρική ενέργεια
µέσω της Benelux.

ΕΜ.2.

Σύνορα της Ιταλίας µε τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Ελβετία:
αύξηση της δυναµικότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

EL.3.

Γαλλία — Ισπανία — Πορτογαλία:
αύξηση της δυναµικότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των χωρών αυτών και για την Ιβηρική χερσόνησο και ανάπτυξη των δικτύων στις νησιωτικές περιοχές.

EL.4.

Ελλάδα — Βαλκανικές χώρες — Σύστηµα UCTE:
ανάπτυξη της υποδοµής ηλεκτρικής ενέργειας για τη σύνδεση της Ελλάδας στο σύστηµα UCTE.

ΕΜ.5.

Ηνωµένο Βασίλειο — Ηπειρωτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη:
δηµιουργία/αύξηση της δυνατότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχόµενη ένταξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

EL.6.

Ιρλανδία — Ηνωµένο Βασίλειο:
αύξηση της δυνατότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχόµενη ένταξη της υπεράκτιας
αιολικής ενέργειας.

EL.7.

∆ανία — Γερµανία - ∆ακτύλιος Βαλτικής (συµπεριλαµβανοµένων των Νορβηγία-Σουηδία-Φινλανδία-∆ανία-Γερµανία):
αύξηση της δυναµικότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχόµενη ένταξη της υπεράκτιας
αιολικής ενέργειας.

∆ΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
NG.1.

Ηνωµένο Βασίλειο — Βόρεια Ηπειρωτική Ευρώπη, περιλαµβανοµένων των Κάτω Χωρών, ∆ανίας και Γερµανίας — (µε
συνδέσεις µε χώρες της Περιοχής της Θάλασσας της Βαλτικής) — Ρωσία:
αγωγοί φυσικού αερίου που συνδέουν ορισµένα από τα κύρια κοιτάσµατα φυσικού αερίου της Ευρώπης ώστε να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων και να αναβαθµισθεί η ασφάλεια του εφοδιασµού.

NG.2. Αλγερία — Ισπανία — Ιταλία — Γαλλία — Βόρεια Ηπειρωτική Ευρώπη:
κατασκευή νέου αγωγού φυσικού αερίου από την Αλγερία προς την Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, και αύξηση της δυναµικότητας των δικτύων εντός και µεταξύ της Ισπανίας, Ιταλίας και Γαλλίας.
NG.3. Χώρες της Κασπίας Θάλασσας — Μέση Ανατολή — Ευρωπαϊκή Ένωση:
νέα δίκτυα αγωγών για τη µεταφορά φυσικού αερίου από νέα κοιτάσµατα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου περιλαµβάνονται οι αγωγοί φυσικού αερίου Τουρκίας — Ελλάδας, Ελλάδας — Ιταλίας και Τουρκίας — Αυστρίας.
NG.4. Τερµατικοί σταθµοί υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την
Ιταλία:
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού και των σηµείων εισόδου, συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεων ΥΦΑ µε το
δίκτυο µεταφοράς.
NG.5. Υπόγειες αποθήκες στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Περιοχή της Θάλασσας της Βαλτικής:
αύξηση της δυναµικότητας στην Ισπανία, την Ιταλία και την περιοχή της Θάλασσας της Βαλτικής και κατασκευή των
πρώτων εγκαταστάσεων στην Πορτογαλία και την Ελλάδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συµπληρωµατικά κριτήρια για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος

∆ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.

Ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στις νησιωτικές, αποµονωµένες, απόκεντρες, και εξόχως απόκεντρες περιοχές,
µε παράλληλη προώθηση της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και της χρησιµοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
καθώς και, κατά περίπτωση, σύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας αυτών των περιοχών.
— Ιρλανδία — Ηνωµένο Βασίλειο (Ουαλία)
— Ελλάδα (Νησιά)
— Ιταλία (Σαρδηνία) — Γαλλία (Κορσική) — Ιταλία (ηπειρωτική)
— Συνδέσεις σε νησιωτικές περιοχές
— Συνδέσεις µε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας

2. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των κρατών µελών οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και για την εξασφάλιση της αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.
— Γαλλία — Βέλγιο — Κάτω Χώρες — Γερµανία
— Γαλλία — Γερµανία
— Γαλλία — Ιταλία
— Γαλλία — Ισπανία
— Πορτογαλία — Ισπανία
— Φινλανδία — Σουηδία
— Αυστρία — Ιταλία
— Ιρλανδία — Ηνωµένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)
— Αυστρία — Γερµανία
— Κάτω Χώρες — Ηνωµένο Βασίλειο
— Γερµανία — ∆ανία — Σουηδία
— Ελλάδα — Ιταλία
3. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας εντός των κρατών µελών, όπου είναι αναγκαίο για την αξιοποίηση των συνδέσεων µεταξύ των κρατών µελών, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή τη σύνδεση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
— Όλα τα κράτη µέλη
4. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας µε µη κράτη µέλη, και ιδίως µε τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, συµβάλλοντας έτσι στη διαλειτουργικότητα, στην αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ή στον
εφοδιασµό µε ηλεκτρική ενέργεια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
— Γερµανία — Νορβηγία
— Κάτω Χώρες — Νορβηγία
— Σουηδία — Νορβηγία
— Ηνωµένο Βασίλειο — Νορβηγία
— Ιταλία — Σλοβενία
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— Ηλεκτρική ενέργεια του δακτυλίου της Βαλτικής : Γερµανία — Πολωνία -Ρωσία — Εσθονία — Λετονία — Λιθουανία
— Σουηδία — Φινλανδία — ∆ανία — Λευκορωσία
— Νορβηγία — Σουηδία — Φινλανδία — Ρωσία
— Ηλεκτρική ενέργεια του δακτυλίου της Μεσογείου : Γαλλία — Ισπανία — Μαρόκο — Αλγερία — Τυνησία — Λιβύη
— Αίγυπτος — Χώρες Εγγύς Ανατολής — Τουρκία — Ελλάδα — Ιταλία
— Γερµανία — Πολωνία
— Ελλάδα — Τουρκία
— Ιταλία — Ελβετία
— Ελλάδα — Βαλκανικές Χώρες
— Ισπανία — Μαρόκο
— ΕΕ — Βαλκανικές Χώρες — Λευκορωσία — Ρωσία — Ουκρανία
— Ηλεκτρική ενέργεια του δακτυλίου του Ευξείνου: Ρωσία — Ουκρανία — Ρουµανία — Βουλγαρία — Τουρκία — Γεωργία.
5. ∆ράσεις µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεµένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας εντός της εσωτερικής
αγοράς και, ιδίως, τον εντοπισµό των σηµείων στένωσης και των ελλειπουσών ζεύξεων, την εκπόνηση λύσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων υπερφόρτωσης και την προσαρµογή των µεθόδων πρόβλεψης και εκµετάλλευσης των δικτύων
ηλεκτρικής ενέργειας.
— Εντοπισµός σηµείων συµφόρησης και ελλειπουσών ζεύξεων, ιδίως διασυνοριακών, των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
— Ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα υπερφόρτωσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
— Προσαρµογή των µεθόδων πρόβλεψης και εκµετάλλευσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούνται για τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την αξιοποίηση υψηλού ποσοστού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

∆ΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
6. Εισαγωγή της χρησιµοποίησης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές, και ιδίως στις νησιωτικές, αποµονωµένες, απόκεντρες
και εξόχως απόκεντρες περιοχές και ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου σε αυτές τις περιοχές.
— Ηνωµένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)
— Ιρλανδία
— Ισπανία
— Πορτογαλία
— Ελλάδα
— Σουηδία
— ∆ανία
— Εξόχως απόκεντρες περιοχές : Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία
7.

Ανάπτυξη των συνδέσεων φυσικού αερίου για την ικανοποίηση των αναγκών της εσωτερικής αγοράς ή για την ενίσχυση
της ασφάλειας του εφοδιασµού, όπου περιλαµβάνεται η σύνδεση επί µέρους δικτύων φυσικού αερίου
— Ιρλανδία — Ηνωµένο Βασίλειο
— Γαλλία — Ισπανία
— Πορτογαλία — Ισπανία
— Αυστρία — Γερµανία
— Αυστρία — Ουγγαρία
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— Αυστρία — Ιταλία
— Ελλάδα — Άλλες Βαλκανικές Χώρες
— Ιταλία — Ελλάδα
— Αυστρία — Τσεχική ∆ηµοκρατία
— Αυστρία — Σλοβενία — Κροατία
— Ηνωµένο Βασίλειο — Κάτω Χώρες — Γερµανία
— Γερµανία — Πολωνία
— ∆ανία — Ηνωµένο Βασίλειο
— ∆ανία — Γερµανία — Σουηδία
8. Αύξηση της δυναµικότητας παραλαβής υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και της χωρητικότητας αποθήκευσης φυσικού αερίου που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης τον έλεγχο των συστηµάτων εφοδιασµού φυσικού αερίου, καθώς
και για τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασµού φυσικού αερίου.
— Όλα τα κράτη µέλη
9. Ανάπτυξη της δυναµικότητας µεταφοράς φυσικού αερίου (αγωγοί προσαγωγής φυσικού αερίου), που απαιτείται για την
κάλυψη της ζήτησης καθώς και για τη διαφοροποίηση του εφοδιασµού από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές και των οδών
εφοδιασµού φυσικού αερίου.
— Σκανδιναβικό δίκτυο αερίου: Νορβηγία — ∆ανία — Γερµανία — Σουηδία — Φινλανδία — Ρωσία — Βαλτικές Χώρες
— Πολωνία
— Αλγερία — Ισπανία — Γαλλία
— Ρωσία — Ουκρανία — ΕΕ
— Ρωσία — Λευκορωσία — Πολωνία — ΕΕ
— Λιβύη — Ιταλία
— Χώρες της Κασπίας Θάλασσας — ΕΕ
— Ρωσία — Ουκρανία — Μολδαβία — Ρουµανία — Βουλγαρία — Ελλάδα — Άλλες Βαλκανικές Χώρες
— Γερµανία — Τσεχική ∆ηµοκρατία — Αυστρία — Ιταλία
— Ρωσία — Ουκρανία — Σλοβακία — Ουγγαρία — Σλοβενία — Ιταλία
— Κάτω Χώρες — Γερµανία — Ελβετία — Ιταλία
— Βέλγιο — Γαλλία — Ελβετία — Ιταλία
— ∆ανία — (Σουηδία) — Πολωνία
— Νορβηγία — Ρωσία — ΕΕ
— Ιρλανδία
— Αλγερία — Ιταλία — Γαλλία
— Μέση Ανατολή — ΕΕ
10. ∆ράσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεµένων δικτύων φυσικού αερίου εντός της εσωτερικής αγοράς και,
ιδίως, τον εντοπισµό των σηµείων στένωσης και των ελλειπουσών ζεύξεων, στην εκπόνηση λύσεων για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων υπερφόρτωσης και την προσαρµογή των µεθόδων πρόβλεψης και εκµετάλλευσης των δικτύων φυσικού
αερίου.
— Εντοπισµός σηµείων συµφόρησης και ελλειπουσών ζεύξεων, ιδίως διασυνοριακών, των δικτύων φυσικού αερίου.
— Ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των ροών φυσικού αερίου ώστε να αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα υπερφόρτωσης των δικτύων φυσικού αερίου.
— Προσαρµογή των µεθόδων πρόβλεψης και εκµετάλλευσης των δικτύων φυσικού αερίου, που απαιτούνται για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έργα κοινού ενδιαφέροντος και οι εξειδικεύσεις τους που σήµερα εντοπίζονται δυνάµει των κριτηρίων του
παραρτήµατος II

∆ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.

Ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στις αποµονωµένες περιοχές

1.1

Υποθαλάσσιο καλώδιο Ιρλανδίας — Ουαλίας (ΗΒ)

1.2

Ενίσχυση της ζεύξης Ηπείρου (Ε) — Απουλίας (ΙΤ.)

1.3

Σύνδεση των Νοτίων Κυκλάδων (Ε)

1.4

Υποθαλάσσια καλωδιακή σύνδεση 30 kV µεταξύ των νησιών Faial, Pico και S. Jorge (Αζόρες, Π)

1.5

Σύνδεση και ενίσχυση του δικτύου στην Terceira, Faial και S. Miguel (Αζόρες, Π)

1.6

Σύνδεση και ενίσχυση του δικτύου στη Μαδέρα (Π)

1.7

Υποθαλάσσιο καλώδιο της Σαρδηνίας (ΙΤ.) — Ηπειρωτική Ιταλία

1.8

Υποθαλάσσιο καλώδιο της Κορσικής (ΓΑΛ.) — Ιταλία

1.9

Σύνδεση Ηπειρωτικής Ιταλίας — Σικελίας (ΙΤ.)

1.10

∆ιπλασιασµός της σύνδεσης Sorgente (ΙΤ.) — Rizziconi (ΙΤ.)

1.11

Νέες συνδέσεις µε τις Βαλεαρίδες Νήσους και τις Κανάριες Νήσους (ΙΣ.)

2.

Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των κρατών µελών

2.1

Γραµµή Moulaine (ΓΑΛ.) — Aubange (B)

2.2

Γραµµή Avelin (ΓΑΛ.) — Avelgem (B)

2.3

Γραµµή Vigy (ΓΑΛ.) — Marlenheim (ΓΑΛ.)

2.4

Γραµµή Vigy (ΓΑΛ.) — Uchtelfangen (ΓΕΡ.)

2.5

Ρυθµιστής φάσης La Praz (ΓΑΛ.)

2.6

Περαιτέρω αύξηση του δυναµικού µέσω της υφισταµένης διασύνδεσης µεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας

2.7

Νέα διασύνδεση µεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας

2.8

Νέα διασύνδεση δια των Πυρηναίων µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας

2.9

Σύνδεση Ανατολικών Πυρηναίων µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας

2.10

Συνδέσεις µεταξύ της Νότιας Πορτογαλίας και της Βορειοδυτικής Ισπανίας

2.11

Γραµµή — Sines(Π) — Balboa (ΙΣ.) — Alqueva (Π)

2.12

Γραµµή Valdigem (Π) — Douro Internacional (Π) — Aldeadavila (ΙΣ.) και εγκαταστάσεις Douro Internacional
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2.13

Νέες συνδέσεις βορείως του Κόλπου της Βοθνίας µεταξύ Φινλανδίας και Σουηδίας

2.14

Γραµµή Lienz (Α) — Cordignano (ΙΤ.)

2.15

Νέα σύνδεση µεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας στο Brenner Pass

2.16

Σύνδεση µεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας

2.17

Γραµµή St Peter (Α) — Isar (ΓΕΡ.)

2.18

Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ Νοτιοδυτικής Αγγλίας και κεντρικών Κάτω Χωρών

2.19

Ενίσχυση των συνδέσεων µεταξύ ∆ανίας και Γερµανίας, π.χ. της γραµµής Kasso — Αµβούργο

2.20

Ενίσχυση των συνδέσεων µεταξύ ∆ανίας και Σουηδίας

3.

Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας εντός των κρατών µελών

3.1

Συνδέσεις µε τον ∆ανικό άξονα Ανατολής — ∆ύσης: συνδέσεις µεταξύ του ∆ανικού δυτικού (UCTE) και του ανατολικού (NORDEL) δικτύου της χώρας.

3.2

Σύνδεση µε τον ∆ανικό άξονα Βορρά — Νότου

3.3

Νέες συνδέσεις µε τη Βόρεια Γαλλία

3.4

Νέες συνδέσεις µε τη Νοτιοδυτική Γαλλία

3.5

Γραµµή Trino Vercellese (ΙΤ.) — Lacchiarelle (ΙΤ.)

3.6

Γραµµή Turbigo (ΙΤ.) — Rho-Bovisio (ΙΤ.)

3.7

Γραµµή Voghera (ΙΤ.) — La Casella (ΙΤ.)

3.8

Γραµµή San Fiorano (ΙΤ.) — Nave (ΙΤ.)

3.9

Γραµµή VeneziaNord (ΙΤ.) — Cordignano (ΙΤ.)

3.10

Γραµµή Redipuglia (ΙΤ.) — Udine Ovest (ΙΤ.)

3.11

Νέες συνδέσεις στον ιταλικό άξονα Ανατολής — ∆ύσης

3.12

Γραµµή Tavarnuzze (ΙΤ.) — Casellina (ΙΤ.)

3.13

Γραµµή Tavarnuzze (ΙΤ.) — Santa Barbara (ΙΤ.)

3.14

Γραµµή Rizziconi (ΙΤ.) — Feroleto (ΙΤ.) — Laino (ΙΤ.)

3.15

Νέες συνδέσεις µε τον ιταλικό άξονα Βορρά — Νότου

3.16

Τροποποιήσεις του δικτύου για τη διευκόλυνση των συνδέσεων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ιταλία

3.17

Νέες συνδέσεις µε πηγές αιολικής ενέργειας στην Ιταλία

3.18

Νέες συνδέσεις στον βόρειο άξονα της Ισπανίας

3.19

Νέες συνδέσεις στον µεσογειακό άξονα της Ισπανίας

3.20

Νέες συνδέσεις στον άξονα Γαλικία (ΙΣ.) — Κεντρική Ισπανία (ΙΣ.)

3.21

Νέες συνδέσεις στον άξονα Κεντρική Ισπανία (ΙΣ.) — Aragon (ΙΣ.)

3.22

Νέες συνδέσεις στον άξονα Aragon (ΙΣ.) — Levante (ΙΣ.)

3.23

Νέες συνδέσεις στην Ανδαλουσία (ΙΣ.)

L 176/21

L 176/22

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.24

Γραµµή Pedralva (Π) — Riba d'Ave (Π) και εγκαταστάσεις Pedralva

3.25

Γραµµή Recarei (Π) — Valdigem (Π)

3.26

Γραµµή Picote (Π) — Pocinho (Π) (αναβάθµιση)

3.27

Τροποποίηση της υφιστάµενης γραµµής Pego (Π) — Cedillo/Falagueira (Π) και των υφιστάµενων εγκαταστάσεων Falagueira

3.28

Γραµµή Pego (Π) — Batalha (Π) και εγκαταστάσεις Batalha

3.29

Γραµµή Sines (Π) — Ferreira do Alentjo (Π) Ι (αναβάθµιση)

3.30

Νέες συνδέσεις µε πηγές αιολικής ενέργειας στην Πορτογαλία

3.31

Γραµµές Pereiros (Π)– Zêzere(Π) — Santarem (Π) και εγκαταστάσεις Zêzere

3.32

Γραµµές Batalha (Π) — Rio Maior (Π) I και ΙΙ (αναβάθµιση)

3.33

Γραµµή Carrapatelo (Π) — Mourisca (Π) (αναβάθµιση)

3.34

Γραµµή Valdigem (Π) — Viseu (Π) — Anadia (Π)

3.35

Παράκαµψη της υφιστάµενης γραµµής Rio Maior (Π) — Palmela (Π) στο Ribatejo (Π) και στις εγκαταστάσεις
Ribatejo

3.36

Υποσταθµοί Θεσσαλονίκης (Ε), Λαµίας (Ε) και Πάτρας (Ε) και γραµµές σύνδεσης

3.37

Συνδέσεις των περιοχών Ευβοίας (Ε), Λακωνίας (Ε) και Θράκης (Ε)

3.38

Ενίσχυση των υφιστάµενων συνδέσεων των αποµακρυσµένων περιοχών µε την ηπειρωτική Ελλάδα

3.39

Γραµµή Tynagh (ΙΡ) — Cashla (ΙΡ)

3.40

Γραµµή Flagford (ΙΡ) — East Sligo (ΙΡ)

3.41

Συνδέσεις στη βορειοανατολική και δυτική Ισπανία, συγκεκριµένα για τη σύνδεση στο δίκτυο της δυναµικότητας ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια

3.42

Συνδέσεις στη Χώρα των Βάσκων (ΙΣ), στην Αραγονία (ΙΣ) και τη Ναβάρα (ΙΣ)

3.43

Συνδέσεις στη Γαλικία (ΙΣ)

3.44

Συνδέσεις στην κεντρική Σουηδία

3.45

Συνδέσεις στην νότια Σουηδία

3.46

Γραµµή Lübeck/Siems (ΓΕΡ.) — Görries (ΓΕΡ.)

3.47

Γραµµή Lübeck/Siems (ΓΕΡ.) — Krümmel (ΓΕΡ.)

3.48

Συνδέσεις στη Βόρειο Ιρλανδία, σχετιζόµενες µε τις διασυνδέσεις µε την Ιρλανδία

3.49

Συνδέσεις στο Βορειοδυτικό τµήµα του ΗΒ

3.50

Συνδέσεις στη Σκωτία και την Αγγλία, ώστε να αξιοποιηθούν ευρύτερα οι ανανεώσιµες πηγές για την ηλεκτροπαραγωγή

3.51

Νέες υπεράκτιες συνδέσεις πηγών αιολικής ενέργειας στο Βέλγιο

3.52

Υποσταθµός Borssele (Κάτω Χώρες)
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3.53

Εφαρµογή εξοπλισµού αντιστάθµισης αέργου ισχύος (Κάτω Χώρες)

3.54

Γραµµή St. Peter (ΑΤ) — Tauern (ΑΤ)

3.55

Γραµµή Südburgenland (ΑΤ) — Kainachtal (ΑΤ)

4.

Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας µε µη κράτη µέλη

4.1

Γραµµή Neuenhagen (ΓΕΡ.) — Vierraden (ΓΕΡ.) — Krajnik (ΠΛ.)

4.2

Ζεύξη Brunsbüttel (ΓΕΡ.) — Νότιας Νορβηγίας

4.3

Γραµµή S. Fiorano (ΙΤ.) — Robbia (ΕΛΒ.)

4.4

Νέα διασύνδεση Ιταλίας-Ελβετίας

4.5

Γραµµή Φίλιπποι (Ε) — Maritsa 3 (Βουλγαρία)

4.6

Γραµµή Αµύνταιο (Ε) — Bitola (ΠΓ∆Μ)

4.7

Γραµµή Καρδιά (Ε) — Ελβασάν (Αλβανία)

4.8

Γραµµή Ελβασάν (Αλβανία) — Ποντγκόριτσα (Σερβία και Μαυροβούνιο)

4.9

Υποσταθµός και γραµµές σύνδεσης Μόσταρ (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

4.10

Υποσταθµός και γραµµές σύνδεσης Ernestinovo (Κροατία)

4.11

Νέες συνδέσεις µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, Βουλγαρίας και ΠΓ∆Μ

4.12

Γραµµή Φίλιπποι (Ε) — Hamidabad (Τ)

4.13

Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ βορειοανατολικής/ανατολικής Αγγλίας και Νότιας Νορβηγίας

4.14

Ζεύξη Eemshaven (ΚΧ) — Feda (ΝΟ)

4.15

Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ νότιας Ισπανίας και Μαρόκου (ενίσχυση υπάρχουσας σύνδεσης).

4.16

Συνδέσεις στον ηλεκτρικό δακτύλιο της Βαλτικής : Γερµανία — Πολωνία — Ρωσία — Εσθονία — Λετονία — Λιθουανία — Σουηδία — Φινλανδία — ∆ανία — Λευκορωσία

4.17

Ζεύξεις νότιας Φινλανδίας — Ρωσίας

4.18

Ζεύξη Γερµανίας — Πολωνίας — Λιθουανίας — Λευκορωσίας — Ρωσίας (ζεύξη υψηλής τάσης Ανατολή- ∆ύση)

4.19

Ζεύξη Πολωνίας — Λιθουανίας

4.20

Ζεύξη Φινλανδίας — Εσθονίας (µέσω υποθαλάσσιου καλωδίου)

4.21

Νέες γραµµές Βόρεια Σουηδία — Βόρεια Νορβηγία

4.22

Νέες γραµµές Κεντρική Σουηδία — Κεντρική Νορβηγία

4.23

Γραµµή Borgvik (Σ) — Hoesle (ΝΟ) — περιοχή Όσλο (ΝΟ)

4.24

Νέες συνδέσεις µεταξύ των συστηµάτων UCTE και CENTREL

4.25

Νέες συνδέσεις µεταξύ του συστήµατος UCTE/CENTREL και των Βαλκανικών Χωρών
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4.26

Συνδέσεις και διεπαφή µεταξύ του επεκταθέντος συστήµατος UCTE και Λευκορωσίας, Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς
και µετατόπιση των σταθµών µετατροπής συνεχούς ρεύµατος υψηλής τάσης που λειτουργούσαν προγενέστερα µεταξύ
Αυστρίας και Ουγγαρίας, Αυστρίας και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας καθώς και µεταξύ Γερµανίας και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας

4.27

Συνδέσεις στον ηλεκτρικό δακτύλιο του Ευξείνου: Ρωσία — Ουκρανία — Ρουµανία — Βουλγαρία — Τουρκία — Γεωργία

4.28

Νέες συνδέσεις στον Εύξεινο Πόντο µε σκοπό τη διαλειτουργικότητα του επεκταθέντος συστήµατος UCTE µε τα δίκτυα
των αντιστοίχων χωρών.

4.29

Νέες συνδέσεις στον ηλεκτρικό δακτύλιο της Μεσογείου : Γαλλία — Ισπανία — Μαρόκο — Αλγερία — Τυνησία —
Λιβύη — Αίγυπτος — Εγγύς Ανατολή — Τουρκία — Ελλάδα — Ιταλία

4.30

Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ Νότιας Ισπανίας και Βορειοδυτικής Αλγερίας

4.31

Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ Ιταλίας και Αλγερίας

4.32

Νέες συνδέσεις στην περιοχή του Μπάρεντς

4.33

Εγκατάσταση ευέλικτων εναλλακτικών συστηµάτων µεταφοράς ρεύµατος µεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας

4.34

Νέα διασύνδεση Ιταλίας — Σλοβενίας

4.35

Υποθαλάσσιο καλώδιο Ιταλίας και Κροατίας

4.36

Ενίσχυση συνδέσεων µεταξύ ∆ανίας και Νορβηγίας

5.

∆ράσεις µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεµένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας εντός της εσωτερικής αγοράς
(∆εν έχουν ακόµη προσδιορισθεί οι εξειδικεύσεις)

∆ΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
6.

Εισαγωγή της χρησιµοποίησης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές

6.1

Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου από το Belfast προς τη βορειοδυτική περιοχή της Βόρειας Ιρλανδίας (ΗΒ) και, εάν
χρειάζεται, προς τη δυτική ακτή της Ιρλανδίας

6.2

ΥΦΑ στο Santa Cruz de Tenerife (Κανάριες Νήσοι) (ΙΣ.)

6.3

ΥΦΑ στο Las Palmas de Gran Canaria (ΙΣ.)

6.4

ΥΦΑ στη Μαδέρα (Π)

6.5

Ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στη Σουηδία

6.6

Σύνδεση µεταξύ των Βαλεαρίδων Νήσων (ΙΣ.) και της Ηπειρωτικής Ισπανίας

6.7

Κλάδος υψηλής πίεσης προς Θράκη (Ε)

6.8

Κλάδος υψηλής πίεσης προς Κόρινθο (Ε)

6.9

Κλάδος υψηλής πίεσης προς τη Βορειοδυτική Ελλάδας (Ε)

6.10

Σύνδεση Nolland (DK) και Νήσων Falster (∆)

7.

Ανάπτυξη των συνδέσεων φυσικού αερίου για την ικανοποίηση των αναγκών της εσωτερικής αγοράς ή για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού, όπου περιλαµβάνεται η σύνδεση επί µέρους δικτύων φυσικού αερίου

7.1

Πρόσθετος αγωγός φυσικού αερίου για τη διασύνδεση Ιρλανδίας και Σκωτίας

7.2

∆ιασύνδεση Βορρά- Νότου, όπου συµπεριλαµβάνεται αγωγός ∆ουβλίνο — Μπέλφαστ
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7.3

Σταθµός συµπίεσης στον αγωγό Lacq (ΓΑΛ.) — Colahorra (ΙΣ.)

7.4

Αγωγός Lussagnet (ΓΑΛ.) — Bilbao (ΙΣ.)

7.5

Αγωγός Perpignan (ΓΑΛ.) — Βαρκελώνη (ΙΣ.)

7.6

Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς των αγωγών φυσικού αερίου για τον εφοδιασµό της Πορτογαλίας µέσω Νότιας
Ισπανίας και τον εφοδιασµό της Γαλικίας και της Asturias µέσω Πορτογαλίας

7.7

Αγωγός Purchkirchen (Α) — Burghausen (ΓΕΡ.)

7.8

Αγωγός Andorf (Α) — Simbach (ΓΕΡ.)

7.9

Αγωγός Wiener Neustadt (Α) — Sopron (Ο)

7.10

Αγωγός Bad Leonfelden (ΓΕΡ.)– Linz (Α)

7.11

Αγωγός Βορειοδυτική Ελλάδα — Ελβασάν (ΑΛΒ.)

7.12

Αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας — Ιταλίας

7.13

Εγκατάσταση συµπίεσης στον κεντρικό αγωγό στην Ελλάδα

7.14

Σύνδεση µεταξύ των δικτύων Αυστρίας και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας

7.15

∆ιάδροµος µεταφοράς φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη µέσω της Ελλάδας, FYROM, Σερβία και Μαυροβούνιο, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κροατίας, Σλοβενίας και Αυστρίας

7.16

∆ιάδροµος µεταφοράς φυσικού αερίου µεταξύ Αυστρίας και Τουρκίας µέσω της Ουγγαρίας, Ρουµανίας και Βουλγαρίας

7.17

Αγωγοί διασύνδεσης µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου, Κάτω Χωρών και Γερµανίας, για τη ζεύξη των κυρίων πηγών της
Βορειοδυτικής Ευρώπης.

7.18

Σύνδεση µεταξύ Βορειοανατολικής Γερµανίας (περιοχή Βερολίνου) και Βορειοδυτικής Πολωνίας (περιοχή Szczecin) µε
τον κλάδο από Schmölln προς Lubmin (ΓΕΡ. περιοχή Greifswald).

7.19

Σύνδεση µεταξύ υπεράκτιων εγκαταστάσεων στη Βόρεια Θάλασσα, ή από δανικές υπεράκτιες εγκαταστάσεις σε βρετανικές χερσαίες εγκαταστάσεις

7.20

Ενίσχυση της δυναµικότητας µεταφοράς µεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας

7.21

∆ιασυνδετικός αγωγός Βαλτικής µεταξύ ∆ανίας — Γερµανίας — Σουηδίας

8.

Αύξηση της δυναµικότητας παραλαβής υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και της χωρητικότητας αποθήκευσης
φυσικού αερίου

8.1

ΥΦΑ σε Le Verdon-sur-mer (ΓΑΛ. νέος τερµατικός σταθµός) και αγωγός προς την εγκατάσταση αποθήκευσης Lussagnet (ΓΑΛ.)

8.2

ΥΦΑ σε Fos-sur-mer (ΓΑΛ.)

8.3

ΥΦΑ στη Huelva (ΙΣ.) (επέκταση υπάρχοντος τερµατικού σταθµού).

8.4

ΥΦΑ στην Cartagena (ΙΣ.) (επέκταση υπάρχοντος τερµατικού σταθµού).

8.5

ΥΦΑ στη Γαλικία (ΙΣ.) (νέος τερµατικός σταθµός).

8.6

ΥΦΑ στο Μπιλµπάο (ΙΣ.) (νέος τερµατικός σταθµός).

8.7

ΥΦΑ στην περιοχή της Βαλένθια (ΙΣ.) (νέος τερµατικός σταθµός).

8.8

ΥΦΑ στη Βαρκελώνη (ΙΣ.) (επέκταση υπάρχοντος τερµατικού σταθµού)

8.9

ΥΦΑ σε Sines (Π) (νέος τερµατικός σταθµός)
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8.10

ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα (Ε) (επέκταση υπάρχοντος τερµατικού σταθµού)

8.11

ΥΦΑ στην ακτή της Βόρειας Αδριατικής (ΙΤ.)

8.12

Υπεράκτιος τερµατικός σταθµός ΥΦΑ στη Βόρεια Αδριατικής (ΙΤ.)

8.13

ΥΦΑ στην ακτή της Νότιας Αδριατικής (ΙΤ.)

8.14

ΥΦΑ στην ακτή του Ιονίου Πελάγους (ΙΤ.)

8.15

ΥΦΑ στην ακτή του Τυρηνικού Πελάγους (ΙΤ.)

8.16

ΥΦΑ στην ακτή της Λιγηρίας (ΙΤ.)

8.17

ΥΦΑ Zeebrugge/Dudzele (B, επέκταση υπάρχοντος τερµατικού σταθµού)

8.18

ΥΦΑ στη Νήσο Grain, Kent (ΗΒ)

8.19

Κατασκευή δεύτερου τερµατικού σταθµού ΥΦΑ στην Ελλάδα

8.20

Ανάπτυξη υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιρλανδία

8.21

Εγκατάσταση αποθήκευσης στη Νότια Καβάλα (Ε) (µετατροπή εξαντληθέντος υπεράκτιου κοιτάσµατος αερίου)

8.22

Εγκατάσταση αποθήκευσης Lussagnet (ΓΑΛ. επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης)

8.23

Εγκατάσταση αποθήκευσης Pecorade (ΓΑΛ. µετατροπή εξαντληθέντος υπεράκτιου κοιτάσµατος πετρελαίου)

8.24

Εγκατάσταση αποθήκευσης στην περιοχή της Αλσατίας (ΓΑΛ. ανάπτυξη αλατοφόρων κοιλοτήτων).

8.25

Εγκατάσταση αποθήκευσης στην περιοχή του Κέντρου (ΓΑΛ. ανάπτυξη στον υδροφόρο ορίζοντα)

8.26

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στον ισπανικό άξονα Βορρά-Νότου (νέες εγκαταστάσεις) στις περιφέρειες Cantabria, Αραγονία, Castilla y León, Castilla — La Mancha και Ανδαλουσία

8.27

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στον µεσογειακό άξονα της Ισπανίας (νέες εγκαταστάσεις) στις περιφέρειες Καταλονία, της
Βαλένθια και Murcia

8.28

Εγκατάσταση αποθήκευσης Carriço (Π νέα εγκατάσταση)

8.29

Εγκατάσταση αποθήκευσης Loenhout (Β, επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης)

8.30

Εγκατάσταση αποθήκευσης Stenlille (∆) και Li. Torup (∆, επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης)

8.31

Εγκατάσταση αποθήκευσης Tønder (∆, νέα εγκατάσταση)

8.32

Εγκατάσταση αποθήκευσης Purchkirchen (Α, επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης), συµπεριλαµβανοµένου αγωγού
προς το σύστηµα Penta West κοντά στο Andorf (Α)

8.33

Εγκατάσταση αποθήκευσης Baumgarten (Α, νέα εγκατάσταση)

8.34

Εγκατάσταση αποθήκευσης Haidach (ΑΤ, νέα εγκατάσταση), συµπεριλαµβανοµένου αγωγού προς το ευρωπαϊκό δίκτυο
φυσικού αερίου.

8.35

Ανάπτυξη υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιταλία

9.

Ανάπτυξη της δυναµικότητας µεταφοράς φυσικού αερίου (αγωγοί προσαγωγής φυσικού αερίου)

9.1

∆ηµιουργία και ανάπτυξη συνδέσεων στο σκανδιναβικό δίκτυο αερίου : Νορβηγία — ∆ανία — Γερµανία — Σουηδία —
Φινλανδία — Ρωσία — Βαλτικές Χώρες — Πολωνία

9.2

Αγωγός αερίου ο µέσος σκανδιναβικός : Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία
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9.3

Αγωγός φυσικού αερίου Βόρειας Ευρώπης : Ρωσία, Βαλτική Θάλασσα, Γερµανία

9.4

Αγωγός φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τη Γερµανία, µέσω Λετονίας, Λιθουανίας και Πολωνίας, όπου περιλαµβάνεται η ανάπτυξη υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Λετονία

9.5

Αγωγός φυσικού αερίου Φινλανδία — Εσθονία

9.6

Νέοι αγωγοί φυσικού αερίου από την Αλγερία στην Ισπανία και τη Γαλλία και αντίστοιχη αύξηση της δυναµικότητας
των εσωτερικών δικτύων των χωρών αυτών

9.7

Αγωγός Αλγερία — Μαρόκο — Ισπανία (µέχρι την Κόρδοβα) : αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς

9.8

Αγωγός Κόρδοβα (ΙΣ.) — Ciudad Real (ΙΣ.)

9.9

Αγωγός Ciudad Real (ΙΣ.) — Μαδρίτη (ΙΣ.)

9.10

Αγωγός Ciudad Real (ΙΣ.) — ακτές Μεσογείου (ΙΣ.)

9.11

Κλάδοι σε Castilla — La Mancha (ΙΣ.)

9.12

Επέκταση προς τη βορειοδυτική Ισπανία

9.13

Υποθαλάσσιος αγωγός Αλγερία — Ισπανία και αγωγοί σύνδεσης προς Γαλλία

9.14

Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς από ρωσικά κοιτάσµατα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω Ουκρανίας, Σλοβακίας και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας

9.15

Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς από ρωσικά κοιτάσµατα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω Λευκορωσίας και
Πολωνίας

9.16

Αγωγός φυσικού αερίου Yagal Sud (µεταξύ του αγωγού STEGAL που κατευθύνεται στο τρίγωνο Γερµανίας, Γαλλίας
και Ελβετίας)

9.17

Αγωγός φυσικού αερίου SUDAL East(µεταξύ του αγωγού MIDAL πλησίον Heppenheim προς τη σύνδεση Burghausen
µε τον αγωγό PENTA στην Αυστρία)

9.18

Αγωγός φυσικού αερίου από κοιτάσµατα της Λιβύης προς την Ιταλία

9.19

Αγωγός φυσικού αερίου από κοιτάσµατα των χωρών της Κασπίας Θάλασσας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

9.20

Αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδα — Τουρκία

9.21

Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς από ρωσικά κοιτάσµατα προς την Ελλάδα και άλλες Βαλκανικές Χώρες, µέσω
Ουκρανίας, Μολδαβίας, Ρουµανίας και Βουλγαρίας

9.22

Αγωγός φυσικού αερίου St. Zagora — (ΒΟΥΛ.) — Ihtiman (ΒΟΥΛ.)

9.23

Συνδετήριοι αγωγοί µεταξύ των δικτύων φυσικού αερίου της Γερµανίας, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Αυστρίας και
της Ιταλίας

9.24

Αγωγός φυσικού αερίου από ρωσικά κοιτάσµατα προς την Ιταλία, µέσω Ουκρανίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Σλοβενίας

9.25

Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς του διευρωπαϊκού αγωγού φυσικού αερίου TENP από τις Κάτω Χώρες µέσω
Γερµανίας προς την Ιταλία

9.26

Αγωγός φυσικού αερίου Taisnieres (ΓΑΛ.) — Oltingue (ΕΛΒ.)

9.27

Αγωγός φυσικού αερίου από τη ∆ανία προς την Πολωνία, ενδεχοµένως µέσω Σουηδίας

9.28

Αγωγός φυσικού αερίου Nybro (∆) — Dragør (∆), καθώς και αγωγός σύνδεσης µε την εγκατάσταση αποθήκευσης του
Stenlille (∆)

9.29

∆ίκτυο φυσικού αερίου από κοιτάσµατα στη Θάλασσα του Μπάρεντς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω Σουηδίας και
Φινλανδίας
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9.30

Αγωγός φυσικού αερίου από το υπεράκτιο κοίτασµα Corrib (ΙΡ.)

9.31

Αγωγός φυσικού αερίου από κοιτάσµατα της Αλγερίας προς την Ιταλία, µέσω Σαρδηνίας. µε κλάδο προς την Κορσική

9.32

∆ίκτυο φυσικού αερίου από κοιτάσµατα στη Μέση Ανατολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

9.33

Αγωγός φυσικού αερίου από τη Νορβηγία προς το Ηνωµένο Βασίλειο

10.

∆ράσεις µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεµένων δικτύων φυσικού αερίου εντός της εσωτερικής
αγοράς
(∆εν έχουν ακόµη προσδιορισθεί οι εξειδικεύσεις)
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1230/2003/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Ιουνίου 2003
για θέσπιση πολυετούς προγράµµατος δράσης στο πεδίο της ενέργειας:
«Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» (2003-2006)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ θέσπισε στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και προσέθεσε περιβαλλοντική διάσταση στη διαδικασία της Λισσαβόνας για την απασχόληση, την οικονοµική µεταρρύθµιση και την κοινωνική
συνοχή.

(4)

Η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
συνιστούν σηµαντικό µέρος της σειράς των απαραίτητων
µέτρων για τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις του πρωτοκόλλου του Κιότο, που προβλέπονται στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράµµατος για την αλλαγή του κλίµατος
(ΕΠΑΚ). Οι φυσικές µεταβολές που παρατηρούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα µέρη του κόσµου καταδεικνύουν την ανάγκη να αναληφθεί επείγουσα δράση.

(5)

Στην Πράσινη Βίβλο µε τίτλο «Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού» διαπιστώνεται αυξανόµενη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από εξωτερικές ενεργειακές πηγές, εξάρτηση που µπορεί να
φθάσει σε ποσοστό 70 % σε 20-30 έτη (έναντι του 50 %
σήµερα), υπογραµµίζεται η ανάγκη εξισορρόπησης της πολιτικής εφοδιασµού µέσω σαφών δράσεων υπέρ µιας πολιτικής
της ζήτησης, ενώ γίνεται έκκληση για αληθινή αλλαγή της
συµπεριφοράς των καταναλωτών ώστε να προσανατολισθεί η
ζήτηση προς µια καλύτερα ελεγχόµενη και πιο φιλική προς
το περιβάλλον κατανάλωση, ιδίως στις µεταφορές και τις
κατασκευές, και να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των
νέων και ανανεώσιµων µορφών ενέργειας όσον αφορά τον
ενεργειακό εφοδιασµό µε σκοπό την αντιµετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η θέρµανση του πλανήτη.

(6)

Στο ψήφισµά του για την Πράσινη Βίβλο «Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού» (5), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόµηση ενέργειας ως πρώτη
προτεραιότητα. Κάνει έκκληση να προωθηθεί µια «ευφυής»
προσέγγιση στη χρήση της ενέργειας, µε την οποία η
Ευρώπη θα καταστεί η πλέον αποδοτική από ενεργειακή
άποψη οικονοµία στον κόσµο.

(7)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε ένα σχέδιο δράσης
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα προβλέπει συµπληρωµατική ετήσια βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης κατά 1 % σε σχέση µε το 0,6 % που
αντιστοιχεί στην τάση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια
των δέκα τελευταίων ετών. Εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός,
θα καταστεί δυνατή, το 2010, η επίτευξη των δύο τρίτων
του δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας, που εκτιµάται σε

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι φυσικοί πόροι, η συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση
των οποίων προβλέπεται στο άρθρο 174 της συνθήκης,
περιλαµβάνουν, εκτός από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιµα, που
αποτελούν τις βασικές πηγές ενέργειας αλλά συνιστούν
επίσης και τις κύριες πηγές εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα. Μεταξύ των στόχων του εν λόγω άρθρου, περιλαµβάνεται και η προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, µέτρων για
την αντιµετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων.

(2)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσµο: στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη», που
υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ,
στις 15 και 16 Ιουνίου 2001, µεταξύ των κυρίων εµποδίων
για την αειφόρο ανάπτυξη αναφέρονται οι εκποµπές αερίων
θερµοκηπίου και η ρύπανση που οφείλονται στις µεταφορές.
Για την αντιµετώπιση των εµποδίων αυτών, είναι απαραίτητη
µια νέα προσέγγιση των κοινοτικών πολιτικών ώστε να προσεγγίσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, µε σκοπό την
µεταβολή των προτύπων κατανάλωσης και επενδύσεων.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 203 Ε της 27.8.2002, σ. 47.
ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 38.
ΕΕ C 73 της 26.3.2003, σ. 41.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2002 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2003 (ΕΕ C 64 E της 18.3.2003, σ.
13) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2003
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του
Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003.

(5) ΕΕ C 140 E της 13.6.2002, σ. 543.
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λαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταβάλλουν
προσπάθειες προκειµένου να:

18 % της συνολικής κατανάλωσης. Στο σχέδιο δράσης προτείνονται νοµοθετικά µέτρα και δράσεις υποστήριξης. Για
την εφαρµογή του σχεδίου δράσης, απαιτείται επίσης η
κατάρτιση αποδοτικών συστηµάτων ελέγχου και παρακολούθησης.

(8)

(9)

(10)

(11)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργεια για το µέλλον:
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας — Λευκή Βίβλος σχετικά µε
κοινοτική στρατηγική και σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας», προβλέπεται ο ενδεικτικός στόχος
του 12 % της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στη µεικτή
εγχώρια κατανάλωση της Κοινότητας, έως το 2010. Το
Συµβούλιο, στο ψήφισµά του, της 8ης Ιουνίου 1998, για
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (1) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του για τη Λευκή Βίβλο, υπογράµµισαν την ανάγκη σηµαντικής και διαρκούς αύξησης της
χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα και
ενέκριναν απολύτως τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης
που πρότεινε η Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης των προγραµµάτων υποστήριξης στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. Στο σχέδιο δράσης προβλέπονται µέτρα
υποστήριξης της προώθησης και της ανάπτυξης των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά µε την εφαρµογή της κοινοτικής στρατηγικής και
του προγράµµατος δράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (1998-2000), διαπιστώνεται η πρόοδος που έχει
πραγµατοποιηθεί, µε παράλληλη υπογράµµιση ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και, ιδίως, νέα
νοµοθετικά µέτρα για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και
την προώθησή τους.

Η οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (2) θέτει εθνικούς ενδεικτικούς στόχους συµβατούς
προς τον συνολικό ενδεικτικό στόχο της Κοινότητας του
12 % της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης ενέργειας έως
το 2010, και ιδίως µε το ενδεικτικό ποσοστό 22,1 % της
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές επί του συνόλου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα
έως το 2010.

Με το ψήφισµα σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στις χώρες ΑΚΕ (3), που υιοθετήθηκε από
την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης
ΑΚΕ-ΕΕ την 1η Νοεµβρίου 2001, ζητείται από την Επιτροπή
«να ενσωµατώσει τον βιώσιµο ενεργειακό εφοδιασµό, κυρίως
µέσω της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στη νέα στρατηγική αναπτυξιακής
πολιτικής της, ως τοµέα δράσης προτεραιότητας».

Το «Τελικό Σχέδιο Εφαρµογής» της παγκόσµιας διάσκεψης
για την αειφόρο ανάπτυξη, που υιοθετήθηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 2002, δεσµεύει τις υπογράφουσες χώρες, συµπερι-

(1) ΕΕ C 198 της 24.6.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33.
(3) ΕΕ C 78 της 2.4.2002, σ. 35.
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— αυξηθεί σηµαντικά το συνολικό µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη σύνθεση ενεργειακών µορφών,
— να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισµού για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε σχέση µε τις άλλες ενεργειακές πηγές,
— να προωθηθούν περαιτέρω η έρευνα και η ανάπτυξη
στους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της
ενεργειακής απόδοσης και των λιγότερο ρυπογόνων
τεχνολογιών συµβατικών καυσίµων,
— και να διατεθούν στις αναπτυσσόµενες χώρες οι οικονοµικοί πόροι για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον ενεργειακό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των
λιγότερο ρυπογόνων τεχνολογιών συµβατικών καυσίµων,
προκειµένου να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη.
(12)

Η πρωτοβουλία εταιρικής σχέσης της ΕΕ «Πρωτοβουλία για
την ενέργεια προκειµένου να εξαλειφθεί η φτώχεια και να
εξασφαλισθεί η αειφόρος ανάπτυξη», που ξεκίνησε την 1η
Σεπτεµβρίου 2002, βασίζεται στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην αυξηµένη χρησιµοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και πολλές αναπτυσσόµενες χώρες και
περιφερειακές οργανώσεις, καθώς επίσης ο ιδιωτικός τοµέας
και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, µετέχουν ήδη
στην πρωτοβουλία αυτή, της οποίας οι αρχές και η στρατηγική καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την
ενεργειακή συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες.

(13)

Εφόσον πολλά κοινοτικά µέτρα αναφορικά µε την ενεργειακή απόδοση, ιδίως η επισήµανση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού γραφείου και επικοινωνιών, καθώς
και η τυποποίηση των συσκευών φωτισµού, θέρµανσης και
κλιµατισµού, δεν έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα για τα κράτη
µέλη, πρέπει να αναληφθεί προσπάθεια προώθησης σε κοινοτικό επίπεδο, µε τη βοήθεια ειδικών προγραµµάτων, ώστε
να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για τη στροφή προς την
κατεύθυνση αειφόρων ενεργειακών συστηµάτων.

(14)

Το ίδιο ισχύει όσον αφορά κοινοτικά µέτρα που αποσκοπούν σε µεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών, ιδίως την τυποποίηση εξοπλισµού
για την παραγωγή και κατανάλωση ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας.

(15)

Η απόφαση 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της
14ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος πλαισίου για δράσεις στον τοµέα της ενέργειας
(1998 2002) και συναφή µέτρα (4), καθώς και οι αποφάσεις
σχετικά µε ειδικά προγράµµατα, συγκεκριµένα η απόφαση
1999/22/ΕΚ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1998,
για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος µελετών, αναλύσεων, προβλέψεων και άλλων συναφών εργασιών στον τοµέα

(4) ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 16.
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της ενέργειας (1998-2002) — Πρόγραµµα ETAP (1), η
απόφαση 1999/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος για
την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της
ενέργειας (1998 2002) — Πρόγραµµα Synergy (2), η απόφαση 1999/24/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 14ης
∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος
τεχνολογικών δράσεων για την προώθηση της αντιρρυπαντικής και αποδοτικής χρησιµοποίησης των στερεών καυσίµων (1998-2002) — Πρόγραµµα Carnot (3), η απόφαση
1999/25/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος δράσεων (1998-2002) στον πυρηνικό τοµέα σχετικά µε την
ασφάλεια µεταφοράς ραδιενεργών υλικών, τους ελέγχους
των διασφαλίσεων και τη βιοµηχανική συνεργασία ώστε να
προωθηθούν ορισµένα ζητήµατα ασφάλειας των πυρηνικών
εγκαταστάσεων στις χώρες που συµµετέχουν προς το παρόν
στο πρόγραµµα Tacis — Πρόγραµµα Sure (4), η απόφαση
646/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε τη
θέσπιση πολυετούς προγράµµατος για την προώθηση των
ανανεώσιµων
πληγών
ενέργειας
στην
Κοινότητα
(1998-2002) — Πρόγραµµα Altener (5) και η απόφαση
647/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28 Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε τη θέσπιση
πολυετούς προγράµµατος για τη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας (1998 2002) — Πρόγραµµα Save (6), έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2002.

(16)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2, της απόφασης
1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ, η Επιτροπή ανέθεσε σε ανεξάρτητους
εµπειρογνώµονες την εξωτερική αξιολόγηση του εν λόγω
προγράµµατος-πλαίσιο και των ειδικών προγραµµάτων. Οι
αξιολογητές αναγνωρίζουν, στην έκθεσή τους, τη σηµασία,
ιδίως, των προγραµµάτων Altener, Save, Synergy και ETAP
στην εφαρµογή της ενεργειακής στρατηγικής και της κοινοτικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. ∆ιαπιστώνουν
τις ελλείψεις µέσων των εν λόγω προγραµµάτων έναντι των
πραγµατικών αναγκών και συνιστούν την ενίσχυσή τους.

(17)

Παρίσταται εύλογο να αυξηθεί το χρηµατοδοτικό πλαίσιο,
ώστε το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» να αποβεί ακόµη πληρέστερο.

(18)

Λαµβανοµένης υπόψη της κοινοτικής στρατηγικής για την
αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων του προγράµµατος-πλαίσιο, θεωρείται απαραίτητο
να ενισχυθεί ή κοινοτική υποστήριξη στους τοµείς της ενέργειας που συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, µε τη συγκέντρωσή τους σε ένα µόνο πρόγραµµα, µε τίτλο «Ευφυής
ενέργεια — Ευρώπη», που θα περιλαµβάνει τέσσερα ειδικά
πεδία.

(19)

Η σηµασία και η επιτυχία της κοινοτικής υποστήριξης στις
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, στο πλαίσιο του προγράµ-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

7 της 13.1.1999, σ. 20.
7 της 13.1.1999, σ. 23.
7 της 13.1.1999, σ. 28.
7 της 13.1.1999, σ. 31.
79 της 30.3.2000, σ. 1.
79 της 30.3.2000, σ. 6.
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µατος Altener, κατά τη χρονική περίοδο 1993-2002, αιτιολογεί τη συνέχισή του και τη συµπερίληψή του στο υφιστάµενο πρόγραµµα ειδικού πεδίου αναφορικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε τίτλο «Altener».

(20)

Η ανάγκη ενίσχυσης της κοινοτικής υποστήριξης για την
ορθολογική χρήση της ενέργειας και η επιτυχία του προγράµµατος Save κατά τη χρονική περίοδο 1991-2002
αιτιολογεί την συµπερίληψή του στο υφιστάµενο πρόγραµµα ειδικού πεδίου αναφορικάµε την ενεργειακή απόδοση, µε τίτλο «Save».

(21)

Η βελτίωση της χρήσης της ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένης της διαφοροποίησης των καυσίµων, όπου οι νέες υπό ανάπτυξη ενεργειακές πηγές, όπως
το υδρογόνο, και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν
να διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο, αποκτά µεγάλη σηµασία
στο πλαίσιο των κοινοτικών προσπαθειών που αποβλέπουν
στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις µεταφορές, γεγονός που δικαιολογεί τη συµπερίληψη στο πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια — Ευρώπη» ειδικού πεδίου το
οποίο αφορά τις ενεργειακές πτυχές των µεταφορών, µε
τίτλο «Steer».

(22)

Η ανάγκη προώθησης µορφών βέλτιστης πρακτικής που
έχουν αναπτυχθεί στην Κοινότητα στους τοµείς των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, και
η ανάγκη µεταφοράς τους, ιδίως σε αναπτυσσόµενες χώρες,
συνιστά µία από τις προτεραιότητες των δεσµεύσεων που
έχει αναλάβει η Κοινότητα σε διεθνές επίπεδο, όπως και η
ενίσχυση της συνεργασίας κατά τη χρησιµοποίηση των ευέλικτων µηχανισµών του πρωτοκόλλου του Κιότο. Για την
εξασφάλιση της συνέχειας ως προς το παλαιό πρόγραµµα
Synergy για τις δράσεις στα προαναφερθέντα πεδία, θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο παρόν πρόγραµµα ένα ειδικό
πεδίο αναφορικά µε την προώθηση ανανεώσιµων µορφών
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, µε τίτλο «Coopener».

(23)

Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσµάτων της έρευνας, ο συντονισµός στο πλαίσιο του προγράµµατος και µε άλλες κοινοτικές πολιτικές, η συνέχεια σε
σχέση µε υφιστάµενα προγράµµατα, η σταθερότητα των
κανόνων συµµετοχής, η επάρκεια σε ανθρώπινους πόρους,
καθώς και η ταχεία εφαρµογή θα κρίνουν αποφασιστικά την
επιτυχία του προγράµµατος «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη».
Στο πλαίσιο αυτό, οι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν ωφέλιµο ρόλο,
συµβάλλοντας στην υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος
µε αντίστοιχα εθνικά προγράµµατα.

(24)

Η ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών αποτελεί σηµαντική πτυχή όλων των κοινοτικών προγραµµάτων και θα
πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια — Ευρώπη».

(25)

Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, ένα χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί
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την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33
της διοργανικής συµφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, µεταξύ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση
της διαδικασίας του προϋπολογισµού (1), για την αρµόδια
επί του προϋπολογισµού αρχή µέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

έτσι αποτελεσµατικά τα µέτρα αυτά µε τις δράσεις που διεξάγονται
στο πλαίσιο άλλων πολιτικών της Κοινότητας και των κρατών
µελών.

∆εδοµένου ότι οι στόχοι του προβλεπόµενου προγράµµατος, οι οποίοι αφορούν την εφαρµογή της κοινοτικής
στρατηγικής στα πεδία της ενέργειας που συµβάλλουν στην
αειφόρο ανάπτυξη, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς
από τα κράτη µέλη, ενεργώντας µεµονωµένα, αφού απαιτείται εκστρατεία προώθησης και ανταλλαγές βάσει στενής
συνεργασίας σε ευρωπαϊκή κλίµακα µεταξύ των διαφόρων
συντελεστών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
και δύνανται, συνεπώς, να πραγµατοποιηθούν καλύτερα σε
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που καθορίζεται
στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, η
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων όρια.

Οι ειδικοί στόχοι του παρόντος προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι:

(27)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν µε την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης, και ιδίως των
κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

(28)

Τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 2

α) να παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για την προώθηση της
ενεργειακής αποτελεσµατικότητας, τη µεγαλύτερη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ενεργειακής διαφοροποίησης,
όπως µέσω νέων υπό ανάπτυξη και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µεταξύ άλλων και στον τοµέα των µεταφορών, τη βελτίωση της αειφορίας, την ανάπτυξη του δυναµικού των περιφερειών, και ιδίως των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των
νήσων, και την εκπόνηση νοµοθετικών µέτρων για την επίτευξη
των εν λόγω στρατηγικών στόχων·
β) να αναπτύξει µηχανισµούς και µέσα, που µπορούν να χρησιµοποιούνται από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη, για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αντίκτυπου
των µέτρων που έχουν θεσπίσει η Κοινότητα και τα κράτη µέλη
της στους τοµείς της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας και
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των
ενεργειακών πτυχών των µεταφορών·
γ) να προωθήσει αποδοτικά και ευφυή συστήµατα παραγωγής και
κατανάλωσης ενέργειας, που στηρίζονται σε στέρεες και αειφόρες βάσεις, µε την ευαισθητοποίηση, ιδίως µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος, και µε την προώθηση ανταλλαγών εµπειρίας και τεχνογνωσίας µεταξύ των κύριων ενδιαφεροµένων
φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών εν γένει, µε την
υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση των
επενδύσεων στις αναδυόµενες τεχνολογίες, και µε την ενθάρρυνση της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και βέλτιστης διαθέσιµης τεχνολογίας, καθώς και µε µέσα προώθησης σε διεθνές
επίπεδο.

Άρθρο 1
Άρθρο 3
1.
Θεσπίζεται πολυετές πρόγραµµα δράσεων στον τοµέα της
ενέργειας: «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη», εφεξής αποκαλούµενο
«το παρόν πρόγραµµα», για την περίοδο 2003-2006.

1.
Το παρόν πρόγραµµα διαρθρώνεται σε τέσσερα ειδικά πεδία,
ως εξής:

2.
Το παρόν πρόγραµµα υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη
στον τοµέα της ενέργειας, παρέχοντας ισορροπηµένη συµβολή στην
επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων: ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, ανταγωνιστικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

α) το πρόγραµµα «Save», που αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής
αποτελεσµατικότητας και την ορθολογική χρήση της ενέργειας,
ιδίως στον οικοδοµικόκαι τον βιοµηχανικό τοµέα, εξαιρέσει
των δράσεων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του προγράµµατος Steer, συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης νοµοθετικών
µέτρων και της εφαρµογής τους·

3.
Το παρόν πρόγραµµα αποσκοπεί επίσης στην οικονοµική και
κοινωνική συνοχή και επιδιώκει την ενίσχυση της διαφάνειας, της
συνεκτικότητας και της συµπληρωµατικότητας όλων των δράσεων
και λοιπών σχετικών µέτρων στον τοµέα της ενέργειας, συνδέοντας
(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

β) το πρόγραµµα «Altener», που αφορά την προώθηση νέων και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για συγκεντρωµένη και αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, καθώς και
την ένταξή τους στο τοπικό περιβάλλον και στα ενεργειακά
συστήµατα, εξαιρέσει των δράσεων που αναλαµβάνονται στο
πλαίσιο του προγράµµατος Steer, συµπεριλαµβανοµένης της
θέσπισης νοµοθετικών µέτρων και της εφαρµογής τους·
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γ) το πρόγραµµα «Steer», που αφορά την υποστήριξη πρωτοβουλιών µε αντικείµενο όλες τις ενεργειακές πτυχές των µεταφορών, τη διαφοροποίηση των καυσίµων, όπως µέσω νέων υπό
ανάπτυξη και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και την προώθηση
καυσίµων από ανανεώσιµες πηγές και της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας στις µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένης της
θέσπισης νοµοθετικών µέτρων και της εφαρµογής τους·

δ) την ανάπτυξη των δοµών πληροφόρησης, εκπαίδευσης και
κατάρτισης· την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, την προώθηση
και διάδοση της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών µε
τη συµµετοχή όλων των καταναλωτών, τη διάδοση των αποτελεσµάτων των δράσεων και των προγραµµάτων, καθώς και τη
συνεργασία µε τα κράτη µέλη µέσω επιχειρησιακών δικτύων σε
κοινοτικό και διεθνές επίπεδο·

δ) το πρόγραµµα «Coopener», που αφορά την υποστήριξη πρωτοβουλιών µε αντικείµενο την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας στις αναπτυσσόµενες χώρες, και ιδίως στα πλαίσια της συνεργασίας της
Κοινότητας µε αναπτυσσόµενες χώρες της Αφρικής, της Ασίας,
της Λατινικής Αµερικής και του Ειρηνικού.

ε) την παρακολούθηση της εφαρµογής και του αντίκτυπου των
κοινοτικών πρωτοβουλιών, καθώς και των δράσεων υποστήριξης·

στ) την αξιολόγηση του αντίκτυπου των δράσεων και σχεδίων που
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος.
2.
Μπορούν να εγκαινιασθούν «κύριες δράσεις», οι οποίες συνίστανται σε πρωτοβουλίες που συνδυάζουν πολλά από τα ανωτέρω
ειδικά πεδία και/ή αφορούν ορισµένες κοινοτικές προτεραιότητες,
όπως είναι η αειφόρος ανάπτυξη στις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης.

2.
Στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, η οικονοµική ενίσχυση που χορηγείται σε δράσεις ή σχέδια στα τέσσερα ειδικά
πεδία και τις κύριες δράσεις του άρθρου 3, καθορίζεται βάσει της
κοινοτικής προστιθέµενης αξίας της προτεινόµενης δράσης και
εξαρτάται από τα οφέλη και τον αναµενόµενο αντίκτυπο. Όπου
ενδείκνυται, δίδεται προτεραιότητα στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και τις περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες.

Άρθρο 4

1.
Για καθένα από τα τέσσερα ειδικά πεδία και τις κύριες δράσεις του άρθρου 3, η κοινοτική χρηµατοδότηση στα πλαίσια του
προγράµµατος προορίζεται για δράσεις ή σχέδια που αφορούν:

α) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της ασφάλειας του
ενεργειακού εφοδιασµού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς,
της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης προτύπων και
συστηµάτων επισήµανσης και πιστοποίησης, µακροπρόθεσµων
εθελοντικών δεσµεύσεων κατόπιν συµφωνίας µε τη βιοµηχανία
και άλλους παράγοντες, καθώς και µελετών πρόβλεψης, στρατηγικών µελετών βάσει κοινών αναλύσεων και τακτικής παρακολούθησης της εξέλιξης των αγορών και των ενεργειακών
τάσεων, µεταξύ άλλων για την προετοιµασία µελλοντικών
νοµοθετικών µέτρων ή την αναθεώρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας·

β) τη δηµιουργία, τη διεύρυνση και την αναδιάρθρωση των δοµών
και των µέσων για την ανάπτυξη της αειφόρου ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων του τοπικού και περιφερειακού ενεργειακού
σχεδιασµού και διαχείρισης, καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και µέσων της αγοράς·

γ) την προώθηση συστηµάτων και εξοπλισµών αειφόρου ενέργειας
µε σκοπό την επιτάχυνση της εισαγωγής τους στην αγορά και
την ενθάρρυνση των επενδύσεων που διευκολύνουν τη µετάβαση από την επίδειξη στην εµπορία των πλέον αποδοτικών
τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών και των νέων διατοµεακών τεχνολογιών, των
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και της δηµιουργίας θεσµικών
δοµών που αποσκοπούν στην υλοποίηση του µηχανισµού
καθαρής ανάπτυξης και της κοινής εφαρµογής βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο·

Η ενίσχυση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού
κόστους της δράσης ή του σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο µπορεί να
καλύπτεται από δηµόσια ή ιδιωτικά κεφάλαια, ή από συνδυασµό
και των δύο. Η ενίσχυση µπορεί, ωστόσο, να καλύπτει το σύνολο
του κόστους ορισµένων δράσεων, όπως µελετών, τη διάδοση των
αποτελεσµάτων των σχεδίων και άλλων δράσεων για την κατάρτιση,
συµπλήρωση, εφαρµογή και αξιολόγηση του αντίκτυπου της κοινοτικής στρατηγικής και των µέτρων πολιτικής, καθώς και οιαδήποτε
προτεινόµενα από την Επιτροπή µέτρα ενθάρρυνσης των ανταλλαγών εµπειρίας και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση του συντονισµού
µεταξύ των κοινοτικών, εθνικών, διεθνών και άλλων πρωτοβουλιών.

Το σύνολο των δαπανών που αφορούν δράσεις ή σχέδια που αναλαµβάνονται κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής, όπως ορίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), επιβαρύνουν
την Κοινότητα.

3.
Προκειµένου να συµβάλλει στη διάδοση των αποτελεσµάτων
των σχεδίων, η Επιτροπή καθιστά διαθέσιµες τις εκθέσεις για τις
δράσεις και τα σχέδια, κατά περίπτωση, σε ηλεκτρονική µορφή.

Άρθρο 5

1.
Εντός εξαµήνου από την έκδοση της παρούσας απόφασης, η
Επιτροπή, σε διαβούλευση µε την επιτροπή του άρθρου 8 παράγραφος 1, καταρτίζει πρόγραµµα εργασίας. Το εν λόγω πρόγραµµα
στηρίζεται στις αρχές του άρθρου 1 παράγραφος 2, του άρθρου
2, του άρθρου 3 και του άρθρου 4. Καταρτίζεται και ενηµερώνεται
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.
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Στο πρόγραµµα εργασίας αναφέρονται λεπτοµερώς:

α) οι κατευθυντήριες γραµµές για καθένα από τα ειδικά πεδία και
τις κύριες δράσεις του άρθρου 3, προκειµένου να εφαρµοσθούν οι στόχοι και οι προτεραιότητες του άρθρου 1 παράγραφος 2, του άρθρου 3 και του άρθρου 4, λαµβανοµένης
υπόψη της προστιθέµενης αξίας που προσδίδουν όλα τα προτεινόµενα µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο σε σχέση µε τα υφιστάµενα µέτρα·
β) το καθεστώς εφαρµογής, µε διαχωρισµό µεταξύ των δράσεων
που προβλέπονται κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής και
εκείνων για τις οποίες η πρωτοβουλία προέρχεται από τον
ενδιαφερόµενο τοµέα ή/και την αγορά, καθώς και το καθεστώς
χρηµατοδότησης, η µορφή και οι κανόνες συµµετοχής·

15.7.2003

Τα ποσά δηµοσιονοµικής αναφοράς ορίζονται ενδεικτικά για κάθε
ειδικό τοµέα. Ενδεικτική κατανοµή του εν λόγω ποσού περιλαµβάνεται στο παράρτηµα. Η εν λόγω κατανοµή του προϋπολογισµού
µεταξύ των τοµέων είναι ευέλικτη ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικότερα στην εξέλιξη των αναγκών του τοµέα· µπορεί να τροποποιηθεί µε τη συγκατάθεση της επιτροπής του άρθρου 8.
2.
Το καθεστώς για τη χρηµατοοικονοµική ενίσχυση της Κοινότητας όσον αφορά δράσεις που αναλαµβάνονται στα πλαίσια του
παρόντος προγράµµατος θεσπίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που
εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1).

Άρθρο 7

γ) τα κριτήρια επιλογής, τα οποία αντικατοπτρίζουν τους στόχους
της παρούσας απόφασης, και το καθεστώς εφαρµογής τους για
κάθε τύπο δράσης, καθώς και η µέθοδος και τα µέσα παρακολούθησης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των δράσεων
και/ή των σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού των δεικτών επιδόσεως·

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.

δ) το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόµενο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

1.

ε) οι λεπτοµερείς κανόνες συντονισµού και σύνδεσης µε υφιστάµενες κοινοτικές πολιτικές. Καθορίζεται η διαδικασία εκπόνησης και εφαρµογής δράσεων συντονισµένων µε τις αντίστοιχες των κρατών µελών στον τοµέα της αειφόρου ενέργειας,
και αυτό για να δοθεί προστιθέµενη αξία σε σχέση µε µέτρα
που λαµβάνονται µεµονωµένα από κάθε κράτος µέλος. Τα
µέτρα αυτά θα επιτρέψουν να επιτευχθεί ο βέλτιστος δυνατός
συνδυασµός των διαφόρων µέσων που διαθέτουν τόσο η Κοινότητα όσο και τα κράτη µέλη·
στ) εφόσον χρειάζεται, οι επιχειρησιακές ρυθµίσεις για να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή στο πρόγραµµα των αποµακρυσµένων και
εξόχως απόκεντρων περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων των
νήσων, καθώς και η συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ).
Καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος, λαµβάνονται υπόψη οι
κοινοτικοί κανόνες σχετικά µε τη δηµόσια πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη διαφάνεια και την ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 6
1.
Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του παρόντος
προγράµµατος ορίζεται σε 200 εκατοµµύρια ευρώ για το χρονικό
διάστηµα 2003 έως 2006.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, εντός του ορίου των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 8
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 9
1.
Η Επιτροπή εξετάζει κάθε χρόνο την επιτευχθείσα πρόοδο
του παρόντος προγράµµατος και των δράσεων που έχουν αναληφθεί στα τέσσερα ειδικά πεδία και τις κύριες δράσεις του άρθρου 3
και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
2.
Στο τέλος του δεύτερου έτους της περιόδου εφαρµογής του
παρόντος προγράµµατος και οπωσδήποτε πριν από την υποβολή
προτάσεων για οποιοδήποτε µεταγενέστερο πρόγραµµα, η Επιτροπή
παρέχει εξωτερική αξιολόγηση της συνολικής εφαρµογής των κοινοτικών δράσεων που διεξάγονται στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος και συντάσσει τα συµπεράσµατά της βάσει αυτής. Η
εξωτερική αξιολόγηση γίνεται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες.
Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συµπεράσµατά της βάσει της αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων, εάν χρειασθεί, ιδίως υπό το πρίσµα
της διεύρυνσης, των ενδεχόµενων αναπροσαρµογών του τρέχοντος
προγράµµατος, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή
των Περιφερειών πριν από την υποβολή προτάσεων για το παρόν ή
οποιοδήποτε µεταγενέστερο πρόγραµµα.
(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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Άρθρο 10

Άρθρο 11

1.
Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, η συµµετοχή
στο παρόν πρόγραµµα είναι ελεύθερη για κάθε νοµικό πρόσωπο,
δηµόσιο ή ιδιωτικό, που είναι εγκατεστηµένο στο έδαφος των κρατών µελών.

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

2.
Στο παρόν πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν οι υποψήφιες χώρες, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες σύνδεσης, στα πρόσθετα πρωτόκολλα των συµφωνιών σύνδεσης καθώς και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συµβουλίων Σύνδεσης, βάσει των σχετικών διµερών συµφωνιών.

Άρθρο 12

3.
Οµοίως, στο παρόν πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν οι
χώρες της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, βάσει συµπληρωµατικών πιστώσεων και συµφώνως προς τις διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε τις εν λόγω
χώρες.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

L 176/36

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15.7.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτική κατανοµή του ποσού που θεωρείται απαραίτητο (1)
(εκατοµµύρια EUR)
Πεδία δράσης

1.

(2003-2006)

Βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας καιορθολογική χρήση της ενέργειας

69,8

2. Νέες και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καιδιαφοροποίηση της παραγωγής ενέργειας

80

3. Ενεργειακές πτυχές των µεταφορών

32,6

4. Προώθηση ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και τηςενεργειακής αποδοτικότητας σε διεθνές
επίπεδο, ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες

17,6

Σύνολο

200 (2) (3)

(1) Η κατανοµή αυτή είναι ενδεικτική. Η κατανοµή του προϋπολογισµού µεταξύ πεδίων είναι ευέλικτη ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην
εξέλιξη των αναγκών του τοµέα.
(2) Από το 2004 και στο εξής, θα προβλεφθεί συµπληρωµατική συνεισφορά, λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα λαµβάνει
υπόψη τον αριθµό, το µέγεθος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων κρατών µελών. Η Επιτροπή θα µπορούσε να προτείνει να ανέρχεται η
συνεισφορά αυτή τουλάχιστον σε 50 εκατοµµύρια ευρώ.
3
( ) Ο προϋπολογισµός για τον εκτελεστικό φορέα θα µπορούσε να καθορισθεί από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ως ποσοστό της
συνολικής χρηµατοδότησης του προγράµµατος.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Ιουνίου 2003
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση
της οδηγίας 96/92/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Κατά τη σύνοδό του στη Λισσαβώνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απηύθυνε έκκληση
για ταχεία ανάληψη εργασιών προκειµένου να ολοκληρωθεί
η εσωτερική αγορά τόσο στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον τοµέα του αερίου και να επισπευσθεί η
ελευθέρωσή τους προκειµένου να επιτευχθεί µία πλήρως
λειτουργική εσωτερική αγορά στους εν λόγω τοµείς. Στο
ψήφισµά του της 6ης Ιουλίου 2000 επί της δεύτερης
έκθεσης της Επιτροπής για το καθεστώς ελευθέρωσης των
αγορών ενεργείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από
την Επιτροπή να υιοθετήσει λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα για
την επίτευξη επακριβώς καθορισµένων στόχων, µε προοπτική
τη σταδιακή αλλά πλήρη ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

(4)

Οι ελευθερίες που εγγυάται η συνθήκη στους ευρωπαίους
πολίτες — η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, η
ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης — είναι δυνατές µόνο στο πλαίσιο της εντελώς
ανοικτής αγοράς, η οποία παρέχει σε όλους τους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τους προµηθευτές τους και παρέχει σε όλους τους προµηθευτές την
ελευθερία να προµηθεύουν τους πελάτες τους.

(5)

Τα κυριότερα εµπόδια για την επίτευξη µιας απολύτως λειτουργικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς σχετίζονται, µεταξύ άλλων, µε τα θέµατα της πρόσβασης στο
δίκτυο, µε την τιµολόγηση των υπηρεσιών του δικτύου και
µε τους διαφορετικούς βαθµούς ανοίγµατος της αγοράς
µεταξύ κρατών µελών.

(6)

Για να είναι σε θέση να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός, η
πρόσβαση στο δίκτυο πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις,
µε διαφάνεια και σε λογικές τιµές.

(7)

Προκειµένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση του διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς ή διανοµής στο δίκτυο έχει
ύψιστη σηµασία. Ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς ή
διανοµής µπορεί να περιλαµβάνει µία ή και περισσότερες
επιχειρήσεις.

(8)

Προκειµένου να διασφαλισθεί η δίκαιη και αµερόληπτη πρόσβαση στο δίκτυο, είναι σκόπιµο τα δίκτυα διανοµής και
µεταφοράς, όπου υφίστανται κάθετα ολοκληρωµένες επιχειρήσεις, να έχουν νοµικά διακριτή προσωπικότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί µέτρα ισοδύναµου αποτελέσµατος, τα οποία αναπτύσσουν τα κράτη µέλη για την επίτευξη του στόχου αυτής της απαίτησης και, ενδεχοµένως,
να υποβάλλει προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95,
τις προτάσεις της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (4), έχει συµβάλει σηµαντικά στη δηµιουργία των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.
Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση της εν λόγω
οδηγίας καταδεικνύει τα σηµαντικά οφέλη που είναι δυνατόν να προκύψουν από την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, όσον αφορά τα κέρδη σε απόδοση, τη µείωση
τιµών, τα υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών και την αυξηµένη
ανταγωνιστικότητα. Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν
σηµαντικές ελλείψεις και δυνατότητες για βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, κυρίως δε απαιτούνται συγκεκριµένες
διατάξεις για τη διασφάλιση ισότιµων όρων παραγωγής για
τη µείωση του κινδύνου δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης
στην αγορά και επιθετικής συµπεριφοράς, διασφαλίζοντας
τιµολόγια µεταφοράς και διανοµής χωρίς την επιβολή διακρίσεων, µέσω της παροχής πρόσβασης στο δίκτυο µε βάση
τιµολόγια τα οποία δηµοσιεύονται πριν τεθούν σε ισχύ,
καθώς επίσης διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωµάτων των µικρών και ευάλωτων καταναλωτών και την κοινοποίηση των στοιχείων για τις πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
και αναφορές για πηγές, όταν υπάρχουν, που δίνουν στοιχεία για την επίδρασή τους στο περιβάλλον.

(1) ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001, σ. 60, και ΕΕ C 227 Ε της 24.9.2002,
σ. 393.
(2) ΕΕ C 36 της 8.2.2002, σ. 10.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2002 (ΕΕ C
47 E της 27.2.2003, σ. 350), κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης
Φεβρουαρίου 2003 (ΕΕ C 50 E της 4.3.2003, σ. 15) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουνίου 2003 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.
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οδηγίας. Περαιτέρω, είναι σκόπιµο οι διαχειριστές των
δικτύων µεταφοράς και διανοµής να έχουν ουσιαστικά
δικαιώµατα λήψεως αποφάσεων όσον αφορά τα περιουσιακά
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη δικτύων όταν τα εν λόγω περιουσιακά
στοιχεία λειτουργούν και βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία
κάθετα ολοκληρωµένων επιχειρήσεων. Η ανεξαρτησία των
διαχειριστών των δικτύων µεταφοράς και διανοµής επιβάλλεται να διασφαλισθεί, ιδίως απέναντι στα συµφέροντα που
συνδέονται µε την παραγωγή και τον εφοδιασµό. Κατά
συνέπεια, πρέπει επίσης να δηµιουργηθούν πλήρως ανεξάρτητες διευθυντικές δοµές µεταξύ διαχειριστών δικτύων
µεταφοράς και διανοµής και κάθε εταιρείας παραγωγής/εφοδιασµού.

Εν τούτοις, θα πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ ενός
τέτοιου νοµικού διαχωρισµού και της αποσύνδεσης των
ιδιοκτησιακών σχέσεων. Ο νοµικός διαχωρισµός δεν συνεπάγεται µεταβολή της ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων
και τίποτα δεν εµποδίζει την εφαρµογή παρεµφερών ή
όµοιων συνθηκών απασχόλησης σε ολόκληρες τις κάθετα
ολοκληρωµένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η διαδικασία λήψεως
αποφάσεων χωρίς διακρίσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται µε
οργανωτικά µέτρα για την ανεξαρτησία των αρµοδίων για
τη λήψη αποφάσεων.

(9)

Στην περίπτωση µικρών δικτύων, η παροχή βοηθητικών υπηρεσιών µπορεί να διασφαλίζεται από διαχειριστές δικτύων
µεταφοράς διασυνδεδεµένους µε το µικρό δίκτυο.

(10)

Αν και η παρούσα οδηγία δεν ασχολείται µε θέµατα ιδιοκτησίας, υπενθυµίζεται ότι στην περίπτωση επιχείρησης
µεταφοράς ή διανοµής η οποία είναι διαχωρισµένη ως προς
τη νοµική της µορφή από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής ή/και της προµήθειας, µπορεί να ορισθεί ως διαχειριστής του δικτύου η ίδια
εταιρεία που είναι ιδιοκτήτης της υποδοµής.

(11)

Προκειµένου να µην επιβληθεί δυσανάλογο οικονοµικό και
διοικητικό βάρος στις µικρές εταιρείες διανοµής, κρίνεται
σκόπιµο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη, όποτε
αυτό είναι αναγκαίο, να τις απαλλάσσουν από τις απαιτήσεις
νοµικού διαχωρισµού της διανοµής.

(12)

Οι διαδικασίες χορήγησης αδειών δεν θα πρέπει να οδηγούν
σε διοικητική επιβάρυνση δυσανάλογη προς το µέγεθος και
τη δυνητική σπουδαιότητα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

(13)

Θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω µέτρα προκειµένου να
διασφαλιστούν τιµολόγια διαφανή και άνευ διακρίσεων για
την πρόσβαση στα δίκτυα. Τα εν λόγω τιµολόγια θα πρέπει
να ισχύουν για όλους τους χρήστες του δικτύου σε αµερόληπτη βάση.

(14)

Προκειµένου να διευκολυνθεί η σύναψη συµβάσεων από
επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας που έχει την έδρα της σε
κράτος µέλος για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε
επιλέξιµους πελάτες σε άλλο κράτος µέλος, τα κράτη µέλη
και, ενδεχοµένως, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να
εργασθούν για την επίτευξη πιο οµοιογενών όρων και ίδιου
βαθµού επιλεξιµότητας για το σύνολο της εσωτερικής
αγοράς.
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(15)

Η ύπαρξη αποτελεσµατικού ρυθµιστικού καθεστώτος, το
οποίο τίθεται σε εφαρµογή από µία ή περισσότερες εθνικές
ρυθµιστικές αρχές, αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό για
την εγγύηση της άνευ διακρίσεων πρόσβασης στο δίκτυο.
Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν τις λειτουργίες, τις αρµοδιότητες και τις διοικητικές εξουσίες των ρυθµιστικών αρχών.
Είναι σηµαντικό οι ρυθµιστικές αρχές, σε όλα τα κράτη
µέλη, να διαθέτουν κοινό ελάχιστο επίπεδο αρµοδιοτήτων.
Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να έχουν την αρµοδιότητα να
καθορίζουν ή να εγκρίνουν τα τιµολόγια ή, τουλάχιστον, τις
µεθοδολογίες που διέπουν τον υπολογισµό των τιµολογίων
µεταφοράς και διανοµής. Για να µην υπάρχει αβεβαιότητα
και δαπανηρές και χρονοβόρες διαφωνίες, τα τιµολόγια
αυτά θα πρέπει να δηµοσιεύονται πριν τεθούν σε ισχύ.

(16)

Η Επιτροπή έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να ιδρύσει
ευρωπαϊκό ρυθµιστικό όµιλο για την ηλεκτρική ενέργεια και
το φυσικό αέριο, ο οποίος θα αποτελέσει κατάλληλο συµβουλευτικό µηχανισµό για την ενθάρρυνση της συνεργασίας
και του συντονισµού των εθνικών ρυθµιστικών αρχών ώστε
να προωθηθεί η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και να ενθαρρυνθεί η συνεπής
εφαρµογή σε όλα τα κράτη µέλη των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (1) καθώς και του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους
όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (2).

(17)

Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στην
αγορά όλων των συντελεστών της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων στην αγορά, απαιτείται η εφαρµογή µηχανισµών εξισορρόπησης που δεν επιβάλλουν διακρίσεις και αντικατοπτρίζουν το κόστος. Κάτι
τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί, µόλις η αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας αποκτήσει επαρκή ρευστότητα, µε την καθιέρωση
των διαφανών και βασιζόµενων στην αγορά µηχανισµών
εφοδιασµού και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που είναι αναγκαίοι στο πλαίσιο των απαιτήσεων εξισορρόπησης. Όταν
δεν υπάρχει τέτοια ρευστότητα στην αγορά, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές υποχρεούνται να διαδραµατίζουν ενεργό
ρόλο ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα τιµολόγια εξισορρόπησης δεν επιβάλλουν διακρίσεις και ότι αντικατοπτρίζουν το κόστος. Συγχρόνως, θα πρέπει να παρασχεθούν
κατάλληλα κίνητρα για την εξισορρόπηση της εισροής και
άντλησης ηλεκτρισµού και για να µην τεθεί σε κίνδυνο το
σύστηµα.

(18)

Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να δύνανται να
καθορίζουν ή να εγκρίνουν τιµολόγια ή µεθοδολογίες οι
οποίες διέπουν τον υπολογισµό των τιµολογίων, βάσει προτάσεως του διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς ή του (των)
διαχειριστή(ων) του δικτύου διανοµής, ή βάσει προτάσεως
µε την οποία συµφώνησαν ο (οι) εν λόγω διαχειριστής(ές)
και οι χρήστες του δικτύου. ∆ιεκπεραιώνοντας τα καθήκοντα αυτά, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να
φροντίζουν ώστε τα τιµολόγια µεταφοράς και διανοµής να
µην εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος,
θα πρέπει δε να λαµβάνουν υπόψη τους το µακροπρόθεσµο,

(1) Βλέπε σελίδα 57 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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οριακό και εξοικονοµούµενο κόστος δικτύου από τον επιµερισµό της παραγωγής και τα µέτρα διαχείρισης της
ζήτησης.
(19)

Για λόγους ακριβοδίκαιης µεταχείρισης, ανταγωνιστικότητας
και, εµµέσως, δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, όλοι οι
κοινοτικοί τοµείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων,
καθώς και όλοι οι πολίτες της Κοινότητας που επωφελούνται από τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα της εσωτερικής
αγοράς, θα πρέπει να µπορούν να απολαύουν επίσης υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή, και ιδίως τα νοικοκυριά και, εφόσον τα κράτη µέλη το κρίνουν αναγκαίο,
θα πρέπει και οι µικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να απολαύουν εγγυήσεων δηµόσιας υπηρεσίας, ιδίως όσον αφορά
την ασφάλεια εφοδιασµού και τις προσιτές τιµές.

(20)

Οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι σε θέση
να επιλέγουν ελεύθερα τον προµηθευτή τους. Εντούτοις, θα
πρέπει να εφαρµοσθεί σταδιακή προσέγγιση για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στη βιοµηχανία να προσαρµοσθεί και να διασφαλισθεί ότι έχουν καθιερωθεί τα ενδεδειγµένα µέτρα και συστήµατα για την προστασία των συµφερόντων των πελατών, καθώς επίσης ότι οι πελάτες έχουν
πραγµατικό και ουσιαστικό δικαίωµα επιλογής του προµηθευτή τους.

(21)

Το προοδευτικό άνοιγµα της αγοράς προς τον πλήρη ανταγωνισµό θα πρέπει, το ταχύτερο δυνατό, να εξαλείψει τις
διαφορές µεταξύ κρατών µελών. Η υλοποίηση της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να γίνεται µε διαφάνεια και βεβαιότητα.

(22)

Σχεδόν όλα τα κράτη µέλη έχουν επιλέξει να διασφαλίσουν
τον ανταγωνισµό στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω διαφανούς διαδικασίας χορήγησης αδειών.
Εντούτοις, τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη
δυνατότητα συµβολής στην ασφάλεια του εφοδιασµού δροµολογώντας —σε περίπτωση που µε τη διαδικασία χορήγησης αδειών δεν δηµιουργείται επαρκές δυναµικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας— διαδικασία υποβολής προσφορών ή ισοδύναµη διαδικασία. Τα κράτη µέλη θα πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα, χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης εκκολαπτόµενων νέων τεχνολογιών, να προβαίνουν σε πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για τη δηµιουργία νέου δυναµικού βάσει δηµοσιευµένων κριτηρίων. Το νέο δυναµικό αφορά, µεταξύ άλλων,
ανανεώσιµες πηγές και συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΠΗΘ).

(23)

Προς το συµφέρον της ασφάλειας του εφοδιασµού, θα πρέπει να παρακολουθείται το ισοζύγιο εφοδιασµού/ζήτησης
ανά τα κράτη µέλη, και να ακολουθεί η υποβολή σχετικής
έκθεσης για την κατάσταση που επικρατεί σε κοινοτικό επίπεδο, λαµβανοµένου υπόψη του δυναµικού διασύνδεσης
µεταξύ των περιοχών. Το εν λόγω έργο της παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται αρκετά νωρίς ώστε σε περίπτωση που διακυβεύεται η ασφάλεια του εφοδιασµού να
µπορούν να ληφθούν τα ενδεδειγµένα µέτρα. Η κατασκευή
και η συντήρηση των απαιτούµενων υποδοµών δικτύου,
συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού διασύνδεσης, θα πρέπει να συντελεί στο να υπάρχει σταθερός εφοδιασµός µε
ηλεκτρική ενέργεια. Η κατασκευή και η συντήρηση της απα-
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ραίτητης υποδοµής δικτύου, συµπεριλαµβανοµένου του
δυναµικού διασύνδεσης και της αποκεντρωµένης παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για
έναν σταθερό εφοδιασµό µε ηλεκτρική ενέργεια.

(24)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι οικιακοί
πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιµο από τα κράτη µέλη, οι
µικρές επιχειρήσεις να απολαύουν του δικαιώµατος εφοδιασµού µε ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριµένης ποιότητας σε
σαφώς συγκρίσιµες, διαφανείς και λογικές τιµές. Προκειµένου να διασφαλισθεί η διατήρηση των υψηλών επιπέδων
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στην Κοινότητα, όλα τα µέτρα
που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη για την επίτευξη των
στόχων της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να κοινοποιούνται
τακτικά στην Επιτροπή. Η Επιτροπή οφείλει να δηµοσιεύει
τακτικά έκθεση η οποία να αναλύει τα µέτρα που ελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων παροχής
δηµόσιας υπηρεσίας, συγκρίνοντας την αποτελεσµατικότητά
τους, µε απώτερο σκοπό την παροχή συστάσεων για τα
µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο προς
επίτευξη δηµόσιας υπηρεσίας υψηλών προδιαγραφών. Τα
κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου να προστατεύουν τους ευάλωτους καταναλωτές στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα µέτρα αυτά είναι δυνατό να διαφέρουν ανάλογα
µε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος
µέλος και να περιλαµβάνουν ειδικά µέτρα για την πληρωµή
των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, ή γενικότερα µέτρα
λαµβανόµενα στο πλαίσιο του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης. Όταν παρέχεται καθολική υπηρεσία και σε
µικρές επιχειρήσεις, τα µέτρα που εξασφαλίζουν την παροχή
της καθολικής αυτής υπηρεσίας µπορούν να διαφέρουν αναλόγως του αν πρόκειται για νοικοκυριά ή για µικροµεσαίες
επιχειρήσεις.

(25)

Η Επιτροπή έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να αναλάβει
πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής
της διάταξης για την επισήµανση, και συγκεκριµένα σχετικά
µε τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να δίδονται µε
τρόπο διαφανή, εύληπτο και συγκρίσιµο, σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πληροφορίες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τουλάχιστον όσον αφορά τις εκποµπές
CO2 και τα ραδιενεργά απόβλητα της ηλεκτροπαραγωγής
από διάφορες ενεργειακές πηγές, καθώς και µε τον τρόπο
µε τον οποίο θα µπορούσαν να απλοποιηθούν τα µέτρα που
λαµβάνουν τα κράτη µέλη για τον έλεγχο της ακρίβειας
των πληροφοριών που παρέχουν οι προµηθευτές.

(26)

Η τήρηση των προδιαγραφών περί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτελεί θεµελιώδη απαίτηση της παρούσας οδηγίας,
η δε παρούσα οδηγία θα πρέπει προ πάντων να καθορίζει
κοινά ελάχιστα πρότυπα τα οποία θα τηρούνται από όλα τα
κράτη µέλη και τα οποία θα λαµβάνουν υπόψη τους στόχους της προστασίας των καταναλωτών, της ασφάλειας του
εφοδιασµού, της προστασίας του περιβάλλοντος και των
ισοδύναµων επιπέδων ανταγωνισµού σε όλα τα κράτη µέλη.
Είναι σηµαντικό οι απαιτήσεις περί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να µπορούν να ερµηνεύονται σε εθνική βάση, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τηρουµένου του
κοινοτικού δικαίου.
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Τα κράτη µέλη δύνανται να ορίσουν ύστατο προµηθευτή. Ο
προµηθευτής αυτός µπορεί να είναι το τµήµα πωλήσεων
µιας κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης που εκτελεί επίσης
και τα καθήκοντα διανοµής, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαχωρισµού της παρούσας οδηγίας.
Τα µέτρα που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη για την επίτευξη
των στόχων της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής ενδέχεται να περιλαµβάνουν, ιδίως, την παροχή κατάλληλων
οικονοµικών κινήτρων, µε χρήση, όπου είναι σκόπιµο, όλων
των υφιστάµενων εθνικών και κοινοτικών µέσων. Τα µέσα
αυτά δύνανται να συµπεριλαµβάνουν µηχανισµούς ευθύνης
ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες επενδύσεις.
Στο βαθµό που τα µέτρα τα θεσπιζόµενα από τα κράτη
µέλη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας
κοινής ωφελείας συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την
έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, η κοινοποίησή τους στην Επιτροπή είναι, σύµφωνα µε το άρθρο
88 παράγραφος 3 της συνθήκης, υποχρεωτική.
Η απαίτηση να κοινοποιείται στην Επιτροπή οιαδήποτε
άρνηση χορήγησης άδειας για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής απεδείχθη ότι είναι άσκοπη διοικητική
επιβάρυνση και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καταργηθεί.
∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, και
συγκεκριµένα η δηµιουργία απολύτως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία να προεξάρχει ο θεµιτός ανταγωνισµός, δεν µπορεί να επιτευχθεί
επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται συνεπώς, λόγω
των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί
να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας
που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας, η οποία διατυπώνεται στο εν
λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε µε την εφαρµογή της
οδηγίας 90/547/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1990, για τη διαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας
µέσω µεγάλων δικτύων (1), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα
προκειµένου να διασφαλισθούν οµοιογενή και άνευ διακρίσεων καθεστώτα πρόσβασης για τη µεταφορά, συµπεριλαµβανοµένων των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας
µεταξύ κρατών µελών. Προκειµένου να διασφαλισθεί η
οµοιογενής αντιµετώπιση της πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, της διαµετακόµισης µη εξαιρουµένης, η
εν λόγω οδηγία θα πρέπει να καταργηθεί.

(33)

∆εδοµένης της εµβέλειας των τροποποιήσεων της οδηγίας
96/92/ΕΚ, καλόν είναι, χάριν σαφήνειας και εξορθολογισµού, να αναδιατυπωθούν οι εν λόγω διατάξεις.

(34)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τηρεί τις βασικές αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(1) ΕΕ L 313 της 13.11.1990, σ. 30· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/75/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 276 της
13.10.1998, σ. 9).
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την
παραγωγή, τη µεταφορά, τη διανοµή και την προµήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας. Ορίζει τους κανόνες σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την πρόσβαση στην
αγορά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών και τη χορήγηση αδειών
καθώς και για την εκµετάλλευση των δικτύων.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
1.

«παραγωγή»: η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

2.

«παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια·

3.

«µεταφορά»: η µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας µέσω διασυνδεδεµένου δικτύου υπερυψηλής και υψηλής τάσης µε σκοπό την
παροχή σε τελικούς πελάτες ή σε διανοµείς, µη συµπεριλαµβανοµένης όµως της προµήθειας·

4.

«διαχειριστής δικτύου µεταφοράς»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης και, στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του δικτύου µεταφοράς σε µία δεδοµένη
περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε άλλα
δίκτυα, και για τη διασφάλιση της µακρόπνοης ικανότητας
του δικτύου να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας·

5.

«διανοµή»: η µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας µέσω δικτύων
διανοµής υψηλής, µεσαίας και χαµηλής τάσης µε σκοπό την
παράδοσή της σε πελάτες, µη συµπεριλαµβανοµένης όµως της
προµήθειας·

6.

«διαχειριστής δικτύου διανοµής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης και, εφ' όσον είναι ανάγκη, την ανάπτυξη
του δικτύου διανοµής σε µία δεδοµένη περιοχή, ενδεχοµένως
δε και των διασυνδέσεών του µε άλλα δίκτυα, καθώς και για
τη διασφάλιση της µακρόπνοης ικανότητας του δικτύου να
ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας·

7.

«πελάτες»: οι πελάτες χονδρικής και οι τελικοί πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας·

8.

«πελάτες χονδρικής»: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια µε σκοπό τη µεταπώλησή της εντός
ή εκτός του δικτύου όπου είναι εγκατεστηµένα·
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«τελικοί πελάτες»: οι πελάτες που αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια για δική τους χρήση·

10. «οικιακοί πελάτες»: οι πελάτες που αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια για δική τους οικιακή κατανάλωση, αποκλειοµένων των
εµπορικών ή επαγγελµατικών δραστηριοτήτων·
11. «µη οικιακοί πελάτες»: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία
αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια που δεν προορίζεται για τη
δική τους οικιακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένων των παραγωγών και των πελατών χονδρικής·
12. «επιλέξιµοι πελάτες»: οι πελάτες που είναι ελεύθεροι να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από τον προµηθευτή της επιλογής
τους κατά την έννοια του άρθρου 21 της παρούσας οδηγίας·
13. «διασυνδέσεις»: ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων·
14. «διασυνδεδεµένο δίκτυο»: το δίκτυο που αποτελείται από
αριθµό δικτύων µεταφοράς και διανοµής τα οποία συνδέονται
µεταξύ τους µε µια ή περισσότερες διασυνδέσεις·
15. «απευθείας γραµµή»: είτε η γραµµή ηλεκτρικής ενέργειας η
οποία συνδέει µια αποµονωµένη µονάδα παραγωγής µε έναν
αποµονωµένο πελάτη είτε η γραµµή ηλεκτρικής ενέργειας η
οποία συνδέει έναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και µία
επιχείρηση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προµηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις και επιλέξιµους πελάτες·
16. «οικονοµική προτεραιότητα»: η κατάταξη των πηγών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας βάσει οικονοµικών κριτηρίων·
17. «βοηθητικές υπηρεσίες»: όλες οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες
για τη διαχείριση δικτύου µεταφοράς ή διανοµής·
18. «χρήστες δικτύου»: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που τροφοδοτούν ένα δίκτυο µεταφοράς ή διανοµής ή που τροφοδοτούνται από ένα τέτοιο δίκτυο·
19. «προµήθεια»: η πώληση, συµπεριλαµβανοµένης της µεταπώλησης, ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες·
20. «ολοκληρωµένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας»: η επιχείρηση που είναι κάθετα ή οριζόντια ολοκληρωµένη·
21. «κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση»: η επιχείρηση ή ο όµιλος
επιχειρήσεων οι αµοιβαίες σχέσεις των οποίων καθορίζονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
4064/89 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, για
τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (1) και
όπου η εν λόγω επιχείρηση/ο όµιλος ασκεί τουλάχιστον µία
από τις δραστηριότητες µεταφοράς ή διανοµής και τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας·
(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97. (ΕΕ L 180 της
9.7.1997, σ. 1).
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22. «συνδεδεµένη επιχείρηση»: οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις, κατά
την έννοια του άρθρου 41 της έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόµενης στο
άρθρο 44, παράγραφος 2, περίπτωση ζ) (*) της συνθήκης, για
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (2) ή/και οι συγγενείς επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 33 παράγραφος 1 της
ίδιας οδηγίας ή/και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους
µετόχους·
23. «οριζόντια ολοκληρωµένη επιχείρηση»: η επιχείρηση που ασκεί
µια τουλάχιστον από τις δραστηριότητες παραγωγής µε σκοπό
την πώληση, µεταφοράς, διανοµής ή προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, και µια δραστηριότητα εκτός του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας·
24. «διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών»: η διαδικασία µε την οποία καλύπτονται προγραµµατισµένες πρόσθετες ανάγκες και ανάγκες αντικατάστασης δυναµικού µε
προµήθειες από νέες ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής·
25. «µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός»: ο προγραµµατισµός των
επενδυτικών αναγκών όσον αφορά το δυναµικό παραγωγής,
µεταφοράς και διανοµής σε µακροπρόθεσµη βάση, προκειµένου να καλύπτεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο
και να εξασφαλιστεί ο εφοδιασµός των πελατών·
26. «µικρό αποµονωµένο δίκτυο»: κάθε δίκτυο µε κατανάλωση
µικρότερη των 3 000 GWh το 1996, στο οποίο ποσοστό
κάτω του 5 % της ετήσιας κατανάλωσης προέρχεται από διασύνδεση µε άλλα δίκτυα·
27. «αποµονωµένο µικροδίκτυο»: κάθε δίκτυο µε κατανάλωση
µικρότερη των 500 GWh το 1996, το οποίο δεν είναι συνδεδεµένο µε άλλα δίκτυα·
28. «ασφάλεια»: τόσο η ασφάλεια του εφοδιασµού και της
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και η τεχνική ασφάλεια·
29. «ενεργειακή αποδοτικότητα/διαχείριση της ζήτησης»: η συνολική ή ολοκληρωµένη προσέγγιση στόχος της οποίας είναι να
επηρεάσει την ποσότητα και το χρονικό προγραµµατισµό της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας µε σκοπό τη µείωση της
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και των φορτίων αιχµής,
δίνοντας το προβάδισµα στις επενδύσεις για µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας ή άλλα µέτρα όπως οι συµβάσεις προµήθειας µε δικαίωµα διακοπής, έναντι των επενδύσεων για την
αύξηση του δυναµικού παραγωγής, εάν οι πρώτες από τις
προαναφερόµενες επενδύσεις αποτελούν την αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη εναλλακτική λύση, λαµβανοµένων
υπόψη του θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου που προκύπτει από τη µειωµένη κατανάλωση ενέργειας και των συναφών
πτυχών της ασφάλειας του εφοδιασµού και του κόστους διανοµής·
(*) Ο τίτλος της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ προσαρµόστηκε για να ληφθεί
υπόψη η επαναρίθµηση των άρθρων της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του
Άµστερνταµ· η αρχική παραποµπή ήταν στο άρθρο 54 παράγραφος 3
περίπτωση ζ).
(2) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).
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30. «ανανεώσιµες πηγές ενέργειας»: οι ανανεώσιµες µη ορυκτές
πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερµική, από τα κύµατα,
παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, από βιοµάζα, από τα εκλυόµενα
στους χώρους υγειονοµικής ταφής αέρια, από τα αέρια που
παράγονται σε µονάδες επεξεργασίας λυµάτων και από τα
βιοαέρια)·
31. «αποκεντρωµένη παραγωγή»: οι µονάδες παραγωγής που συνδέονται µε το δίκτυο διανοµής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
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ουδενί τα κράτη µέλη να ενισχύουν τη θέση των εγχώριων, µικρών
και µεσαίων καταναλωτών στην αγορά, µε τη διεύρυνση των δυνατοτήτων για προαιρετικές συγκεντρώσεις των εκπροσώπων αυτής
της κατηγορίας των καταναλωτών.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται µε διαφανή και αµερόληπτο τρόπο
και δεν εµποδίζει το άνοιγµα της αγοράς που προβλέπει το άρθρο
21.
4.
Όταν παρέχεται οικονοµική αντιστάθµιση, άλλες µορφές
αντιστάθµισης και αποκλειστικά δικαιώµατα τα οποία παραχωρεί
ένα κράτος µέλος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 3, παρέχονται µε αµερόληπτο και διαφανή τρόπο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασία των πελατών
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, βάσει της θεσµικής τους οργάνωσης και τηρώντας δεόντως την αρχή της επικουρικότητας, ότι,
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής
ενέργειας λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές της παρούσας οδηγίας, µε σκοπό την επίτευξη µιας ανταγωνιστικής, ασφαλούς και
περιβαλλοντικώς βιώσιµης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και δεν
κάνουν διακρίσεις µεταξύ αυτών των επιχειρήσεων όσον αφορά τα
δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις τους.
2.
Τηρώντας πλήρως τις οικείες διατάξεις της συνθήκης, και
ιδίως το άρθρο 86, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν στις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, χάριν του γενικού οικονοµικού συµφέροντος, υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οι οποίες µπορούν να
αφορούν την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας του
εφοδιασµού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιµές
παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας του κλίµατος και της ενεργειακής
αποδοτικότητας. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς,
να είναι διαφανείς, αµερόληπτες και επαληθεύσιµες και να διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ στους εθνικούς καταναλωτές. Όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού, την ενεργειακή αποδοτικότητα/διαχείριση
της ζήτησης και για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων,
σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, τα κράτη µέλη µπορούν να
εφαρµόσουν µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό, λαµβάνοντας
υπόψη το ενδεχόµενο τρίτα µέρη να ζητήσουν πρόσβαση στο
δίκτυο.
3.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι οικιακοί πελάτες
και, όπου κρίνεται σκόπιµο από τα κράτη µέλη, οι µικρές επιχειρήσεις (ήτοι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50
εργαζόµενους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών η ισολογισµό που
δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια EUR) απολαύουν της καθολικής
υπηρεσίας, δηλαδή του δικαιώµατος να προµηθεύονται ηλεκτρική
ενέργεια συγκεκριµένης ποιότητας εντός του εδάφους τους σε
λογικές, εύκολα και άµεσα συγκρίσιµες και διαφανείς τιµές. Για να
διασφαλίσουν την παροχή καθολικής υπηρεσίας, τα κράτη µέλη
έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν έναν ύστατο προµηθευτή. Τα
κράτη µέλη επιβάλλουν στις εταιρείες διανοµής την υποχρέωση
σύνδεσης των πελατών µε το δίκτυό τους υπό όρους, προϋποθέσεις
και τιµολόγια που καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 23 παράγραφος 2. Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει επ'

5.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και, ειδικότερα, µεριµνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων που τους βοηθούν να αποφύγουν την αποσύνδεση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν µέτρα προστασίας των τελικών πελατών σε
αποµακρυσµένες περιοχές. ∆ιασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά µε
τους συµβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους µηχανισµούς επίλυσης διαφορών. Τα κράτη µέλη
διασφαλίζουν ότι ο επιλέξιµος πελάτης είναι πράγµατι σε θέση να
αλλάξει προµηθευτή. Όσον αφορά τουλάχιστον τους οικιακούς
πελάτες, τα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνουν τα µέτρα που αναφέρονται στο παράρτηµα Α.
6.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι προµηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας περιλαµβάνουν ή επισυνάπτουν στους λογαριασµούς και
στο διαφηµιστικό υλικό το οποίο τίθεται στη διάθεση των τελικών
πελατών διευκρινίσεις σχετικά µε:
α)

τη συµβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό µίγµα καυσίµου του προµηθευτή κατά το προηγούµενο έτος·

β)

τουλάχιστον την παραποµπή σε υφιστάµενες πηγές αναφοράς,
όπως π.χ. ιστοσελίδες, όπου διατίθενται στο κοινό πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκποµπές CO2 και τα ραδιενεργά απόβλητα που είναι
αποτέλεσµα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το
συνολικό µίγµα καυσίµων του προµηθευτή κατά το προηγούµενο έτος.

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας ή εισάγεται από επιχείρηση που βρίσκεται εκτός της Κοινότητας, µπορεί να χρησιµοποιούνται συγκεντρωτικά στοιχεία που έχουν δοθεί για την ανταλλαγή ή από την εν
λόγω επιχείρηση κατά το προηγούµενο έτος.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχουν οι προµηθευτές στους πελάτες τους σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

7. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν κατάλληλα µέτρα για την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, της
προστασίας του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας/διαχείρισης της ζήτησης
και µέσων για την καταπολέµηση των κλιµατικών µεταβολών, και
του στόχου της ασφάλειας του εφοδιασµού. Τα µέτρα αυτά µπο-
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ρούν να περιλαµβάνουν ιδίως την παροχή κατάλληλων οικονοµικών
κινήτρων, αξιοποιώντας, όπου είναι σκόπιµο, όλα τα υφιστάµενα
εθνικά και κοινοτικά µέσα για τη συντήρηση και την κατασκευή
της απαιτούµενης υποδοµής δικτύων, συµπεριλαµβανοµένου του
δυναµικού διασύνδεσης.
8.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν να µην εφαρµόσουν
τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 20 και 22, στο µέτρο που η εφαρµογή τους θα παρεµπόδιζε, από νοµική ή πραγµατική άποψη, την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας προς το κοινό οικονοµικό συµφέρον, και στο
µέτρο που η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν επηρεάζεται σε βαθµό
που να αντιβαίνει προς τα συµφέροντα της Κοινότητας. Τα συµφέροντα της Κοινότητας περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τον ανταγωνισµό όσον αφορά τους επιλέξιµους πελάτες σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία και το άρθρο 86 της συνθήκης.
9.
Τα κράτη µέλη, κατά την έναρξη εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, ενηµερώνουν την Επιτροπή για όλα τα µέτρα που θεσπίζουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας
και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας, συµπεριλαµβανοµένης
της προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, και για
τις πιθανές επιπτώσεις τους στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισµό,
ανεξαρτήτως εάν τα εν λόγω µέτρα απαιτούν ή όχι παρέκκλιση από
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Στη συνέχεια, ενηµερώνουν
την Επιτροπή ανά διετία σχετικά µε κάθε τροποποίηση των εν λόγω
µέτρων, ανεξαρτήτως εάν τα µέτρα αυτά απαιτούν ή όχι παρέκκλιση από την παρούσα οδηγία.

L 176/43

της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Άρθρο 6
∆ιαδικασία χορήγησης αδειών για τη δηµιουργία νέου δυναµικού
1.
Για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής, τα
κράτη µέλη θεσπίζουν διαδικασία χορήγησης αδειών, η οποία ακολουθεί κριτήρια αντικειµενικά, διαφανή και µη εισάγοντα διακρίσεις.
2.
Τα κράτη µέλη ορίζουν τα κριτήρια χορήγησης αδειών για
την κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής στο έδαφός τους. Τα εν
λόγω κριτήρια αφορούν:
α)

την εν γένει ασφάλεια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, των
εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισµού·

β)

την προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας·

γ)

την προστασία του περιβάλλοντος·

δ)

τη χρήση γης και τη χωροθέτηση·

ε)

τη χρήση δηµόσιων εκτάσεων·

Άρθρο 4
Παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασµού
Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την παρακολούθηση των θεµάτων
της ασφάλειας του εφοδιασµού. Όταν τα κράτη µέλη θεωρούν ότι
ενδείκνυται, µπορούν να αναθέτουν αυτό το καθήκον στις ρυθµιστικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1. Η
παρακολούθηση αυτή καλύπτει, ιδίως, το ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησης στην εθνική αγορά, το επίπεδο της αναµενόµενης µελλοντικής ζήτησης και το προβλεπόµενο επιπλέον δυναµικό που βρίσκεται υπό προγραµµατισµό ή κατασκευή, και την ποιότητα και το
επίπεδο συντήρησης των δικτύων, καθώς και µέτρα για την κάλυψη
της ανώτατης ζήτησης και την αντιµετώπιση τυχόν ελλειµµάτων
ενός ή περισσότερων προµηθευτών. Οι αρµόδιες αρχές δηµοσιεύουν ανά διετία, το αργότερο µέχρι την 31η Ιουλίου, εκθεση στην
οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση των
εν λόγω θεµάτων, καθώς επίσης και οποιαδήποτε µέτρα έχουν
ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν για την αντιµετώπισή τους, και
διαβιβάζουν πάραυτα την εν λόγω έκθεση στην Επιτροπή.

Άρθρο 5
Τεχνικοί κανόνες
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τον καθορισµό κριτηρίων τεχνικής
ασφάλειας και την εκπόνηση και δηµοσιοποίηση τεχνικών κανόνων
που ορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασµού και
λειτουργίας όσον αφορά τη σύνδεση µε δίκτυο εγκαταστάσεων
παραγωγής, δικτύων διανοµής, εξοπλισµού άµεσα συνδεδεµένων
καταναλωτών, κυκλωµάτων διασυνδέσεων και απευθείας γραµµών.
Οι τεχνικοί αυτοί κανόνες πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, να είναι αντικειµενικοί και να µην εισάγουν
διακρίσεις. Κοινοποιούνται στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 8

στ) την ενεργειακή αποδοτικότητα·
ζ)

τη φύση των πρωτογενών πηγών·

η)

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος, όπως οι τεχνικές,
οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες·

θ)

τη συµµόρφωση µε τα µέτρα τα θεσπιζόµενα σύµφωνα µε το
άρθρο 3.

3.
Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οι διαδικασίες χορήγησης
αδειών για τη µικρή ή/και την αποκεντρωµένη παραγωγή να λαµβάνουν υπόψη το περιορισµένο τους µέγεθος και τη δυνητική τους
σπουδαιότητα.
4.
Οι διαδικασίες χορήγησης των αδειών και τα σχετικά κριτήρια δηµοσιοποιούνται. Οι αιτούντες ενηµερώνονται για τους
λόγους τυχόν απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας. Οι λόγοι
πρέπει να είναι αντικειµενικοί, ακριβοδίκαιοι, βάσιµοι και τεκµηριωµένοι. Στους αιτούντες παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής.
(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).
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Άρθρο 7
Υποβολή προσφορών για τη δηµιουργία νέου δυναµικού
1.
Χάριν της ασφάλειας του εφοδιασµού, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη δυνατότητα δηµιουργίας νέου δυναµικού ή λήψης
µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας/διαχείρισης της ζήτησης µέσω
πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών ή άλλης διαδικασίας ανάλογης ως προς τη διαφάνεια και την αµεροληψία, βάσει δηµοσιευµένων κριτηρίων. Εντούτοις, οι διαδικασίες αυτές µπορούν να κινηθούν µόνον εάν, βάσει της διαδικασίας χορήγησης αδειών, το δυναµικό παραγωγής που δηµιουργείται ή τα µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας/διαχείρισης που λαµβάνονται δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασµού.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να διασφαλίζουν, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης εκκολαπτόµενων νέων
τεχνολογιών, τη δυνατότητα πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών για τη δηµιουργία νέου δυναµικού βάσει δηµοσιευµένων κριτηρίων. Οι εν λόγω προσφορές µπορούν να αφορούν νέο δυναµικό
ή µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας/διαχείρισης της ζήτησης.
Εντούτοις, η διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών
µπορεί να κινηθεί µόνον εάν, βάσει της διαδικασίας χορήγησης
αδειών, το δυναµικό παραγωγής που δηµιουργείται ή τα µέτρα που
λαµβάνονται δεν επαρκούν για την επίτευξη των προαναφερόµενων
στόχων.
3.
Οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας υποβολής προσφορών για
µέσα παραγωγής δυναµικού και µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας/διαχείρισης της ζήτησης δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον έξι µήνες πριν από
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
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νται µε το δίκτυο µεταφοράς από άποψη ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς µπορεί να διορίζεται ως υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση, την παρακολούθηση
και τον έλεγχο της διαδικασίας πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. Η εν λόγω αρχή ή φορέας λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα
για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών που
περιέχονται στις προσφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Άρθρο 8
∆ιορισµός διαχειριστών δικτύων µεταφοράς
Τα κράτη µέλη ορίζουν, ή απαιτούν από επιχειρήσεις που είναι
ιδιοκτήτριες δικτύων µεταφοράς να ορίσουν, για χρονική περίοδο
που προσδιορίζεται από τα κράτη µέλη βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονοµικής ισορροπίας, έναν ή περισσότερους διαχειριστές δικτύου µεταφοράς. Τα κράτη µέλη µεριµνούν προκειµένου οι
διαχειριστές δικτύων µεταφοράς να ενεργούν σύµφωνα µε τα
άρθρα 9 έως 12.

Άρθρο 9
Καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

Οι προδιαγραφές της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών διατίθενται εγκαίρως σε κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση εγκατεστηµένη
στο έδαφος κράτους µέλους, ώστε να έχει στη διάθεσή της επαρκή
χρόνο για την υποβολή της προσφοράς.
Με σκοπό τη διασφάλιση διαφάνειας και αµεροληψίας, οι προδιαγραφές της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών περιέχουν
λεπτοµερή περιγραφή των προδιαγραφών ανάθεσης της σύµβασης
και της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι προσφέροντες, καθώς και εξαντλητικό κατάλογο των κριτηρίων που
διέπουν την επιλογή των υποψηφίων και την ανάθεση της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των κινήτρων, όπως οι επιδοτήσεις,
που καλύπτονται από την πρόσκληση. Οι προδιαγραφές αυτές µπορούν επίσης να αφορούν τους τοµείς που προβλέπονται στο άρθρο
6 παράγραφος 2.

Κάθε διαχειριστής δικτύου µεταφοράς είναι υπεύθυνος για:
α)

τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ικανότητας του δικτύου
να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση για τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας·

β)

τη συµβολή στην ασφάλεια του εφοδιασµού µέσω επαρκούς
δυναµικού µεταφοράς και αξιοπιστίας του δικτύου·

γ)

τη διαχείριση των ροών ενέργειας στο δίκτυο µε συνεκτίµηση
των ανταλλαγών µε άλλα διασυνδεδεµένα δίκτυα. Για το
σκοπό αυτό, ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς είναι
υπεύθυνος για να εξασφαλίζει την ασφάλεια, αξιοπιστία και
αποδοτικότητα του δικτύου και, στα πλαίσια αυτά, για να
µεριµνά ώστε να είναι διαθέσιµες όλες οι αναγκαίες βοηθητικές υπηρεσίες στο βαθµό που η διαθεσιµότητα αυτή είναι
ανεξάρτητη από οιοδήποτε άλλο δίκτυο µεταφοράς µε το
οποίο το σύστηµά του είναι διασυνδεδεµένο·

δ)

την παροχή, στον διαχειριστή κάθε άλλου δικτύου µε το
οποίο είναι διασυνδεδεµένο το δίκτυό του, επαρκών πληροφοριών για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία καθώς και τη
συντονισµένη ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα του διασυνδεδεµένου δικτύου·

ε)

την αποφυγή κάθε διάκρισης µεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του δικτύου, ιδίως δε κάθε διάκρισης υπέρ
των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων·

4.
Στις προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών για το απαιτούµενο δυναµικό παραγωγής, πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι
προσφορές υφισταµένων µονάδων παραγωγής για προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνοδεύονται από µακροπρόθεσµες
εγγυήσεις, εφόσον µε τον τρόπο αυτόν µπορούν να αντιµετωπιστούν οι πρόσθετες απαιτήσεις.
5.
Τα κράτη µέλη ορίζουν µία δηµόσια αρχή ή δηµόσιο φορέα,
ή ιδιωτικό φορέα ανεξάρτητο από δραστηριότητες παραγωγής,
µεταφοράς, διανοµής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που
µπορεί να είναι η ρυθµιστική αρχή η οποία αναφέρεται στο άρθρο
23 παράγραφος 1, υπεύθυνη(ο) για την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 4. Στις
περιπτώσεις που ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς είναι
εντελώς ανεξάρτητος από άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζο-
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στ) την παροχή στους χρήστες του δικτύου των πληροφοριών που
χρειάζονται για την αποτελεσµατική πρόσβαση στο δίκτυο.

Άρθρο 10
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κολούθηση του προγράµµατος συµµόρφωσης στέλεχος ή
όργανο υποβάλλει, στη ρυθµιστική αρχή η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 23 παράγραφος 1 της ετήσιας έκθεσης, στην οποία
περιγράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί, η οποία και δηµοσιεύεται.

∆ιαχωρισµός των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

Άρθρο 11

1.
Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς
αποτελεί µέρος κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης, πρέπει να είναι
ανεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νοµικής µορφής, οργάνωσης
και λήψης αποφάσεων, από τις λοιπές δραστηριότητες που δεν
συνδέονται µε τη µεταφορά. Οι κανόνες αυτοί δεν συνεπάγονται
υποχρέωση διαχωρισµού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του δικτύου µεταφοράς από την κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση.

Κατανοµή φορτίων και εξισορρόπηση

2.
Προκειµένου να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή
του δικτύου µεταφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφαρµόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

1.
Με την επιφύλαξη της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
βάσει συµβατικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που
απορρέουν από τις προδιαγραφές της πρόσκλησης προς υποβολή
προσφορών, ο διαχειριστής δικτύου µεταφοράς είναι, όπου ασκεί
τα καθήκοντα αυτά, υπεύθυνος για την κατανοµή φορτίων στις
εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται στην περιοχή του και
για τον καθορισµό της χρήσης των διασυνδέσεων µε τα άλλα
δίκτυα.
2.
Η κατανοµή φορτίων στις εγκαταστάσεις παραγωγής και η
χρήση των διασυνδέσεων γίνονται βάσει κριτηρίων που µπορεί να
εγκρίνονται από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος και που πρέπει να
είναι αντικειµενικά, να δηµοσιεύονται και να εφαρµόζονται χωρίς
διακρίσεις προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα εν λόγω κριτήρια
λαµβάνουν υπόψη την οικονοµική προτεραιότητα της ηλεκτρικής
ενέργειας που προέρχεται από διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής ή από µεταφορές µέσω διασύνδεσης καθώς και τους τεχνικούς περιορισµούς του δικτύου.

α)

τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του δικτύου
µεταφοράς δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν σε διαρθρωτικές
δοµές της ολοκληρωµένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας
που φέρουν την ευθύνη, άµεσα ή έµµεσα, για την καθηµερινή
εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής, διανοµής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας·

β)

πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα επαγγελµατικά συµφέροντα των προσώπων
που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του δικτύου µεταφοράς
λαµβάνονται υπόψη κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι
είναι σε θέση να ενεργούν µε ανεξαρτησία·

γ)

ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς διαθέτει αποτελεσµατικές εξουσίες λήψης των σχετικών αποφάσεων, ανεξάρτητα
από την ολοκληρωµένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, όσον
αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη
συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου. Αυτό δεν πρέπει να
αποτρέπει την ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών µηχανισµών
που θα εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονοµικά
δικαιώµατα και τα δικαιώµατα εποπτείας της διαχείρισης, τα
οποία έχει η µητρική εταιρεία όσον αφορά την απόδοση των
πόρων θυγατρικής της εταιρείας, που ρυθµίζονται έµµεσα σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2. Ειδικότερα, τούτο επιτρέπει στη µητρική επιχείρηση να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο
χρηµατοδότησης ή ισοδύναµο µέσο του διαχειριστή του
δικτύου µεταφοράς και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα
χρέωσης της θυγατρικής της. ∆εν επιτρέπει στη µητρική επιχείρηση να δίνει εντολές σχετικά µε την καθηµερινή λειτουργία ή
τις επιµέρους αποφάσεις σχετικά µε την κατασκευή ή την αναβάθµιση των γραµµών µεταφοράς, οι οποίες δεν υπερβαίνουν
τους όρους του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχεδίου ή
οποιουδήποτε ισοδύναµου µέσου·

4.
Ένα κράτος µέλος µπορεί, για λόγους ασφάλειας του εφοδιασµού, να επιτάσσει να δίδεται προτεραιότητα, κατά την κατανοµή φορτίων, στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιµοποιούν
εγχώριες πηγές πρωτογενούς ενεργειακού καυσίµου, σε αναλογία
που δεν υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους,
το 15 % της συνολικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας η οποία
απαιτείται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στο εν λόγω κράτος µέλος.

ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς καταρτίζει πρόγραµµα
συµµόρφωσης, το οποίο αναφέρει τα µέτρα που λαµβάνονται
προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της
τήρησης του προγράµµατος. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τις
συγκεκριµένες υποχρεώσεις των εργαζοµένων προκειµένου να
επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. Το επιφορτισµένο µε την παρα-

7. Οι κανόνες που θεσπίζονται από τους διαχειριστές δικτύων
µεταφοράς για την εξισορρόπηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη χρέωση των χρηστών του δικτύου τους λόγω έλλειψης ενεργειακής ισορροπίας,
είναι αντικειµενικοί, διαφανείς και αµερόληπτοι. Οι όροι και προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων και των τιµολογίων,
για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εκ µέρους των διαχειρι-

δ)

3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλουν στον διαχειριστή
δικτύου, όταν κατανέµει τα φορτία στις εγκαταστάσεις παραγωγής,
να δίνει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή απόβλητα ή που παράγουν συνδυασµένα ενέργεια και θερµότητα.

5.
Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τους διαχειριστές
του δικτύου µεταφοράς να πληρούν ορισµένα ελάχιστα πρότυπα
για τη συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού διασύνδεσης.
6.
Οι διαχειριστές του δικτύου µεταφοράς προµηθεύονται την
ενέργεια που χρησιµοποιούν για να καλύπτουν τις απώλειες ενέργειας και να διατηρούν εφεδρικό δυναµικό στο δίκτυό τους µε διαφανείς, αµερόληπτες και βασιζόµενες στην αγορά διαδικασίες, όταν
ασκούν τα καθήκοντα αυτά.
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στών δικτύου µεταφοράς, καταρτίζονται σύµφωνα µε µεθοδολογία
συµβατή µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 23 παράγραφος 2, µε τρόπο
αµερόληπτο που αντικατοπτρίζει το κόστος, και δηµοσιεύονται.

Άρθρο 12
Εχεµύθεια των διαχειριστών δικτύων
Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 ή οποιασδήποτε άλλης νόµιµης
υποχρέωσης κοινοποίησης πληροφοριών, ο διαχειριστής του
δικτύου µεταφοράς διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των
εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών οι οποίες περιέρχονται εις
γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι κοινοποιούµενες πληροφορίες σχετικά µε τις δικές του δραστηριότητες,
που ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά πλεονεκτήµατα, διατίθενται
µε τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ασκούν τα καθήκοντα αυτά. Η απαίτηση αυτή δεν θίγει τη χρήση
ηλεκτρικής ενέργειας δυνάµει συµβάσεων που συνήφθησαν πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2002.
6.
Όταν οι διαχειριστές των δικτύων διανοµής είναι υπεύθυνοι
για την εξισορρόπηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, οι
κανόνες που θεσπίζουν για αυτόν τον σκοπό, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη χρέωση των χρηστών του δικτύου τους
λόγω έλλειψης ενεργειακής ισορροπίας, είναι αντικειµενικοί, διαφανείς και αµερόληπτοι. Οι όροι και προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων και των τιµολογίων, για την παροχή τέτοιων
υπηρεσιών εκ µέρους των διαχειριστών των δικτύων διανοµής
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2, κατά
τρόπο αµερόληπτο που αντικατοπτρίζει το κόστος, και δηµοσιεύονται.
7. Όταν προγραµµατίζει την ανάπτυξη του δικτύου διανοµής, ο
διαχειριστής εξετάζει τη δυνατότητα λήψης µέτρων ενεργειακής
αποδοτικότητας/διαχείρισης της ζήτησης ή/και τη δυνατότητα αποκεντρωµένης παραγωγής που θα µπορούσαν να υποκαταστήσουν
την ανάγκη αναβάθµισης ή αντικατάστασης του δυναµικού ηλεκτρικής ενεργείας.

Άρθρο 15

Άρθρο 13

∆ιαχωρισµός των διαχειριστών δικτύων διανοµής

∆ιορισµός διαχειριστών δικτύων διανοµής
Τα κράτη µέλη ορίζουν, ή ζητούν από τις επιχειρήσεις που είναι
ιδιοκτήτριες των δικτύων διανοµής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίζουν, για χρονική περίοδο καθοριζόµενη από τα κράτη µέλη βάσει
παραµέτρων αποτελεσµατικότητας και οικονοµικής ισορροπίας,
έναν ή περισσότερους διαχειριστές του δικτύου διανοµής. Τα κράτη
µέλη µεριµνούν ώστε οι διαχειριστές δικτύων διανοµής να ενεργούν σύµφωνα µε τα άρθρα 14 έως 16.

Άρθρο 14
Καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων διανοµής
1.
Ο διαχειριστής δικτύου διανοµής διατηρεί ένα ασφαλές,
αξιόπιστο και αποδοτικό δίκτυο διανοµής στην περιοχή που καλύπτει, λαµβάνοντας τη δέουσα µέριµνα για το περιβάλλον.

1.
Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δικτύου διανοµής αποτελεί
µέρος κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νοµικής µορφής, οργάνωσης και
λήψης αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται
µε τη διανοµή. Οι κανόνες αυτοί δεν συνεπάγονται υποχρέωση διαχωρισµού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του δικτύου διανοµής από την κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση.
2.
Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 1, σε περίπτωση
που ο διαχειριστής δικτύου διανοµής αποτελεί µέρος κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, από άποψη
οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, από τις άλλες δραστηριότητες
που δεν συνδέονται µε τη διανοµή. Προς τούτο, εφαρµόζονται τα
ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:
α)

τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του δικτύου
διανοµής δεν µπορούν να συµµετέχουν σε διαρθρωτικές δοµές
της ολοκληρωµένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας που
φέρουν την ευθύνη, άµεσα ή έµµεσα, για την καθηµερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής, µεταφοράς ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας·

β)

πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα επαγγελµατικά συµφέροντα των προσώπων
που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του δικτύου διανοµής
λαµβάνονται υπόψη κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι
είναι σε θέση να ενεργούν µε ανεξαρτησία·

γ)

ο διαχειριστής του δικτύου διανοµής διαθέτει ουσιαστικές
εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωµένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά τους
πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση ή
ανάπτυξη του δικτύου. Αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει την
ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών µηχανισµών που θα εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονοµικά δικαιώµατα και

2.
Εν πάση περιπτώσει, αποφεύγει κάθε διάκριση µεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών του δικτύου, και ιδίως διακρίσεις υπέρ
των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων.
3.
Ο διαχειριστής δικτύου διανοµής παρέχει στους χρήστες του
δικτύου τις πληροφορίες που χρειάζονται για την αποτελεσµατική
πρόσβαση στο δίκτυο.
4.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν στον διαχειριστή
δικτύου διανοµής, όταν κατανέµει τα φορτία στις εγκαταστάσεις
παραγωγής, να δίνει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής
που χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή απόβλητα ή
που παράγουν συνδυασµένα ενέργεια και θερµότητα.
5.
Οι διαχειριστές του δικτύου διανοµής προµηθεύονται την
ενέργεια που χρησιµοποιούν για να καλύπτουν τις απώλειες ενέργειας και να διατηρούν εφεδρικό δυναµικό στο δίκτυό τους µε διαφανείς, αµερόληπτες και βασιζόµενες στην αγορά διαδικασίες, όταν
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τα δικαιώµατα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η
µητρική εταιρία όσον αφορά την απόδοση των πόρων θυγατρικής της εταιρίας, που ρυθµίζονται έµµεσα σύµφωνα µε το
άρθρο 23 παράγραφος 2. Ειδικότερα, τούτο επιτρέπει στη
µητρική επιχείρηση να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης ή ισοδύναµο µέσο του διαχειριστή του δικτύου διανοµής και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης της
θυγατρικής της. ∆εν επιτρέπει στη µητρική επιχείρηση να δίνει
εντολές σχετικά µε την καθηµερινή λειτουργία ή τις επιµέρους
αποφάσεις σχετικά µε την κατασκευή ή την αναβάθµιση των
γραµµών διανοµής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του
εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναµου µέσου·
δ)

ενέργειας οι οποίες είναι υπεύθυνες, άµεσα ή έµµεσα, για την
καθηµερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας·
β)

πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να
διασφαλισθεί ότι τα επαγγελµατικά συµφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συνδυασµένου
δικτύου λαµβάνονται υπόψη κατά τρόπον ώστε να είναι σε
θέση να ενεργούν µε ανεξαρτησία·

γ)

ο διαχειριστής του συνδυασµένου δικτύου διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωµένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά τους
πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση και
ανάπτυξη του δικτύου. Αυτό δεν πρέπει να αποτρέπει την
ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών µηχανισµών που θα εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονοµικά δικαιώµατα και
τα δικαιώµατα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η
µητρική εταιρία όσον αφορά την απόδοση των πόρων θυγατρικής της εταιρίας, που ρυθµίζονται έµµεσα σύµφωνα µε το
άρθρο 23, παράγραφος 2. Ειδικότερα, τούτο επιτρέπει στη
µητρική επιχείρηση να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης ή ισοδύναµο µέσο του διαχειριστή του δικτύου διανοµής και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης της
θυγατρικής της. ∆εν επιτρέπει στη µητρική επιχείρηση να δίνει
εντολές σχετικά µε την καθηµερινή λειτουργία ή τις επιµέρους
αποφάσεις σχετικά µε την κατασκευή ή την αναβάθµιση των
γραµµών µεταφοράς και διανοµής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν
τους όρους του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχεδίου ή
οποιουδήποτε ισοδύναµου µέσου·

δ)

ο διαχειριστής του συνδυασµένου δικτύου καταρτίζει πρόγραµµα συµµόρφωσης, το οποίο αναφέρει τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράµµατος. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις των εργαζοµένων
προκειµένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. Το επιφορτισµένο µε την παρακολούθηση του προγράµµατος συµµόρφωσης στέλεχος ή όργανο υποβάλλει στη ρυθµιστική αρχή, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, ετήσια
έκθεση στην οποία περιγράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί,
και η οποία δηµοσιεύεται.

ο διαχειριστής του δικτύου διανοµής καταρτίζει πρόγραµµα
συµµόρφωσης, το οποίο αναφέρει τα µέτρα που λαµβάνονται
προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της
τήρησης του προγράµµατος. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τις
συγκεκριµένες υποχρεώσεις των εργαζοµένων προκειµένου να
επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. Το επιφορτισµένο µε την παρακολούθηση του προγράµµατος συµµόρφωσης στέλεχος ή
όργανο υποβάλλει στη ρυθµιστική αρχή, η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 23 παράγραφος 1, ετήσια έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί, και η οποία δηµοσιεύεται.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι οι παράγραφοι 1 και
2 δεν εφαρµόζονται στις ολοκληρωµένες επιχειρήσεις ηλεκτρικής
ενέργειας οι οποίες εξυπηρετούν λιγότερους από 100 000 συνδεδεµένους πελάτες ή εξυπηρετούν µικρά αποµονωµένα δίκτυα.

Άρθρο 16
Εχεµύθεια των διαχειριστών δικτύων διανοµής
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 18 ή οποιασδήποτε
άλλης νόµιµης υποχρέωσης κοινοποίησης πληροφοριών, ο διαχειριστής του δικτύου διανοµής τηρεί τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των
εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών οι οποίες περιέρχονται εις
γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και αποτρέπει
την κοινοποίηση µε µεροληπτικό τρόπο πληροφοριών που αφορούν
τις δικές του δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά
πλεονεκτήµατα.

Άρθρο 17
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

∆ιαχειριστές συνδυασµένων δικτύων µεταφοράς και διανοµής
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οι κανόνες του άρθρου 10 παράγραφος 1 και του άρθρου 15
παράγραφος 1 δεν εµποδίζουν τη λειτουργία διαχειριστή συνδυασµένου δικτύου µεταφοράς και διανοµής ο οποίος, από άποψη
νοµικής µορφής, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, είναι ανεξάρτητος από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται µε τη διαχείριση του δικτύου µεταφοράς και διανοµής και πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ). Οι κανόνες αυτοί δεν
συνεπάγονται υποχρέωση διαχωρισµού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του συνδυασµένου δικτύου
από την κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση:
α)

τα πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του
συνδυασµένου δικτύου δεν δύνανται να συµµετέχουν σε διαρθρωτικές δοµές της ολοκληρωµένης επιχείρησης ηλεκτρικής

Άρθρο 18
∆ικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς
1.
Τα κράτη µέλη ή κάθε αρµόδια αρχή οριζόµενη από αυτά,
συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών αρχών που αναφέρονται
στο άρθρο 23, έχουν, στο βαθµό που είναι απαραίτητο για την
άσκηση των καθηκόντων τους, δικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 19.
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2.
Τα κράτη µέλη και κάθε διορισµένη αρµόδια αρχή, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών αρχών του άρθρου 23, τηρούν τον
εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν την κοινοποίηση αυτών
των πληροφοριών εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την άσκηση
των καθηκόντων των αρµοδίων αρχών.

15.7.2003
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Άρθρο 20
Άρθρο 19
∆ιαχωρισµός των λογαριασµών
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου
να διασφαλίζεται ότι οι λογαριασµοί των επιχειρήσεων ηλεκτρικής
ενέργειας τηρούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3.
2.
Ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νοµική
µορφή τους, οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας καταρτίζουν,
υποβάλλουν σε έλεγχο και δηµοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασµούς τους σύµφωνα µε τους κανόνες του εθνικού τους δικαίου
σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς των εταιριών περιορισµένης ευθύνης οι οποίοι έχουν θεσπισθεί σύµφωνα µε την τέταρτη
οδηγία 78/660/ΕΚ, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόµενη στο
άρθρο 44 παράγραφος 2, στοιχείο ζ) (*) της συνθήκης, περί των
ετησίων λογαριασµών εταιριών ορισµένων µορφών (1).
Οι επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται από τον νόµο να δηµοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασµούς τους, διατηρούν στα κεντρικά
γραφεία τους αντίγραφα στη διάθεση του κοινού.
3.
Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας τηρούν, στα εσωτερικά
τους λογιστικά, χωριστούς λογαριασµούς για κάθε µία από τις
δραστηριότητες µεταφοράς και διανοµής, όπως ακριβώς θα ήταν
υποχρεωµένες να πράξουν εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από χωριστές επιχειρήσεις, προκειµένου να αποφεύγονται οι
διακρίσεις, οι αλληλοεπιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Τηρούν επίσης λογαριασµούς, οι οποίοι µπορούν να είναι
ενοποιηµένοι, για άλλες δραστηριότητες σχετικές µε την ηλεκτρική
ενέργεια που δεν έχουν σχέση µε τη µεταφορά και τη διανοµή.
Έως την 1η Ιουλίου 2007, οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν χωριστούς
λογαριασµούς για τις δραστηριότητες προµήθειας για επιλέξιµους
πελάτες και για τις δραστηριότητες προµήθειας για µη επιλέξιµους
πελάτες. Στους λογαριασµούς πρέπει να αποσαφηνίζονται τα έσοδα
που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δικτύου µεταφοράς/διανοµής. Εφόσον ενδείκνυται, οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν
ενοποιηµένους λογαριασµούς για άλλες δραστηριότητες, εκτός του
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εσωτερικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσεως για κάθε δραστηριότητα.

Πρόσβαση τρίτων
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την εφαρµογή ενός συστήµατος
για την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής µε
βάση δηµοσιευµένα τιµολόγια, το οποίο ισχύει για όλους τους επιλέξιµους πελάτες και εφαρµόζεται αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις µεταξύ των χρηστών του δικτύου. Τα κράτη µέλη φροντίζουν
ώστε τα εν λόγω τιµολόγια, ή οι µεθοδολογίες που διέπουν τον
υπολογισµό τους, να εγκρίνονται πριν τεθούν σε ισχύ σύµφωνα µε
το άρθρο 23, τα δε τιµολόγια αυτά και οι µεθοδολογίες —στην
περίπτωση που µόνο µεθοδολογίες εγκρίνονται— να δηµοσιεύονται
πριν από την έναρξη ισχύος τους.
2.
Ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς ή διανοµής µπορεί
να αρνείται την πρόσβαση λόγω έλλειψης χωρητικότητας. Η
άρνηση αυτή πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, λαµβανοµένου ιδίως
υπόψη του άρθρου 3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν, όπου ενδείκνυται
και στις περιπτώσεις άρνησης της πρόσβασης, προκειµένου ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς ή διανοµής να παρέχει πληροφορίες για τα µέτρα που θα ήταν αναγκαία για την ενίσχυση του
δικτύου. Η πλευρά που έχει ζητήσει τη χορήγηση των στοιχείων
αυτών µπορεί να επιβαρύνεται µε εύλογο τέλος που αντικατοπτρίζει το κόστος της παροχής των εν λόγω πληροφοριών.

Άρθρο 21
Άνοιγµα της αγοράς και αµοιβαιότητα
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι επιλέξιµοι πελάτες να
είναι:
α)

έως την 1η Ιουλίου 2004, οι επιλέξιµοι πελάτες που ορίζονται
στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 έως 3 της οδηγίας 96/92/ΕΚ.
Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν, έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε
έτους, τα κριτήρια για τον προσδιορισµό αυτών των επιλέξιµων πελατών·

β)

από την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο, όλοι οι µη οικιακοί
πελάτες·

4.
Ο έλεγχος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει ιδίως
να αφορά την τήρηση της κατά την παράγραφο 3 υποχρέωσης για
αποφυγή των διακρίσεων και διασταυρούµενων επιδοτήσεων.

γ)

από την 1η Ιουλίου 2007, όλοι οι πελάτες.

(*) Ο τίτλος της οδηγίας 78/660/ΕΚ προσαρµόσθηκε για να ληφθεί

2.
Προκειµένου να µην διαταραχθεί η ισορροπία κατά το
άνοιγµα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας:

υπόψη η επαναρίθµηση των άρθρων της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του
Άµστερνταµ· η αρχική παραποµπή ήταν στο άρθρο 54 παράγραφος 3
στοιχείο ζ).
(1) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).

α)

δεν απαγορεύονται οι συµβάσεις προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µε επιλέξιµο πελάτη στο δίκτυο άλλου κράτους µέλους,
εάν ο πελάτης αυτός θεωρείται επιλέξιµος και στα δύο εµπλεκόµενα δίκτυα·
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όταν η διεξαγωγή των συναλλαγών που περιγράφονται στο
στοιχείο α) δεν γίνει δεκτή διότι ο πελάτης είναι επιλέξιµος σε
ένα µόνο από τα δύο δίκτυα, η Επιτροπή µπορεί, κατόπιν αιτήµατος του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο
επιλέξιµος πελάτης και αφού λάβει υπόψη την κατάσταση της
αγοράς και το κοινό συµφέρον, να υποχρεώνει το αρνούµενο
µέρος να εκτελέσει την αιτούµενη προµήθεια.

α)

τους κανόνες διαχείρισης και κατανοµής του δυναµικού διασύνδεσης, σε συνεννόηση µε τη ρυθµιστική αρχή ή τις ρυθµιστικές αρχές των κρατών µελών µε τα οποία υφίσταται διασύνδεση·

β)

τους τυχόν µηχανισµούς για την αντιµετώπιση της συµφόρησης δυναµικού στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας·

γ)

το χρόνο που χρειάζονται οι επιχειρήσεις µεταφοράς και διανοµής για να πραγµατοποιούν τις σχετικές διασυνδέσεις και
επισκευές·

δ)

τη δηµοσίευση κατάλληλων πληροφοριών από τους διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς και διανοµής σχετικά µε τις διασυνδέσεις, την εκµετάλλευση του δικτύου και την κατανοµή
του δυναµικού στους ενδιαφερόµενους, λαµβανοµένης υπόψη
της ανάγκης να αντιµετωπίζονται οι µη συγκεντρωτικές πληροφορίες ως εµπορικά εµπιστευτικές·

ε)

τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό των λογαριασµών, σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 19, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν αλληλοεπιδοτήσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής και προµήθειας·

Άρθρο 22
Απευθείας γραµµές
1.
α)

β)

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε:
όλες οι εγκατεστηµένες στο έδαφός τους επιχειρήσεις παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να µπορούν να
εφοδιάζουν µε απευθείας γραµµή τις εγκαταστάσεις τους, τις
θυγατρικές τους επιχειρήσεις και τους επιλέξιµους πελάτες
τους·
κάθε επιλέξιµος πελάτης εντός του εδάφους τους να µπορεί
να εφοδιάζεται µε απευθείας γραµµή από επιχειρήσεις παραγωγής και προµήθειας.

2.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τα κριτήρια για τη χορήγηση
αδειών κατασκευής απευθείας γραµµών στο έδαφός τους. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αντικειµενικά και αµερόληπτα.
3.
Η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας µε απευθείας
γραµµή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν θίγει τη δυνατότητα σύναψης συµβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε το
άρθρο 20.
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στ) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιµολόγια για τη σύνδεση νέων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προκειµένου να
διασφαλίζεται ότι είναι αντικειµενικοί, διαφανείς και αµερόληπτοι, λαµβανοµένων ιδίως πλήρως υπόψη των δαπανών και
των οφελών που απορρέουν από τις διάφορες τεχνολογίες
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την αποκεντρωµένη παραγωγή
και τη συνδυασµένη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας·
ζ)

τον βαθµό στον οποίο οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς και
διανοµής εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε τα
άρθρα 9 και 14·

4.
Τα κράτη µέλη µπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση για τη
χορήγηση άδειας κατασκευής απευθείας γραµµής είτε την άρνηση
πρόσβασης στο δίκτυο βάσει, οσάκις ενδείκνυται, του άρθρου 20,
είτε την κίνηση διαδικασίας επίλυσης διαφορών δυνάµει του
άρθρου 23.

η)

το επίπεδο διαφάνειας και ανταγωνισµού.

5.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αρνούνται τη χορήγηση άδειας
κατασκευής απευθείας γραµµής, εάν η χορήγηση αυτής της άδειας
αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 3. Η άρνηση πρέπει να είναι
δεόντως αιτιολογηµένη.

2.
Οι ρυθµιστικές αρχές είναι υπεύθυνες για τον καθορισµό ή
την έγκριση, πριν από την έναρξη ισχύος τους, τουλάχιστον των
µεθοδολογιών οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό ή
τον καθορισµό των όρων και των προϋποθέσεων για:

Οι αρχές που συγκροτούνται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δηµοσιεύουν ετήσια έκθεση σχετικά µε το αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων εποπτείας τους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως η).

α)

τη σύνδεση και την πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα, συµπεριλαµβανοµένων των τιµολογίων µεταφοράς και διανοµής. Τα εν
λόγω τιµολόγια ή µεθοδολογίες επιτρέπουν την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο ώστε
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των
δικτύων·

β)

την παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης.

Άρθρο 23
Ρυθµιστικές αρχές
1.
Τα κράτη µέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα αρµόδια όργανα
ως ρυθµιστικές αρχές. Οι εν λόγω αρχές είναι εντελώς ανεξάρτητες
από τα συµφέροντα του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι
υπεύθυνες, µέσω της εφαρµογής του παρόντος άρθρου, τουλάχιστον για τη διασφάλιση της αµεροληψίας, του ουσιαστικού ανταγωνισµού και της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς, παρακολουθώντας, ειδικότερα:

3.
Παρά την παράγραφο 2, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι ρυθµιστικές αρχές υποβάλλουν στον αρµόδιο φορέα
του κράτους µέλους, για τη λήψη τυπικής απόφασης, τα τιµολόγια
ή τουλάχιστον τις µεθοδολογίες που αναφέρονται σε αυτή την
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παράγραφο, καθώς και τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 4. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος φορέας έχει
τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίπτει σχέδιο απόφασης που
υποβάλλει η ρυθµιστική αρχή. Τα εν λόγω τιµολόγια ή οι µεθοδολογίες ή οι τροποποιήσεις τους δηµοσιεύονται µαζί µε την απόφαση της τυπικής έγκρισης. ∆ηµοσιεύεται επίσης κάθε επίσηµη
απόρριψη σχέδιο απόφασης, συµπεριλαµβανοµένης της αιτιολόγησής της.

4.
Οι ρυθµιστικές αρχές έχουν το δικαίωµα να απαιτούν από
τους διαχειριστές δικτύων µεταφοράς και διανοµής να τροποποιούν, αν χρειάζεται, τους όρους και προϋποθέσεις, τα τιµολόγια,
τους κανόνες, τους µηχανισµούς και τις µεθοδολογίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι είναι αναλογικά και εφαρµόζονται αµερόληπτα.

5.
Οποιοδήποτε µέρος έχει να υποβάλει καταγγελία κατά διαχειριστών δικτύου µεταφοράς ή διανοµής όσον αφορά τα ζητήµατα
που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4, µπορεί να υποβάλλει την καταγγελία στη ρυθµιστική αρχή, η οποία, ενεργώντας ως
αρχή επίλυσης των διαφορών, εκδίδει απόφαση εντός περιόδου δύο
µηνών από τη στιγµή της παραλαβής της καταγγελίας. Η εν λόγω
χρονική περίοδος µπορεί να παραδίνεται κατά δύο µήνες όταν η
ρυθµιστική αρχή ζητά πρόσθετες πληροφορίες. Η εν λόγω περίοδος
µπορεί να παρατείνεται περαιτέρω, µε τη σύµφωνη γνώµη του
καταγγέλλοντος. Η εν λόγω απόφαση έχει δεσµευτική ισχύ, εκτός
εάν και έως ότου ακυρωθεί κατόπιν προσφυγής.

Στις περιπτώσεις που η καταγγελία αφορά τα τιµολόγια σύνδεσης
για νέες µονάδες παραγωγής µεγάλης κλίµακας, η δίµηνη χρονική
περίοδος µπορεί να παρατείνεται από τη ρυθµιστική αρχή.

6.
Οποιοδήποτε θιγόµενο µέρος έχει δικαίωµα προσφυγής σχετικά µε απόφαση για µεθοδολογίες δυνάµει των παραγράφων 2, 3
ή 4 ή, σε περιπτώσεις που η ρυθµιστική αρχή έχει υποχρέωση διαβούλευσης σχετικά µε τις προτεινόµενες µεθοδολογίες, µπορεί, το
αργότερο εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή
της πρότασης απόφασης, ή και µικρότερου διαστήµατος εφόσον
αυτό προβλέπεται από τα κράτη µέλη, να υποβάλλει προσφυγή για
επανεξέταση. Μία τέτοια προσφυγή δεν έχει ανασταλτική ισχύ.

7.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα προκειµένου οι ρυθµιστικές
αρχές να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 έως 5 µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα.

8.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κατάλληλους και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς ρύθµισης, ελέγχου και διαφάνειας ώστε να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδίως σε βάρος των
καταναλωτών, καθώς και κάθε επιθετική συµπεριφορά. Οι εν λόγω
µηχανισµοί λαµβάνουν υπόψη τις διατάξεις της συνθήκης, και
ιδίως το άρθρο 82.

Έως το 2010, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποβάλλουν,
σύµφωνα µε το δίκαιο του ανταγωνισµού, στην Επιτροπή, έως τις
31 Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε την κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, την επιθετική και την αντιανταγωνιστική
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συµπεριφορά. Η εν λόγω έκθεση εξετάζει επιπλέον τις εξελίξεις
όσον αφορά τις µεταβολές ιδιοκτησίας και εκθέτει τα τυχόν πρακτικά µέτρα που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο για να εξασφαλίζεται επαρκής ποικιλία παραγόντων της αγοράς, ή τα πρακτικά µέτρα
που λαµβάνονται για την ενίσχυση της διασύνδεσης και του ανταγωνισµού. Από το 2010 και µετά, οι αρµόδιες αρχές υποβάλλουν
την εν λόγω έκθεση ανά διετία.
9.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι λαµβάνονται τα κατάλληλα
µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων διοικητικών µέτρων ή µέτρων ποινικής δίωξης, σύµφωνα µε τις οικείες νοµοθετικές διατάξεις τους,
κατά των υπεύθυνων φυσικών ή νοµικών προσώπων, στις περιπτώσεις µη τήρησης των κανόνων περί εµπιστευτικότητας τους οποίους
επιβάλλει η παρούσα οδηγία.
10.
Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, η ρυθµιστική αρχή
που αποφασίζει είναι η αρχή που έχει δικαιοδοσία έναντι του διαχειριστή δικτύου που αρνείται τη χρησιµοποίηση του δικτύου ή
την πρόσβαση σε αυτό.
11.
Οι προσφυγές που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6
γίνονται µε την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωµάτων προσφυγής δυνάµει του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου.
12.
Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές συµβάλλουν στην ανάπτυξη
της εσωτερικής αγοράς και ίσων όρων ανταγωνισµού συνεργαζόµενες µεταξύ τους και µε την Επιτροπή κατά τρόπο διαφανή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
Μέτρα διασφάλισης
Σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή όταν απειλούνται η σωµατική ακεραιότητα ή η ασφάλεια των προσώπων, των
µηχανηµάτων ή των εγκαταστάσεων, ή η αρτιότητα του δικτύου,
ένα κράτος µέλος µπορεί να λαµβάνει προσωρινώς τα αναγκαία
µέτρα διασφάλισης.
Τα µέτρα αυτά πρέπει να προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές διαταραχές στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να µην υπερβαίνουν την έκταση που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιµετώπιση των αιφνίδιων δυσχερειών που έχουν προκύψει.
Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος κοινοποιεί αµελλητί τα µέτρα
αυτά στα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή, η οποία µπορεί να
αποφασίζει ότι το εν λόγω κράτος µέλος πρέπει να τα τροποποιήσει ή να τα καταργήσει, εφόσον προκαλούν στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού και διαταράσσουν τις συναλλαγές κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε το κοινό συµφέρον.
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Άρθρο 25
Παρακολούθηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Η Επιτροπή µπορεί να προτείνει, στις προτάσεις τροποποίησης της
παρούσας οδηγίας, την εξαίρεση του ενδιαφεροµένου κράτους
µέλους από συγκεκριµένες απαιτήσεις, εφόσον το εν λόγω κράτος
µέλος εφαρµόζει εξίσου αποτελεσµατικά µέτρα, οσάκις ενδείκνυται.

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή ανά τρίµηνο για τις
εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, µε αναφορά στις φυσικές ροές,
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγουµένων
τριών µηνών από τρίτες χώρες.

Άρθρο 28
Εκθέσεις

Άρθρο 26
Παρεκκλίσεις
1.
Τα κράτη µέλη τα οποία, µετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας, µπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη ουσιαστικών προβληµάτων στη λειτουργία των µικρών αποµονωµένων
δικτύων τους, µπορούν να υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθούν
από την Επιτροπή παρεκκλίσεις από τις σχετικές διατάξεις των
κεφαλαίων IV, V, VI και VII, καθώς και του κεφαλαίου III, στην
περίπτωση των αποµονωµένων µικροδικτύων όσον αφορά την ανακαίνιση, την αναβάθµιση και την επέκταση του υπάρχοντος δυναµικού. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη για τις εν λόγω αιτήσεις πριν λάβει απόφαση, λαµβάνοντας υπόψη την τήρηση της
εµπιστευτικότητας. Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν άρθρο ισχύει
επίσης και για το Λουξεµβούργο.
2.
Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, ένα κράτος µέλος το
οποίο για τεχνικούς λόγους έχει ουσιαστικά προβλήµατα όσον
αφορά το άνοιγµα της αγοράς του σε ορισµένες µικρές οµάδες µη
οικιακών πελατών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1
στοιχείο β), µπορεί να ζητήσει παρέκκλιση από αυτήν τη διάταξη.
Η παρέκκλιση µπορεί να παραχωρείται από την Επιτροπή για
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 18 µήνες από την ηµεροµηνία
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1. Εν πάση περιπτώσει,
αυτή η παρέκκλιση λήγει την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

1.
Η Επιτροπή παρακολουθεί και επανεξετάζει την εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει γενική έκθεση προόδου στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, πριν από το τέλος του
πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος της, και στη συνέχεια σε ετήσια βάση. Η έκθεση αυτή πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει:
α)

την πείρα που αποκτήθηκε και την πρόοδο που σηµειώθηκε
όσον αφορά τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης και απολύτως
λειτουργικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα
εµπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν από την άποψη
αυτή, συµπεριλαµβανοµένης της κατοχής δεσπόζουσας θέσης,
της συγκέντρωσης, της επιθετικής ή αντιανταγωνιστικής συµπεριφοράς, καθώς και του αντίκτυπου όσον αφορά τη στρέβλωση της αγοράς·

β)

τον βαθµό στον οποίο οι απαιτήσεις διαχωρισµού και τιµολόγησης που περιλαµβάνονται στην παρούσα οδηγία έχουν επιτύχει τη διασφάλιση ισότιµης και αµερόληπτης πρόσβασης
στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κοινότητας και ισοδύναµων επιπέδων ανταγωνισµού, καθώς και τις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες που έχει το άνοιγµα της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τους πελάτες·

γ)

την εξέταση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τα επίπεδα χωρητικότητας του δικτύου και την ασφάλεια του εφοδιασµού της
Κοινότητας µε ηλεκτρική ενέργεια, και ιδίως την υφιστάµενη
και προβλεπόµενη ισορροπία µεταξύ ζήτησης και προσφοράς,
λαµβανοµένων υπόψη των φυσικών δυνατοτήτων ανταλλαγών
µεταξύ των εκάστοτε περιοχών·

δ)

µε ιδιαίτερη προσοχή, τα µέτρα που λαµβάνονται στα κράτη
µέλη για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης και την αντιµετώπιση τυχόν ελλειµµάτων ενός ή περισσότερων προµηθευτών·

ε)

την εφαρµογή της παρέκκλισης που προβλέπεται δυνάµει του
άρθρου 15 παράγραφος 2, ενόψει πιθανής επανεξέτασης του
ορίου·

Άρθρο 27
∆ιαδικασία επανεξέτασης
Εάν, στην αναφερόµενη στο άρθρο 28 παράγραφος 3 έκθεση, η
Επιτροπή συµπεραίνει ότι, δεδοµένης της ουσιαστικής πρακτικής
εφαρµογής της πρόσβασης στο δίκτυο σε κάποιο κράτος µέλος
—που συνεπάγεται πλήρως αποτελεσµατική, χωρίς διακρίσεις και
εµπόδια πρόσβαση στο δίκτυο—, ορισµένες υποχρεώσεις που επιβάλλει η παρούσα οδηγία σε επιχειρήσεις (µεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις νοµικού διαχωρισµού των διαχειριστών δικτύων διανοµής)
δεν είναι ανάλογες προς τον επιδιωκόµενο στόχο, το εν λόγω
κράτος µέλος µπορεί να υποβάλλει αίτηµα στην Επιτροπή για να
εξαιρεθεί από τη συγκεκριµένη απαίτηση.
Το κράτος µέλος κοινοποιεί αµελλητί στην Επιτροπή το αίτηµα,
µαζί µε όλα τα σχετικά απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
θα εξακολουθήσει να ισχύει το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε η
έκθεση ότι, δηλαδή, εξασφαλίζεται η ουσιαστική πρόσβαση στο
δίκτυο.
Η Επιτροπή, εντός τριών µηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, υιοθετεί γνώµη σχετικά µε το αίτηµα του ενδιαφερόµενου
κράτους µέλους και, οσάκις ενδείκνυται, υποβάλει προτάσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την τροποποίηση
των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

L 176/51

στ) τη γενική αποτίµηση της προόδου που έχει επιτευχθεί σε ό,τι
αφορά τις διµερείς σχέσεις µε τρίτες χώρες οι οποίες παράγουν και εξάγουν ή µεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένης της προόδου στα θέµατα της ολοκλήρωσης της
αγοράς, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών του
εµπορίου ηλεκτρικής ενέργειας και της πρόσβασης στα δίκτυα
των εν λόγω τρίτων χωρών·
ζ)

την ανάγκη για πιθανές απαιτήσεις εναρµόνισης οι οποίες δεν
συνδέονται µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
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τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη εφάρµοσαν στην
πράξη τις απαιτήσεις σχετικά µε την ενεργειακή επισήµανση
που περιλαµβάνονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 και τον
τρόπο µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη τυχόν συστάσεις της
Επιτροπής σχετικά µε το θέµα.

Οσάκις αυτό ενδείκνυται, η εν λόγω έκθεση µπορεί να περιλαµβάνει
συστάσεις, ιδίως όσον αφορά το πεδίο και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων για την επισήµανση, συµπεριλαµβανοµένου
παραδείγµατος χάριν, του τρόπου αναφοράς στις υπάρχουσες
πηγές πληροφόρησης και του περιεχοµένου των πηγών αυτών, και
κυρίως του τρόπου µε τον οποίο θα µπορούσαν να δίδονται, µε
τρόπο διαφανή, εύληπτο και συγκρίσιµο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πληροφορίες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τουλάχιστον όσον αφορά τις εκποµπές CO2 και τα ραδιενεργά
απόβλητα της ηλεκτροπαραγωγής από διάφορες πηγές και τον
τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να απλοποιηθούν τα µέτρα που
λαµβάνουν τα κράτη µέλη για τον έλεγχο της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχουν οι προµηθευτές, καθώς και τα µέτρα για
την αντιστάθµιση των αρνητικών συνεπειών από την κατοχή δεσπόζουσας θέσης και τις συγκεντρώσεις στην αγορά.
2.
Ανά διετία, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1
περιλαµβάνει επίσης ανάλυση των διαφόρων µέτρων που λαµβάνουν τα κράτη µέλη προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφελείας µαζί µε εξέταση της αποτελεσµατικότητας των προαναφερόµενων µέτρων και, ιδίως, των επιπτώσεών
τους στον ανταγωνισµό στον τοµέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οσάκις ενδείκνυται, η έκθεση µπορεί να περιλαµβάνει συστάσεις σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο
για την επίτευξη υψηλών προδιαγραφών παροχής υπηρεσίας κοινής
ωφέλειας, ή τα µέτρα για την αποφυγή µονοπωλιακού ελέγχου της
αγοράς.
3.
Το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, η Επιτροπή
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο λεπτοµερή έκθεση για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί όσον αφορά τη
δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην
έκθεση εξετάζονται, συγκεκριµένα:
— η άνευ διακρίσεων δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο,
— η ύπαρξη αποτελεσµατικών ρυθµίσεων,
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— η εξέλιξη των τιµών, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών προµήθειας, σε σχέση µε το βαθµό ανοίγµατος των αγορών,

— η αποκτηθείσα εµπειρία κατά την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας, όσον αφορά την ουσιαστική ανεξαρτησία των διαχειριστών δικτύων σε κάθετα ολοκληρωµένες επιχειρήσεις και
εάν, πέραν της ανεξαρτησίας όσον αφορά τη λειτουργία και
του διαχωρισµού των λογαριασµών, έχουν αναπτυχθεί και
άλλα µέτρα µε αποτελέσµατα ισοδύναµα µε το νοµικό διαχωρισµό.

Οσάκις ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο προτάσεις, µε στόχο κυρίως, την εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.

Οσάκις ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, ιδίως για την εξασφάλιση της
πλήρους και ουσιαστικής ανεξαρτησίας των διαχειριστών δικτύων
διανοµής πριν από την 1η Ιουλίου 2007. Οσάκις απαιτείται, αυτές
οι προτάσεις αφορούν επίσης, στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισµού, µέτρα για την αντιµετώπιση φαινοµένων κατοχής δεσπόζουσας θέσης και συγκεντρώσεων στην αγορά και επιθετικής ή
αντιανταγωνιστικής συµπεριφοράς.

Άρθρο 29
Κατάργηση

Η οδηγία 90/547/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιουλίου 2004.

Η οδηγία 96/92/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιουλίου 2004, µε την
επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών σχετικά µε τις
προθεσµίες για τη µεταφορά στο εθνικό δίκτυο και την εφαρµογή
της εν λόγω οδηγίας. Οι παραποµπές στην καταργηθείσα οδηγία
νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία και θα πρέπει να
διαβάζονται βάσει του πίνακα αντιστοιχιών του παραρτήµατος Β.

— η ανάπτυξη υποδοµών διασύνδεσης και η κατάσταση της
ασφάλειας του εφοδιασµού στην Κοινότητα,
Άρθρο 30
— ο βαθµός στον οποίο τα πλήρη οφέλη του ανοίγµατος των
αγορών αναλογούν στις µικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά,
κυρίως όσον αφορά τις προδιαγραφές παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και καθολικής υπηρεσίας,
— ο βαθµός στον οποίο οι αγορές είναι στην πράξη ανοιχτές
στον ουσιαστικό ανταγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένων των πτυχών της κατοχής δεσπόζουσας θέσης και των συγκεντρώσεων
στην αγορά, και της επιθετικής ή αντιανταγωνιστικής συµπεριφοράς,
— ο βαθµός στον οποίο οι καταναλωτές αλλάζουν πράγµατι
προµηθευτές και επαναδιαπραγµατεύονται τιµολόγια,

Εφαρµογή

1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να αναβάλουν την εφαρµογή του
άρθρου 15 παράγραφος 1 έως την 1η Ιουλίου 2007. Αυτό ισχύει
υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 15 παράγραφος 2.
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3.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 31

L 176/53

Άρθρο 32
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2003.

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

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

L 176/54

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Μέτρα για την προστασία των καταναλωτών
Με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών, ιδίως της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1) και της οδηγίας 93/13/ΕΚ του Συµβουλίου (2), τα µέτρα που αναφέρονται στο
άρθρο 3 έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες:
α)

έχουν το δικαίωµα να συνάπτουν σύµβαση µε τον φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία καθορίζονται:
— η ταυτότητα και η διεύθυνση του προµηθευτή,
— οι παρεχόµενες υπηρεσίες, τα προσφερόµενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και η χρονική στιγµή έναρξης της
σύνδεσης,
— εάν υπάρχουν, τα είδη των προσφεροµένων υπηρεσιών συντήρησης,
— οι τρόποι µε τους οποίους είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι εκάστοτε τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε όλα τα
εφαρµοζόµενα τιµολόγια και τέλη συντήρησης,
— η διάρκεια της σύµβασης, οι όροι ανανέωσης και λήξης της παροχής υπηρεσιών και της σύµβασης, η ύπαρξη τυχόν
δικαιώµατος λύσης της σύµβασης,
— οποιεσδήποτε διευθετήσεις για αποζηµίωση και επιστροφή καταβληθέντων ποσών οι οποίες εφαρµόζονται όταν δεν
πληρούνται τα συµβατικά επίπεδα ποιότητας των υπηρεσιών και
— η µέθοδος για την κίνηση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών σύµφωνα µε το στοιχείο στ).
Οι όροι πρέπει να είναι δίκαιοι και σαφώς γνωστοί εκ των προτέρων. Οπωσδήποτε, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να
παρέχονται πριν από τη σύναψη ή επιβεβαίωση της σύµβασης. Όταν οι συµβάσεις συνάπτονται µε την παρεµβολή κάποιου
µεσάζοντα, οι προαναφερόµενες πληροφορίες πρέπει επίσης να παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύµβασης·

β)

ειδοποιούνται δεόντως σχετικά µε οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των συµβατικών όρων και ενηµερώνονται σχετικά
µε το δικαίωµα λύσης της σύµβασης όταν τους απευθύνεται η σχετική ειδοποίηση. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ειδοποιούν τους συνδροµητές τους απευθείας για οποιαδήποτε αύξηση τελών, την κατάλληλη χρονική στιγµή και το αργότερο
µία κανονική χρονική περίοδο χρέωσης µετά τη χρονική στιγµή κατά την οποία η αύξηση τίθεται σε ισχύ. Τα κράτη µέλη
διασφαλίζουν ότι οι πελάτες παραµένουν ελεύθεροι να λύσουν τις αντίστοιχες συµβάσεις, εάν δεν αποδέχονται τους νέους
όρους οι οποίοι τους έχουν κοινοποιηθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας·

γ)

λαµβάνουν διαφανείς πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες τιµές και τιµολόγια, καθώς και τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας·

δ)

έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής των µεθόδων πληρωµής. Οιαδήποτε διαφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις θα
αντανακλά τις δαπάνες που φέρει ο προµηθευτής των διαφόρων συστηµάτων πληρωµών. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις
πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς. Πρέπει να διατυπώνονται σε σαφή και κατανοητή γλώσσα. Οι πελάτες πρέπει να προστατεύονται από τις αθέµιτες και παραπλανητικές µεθόδους πώλησης·

ε)

δεν επιβαρύνονται για αλλαγή προµηθευτή·

στ) έχουν στη διάθεσή τους διαφανείς, απλές και ανέξοδες διαδικασίες εξέτασης των αντίστοιχων καταγγελιών τους. Οι διαδικασίες αυτές παρέχουν τη δυνατότητα δίκαιης και ταχείας επίλυσης των διαφορών, προβλέποντας, όπου αυτό επιβάλλεται,
σύστηµα επιστροφής ή/και αποζηµίωσης. Όταν αυτό είναι δυνατόν, οι διαδικασίες αυτές πρέπει να τηρούν τις βασικές
αρχές που καθορίζονται στη σύσταση 98/257/ΕΚ της Επιτροπής (3)·
ζ)

όταν έχουν πρόσβαση σε καθολική υπηρεσία δυνάµει των διατάξεων που θέσπισαν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 3
παράγραφος 3, ενηµερώνονται σχετικά µε τα δικαιώµατά τους όσον αφορά την καθολική υπηρεσία.

(1) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19.
(2) ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29.
(3) ΕΕ L 115 της 17.4.1998, σ. 31.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Πίνακας αντιστοιχιών
Οδηγία 98/30/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Ορισµοί

Άρθρο 3 και άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασία
των πελατών

—

Άρθρο 4

Παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασµού

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 5

Τεχνικοί κανόνες

Άρθρο 4 και 5

Άρθρο 6

∆ιαδικασία χορήγησης αδειών για τη δηµιουργία νέου δυναµικού

Άρθρο 4 και 6

Άρθρο 7

Υποβολή προσφορών για τη δηµιουργία νέου δυναµικού

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 8

∆ιορισµός διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

Άρθρο 7 παράγραφοι 3-5

Άρθρο 9

Καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

Άρθρο 7 παράγραφος 6

Άρθρο 10

∆ιαχωρισµός των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

Άρθρο 8

Άρθρο 11

Κατανοµή φορτίων και εξισορρόπηση

Άρθρο 9

Άρθρο 12

Εχεµύθεια των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

Άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 13

∆ιορισµός διαχειριστών δικτύων διανοµής

Άρθρο 11

Άρθρο 14

Καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων διανοµής

—

Άρθρο 15

∆ιαχωρισµός των διαχειριστών δικτύων διανοµής

Άρθρο 12

Άρθρο 16

Εχεµύθεια των διαχειριστών δικτύων διανοµής

—

Άρθρο 17

∆ιαχειριστές συνδυασµένων δικτύων µεταφοράς και διανοµής

Άρθρο 13

Άρθρο 18

∆ικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς

Άρθρο 14

Άρθρο 19

∆ιαχωρισµός των λογαριασµών

Άρθρο 15-18

Άρθρο 20

Πρόσβαση τρίτων

Άρθρο 19

Άρθρο 21

Άνοιγµα της αγοράς και αµοιβαιότητα

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Απευθείας γραµµές

Άρθρο 20 παράγραφοι 3 και 4
και άρθρο 22

Άρθρο 23

Ρυθµιστικές αρχές

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Μέτρα διασφάλισης

—

Άρθρο 25

Παρακολούθηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 24

Άρθρο 26

Παρεκκλίσεις

—

Άρθρο 27

∆ιαδικασία επανεξέτασης

Άρθρο 25 και 26

Άρθρο 28

Εκθέσεις

—

Άρθρο 29

Κατάργηση

Άρθρο 27

Άρθρο 30

Άρθρο 28

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 29

Άρθρο 32

Αποδέκτες

Εφαρµογή
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∆ηλώσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες παροπλισµού και διαχείρισης των αποβλήτων
∆ιοργανική δήλωση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν την ανάγκη να εξασφαλίσουν τα κράτη µέλη
ότι υφίστανται πράγµατι επαρκείς οικονοµικοί πόροι για τις δραστηριότητες παροπλισµού και διαχείρισης των
αποβλήτων, οι οποίες ελέγχονται στα κράτη µέλη, και ότι οι πόροι αυτοί διατίθενται πράγµατι για τους σκοπούς
για τους οποίους ορίσθηκαν και η διαχείρισή τους διενεργείται µε διαφάνεια, κατά τρόπον ώστε να µην παρεµποδίζεται ο ανταγωνισµός µε δίκαιους όρους στην αγορά της ενέργειας.
∆ήλωση της Επιτροπής
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί ότι η διαχείριση των πόρων που έχουν ορισθεί για τις
δραστηριότητες παροπλισµού και διαχείρισης των αποβλήτων, οι οποίες συνδέονται µε τους στόχους της συνθήκης Ευρατόµ, διενεργείται µε διαφάνεια, και ότι οι πόροι χρησιµοποιούνται µόνο για τον προαναφερόµενο
σκοπό. Στη συνάρτηση αυτή, η Επιτροπή προτίθεται, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της βάσει της συνθήκης
Ευρατόµ, να δηµοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά µε τη χρήση των πόρων για τον παροπλισµό και τη διαχείριση
των αποβλήτων. Η Επιτροπή θα αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της πλήρους εφαρµογής των σχετικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Ιουνίου 2003
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της
οδηγίας 98/30/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Κατά τη σύνοδό του στη Λισσαβόνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απηύθυνε έκκληση
για ταχεία ανάληψη εργασιών προκειµένου να ολοκληρωθεί
η εσωτερική αγορά τόσο στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον τοµέα του αερίου και να επισπευσθεί η
ελευθέρωσή τους προκειµένου να επιτευχθεί µία πλήρως
λειτουργική εσωτερική αγορά στους εν λόγω τοµείς. Στο
ψήφισµά του της 6ης Ιουλίου 2000 επί της δεύτερης
έκθεσης της Επιτροπής για το καθεστώς ελευθέρωσης των
αγορών ενεργείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από
την Επιτροπή να υιοθετήσει λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα για
την επίτευξη επακριβώς καθορισµένων στόχων, µε προοπτική
την σταδιακή αλλά πλήρη ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

(4)

Οι ελευθερίες που εγγυάται η συνθήκη στους ευρωπαίους
πολίτες —η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, η
ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης— είναι δυνατές µόνο στο πλαίσιο της εντελώς ανοικτής αγοράς, η οποία παρέχει σε όλους τους καταναλωτές
τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τους προµηθευτές
τους και παρέχει σε όλους τους προµηθευτές την ελευθερία
να προµηθεύουν τους πελάτες τους.

(5)

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η αυξηµένη εξάρτηση σε ό,τι
αφορά την κατανάλωση φυσικού αερίου ήδη προεξοφλείται,
θα πρέπει να διερευνηθούν οι πρωτοβουλίες και τα µέτρα
που θα ενθαρρύνουν τις αµοιβαίες συµφωνίες πρόσβασης
στα δίκτυα τρίτων χωρών και την ολοκλήρωση της αγοράς.

(6)

Τα κυριότερα εµπόδια για την επίτευξη µίας απολύτως λειτουργικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς σχετίζονται, µεταξύ άλλων, µε τα θέµατα της πρόσβασης στο
δίκτυο, της πρόσβασης στην αποθήκευση, της τιµολόγησης
των υπηρεσιών του δικτύου, της διαλειτουργικότητας των
συστηµάτων και µε τους διαφορετικούς βαθµούς ανοίγµατος της αγοράς µεταξύ κρατών µελών.

(7)

Για να είναι σε θέση να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός, η
πρόσβαση στο δίκτυο πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις,
µε διαφάνεια και σε λογικές τιµές.

(8)

Προκειµένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά αερίου, η
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των διαχειριστών του δικτύου
µεταφοράς και διανοµής στο δίκτυο έχει ύψιστη σηµασία.
Ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς ή διανοµής µπορεί
να αποτελείται από µία ή και περισσότερες επιχειρήσεις.

(9)

Σε περίπτωση που µια επιχείρηση αερίου ασκεί δραστηριότητες µεταφοράς, διανοµής, αποθήκευσης ή δραστηριότητες
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), έχει δε νοµικά διακριτή προσωπικότητα από τις επιχειρήσεις εκείνες που

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 55 και το άρθρο 95,
τις προτάσεις της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (4),
έχει συµβάλει σηµαντικά στην δηµιουργία της εσωτερικής
αγοράς φυσικού αερίου.

(2)

Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση της εν λόγω
οδηγίας καταδεικνύει τα σηµαντικά οφέλη που είναι δυνατόν να προκύψουν από την εσωτερική αγορά αερίου, όσον
αφορά τα κέρδη σε απόδοση, τη µείωση τιµών, τα υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών και την αυξηµένη ανταγωνιστικότητα. Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές
ελλείψεις και δυνατότητες για βελτίωση της λειτουργίας
της αγοράς, κυρίως δε απαιτούνται συγκεκριµένες διατάξεις
για τη διασφάλιση ισότιµων όρων παραγωγής και τη µείωση
των κινδύνων δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά
και επιθετικής συµπεριφοράς, διασφαλίζοντας τιµολόγια
µεταφοράς και διανοµής χωρίς την επιβολή διακρίσεων,
µέσω της παροχής πρόσβασης στο δίκτυο µε βάση τιµολόγια τα οποία δηµοσιεύονται πριν τεθούν σε ισχύ, καθώς
επίσης διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωµάτων των
µικρών και ευάλωτων καταναλωτών.

(1) ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001, σ. 60 και ΕΕ C 227 Ε της 24.9.2002,
σ. 393.
(2) ΕΕ C 36 της 8.2.2002, σ. 10.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2002 (EE C
47 Ε της 27.2.2003, σ. 367), κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης
Φεβρουαρίου 2003 (ΕΕ C 50 Ε της 4.3.2003, σ. 36) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουνίου 2003 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 1.
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ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή/και εφοδιασµού, διορισµένος διαχειριστής του δικτύου δύναται να είναι η ίδια
επιχείρηση που έχει την υποδοµή στην ιδιοκτησία της.

(10)

Προκειµένου να διασφαλισθεί η δίκαιη και αµερόληπτη πρόσβαση στο δίκτυο, είναι σκόπιµο τα δίκτυα διανοµής και
µεταφοράς, όπου υφίστανται κάθετα ολοκληρωµένες επιχειρήσεις, να έχουν νοµικά διακριτή προσωπικότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος τα οποία αναπτύσσουν τα κράτη µέλη για την επίτευξη του στόχου αυτής της απαίτησης και, ενδεχοµένως,
να υποβάλλει προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας
οδηγίας.

Περαιτέρω, είναι σκόπιµο οι διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς και διανοµής να έχουν ουσιαστικά δικαιώµατα
λήψεως αποφάσεων όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία
που είναι αναγκαία για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την
δηµιουργία δικτύων όταν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία
λειτουργούν και βρίσκονται υπό την ιδιοκτησία κάθετα ολοκληρωµένων επιχειρήσεων.

σβασης στις εγκαταστάσεις υγροποιηµένου φυσικού αερίου
(ΥΦΑ). Για να µην υπάρχει αβεβαιότητα και δαπανηρές και
χρονοβόρες διαφωνίες, τα τιµολόγια αυτά θα πρέπει να
δηµοσιεύονται πριν τεθούν σε ισχύ.
(14)

Η Επιτροπή έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να συγκροτήσει
ευρωπαϊκό ρυθµιστικό όµιλο για την ηλεκτρική ενέργεια και
το αέριο, ο οποίος θα αποτελέσει κατάλληλο συµβουλευτικό µηχανισµό για την ενθάρρυνση της συνεργασίας και
του συντονισµού των εθνικών ρυθµιστικών αρχών προκειµένου να προωθηθεί η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και να ενθαρρυνθεί η συνεπής
εφαρµογή, σε όλα τα κράτη µέλη, των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (1) και του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους
όρους πρόσβασης στο δίκτυο για διασυνοριακές ανταλλαγές
ηλεκτρικής ενέργειας (2).

(15)

Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στην
αγορά όλων των συντελεστών της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων στην αγορά, απαιτείταιη εφαρµογή µηχανισµών εξισορρόπησης που δεν επιβάλλουν διακρίσεις και αντικατοπτρίζουν το κόστος. Κάτι
τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί, µόλις η αγορά αερίου αποκτήσει επαρκή ρευστότητα, µε την καθιέρωση των διαφανών και
βασιζόµενων στην αγορά µηχανισµών εφοδιασµού και
αγοράς αερίου που είναι αναγκαίοι στο πλαίσιο των απαιτήσεων εξισορρόπησης. Όταν δεν υπάρχει τέτοια ρευστότητα
στην αγορά, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές υποχρεούνται να
διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο ούτως ώστε να διασφαλίζεται
ότι τα τιµολόγια εξισορρόπησης δεν επιβάλλουν διακρίσεις
και ότι αντικατοπτρίζουν το κόστος. Συγχρόνως, θα πρέπει
να παρασχεθούν κατάλληλα κίνητρα για την εξισορρόπηση
της εισροής και άντλησης αερίου και να µην τεθεί σε κίνδυνο το σύστηµα.

(16)

Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να δύνανται να
καθορίζουν ή να εγκρίνουν τιµολόγια ή µεθοδολογίες οι
οποίες διέπουν τον υπολογισµό των τιµολογίων, βάσει προτάσεως του διαχειριστή δικτύου µεταφοράς ή του (των) διαχειριστή(ών) δικτύου διανοµής ή του διαχειριστή δικτύου
ΥΦΑ, ή βάσει προτάσεως µε την οποία συµφώνησαν ο (οι)
εν λόγω διαχειριστής(ές) εκµετάλλευσης και οι χρήστες του
δικτύου. ∆ιεκπεραιώνοντας τα καθήκοντα αυτά, οι εθνικές
ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να φροντίζουν ώστε τα τιµολόγια µεταφοράς και διανοµής να µην εισάγουν διακρίσεις και
να αντικατοπτρίζουν το κόστος, θα πρέπει δε να λαµβάνουν
υπόψη τους το µακροπρόθεσµο, οριακό και εξοικονοµούµενο κόστος δικτύου από τα µέτρα διαχείρισης της
ζήτησης.

(17)

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εσωτερική αγορά θα
πρέπει να είναι διαθέσιµα, το συντοµότερο δυνατόν, σε
όλους του φορείς της βιοµηχανίας και του εµπορίου της
Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, και σε όλους τους πολίτες της Κοινότητας, για
λόγους ακριβοδίκαιης µεταχείρισης, ανταγωνιστικότητας,
εµµέσως δε για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης ως
αποτέλεσµα του κέρδους σε αποδοτικότητα που θα έχουν
οι επιχειρήσεις.

Εν τούτοις, θα πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ ενός
τέτοιου νοµικού διαχωρισµού και της αποσύνδεσης των
ιδιοκτησιακών σχέσεων. Ο νοµικός διαχωρισµός δεν συνεπάγεται µεταβολή της ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων
και τίποτα δεν εµποδίζει την εφαρµογή παρεµφερών ή
όµοιων συνθηκών χρήσης σε ολόκληρες τις κάθετα ολοκληρωµένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η διαδικασία λήψεως αποφάσεων χωρίς διακρίσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται µε οργανωτικά µέτρα για την ανεξαρτησία των αρµοδίων για την
λήψη αποφάσεων.

(11)

Προκειµένου να µην επιβληθεί δυσανάλογο οικονοµικό και
διοικητικό βάρος στις µικρές εταιρείες διανοµής, κρίνεται
σκόπιµο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη, όποτε
αυτό είναι αναγκαίο, να τις απαλλάσσουν από τις απαιτήσεις
νοµικού διαχωρισµού της διανοµής.

(12)

Προκειµένου να διευκολυνθεί η σύναψη συµβάσεων από
επιχείρηση αερίου που έχει την έδρα της σε κράτος µέλος
για την προµήθεια φυσικού αερίου σε επιλέξιµους πελάτες
σε άλλο κράτος µέλος, τα κράτη µέλη και, ενδεχοµένως, οι
εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να εργασθούν για την
επίτευξη πιο οµοιογενών όρων και ίδιου βαθµού επιλεξιµότητας για το σύνολο της εσωτερικής αγοράς.

(13)

Η ύπαρξη αποτελεσµατικού ρυθµιστικού καθεστώτος, το
οποίο τίθεται σε εφαρµογή από µία ή περισσότερες εθνικές
ρυθµιστικές αρχές, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την
εγγύηση της άνευ διακρίσεων πρόσβασης στο δίκτυο. Τα
κράτη µέλη προσδιορίζουν τις λειτουργίες, τις αρµοδιότητες
και τις διοικητικές εξουσίες των ρυθµιστικών αρχών. Είναι
σηµαντικό οι ρυθµιστικές αρχές σε όλα τα κράτη µέλη να
διαθέτουν κοινό ελάχιστο επίπεδο αρµοδιοτήτων. Οι εν
λόγω αρχές θα πρέπει να έχουν την αρµοδιότητα να καθορίζουν ή να εγκρίνουν τα τιµολόγια ή, τουλάχιστον, τις µεθοδολογίες που διέπουν τον υπολογισµό των τιµολογίων µεταφοράς και διανοµής καθώς και των τιµολογίων της πρό-

15.7.2003

(1) Βλέπε σελίδα 37 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

15.7.2003
(18)

(19)
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Οι πελάτες αερίου θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν
ελεύθερα τον προµηθευτή τους. Εντούτοις, θα πρέπει να
εφαρµοσθεί σταδιακή προσέγγιση για την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς αερίου, σε συνδυασµό µε καθορισµένη
προθεσµία, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στη βιοµηχανία να προσαρµοσθεί και να διασφαλισθεί ότι έχουν
καθιερωθεί τα ενδεδειγµένα µέτρα και συστήµατα για την
προστασία των συµφερόντων των πελατών, καθώς επίσης ότι
οι πελάτες έχουν πραγµατικό και ουσιαστικό δικαίωµα επιλογής του προµηθευτή τους.

Η οδηγία 98/30/ΕΚ συµβάλλει στην πρόσβαση στην αποθήκευση ως µέρος του δικτύου αερίου. Υπό το φως της πείρας
που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον µέτρα προκειµένου
να αποσαφηνισθούν οι διατάξεις που διέπουν την πρόσβαση
στην αποθήκευση και τις βοηθητικές υπηρεσίες.

(21)

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποτελούν σηµαντικό µέσο,
µεταξύ άλλων, για την τήρηση υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, όπως η ασφάλεια του εφοδιασµού. Αυτό
δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισµού
ή σε διακρίσεις κατά την πρόσβαση στην αποθήκευση.

(22)

(23)

(24)

δίκτυο αερίου καθώς και η µεταφορά τους µέσω αυτού και
θα πρέπει επίσης να αφορούν και τα χηµικά χαρακτηριστικά
των αερίων αυτών.
(25)

Οι µακροπρόθεσµες συµβάσεις θα εξακολουθήσουν να αποτελούν σηµαντικό σκέλος της προµήθειας αερίου των κρατών µελών και πρέπει να διατηρηθούν ως εναλλακτική λύση
για τις εταιρείες προµήθειας αερίου, εφόσον δεν υπονοµεύουν τους στόχους της παρούσας οδηγίας και εφόσον
συνάδουν µε τη συνθήκη, καθώς και µε τους κανόνες του
ανταγωνισµού. Είναι εποµένως απαραίτητο να λαµβάνονται
υπόψη κατά τον προγραµµατισµό του δυναµικού προµήθειας και µεταφοράς των επιχειρήσεων αερίου.

(26)

Προκειµένου να διασφαλισθεί η διατήρηση των υψηλών επιπέδων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στην Κοινότητα, όλα
τα µέτρα που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να κοινοποιούνται τακτικά στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει
να δηµοσιεύει τακτικά έκθεση η οποία να αναλύει τα µέτρα
που ελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, συγκρίνοντας την αποτελεσµατικότητά τους, µε απώτερο σκοπό την παροχή συστάσεων για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο προς επίτευξη δηµόσιας υπηρεσίας υψηλών προδιαγραφών.

Το προοδευτικό άνοιγµα των αγορών προς τον πλήρη ανταγωνισµό θα πρέπει, το ταχύτερο δυνατό, να εξαλείψει τις
διαφορές µεταξύ κρατών µελών. Η υλοποίηση της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να γίνεται µε διαφάνεια και βεβαιότητα.

(20)

Θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω µέτρα προκειµένου να
διασφαλισθούν τιµολόγια διαφανή και άνευ διακρίσεων για
την πρόσβαση στην µεταφορά. Τα εν λόγω τιµολόγια θα
πρέπει να ισχύουν για όλους τους χρήστες σε αµερόληπτη
βάση. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, η
αποθήκευση αγωγών (linepack) ή οι βοηθητικές υπηρεσίες
λειτουργούν στο πλαίσιο επαρκώς ανταγωνιστικής αγοράς,
η πρόσβαση θα µπορούσε να επιτρέπεται βάσει διαφανών
και βασιζόµενων στην αγορά µηχανισµών οι οποίοι δεν εισάγουν διακρίσεις.
Προς το συµφέρον της ασφάλειας του εφοδιασµού, θα πρέπει να παρακολουθείται το ισοζύγιο εφοδιασµού/ζήτησης
ανά τα κράτη µέλη, και να ακολουθεί η υποβολή σχετικής
έκθεσης για την κατάσταση που επικρατεί σε κοινοτικό επίπεδο, λαµβανοµένου υπόψη του δυναµικού διασύνδεσης
µεταξύ των περιοχών. Το εν λόγω έργο της παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται αρκετά νωρίς ώστε σε περίπτωση που διακυβεύεται η ασφάλεια του εφοδιασµού να
µπορούν να λαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα. Η κατασκευή και η συντήρηση των απαιτούµενων υποδοµών
δικτύου, συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού διασύνδεσης,
θα πρέπει να συντελεί στο να υπάρχει σταθερός εφοδιασµός
µε φυσικό αέριο.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε, λαµβάνοντας
υπόψη τις απαραίτητες απαιτήσεις ποιότητας, να παρέχεται
στο βιοαέριο και στο αέριο που παράγεται από βιοµάζα ή
σε άλλα είδη αερίων πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στο δίκτυο
αερίου, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση αυτή συµβιβάζεται συνεχώς µε τους συναφείς τεχνικούς κανόνες και προδιαγραφές ασφαλείας. Οι εν λόγω κανόνες και προδιαγραφές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι τεχνικώς
δυνατή η ασφαλής διοχέτευση των αερίων αυτών στο
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Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε οι καταναλωτές, όταν συνδέονται µε το δίκτυο αερίου, να ενηµερώνονται σχετικά µε τα δικαιώµατά τους να προµηθεύονται
αέριο συγκεκριµένης ποιότητας σε λογικές τιµές. Τα µέτρα
που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη για την προστασία των
τελικών καταναλωτών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε
τα νοικοκυριά και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
(27)

Η τήρηση των προδιαγραφών περί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτελεί θεµελιώδη απαίτηση της παρούσας οδηγίας,
και θα πρέπει προ πάντων να καθορισθούν στην παρούσα
οδηγία κοινά ελάχιστα πρότυπα τα οποία θα τηρούνται από
όλα τα κράτη µέλη και τα οποία θα λαµβάνουν υπόψη τους
στόχους της προστασίας των καταναλωτών, της ασφάλειας
του εφοδιασµού, της προστασίας του περιβάλλοντος και
των ισοδύναµων επιπέδων ανταγωνισµού σε όλα τα κράτη
µέλη. Είναι σηµαντικό οι απαιτήσεις περί υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας να µπορούν να ερµηνεύονται σε εθνική βάση, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τηρουµένου του
κοινοτικού δικαίου.

(28)

Τα µέτρα που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη για την επίτευξη
των στόχων της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής ενδέχεται να περιλαµβάνουν, ιδίως, την παροχή κατάλληλων
οικονοµικών κινήτρων, µε χρήση, όπου είναι σκόπιµο, όλων
των υφιστάµενων εθνικών και κοινοτικών µέσων. Τα µέσα
αυτά δύνανται να συµπεριλαµβάνουν µηχανισµούς ευθύνης
ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες επενδύσεις.

(29)

Στο βαθµό που τα µέτρα τα θεσπιζόµενα από τα κράτη
µέλη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσίας
κοινής ωφελείας συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την
έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, η κοινοποίησή τους στην Επιτροπή είναι, σύµφωνα µε το άρθρο
88 παράγραφος 3 της συνθήκης, υποχρεωτική.

L 176/60
(30)

(31)
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∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, και
συγκεκριµένα η δηµιουργία απολύτως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου στην οποία να προεξάρχει ο
θεµιτός ανταγωνισµός, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς
από τα κράτη µέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την
αρχή της αναλογικότητας, η οποία διατυπώνεται στο εν
λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε µε την εφαρµογή της
οδηγίας 91/296/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου
1991, για τη διαµετακόµιση του φυσικού αερίου µέσω των
µεγάλων δικτύων (1), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα προκειµένου να διασφαλισθούν οµοιογενή και άνευ διακρίσεων
καθεστώτα πρόσβασης για τη µεταφορά, συµπεριλαµβανοµένων των διασυνοριακών ροών αερίου µεταξύ κρατών µελών.
Προκειµένου να διασφαλισθεί η οµοιογενής αντιµετώπιση
της πρόσβασης στα δίκτυα αερίου, της διαµετακόµισης µη
εξαιρουµένης, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να καταργηθεί,
χωρίς να θιγεί η συνέχεια των συµβάσεων που είχαν συναφθεί δυνάµει της εν λόγω οδηγίας. Η κατάργηση της οδηγίας 91/296/ΕΟΚ δεν θα πρέπει να εµποδίζει τη µελλοντική
σύναψη συµβάσεων µακράς διαρκείας.

(32)

∆εδοµένης της εµβέλειας των τροποποιήσεων της οδηγίας
98/30/ΕΚ, καλόν είναι, χάριν σαφήνειας και εξορθολογισµού, να αναδιατυπωθούν οι εν λόγω διατάξεις.

(33)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τηρεί τις βασικές αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(34)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

φυσικού αερίου. Ορίζει τους κανόνες σχετικά µε την οργάνωση και
λειτουργία του τοµέα του φυσικού αερίου, την πρόσβαση στην
αγορά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ισχύουν για τη χορήγηση αδειών για τη µεταφορά, τη διανοµή, την προµήθεια και την
αποθήκευση φυσικού αερίου καθώς και για την εκµετάλλευση των
δικτύων.
2.
Οι κανόνες που θεσπίζονται µε την παρούσα οδηγία για το
φυσικό αέριο, συµπεριλαµβανοµένου του υγροποιηµένου φυσικού
αερίου (ΥΦΑ), ισχύουν και για το βιοαέριο και το αέριο που παράγεται από βιοµάζα ή άλλα είδη αερίου, στο βαθµό που τα αέρια
αυτά είναι τεχνικώς δυνατό να διοχετεύονται µε ασφάλεια στο
δίκτυο φυσικού αερίου και να µεταφέρονται µέσω αυτού.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
1.

«επιχείρηση φυσικού αερίου»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που ασκεί τουλάχιστον µια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παραγωγή, µεταφορά, διανοµή, προµήθεια, αγορά ή
αποθήκευση φυσικού αερίου, περιλαµβανοµένου του ΥΦΑ, και
είναι υπεύθυνο για τα εµπορικά και τεχνικά καθήκοντα ή/και
τα καθήκοντα συντήρησης τα σχετικά µε τις δραστηριότητες
αυτές· στον ορισµό αυτό δεν περιλαµβάνονται οι τελικοί
πελάτες·

2.

«προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών»: κάθε αγωγός ή δίκτυο αγωγών που λειτουργεί ή/και κατασκευάζεται ως µέρος ενός
έργου παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ή χρησιµοποιείται για την παροχέτευση φυσικού αερίου από ένα ή
περισσότερα τέτοια έργα προς ένα εργοστάσιο ή τερµατικό
σταθµό επεξεργασίας ή τελικό παράκτιο σταθµό εκφόρτωσης·

3.

«µεταφορά,»: η µεταφορά φυσικού αερίου µέσω δικτύου αγωγών υψηλής πίεσης πλην δικτύου αγωγών προς τα ανάντη, µε
σκοπό την παροχή σε πελάτες, µη συµπεριλαµβανοµένης όµως
της προµήθειας·

4.

«διαχειριστής δικτύου µεταφοράς»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει το έργο της µεταφοράς και είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης
και, στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη
του δικτύου µεταφοράς σε µία δεδοµένη περιοχή και, κατά
περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε άλλα δίκτυα, και για τη
διασφάλιση της µακρόπνοης ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση µεταφοράς φυσικού αερίου·

5.

«διανοµή»: η µεταφορά φυσικού αερίου µέσω τοπικών ή περιφερειακών δικτύων αγωγών µε σκοπό την παράδοσή του σε
πελάτες, µη συµπεριλαµβανοµένης όµως της προµήθειας·

6.

«διαχειριστής δικτύου διανοµής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει το έργο της διανοµής και είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης
και, εφ όσον είναι ανάγκη, την ανάπτυξη του δικτύου διανοµής σε µία δεδοµένη περιοχή, ενδεχοµένως δε και των διασυνδέσεών του µε άλλα δίκτυα, καθώς και για τη διασφάλιση
της µακρόπνοης ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται
στην εύλογη ζήτηση διανοµής φυσικού αερίου·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
1.
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν
τη µεταφορά, τη διανοµή, την προµήθεια και την αποθήκευση
(1) ΕΕ L 147 της 12.6.1991, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 95/49/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 233 της 30.9.1995, σ.
86).
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

15.7.2003
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7.

«προµήθεια»: η πώληση, συµπεριλαµβανοµένης της µεταπώλησης, φυσικού αερίου καθώς και ΥΦΑ σε πελάτες·

σκοπό τη σύνδεση των εθνικών συστηµάτων µεταφοράς αυτών
των κρατών µελών·

8.

«επιχείρηση προµήθειας»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
ασκεί τη δραστηριότητα προµήθειας·

18. «απευθείας γραµµή»: αγωγός φυσικού αερίου συµπληρωµατικός του διασυνδεδεµένου δικτύου·

9.

«εγκατάσταση αποθήκευσης»: η εγκατάσταση που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση φυσικού αερίου η οποία ανήκει
ή/και την οποία εκµεταλλεύεται µια επιχείρηση φυσικού
αερίου, συµπεριλαµβανοµένου του τµήµατος των εγκαταστάσεων ΥΦΑ που χρησιµοποιείται για αποθήκευση, εξαιρουµένου
του τµήµατος που χρησιµοποιείται για δραστηριότητες παραγωγής και εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται
αποκλειστικά για την εκτέλεση των καθηκόντων των διαχειριστών δικτύου µεταφοράς·

19. «ολοκληρωµένη επιχείρηση φυσικού αερίου»: η επιχείρηση που
είναι κάθετα ή οριζόντια ολοκληρωµένη·

10. «διαχειριστής δικτύου αποθήκευσης»: το νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα αποθήκευσης και είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης·
11. «εγκατάσταση ΥΦΑ»: ο τερµατικός σταθµός που χρησιµοποιείται για την υγροποίηση φυσικού αερίου ή την εισαγωγή, την
εκφόρτωση και την εκ νέου αεριοποίηση ΥΦΑ, και περιλαµβάνει τις βοηθητικές υπηρεσίες και την προσωρινή αποθήκευση
που είναι αναγκαίες για τη διαδικασία εκ νέου αεριοποίησης
και στη συνέχεια την τροφοδότηση του δικτύου µεταφοράς
χωρίς ωστόσο να συµπεριλαµβάνει τµήµατα τερµατικών σταθµών ΥΦΑ που χρησιµοποιούνται για αποθήκευση·
12. «διαχειριστής δικτύου ΥΦΑ»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που διενεργεί την υγροποίηση του φυσικού αερίου ή την εισαγωγή, εκφόρτωση και την εκ νέου αεριοποίηση ΥΦΑ και είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία εγκατάστασης ΥΦΑ·
13. «δίκτυο»: τα δίκτυα µεταφοράς, διανοµής, οι εγκαταστάσεις
ΥΦΑ ή/και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης που ανήκουν σε
ή/και που τα εκµεταλλεύεται επιχείρηση φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένου του περιεχοµένου των αγωγών και των
εγκαταστάσεων για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, καθώς
και των εγκαταστάσεων συνδεδεµένων επιχειρήσεων που απαιτούνται για την παροχή πρόσβασης στη µεταφορά, τη διανοµή
και το ΥΦΑ·
14. «βοηθητικές υπηρεσίες»: όλες οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες
για την πρόσβαση και την εκµετάλλευση των δικτύων µεταφοράς ή/και διανοµής ή/και των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, ή/και
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στις οποίες περιλαµβάνεται
η εξισορρόπηση φορτίου και οι διατάξεις ανάµιξης, όχι όµως
και οι εγκαταστάσεις που προορίζονται αποκλειστικά για την
εκτέλεση των καθηκόντων των διαχειριστών δικτύου µεταφοράς·
15. «αποθήκευση αγωγών (linepack)»: η αποθήκευση αερίου µε
συµπίεση σε δίκτυα µεταφοράς και διανοµής αερίου, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται για την εκτέλεση
των καθηκόντων των διαχειριστών δικτύου µεταφοράς·
16. «διασυνδεδεµένο δίκτυο»: δίκτυο αποτελούµενο από αριθµό
δικτύων που συνδέονται µεταξύ τους·
17. «γραµµή διασύνδεσης»: η γραµµή µεταφοράς που διασχίζει ή
γεφυρώνει σύνορο µεταξύ κρατών µελών µε αποκλειστικό

20. «κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση»: η επιχείρηση φυσικού
αερίου ή ο όµιλος επιχειρήσεων, οι αµοιβαίες σχέσεις των
οποίων καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (1), και όπου η εν λόγω επιχείρηση/ο όµιλος ασκεί
τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες µεταφοράς, διανοµής, ΥΦΑ ή αποθήκευσης, και τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου·
21. «οριζόντια ολοκληρωµένη επιχείρηση»: η επιχείρηση που ασκεί
µια τουλάχιστον από τις δραστηριότητες παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας ή αποθήκευσης φυσικού αερίου,
και µια δραστηριότητα εκτός του τοµέα του αερίου·
22. «συνδεδεµένη επιχείρηση»: οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις, κατά
την έννοια του άρθρου 41 της έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόµενης στο
άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) (*) της συνθήκης, για
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (2) ή/και οι συγγενείς επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 33, παράγραφος 1 της
ίδιας οδηγίας ή/και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους
µετόχους·
23. «χρήστες δικτύου»: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που τροφοδοτούν το δίκτυο ή τροφοδοτούνται από αυτό·
24. «πελάτες»: οι χονδρικοί και οι τελικοί πελάτες φυσικού αερίου
και οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου που αγοράζουν φυσικό
αέριο·
25. «οικιακοί πελάτες»: οι πελάτες οι οποίοι αγοράζουν φυσικό
αέριο για δική τους οικιακή κατανάλωση·
26. «µη οικιακοί πελάτες»: οι πελάτες οι οποίοι αγοράζουν φυσικό
αέριο το οποίο δεν προορίζεται για οικιακή τους χρήση·
27. «τελικοί πελάτες»: οι πελάτες που αγοράζουν φυσικό αέριο για
δική τους χρήση·
28. «επιλέξιµοι πελάτες»: οι πελάτες που είναι ελεύθεροι να αγοράζουν φυσικό αέριο από τον προµηθευτή της επιλογής τους
κατά την έννοια του άρθρου 23 της παρούσας οδηγίας·
(*) Ο τίτλος της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ προσαρµόσθηκε για να ληφθεί
υπόψη η επαναρίθµηση των άρθρων της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του
Άµστερνταµ· η αρχική παραποµπή ήταν στο άρθρο 54 παράγραφος 3
στοιχείο ζ).
(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (ΕΕ L 180 της
9.7.1997, σ. 1).
(2) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθη κετελευταία
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).
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29. «πελάτες χονδρικής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός
των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς και των διαχειριστών
δικτύων διανοµής, το οποίο αγοράζει φυσικό αέριο προκειµένου να το µεταπωλήσει εντός ή εκτός του δικτύου στο οποίο
είναι εγκατεστηµένο·
30. «µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός»: ο προγραµµατισµός του
εφοδιασµού και του µακροπρόθεσµου µεταφορικού δυναµικού
των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, µε σκοπό την κάλυψη της
ζήτησης σε φυσικό αέριο του δικτύου, τη διαφοροποίηση των
πηγών και την εξασφάλιση του εφοδιασµού των πελατών·
31. «αναδυόµενη αγορά»: το κράτος µέλος στο οποίο η πρώτη
εµπορική προµήθεια της πρώτης µακροχρόνιας σύµβασής του
για την προµήθεια φυσικού αερίου πραγµατοποιήθηκε εντός
των τελευταίων δέκα ετών·
32. «ασφάλεια»: τόσο η ασφάλεια του εφοδιασµού και της
παροχής φυσικού αερίου, όσο και η τεχνική ασφάλεια·
33. «νέα υποδοµή»: υποδοµή που δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
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3.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και για την εξασφάλιση υψηλών επιπέδων
προστασίας του καταναλωτή, ειδικότερα δε µεριµνούν ώστε να
υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων
καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων που τους βοηθούν να
αποφύγουν την αποσύνδεση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη
µπορούν να λαµβάνουν µέτρα προστασίας των πελατών που είναι
συνδεδεµένοι µε το δίκτυο αερίου σε αποµακρυσµένες περιοχές. Τα
κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν τον ύστατο προµηθευτή για τους
πελάτες τους συνδεδεµένους µε το δίκτυο αερίου. ∆ιασφαλίζουν
υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά
τη διαφάνεια σχετικά µε τους συµβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους µηχανισµούς επίλυσης διαφορών. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο επιλέξιµος πελάτης είναι
πράγµατι σε θέση να αλλάξει προµηθευτή. Όσον αφορά τουλάχιστον τους οικιακούς πελάτες, τα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνουν τα
µέτρα που αναφέρονται στο παράρτηµα Α.
4.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν κατάλληλα µέτρα για την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, της
προστασίας του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, µέσων για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών,
επίσης δε του στόχου της ασφάλειας του εφοδιασµού. Τα µέτρα
αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν ειδικότερα τη χορήγηση κατάλληλων οικονοµικών κινήτρων, αξιοποιώντας, ανάλογα µε την εκάστοτε
περίπτωση, όλα τα υφιστάµενα εθνικά και κοινοτικά µέσα, για τη
συντήρηση και την κατασκευή της αναγκαίας υποδοµής δικτύων,
συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού διασύνδεσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασία των πελατών
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, βάσει της θεσµικής τους οργάνωσης και τηρώντας δεόντως την αρχή της επικουρικότητας, ότι,
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι επιχειρήσεις φυσικού
αερίου λειτουργούν σύµφωνα µε τις αρχές της παρούσας οδηγίας,
µε σκοπό την επίτευξη µιας ανταγωνιστικής, ασφαλούς και περιβαλλοντικώς βιώσιµης αγοράς φυσικού αερίου, και δεν κάνουν διακρίσεις µεταξύ αυτών των επιχειρήσεων όσον αφορά τα δικαιώµατα
ή τις υποχρεώσεις τους.
2.
Τηρώντας πλήρως τις οικείες διατάξεις της συνθήκης, και
ιδίως το άρθρο 86 αυτής, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν
στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του αερίου,
χάριν του γενικού οικονοµικού συµφέροντος, υποχρεώσεις παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οι οποίες µπορούν να αφορούν την
ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας του εφοδιασµού,
την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιµές παροχής, καθώς
και την προστασία του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της
προστασίας του κλίµατος και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι
υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς,
αµερόληπτες και επαληθεύσιµες, και να διασφαλίζουν την ισότιµη
πρόσβαση των επιχειρήσεων αερίου της ΕΕ στους εθνικούς καταναλωτές. Όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού, την ενεργειακή
αποδοτικότητα/διαχείριση της ζήτησης και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, τα
κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόσουν µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό, λαµβάνοντας υπόψη το ενδεχόµενο τρίτα µέρη να ζητήσουν
πρόσβαση στο δίκτυο.

5.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν να µην εφαρµόσουν
τις διατάξεις του άρθρου 4 στο µέτρο που η εφαρµογή τους θα
παρεµπόδιζε, από νοµική ή πραγµατική άποψη, την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου
προς το κοινό οικονοµικό συµφέρον, και στο µέτρο που η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν επηρεάζεται σε βαθµό που να αντιβαίνει προς τα συµφέροντα της Κοινότητας. Τα συµφέροντα της Κοινότητας περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τον ανταγωνισµό όσον
αφορά τους επιλέξιµους πελάτες σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία
και το άρθρο 86 της συνθήκης.

6.
Τα κράτη µέλη, κατά την έναρξη εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, ενηµερώνουν την Επιτροπή για όλα τα µέτρα που θεσπίζουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφελείας, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, και για τις πιθανές επιπτώσεις τους
στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισµό, ανεξαρτήτως εάν τα εν λόγω
µέτρα απαιτούν ή όχι παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας. Στη συνέχεια, κοινοποιούν στην Επιτροπή ανά διετία κάθε
τροποποίηση των εν λόγω µέτρων, ανεξαρτήτως εάν τα µέτρα αυτά
απαιτούν ή όχι παρέκκλιση από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4
∆ιαδικασία χορήγησης αδειών
1.
Οσάκις απαιτείται άδεια (π.χ. ειδική άδεια, συναίνεση, εκχώρηση, συγκατάθεση ή έγκριση) για την κατασκευή ή την εκµετάλλευση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, τα κράτη µέλη ή η αρµόδια
αρχή την οποία ορίζουν χορηγούν άδειες κατασκευής ή/και εκµετάλλευσης τέτοιων εγκαταστάσεων, αγωγών και συναφών εξοπλι-
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σµών στο έδαφός τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 4. Τα
κράτη µέλη ή η υπ' αυτών οριζοµένη αρµόδια αρχή δύνανται
επίσης να χορηγούν άδειες στην ίδια βάση για την προµήθεια φυσικού αερίου, µεταξύ άλλων και σε πελάτες χονδρικής.
2.
Όταν εφαρµόζουν σύστηµα χορήγησης αδειών, τα κράτη
µέλη καθορίζουν κριτήρια αντικειµενικά και µη εισάγοντα διακρίσεις, τα οποία πρέπει να πληροί η επιχείρηση που ζητά άδεια κατασκευής ή/και εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ή
άδεια προµήθειας φυσικού αερίου. Τα κριτήρια που δεν εισάγουν
διακρίσεις και οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών δηµοσιοποιούνται.
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αποθήκευσης, άλλων δικτύων µεταφοράς ή διανοµής, και απευθείας γραµµών. Οι τεχνικοί αυτοί κανόνες εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των δικτύων, είναι αντικειµενικοί και δεν εισάγουν
διακρίσεις. Κοινοποιούνται στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 8
της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΦΑ

3.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την αντικειµενικότητα και την
αµεροληψία των λόγων απόρριψης µιας αίτησης για χορήγηση
άδειας, καθώς και τη γνωστοποίησή τους στον αιτούντα. Οι λόγοι
απόρριψης διαβιβάζονται στην Επιτροπή προς ενηµέρωσή της. Τα
κράτη µέλη θεσπίζουν διαδικασία που παρέχει στον αιτούντα τη
δυνατότητα προσφυγής κατά της απόρριψης της αίτησης.
4.
Για την ανάπτυξη νεοεφοδιαζόµενων περιοχών και για την εν
γένει αποτελεσµατική λειτουργία, µε την επιφύλαξη του άρθρου
24, τα κράτη µέλη δύνανται να αρνούνται τη χορήγηση και άλλης
άδειας για κατασκευή και εκµετάλλευση δικτύων αγωγών διανοµής
σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περιοχή εφόσον έχουν ήδη κατασκευασθεί ή προβλέπεται να κατασκευασθούν εκεί τέτοια δίκτυα
αγωγών και εφόσον το υπάρχον ή προβλεπόµενο µεταφορικό δυναµικό δεν έχει κορεσθεί.

Άρθρο 7
∆ιορισµός διαχειριστών δικτύων
Τα κράτη µέλη ορίζουν, ή απαιτούν από επιχειρήσεις φυσικού
αερίου στις οποίες ανήκουν εγκαταστάσεις µεταφοράς, αποθήκευσης ή εγκαταστάσεις ΥΦΑ να ορίζουν, για χρονική περίοδο που
προσδιορίζεται από τα κράτη µέλη βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονοµικής ισορροπίας, έναν ή περισσότερους διαχειριστές δικτύου. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς,
αποθήκευσης ή εγκαταστάσεων ΥΦΑ ενεργούν σύµφωνα µε τα
άρθρα 8 έως 10.
Άρθρο 8

Άρθρο 5

Καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων

Παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασµού

1.
Κάθε διαχειριστής δικτύου µεταφοράς, αποθήκευσης ή/και
ΥΦΑ:

Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την παρακολούθηση των θεµάτων
της ασφάλειας του εφοδιασµού. Όταν τα κράτη µέλη θεωρούν ότι
ενδείκνυται, µπορούν να αναθέτουν αυτό το καθήκον στις ρυθµιστικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1. Η
παρακολούθηση αυτή καλύπτει, ειδικότερα, το ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησης στην εθνική αγορά, το επίπεδο της αναµενόµενης
µελλοντικής ζήτησης και των διαθέσιµων προµηθειών, το προβλεπόµενο πρόσθετο δυναµικό που βρίσκεται υπό προγραµµατισµό ή
κατασκευή, και την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης των
δικτύων, καθώς και µέτρα για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης
και την αντιµετώπιση τυχόν ελλειµµάτων ενός η περισσότερων προµηθευτών. Οι αρµόδιες αρχές δηµοσιεύουν, το αργότερο µέχρι την
31η Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση των εν λόγω θεµάτων, καθώς
επίσης και οποιαδήποτε µέτρα έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να
ληφθούν για την αντιµετώπισή τους, και διαβιβάζουν πάραυτα την
εν λόγω έκθεση στην Επιτροπή.

α)

εκµεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει, υπό οικονοµικά
αποδεκτές συνθήκες, ασφαλείς, αξιόπιστες και αποτελεσµατικές εγκαταστάσεις µεταφοράς, αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεις ΥΦΑ, λαµβάνοντας τη δέουσα µέριµνα για το περιβάλλον·

β)

δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ των χρηστών του δικτύου ή των
κατηγοριών χρηστών του δικτύου, ιδίως υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων·

γ)

παρέχει σε κάθε άλλον διαχειριστή δικτύου µεταφοράς, σε
κάθε άλλον διαχειριστή δικτύου αποθήκευσης, σε κάθε άλλον
διαχειριστή δικτύου ΥΦΑ ή/και σε κάθε άλλον διαχειριστή
δικτύου διανοµής, επαρκείς πληροφορίες προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι η µεταφορά και η αποθήκευση φυσικού αερίου
µπορούν να πραγµατοποιούνται κατά τρόπο συµβατό µε την
ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του διασυνδεδεµένου
δικτύου·

Άρθρο 6

δ)

παρέχει στους χρήστες του δικτύου τις πληροφορίες που χρειάζονται για αποτελεσµατική πρόσβαση στο δίκτυο.

Τεχνικοί κανόνες
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την εκπόνηση και δηµοσιοποίηση κριτηρίων τεχνικής ασφαλείας και τεχνικών κανόνων που ορίζουν τις
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας όσον
αφορά τη σύνδεση µε δίκτυο εγκαταστάσεων ΥΦΑ, εγκαταστάσεων

2.
Οι κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται από τους διαχειριστές
δικτύων µεταφοράς για την εξισορρόπηση του δικτύου µεταφοράς
αερίου είναι αντικειµενικοί, διαφανείς και µη εισάγοντες διακρίσεις,
(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).
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συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη χρέωση των χρηστών
του δικτύου τους για την έλλειψη ενεργειακής ισορροπίας. Οι όροι
και προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων και των
τιµολογίων, για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, εκ µέρους των
διαχειριστών δικτύου µεταφοράς, καταρτίζονται σύµφωνα µε µια
µέθοδο συµβατή µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 25 παράγραφος 2,
µε τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και αντικατοπτρίζει το κόστος,
και δηµοσιεύονται.
3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τους διαχειριστές
δικτύου µεταφοράς να συµµορφώνονται προς τις στοιχειώδεις
απαιτήσεις για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού διασύνδεσης.
4.
Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς προµηθεύονται την ενέργεια που χρησιµοποιούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
σύµφωνα µε διαδικασίες διαφανείς, µη εισάγουσες διακρίσεις και
βασιζόµενες στην αγορά.
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φοράς και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης της
θυγατρικής της. ∆εν επιτρέπει στη µητρική επιχείρηση να δίνει
εντολές σχετικά µε την καθηµερινή λειτουργία ή τις επιµέρους
αποφάσεις σχετικά µε την κατασκευή ή την αναβάθµιση των
γραµµών µεταφοράς, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους
του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε
ισοδύναµου µέσου·
δ)

ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς καταρτίζει πρόγραµµα
συµµόρφωσης, το οποίο αναφέρει τα µέτρα που λαµβάνονται
προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά, και διασφαλίζει την δέουσα παρακολούθηση της
τήρησης του προγράµµατος. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τις
συγκεκριµένες υποχρεώσεις των εργαζοµένων προκειµένου να
επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. Το επιφορτισµένο µε την παρακολούθηση του προγράµµατος συµµόρφωσης στέλεχος ή
όργανο υποβάλλει στη ρυθµιστική αρχή, η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 25 παράγραφος 1, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί, η οποία και δηµοσιεύεται.

Άρθρο 9
∆ιαχωρισµός των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

Άρθρο 10

1.
Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς
αποτελεί µέρος κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης, πρέπει να είναι
ανεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νοµικής µορφής, οργάνωσης
και λήψης αποφάσεων, από τις λοιπές δραστηριότητες που δεν
συνδέονται µε τη µεταφορά. Οι κανόνες αυτοί δεν συνεπάγονται
υποχρέωση διαχωρισµού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του δικτύου µεταφοράς από την κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση.

Εχεµύθεια των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

2.
Προκειµένου να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή
του δικτύου µεταφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφαρµόζονται τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:
α)

τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του δικτύου
µεταφοράς δεν δύνανται να συµµετέχουν σε διαρθρωτικές
δοµές της ολοκληρωµένης επιχείρησης φυσικού αερίου που
φέρουν την ευθύνη, άµεσα ή έµµεσα, για την καθηµερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής, διανοµής και προµήθειας φυσικού αερίου·

β)

πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα επαγγελµατικά συµφέροντα των προσώπων
που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του δικτύου µεταφοράς
λαµβάνονται υπόψη κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι
είναι σε θέση να ενεργούν µε ανεξαρτησία·

γ)

ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς διαθέτει αποτελεσµατικές εξουσίες λήψης των σχετικών αποφάσεων, ανεξάρτητα
από την ολοκληρωµένη επιχείρηση αερίου, όσον αφορά τους
πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση
και την ανάπτυξη του δικτύου. Αυτό δεν θα πρέπει να εµποδίζει την ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών µηχανισµών που θα
εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονοµικά δικαιώµατα
και τα δικαιώµατα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η
µητρική εταιρία όσον αφορά την απόδοση των πόρων θυγατρικής της εταιρίας που ρυθµίζονται έµµεσα σύµφωνα µε το
άρθρο 25 παράγραφος 2. Ειδικότερα, τούτο επιτρέπει στη
µητρική επιχείρηση να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης, ή ισοδύναµο µέσο του διαχειριστή του δικτύου µετα-

1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 ή οποιασδήποτε άλλης
νόµιµης υποχρέωσης κοινοποίησης πληροφοριών, κάθε διαχειριστής
δικτύου µεταφοράς, αποθήκευσης ή/και ΥΦΑ διαφυλάσσει τον
εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών οι
οποίες περιέρχονται εις γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και αποτρέπει την κοινοποίηση µε µεροληπτικό τρόπο
πληροφοριών που αφορούν τις δικές του δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά πλεονεκτήµατα.
2.
Κατά την αγορά ή την πώληση φυσικού αερίου από συνδεδεµένες επιχειρήσεις, οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δεν καταχρώνται των εµπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών που λαµβάνουν
από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγµάτευση παροχής πρόσβασης στο δίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Άρθρο 11
∆ιορισµός διαχειριστών δικτύων διανοµής
Τα κράτη µέλη ορίζουν, ή ζητούν από τις επιχειρήσεις που είναι
ιδιοκτήτριες των δικτύων διανοµής ή υπεύθυνες για αυτά να ορίζουν, για χρονική περίοδο καθοριζόµενη από τα κράτη µέλη, βάσει
παραµέτρων αποτελεσµατικότητας και οικονοµικής ισορροπίας,
έναν ή περισσότερους διαχειριστές του δικτύου διανοµής. Τα κράτη
µέλη µεριµνούν ώστε οι διαχειριστές δικτύων διανοµής να ενεργούν σύµφωνα µε τα άρθρα 12 έως 14.
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της ολοκληρωµένης επιχείρησης φυσικού αερίου που φέρουν
την ευθύνη, άµεσα ή έµµεσα, για την καθηµερινή εκτέλεση
των δραστηριοτήτων παραγωγής, µεταφοράς και προµήθειας
φυσικού αερίου·

Άρθρο 12
Καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων διανοµής
1.
Κάθε διαχειριστής δικτύου διανοµής εκµεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει υπό οικονοµικώς αποδεκτές συνθήκες ένα
ασφαλές, αξιόπιστο και αποτελεσµατικό δίκτυο, λαµβάνοντας τη
δέουσα µέριµνα για το περιβάλλον.
2.
Εν πάση περιπτώσει, ο διαχειριστής δικτύου διανοµής αποφεύγει κάθε διάκριση µεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών του
δικτύου, και ιδίως διακρίσεις υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων.

β)

πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα επαγγελµατικά συµφέροντα των προσώπων
που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του δικτύου διανοµής
λαµβάνονται υπόψη κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι
είναι σε θέση να ενεργούν µε ανεξαρτησία·

γ)

ο διαχειριστής του δικτύου διανοµής διαθέτει ουσιαστικές
εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωµένη επιχείρηση αερίου, όσον αφορά τους πόρους που είναι
αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του
δικτύου. Αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει την ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών µηχανισµών που θα εξασφαλίζουν ότι
προστατεύονται τα οικονοµικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα
εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η µητρική εταιρία
όσον αφορά την απόδοση των πόρων θυγατρικής της εταιρείας
που ρυθµίζονται έµµεσα σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφος 2. Ειδικότερα, τούτο επιτρέπει στη µητρική εταιρεία
να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης ή ισοδύναµο
µέσο του διαχειριστή του δικτύου διανοµής και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής της. ∆εν
επιτρέπει στη µητρική εταιρεία να δίνει εντολές σχετικά µε την
καθηµερινή λειτουργία ή τις επιµέρους αποφάσεις για την
κατασκευή ή την αναβάθµιση των γραµµών διανοµής, οι
οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναµου µέσου·

δ)

ο διαχειριστής του δικτύου διανοµής καταρτίζει πρόγραµµα
συµµόρφωσης, το οποίο αναφέρει τα µέτρα που λαµβάνονται
προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της
τήρησης του προγράµµατος. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τις
συγκεκριµένες υποχρεώσεις των εργαζοµένων προκειµένου να
επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. Το επιφορτισµένο µε την παρακολούθηση του προγράµµατος συµµόρφωσης στέλεχος ή
όργανο υποβάλλει στη ρυθµιστική αρχή, η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 25 παράγραφος 1, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί, η οποία και δηµοσιεύεται.

3.
Κάθε διαχειριστής δικτύου διανοµής παρέχει σε κάθε άλλον
διαχειριστή δικτύου διανοµής ή/και σε κάθε άλλο διαχειριστή
δικτύου ΥΦΑ ή/και σε διαχειριστή δικτύου αποθήκευσης, επαρκείς
πληροφορίες προκειµένου η µεταφορά και η αποθήκευση του φυσικού αερίου να διενεργείται κατά τρόπο συµβατό µε την ασφαλή
και αποτελεσµατική λειτουργία του διασυνδεδεµένου δικτύου.
4.
Ο διαχειριστής δικτύου διανοµής παρέχει στους χρήστες του
δικτύου τις πληροφορίες που χρειάζονται για την αποτελεσµατική
πρόσβαση στο δίκτυο.
5.
Όταν οι διαχειριστές των δικτύων διανοµής είναι υπεύθυνοι
για την εξισορρόπηση του δικτύου αερίου, οι κανόνες που θεσπίζουν, για αυτόν τον σκοπό, είναι αντικειµενικοί, διαφανείς και δεν
εισάγουν διακρίσεις. Οι όροι και προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων και των τιµολογίων, για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών εκ µέρους των διαχειριστών των δικτύων, καθορίζονται
βάσει µεθοδολογίας σύµφωνης µε το άρθρο 25 παράγραφος 2,
κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και αντικατοπτρίζει το
κόστος, και δηµοσιεύονται.

Άρθρο 13
∆ιαχωρισµός των διαχειριστών δικτύων διανοµής
1.
Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δικτύου διανοµής αποτελεί
µέρος κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νοµικής µορφής, οργάνωσης και
λήψης αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται
µε τη διανοµή. Οι κανόνες αυτοί δεν συνεπάγονται υποχρέωση διαχωρισµού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του δικτύου διανοµής από την κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση.

L 176/65

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι οι παράγραφοι 1 και
2 δεν εφαρµόζονται στις ολοκληρωµένες επιχειρήσεις φυσικού
αερίου οι οποίες εξυπηρετούν λιγότερους από 100 000 συνδεδεµένους πελάτες.

Άρθρο 14
Εχεµύθεια των διαχειριστών δικτύων διανοµής

2.
Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 1, σε περίπτωση
που ο διαχειριστής δικτύου διανοµής αποτελεί µέρος κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, σε επίπεδο
οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, από τις άλλες δραστηριότητες
που δεν συνδέονται µε τη διανοµή. Προς τούτο, εφαρµόζονται τα
ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:
α)

τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του δικτύου
διανοµής δεν µπορούν να συµµετέχουν σε διαρθρωτικές δοµές

1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 ή οποιασδήποτε άλλης
νόµιµης υποχρέωσης κοινοποίησης πληροφοριών, ο διαχειριστής
του δικτύου διανοµής διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα
των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών οι οποίες περιέρχονται εις
γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και αποτρέπει
την κοινοποίηση µε µεροληπτικό τρόπο πληροφοριών που αφορούν
τις δικές του δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά
πλεονεκτήµατα.

L 176/66
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2.
Κατά την αγορά ή την πώληση φυσικού αερίου από συνδεδεµένες επιχειρήσεις, οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δεν καταχρώνται των εµπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών που λαµβάνουν
από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγµάτευση παροχής πρόσβασης στο δίκτυο.

Άρθρο 15

15.7.2003

βάνονται προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά, και διασφαλίζει την δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράµµατος. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις των εργαζοµένων προκειµένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. Το επιφορτισµένο µε
την παρακολούθηση του προγράµµατος συµµόρφωσης στέλεχος ή όργανο υποβάλλει στη ρυθµιστική αρχή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1, ετήσια έκθεση στην
οποία περιγράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί, και η οποία
δηµοσιεύεται.

∆ιαχειριστές συνδυασµένων δικτύων µεταφοράς και διανοµής

Οι κανόνες του άρθρου 9 παράγραφος 1 και του άρθρου 13 παράγραφος 1 δεν εµποδίζουν τη λειτουργία διαχειριστή συνδυασµένου
δικτύου µεταφοράς, ΥΦΑ, αποθήκευσης και διανοµής, ο οποίος,
από άποψη νοµικής µορφής, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων,
είναι ανεξάρτητος από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται
µε τη διαχείριση του δικτύου µεταφοράς, ΥΦΑ, αποθήκευσης και
διανοµής και πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία
α) έως δ). Οι κανόνες αυτοί δεν συνεπάγονται υποχρέωση διαχωρισµού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων
του συνδυασµένου δικτύου από την κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση:

α)

τα πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του
συνδυασµένου δικτύου δεν δύνανται να συµµετέχουν σε διαρθρωτικές δοµές της ολοκληρωµένης επιχείρησης φυσικού
αερίου οι οποίες είναι υπεύθυνες, άµεσα ή έµµεσα, για την
καθηµερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου·

β)

πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να
διασφαλισθεί ότι τα επαγγελµατικά συµφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συνδυασµένου
δικτύου λαµβάνονται υπόψη κατά τρόπον ώστε να είναι σε
θέση να ενεργούν µε ανεξαρτησία·

γ)

ο διαχειριστής του συνδυασµένου δικτύου διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωµένη επιχείρηση φυσικού αερίου, όσον αφορά τους
πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, συντήρηση και
ανάπτυξη του δικτύου. Αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει την
ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών µηχανισµών που θα εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονοµικά δικαιώµατα και
τα δικαιώµατα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η
µητρική εταιρεία όσον αφορά την απόδοση των πόρων θυγατρικής της εταιρείας που ρυθµίζονται έµµεσα σύµφωνα µε το
άρθρο 25 παράγραφος 2. Ειδικότερα, τούτο επιτρέπει στη
µητρική επιχείρηση να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης ή ισοδύναµο µέσο του διαχειριστή του συνδυασµένου
συστήµατος και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής της. ∆εν επιτρέπει στη µητρική επιχείρηση να δίνει εντολές σχετικά µε την καθηµερινή λειτουργία ή
τις επιµέρους αποφάσεις σχετικά µε την κατασκευή ή την αναβάθµιση των γραµµών µεταφοράς και διανοµής, οι οποίες δεν
υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού
σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναµου µέσου·

δ)

ο διαχειριστής του συνδυασµένου δικτύου καταρτίζει πρόγραµµα συµµόρφωσης, το οποίο αναφέρει τα µέτρα που λαµ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρο 16
∆ικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς

1.
Τα κράτη µέλη ή κάθε αρµόδια αρχή οριζόµενη από αυτά,
συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών αρχών που αναφέρονται
στο άρθρο 25 παράγραφος 1 και των αρχών επίλυσης των διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 έχουν, στο
βαθµό που είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων τους,
δικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17.

2.
Τα κράτη µέλη και κάθε διορισµένη αρµόδια αρχή, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών αρχών του άρθρου 25 παράγραφος 1 και των αρχών επίλυσης των διαφορών, τηρούν το απόρρητο των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών
εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων των
αρµοδίων αρχών.

Άρθρο 17
∆ιαχωρισµός των λογαριασµών

1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου
να διασφαλίζεται ότι οι λογαριασµοί των επιχειρήσεων φυσικού
αερίου τηρούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5. Όταν οι
επιχειρήσεις επωφελούνται από παρέκκλιση από την παρούσα διάταξη βάσει του άρθρου 28 παράγραφοι 2 και 4, υποχρεούνται
τουλάχιστον να τηρούν τους εσωτερικούς τους λογαριασµούς σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

2.
Ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νοµική
µορφή τους, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου καταρτίζουν, υποβάλλουν σε έλεγχο και δηµοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασµούς
τους σύµφωνα µε τους κανόνες της εθνικής τους νοµοθεσίας σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς των εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης, οι οποίοι έχουν θεσπισθεί σύµφωνα µε την τέταρτη οδη-
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γία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόµενη στο άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο (ζ) (*) της συνθήκης,
περί των ετησίων λογαριασµών εταιριών ορισµένων µορφών (1). Οι
επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται από τον νόµο να δηµοσιεύουν
τους ετήσιους λογαριασµούς τους, διατηρούν στα κεντρικά γραφεία τους αντίγραφα στη διάθεση του κοινού.
3.
Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου τηρούν, στα εσωτερικά τους
λογιστικά, χωριστούς λογαριασµούς για κάθε µία από τις δραστηριότητες µεταφοράς, διανοµής, ΥΦΑ και αποθήκευσης, όπως
ακριβώς θα ήταν υποχρεωµένες να πράξουν εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από χωριστές επιχειρήσεις, προκειµένου να
αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι αλληλοεπιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Τηρούν επίσης λογαριασµούς, οι οποίοι
µπορούν να είναι ενοποιηµένοι, για άλλες δραστηριότητες σχετικές
µε το φυσικό αέριο που δεν έχουν σχέση µε τη µεταφορά, τη διανοµή, το ΥΦΑ και την αποθήκευση. Έως την 1η Ιουλίου 2007, οι
επιχειρήσεις αυτές τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τις δραστηριότητες προµήθειας για επιλέξιµους πελάτες και για τις δραστηριότητες προµήθειας για µη επιλέξιµους πελάτες. Στους λογαριασµούς πρέπει να αποσαφηνίζονται τα έσοδα που προέρχονται
από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δικτύου µεταφοράς/διανοµής.
Εφόσον ενδείκνυται, οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν ενοποιηµένους
λογαριασµούς για άλλες δραστηριότητες, εκτός του τοµέα του
φυσικού αερίου. Οι εσωτερικοί λογαριασµοί περιλαµβάνουν ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσεως για κάθε δραστηριότητα.
4.
Ο έλεγχος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει, ιδίως,
να αφορά την τήρηση της κατά την παράγραφο 3 υποχρέωσης για
αποφυγή των διακρίσεων και διασταυρούµενων επιδοτήσεων.
5.
Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν, στα εσωτερικά τους λογιστικά, τους κανόνες κατανοµής του ενεργητικού και του παθητικού, των δαπανών και των εσόδων, καθώς και τους κανόνες απόσβεσης, µε την επιφύλαξη των ισχυόντων σε εθνικό επίπεδο κανόνων περί λογιστικής τους οποίους εφαρµόζουν για την κατάρτιση
των χωριστών λογαριασµών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
Οι εσωτερικοί αυτοί κανόνες µπορούν να τροποποιούνται µόνον σε
εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι τροποποιήσεις πρέπει να επισηµαίνονται
και να αιτιολογούνται δεόντως.
6.
Οι ετήσιοι λογαριασµοί αναφέρουν, σε παράρτηµα, τις
σηµαντικές πράξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µε συνδεδεµένες
επιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Άρθρο 18
Πρόσβαση τρίτων
1.
για

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την εφαρµογή ενός συστήµατος
την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα µεταφοράς και

(*) Ο τίτλος της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ προσαρµόσθηκε για να ληφθεί
υπόψη η επαναρίθµηση των άρθρων της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του
Άµστερνταµ· η αρχική παραποµπή ήταν στο άρθρο 54 παράγραφος 3
στοιχείο ζ).
(1) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).
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διανοµής και στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ µε βάση δηµοσιευµένα τιµολόγια, το οποίο ισχύει για όλους τους επιλέξιµους πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων προµήθειας, και εφαρµόζεται
αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις µεταξύ των χρηστών του
δικτύου. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε τα εν λόγω τιµολόγια, ή
οι µέθοδοι που διέπουν τον υπολογισµό τους, να εγκρίνονται πριν
τεθούν σε ισχύ από τη ρυθµιστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο
25, παράγραφος 1, τα δε τιµολόγια αυτά και οι µέθοδοι —στην
περίπτωση που µόνο µέθοδοι εγκρίνονται— να δηµοσιεύονται πριν
από την έναρξη ισχύος τους.
2.
Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς, εάν απαιτείται για την
άσκηση των καθηκόντων τους, συµπεριλαµβανοµένων των καθηκόντων που σχετίζονται µε την διασυνοριακή µεταφορά, έχουν πρόσβαση στο δίκτυο άλλων διαχειριστών δικτύων µεταφοράς.
3.
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν τη
σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων στον βαθµό που συµµορφούνται προς τους κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισµού.

Άρθρο 19
Πρόσβαση στην αποθήκευση
1.
Για την οργάνωση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στο περιεχόµενο των αγωγών όταν αυτό είναι τεχνικώς
ή/και οικονοµικώς αναγκαίο για την παροχή αποτελεσµατικής πρόσβασης στο δίκτυο προµήθειας πελατών, καθώς και για την οργάνωση της πρόσβασης σε βοηθητικές υπηρεσίες, τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέγουν µία ή και τις δύο διαδικασίες που αναφέρονται
στις παραγράφους 3 και 4. Οι εν λόγω διαδικασίες εφαρµόζονται
σύµφωνα µε κριτήρια αντικειµενικά και διαφανή που δεν εισάγουν
διακρίσεις.
2.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για τις βοηθητικές υπηρεσίες και την προσωρινή αποθήκευση που σχετίζονται µε
εγκαταστάσεις ΥΦΑ και είναι αναγκαίες για τη διαδικασία εκ νέου
αεριοποίησης και στη συνέχεια την τροφοδότηση του δικτύου
µεταφοράς.
3.
Στην περίπτωση πρόσβασης στο δίκτυο κατόπιν διαπραγµατεύσεων, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι επιλέξιµοι πελάτες εντός και εκτός
του εδάφους που καλύπτεται από το διασυνδεδεµένο δίκτυο, να
είναι σε θέση να διαπραγµατεύονται την πρόσβαση στην αποθήκευση και στην αποθήκευση των αγωγών (linepack), όταν αυτή
είναι τεχνικά και/ή οικονοµικά αναγκαία για την παροχή αποτελεσµατικής πρόσβασης στο δίκτυο, καθώς και για την οργάνωση της
πρόσβασης σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες. Τα µέρη υποχρεούνται
να διαπραγµατεύονται καλόπιστα την πρόσβαση στην αποθήκευση,
στο περιεχόµενο των αγωγών και σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες.
Οι συµβάσεις για την πρόσβαση στην αποθήκευση, την αποθήκευση των αγωγών (linepack) και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τον εκάστοτε διαχειριστή
δικτύου αποθήκευσης ή τις εκάστοτε επιχειρήσεις φυσικού αερίου.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τους διαχειριστές δικτύων αποθήκευσης και από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου να δηµοσιεύουν
τους κύριους εµπορικούς όρους για τη χρήση των εγκαταστάσεων
αποθήκευσης, της αποθήκευσης των αγωγών (linepack) και άλλων
βοηθητικών υπηρεσιών, εντός των έξι πρώτων µηνών µετά την
έναρξη εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και ακολούθως σε ετήσια βάση.
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4.
Στην περίπτωση πρόσβασης στο δίκτυο βάσει ρυθµιστικών
διατάξεων, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να
παρέχεται στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και στους επιλέξιµους
πελάτες, τόσο εντός όσο και εκτός του εδάφους που καλύπτεται
από το διασυνδεδεµένο σύστηµα, δικαίωµα πρόσβασης στην αποθήκευση, στην αποθήκευση των αγωγών (linepack) και σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες, βάσει δηµοσιευµένων τιµολογίων ή/και άλλων
γενικών και ειδικών όρων για τη χρησιµοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και της αποθήκευσης των αγωγών (linepack), όταν είναι τεχνικά ή/και οικονοµικά αναγκαίο για την
παροχή αποτελεσµατικής πρόσβασης στο δίκτυο, καθώς και για
την οργάνωση της πρόσβασης σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες. Το
εν λόγω δικαίωµα µπορεί να παρέχεται στους επιλέξιµους πελάτες
µε το να τους επιτρέπεται να συνάπτουν συµβάσεις προµήθειας µε
άλλες ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις φυσικού αερίου, πέραν της
ιδιοκτήτριας ή/και διαχειρίστριας του δικτύου ή συνδεδεµένης επιχείρησης.

Άρθρο 20

δ)
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η ανάγκη εφαρµογής των νόµων και των διοικητικών διαδικασιών τους, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, για τη χορήγηση
άδειας παραγωγής ή ανάντη αναπτυξιακής δραστηριότητας.

3.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την ύπαρξη µηχανισµών επίλυσης διαφορών, συµπεριλαµβανοµένης µιας αρχής ανεξάρτητης
από τα µέρη η οποία έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία επίλυση διαφορών όσον
αφορά την πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών, λαµβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 και τον αριθµό των µερών
που ενδέχεται να διαπραγµατεύονται την πρόσβαση σε τέτοια
δίκτυα.
4.
Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, εφαρµόζονται οι
µηχανισµοί επίλυσης διαφορών του κράτους µέλους που έχει
δικαιοδοσία στο ανάντη δίκτυο αγωγών το οποίο αρνείται την πρόσβαση. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών όπου περισσότερα
από ένα κράτη µέλη καλύπτουν το οικείο δίκτυο, τα εν λόγω κράτη
µέλη συνεννοούνται µε σκοπό τη συνεπή εφαρµογή των διατάξεων
της παρούσας οδηγίας.

Πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών
Άρθρο 21
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και οι επιλέξιµοι πελάτες να µπορούν,
όπου και αν είναι εγκατεστηµένοι, να έχουν πρόσβαση σε ανάντη
δίκτυα αγωγών, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων παροχής
τεχνικών υπηρεσιών που συνεπάγεται η πρόσβαση αυτή, σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο, εκτός από τα τµήµατα των εν λόγω δικτύων
και εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για τοπικές δραστηριότητες παραγωγής στον τόπο όπου παράγεται το αέριο. Τα µέτρα
αυτά κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 33.
2.
Η πρόσβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχεται
όπως ορίζουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την κειµένη νοµοθεσία.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τους στόχους της δίκαιης και ελεύθερης πρόσβασης, της δηµιουργίας ανταγωνιστικής αγοράς στον
τοµέα του φυσικού αερίου και της αποφυγής καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης, λαµβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την τακτικότητα του ανεφοδιασµού, την υπαρκτή ή εφικτή παραγωγική ικανότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Λαµβάνονται υπόψη
τα ακόλουθα:
α)

η ανάγκη άρνησης της πρόσβασης σε περίπτωση ασυµβατότητας των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία δεν µπορεί να
αντιµετωπισθεί ευλόγως·

Άρνηση πρόσβασης
1.
Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου µπορούν να αρνούνται την
πρόσβαση στο δίκτυο είτε λόγω έλλειψης χωρητικότητας, είτε όταν
η πρόσβαση στο δίκτυο θα τις εµπόδιζε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας που αναφέρονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί, είτε
λόγω σοβαρών οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών δυσχερειών
στο πλαίσιο συµβάσεων υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις διαδικασίες του
άρθρου 27 και την εναλλακτική λύση που επιλέγει το κράτος
µέλος σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου. Η
άρνηση αιτιολογείται δεόντως.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι η επιχείρηση φυσικού αερίου
που αρνείται την πρόσβαση στο δίκτυο λόγω έλλειψης χωρητικότητας ή λόγω έλλειψης σύνδεσης προβαίνει στις αναγκαίες βελτιώσεις, όταν αυτό είναι οικονοµικώς εφικτό ή όταν ένας δυνητικός
πελάτης είναι διατεθειµένος να πληρώσει γι' αυτές. Τα κράτη µέλη
λαµβάνουν τα µέτρα αυτά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρµόζουν το άρθρο 4 παράγραφος 4.

Άρθρο 22
β)

γ)

η ανάγκη αποφυγής δυσκολιών οι οποίες δεν µπορούν να
αντιµετωπισθούν ευλόγως και θα ζηµίωναν την αποτελεσµατική, υφιστάµενη ή µελλοντική, παραγωγή υδρογονανθράκων,
συµπεριλαµβανοµένων των κοιτασµάτων οριακής οικονοµικής
βιωσιµότητας·
η ανάγκη ικανοποίησης των ευλόγων και δεόντως αποδεδειγµένων αναγκών του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του ανάντη
δικτύου αγωγών για τη µεταφορά και επεξεργασία αερίου και
των συµφερόντων όλων των άλλων χρηστών του ανάντη
δικτύου ή των σχετικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή διεκπεραίωσης που ενδέχεται να θίγονται και

Νέα υποδοµή
1.
Η κύρια νέα υποδοµή φυσικού αερίου, δηλαδή οι διασυνδέσεις µεταξύ κρατών µελών, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, µπορεί, κατόπιν αιτήµατος, να απαλλάσσεται από τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 και του άρθρου 25, παράγραφοι
2, 3 και 4, υπό τους ακόλουθους όρους:
α)

η επένδυση πρέπει να ενισχύει, αφενός, τον ανταγωνισµό για
την προµήθεια αερίου και, αφετέρου, την ασφάλεια του εφοδιασµού·
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β)

το ύψος του επενδυτικού κινδύνου είναι τέτοιο ώστε η επένδυση δεν θα πραγµατοποιηθεί εάν δεν χορηγηθεί απαλλαγή·

γ)

η υποδοµή πρέπει να ανήκει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διακριτό, τουλάχιστον από την άποψη της νοµικής του προσωπικότητας, από τους διαχειριστές δικτύου στα δίκτυα των
οποίων θα κατασκευασθεί η εν λόγω υποδοµή·

δ)

επιβάλλονται τέλη στους χρήστες της εν λόγω υποδοµής·

ε)

η χορήγηση απαλλαγής δεν αποβαίνει σε βάρος του ανταγωνισµού ή της αποτελεσµατικής λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς φυσικού αερίου, ή της αποτελεσµατικής λειτουργίας
του διεπόµενου από ρυθµιστικές διατάξεις συστήµατος µε το
οποίο συνδέεται η υποδοµή.

2.
Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης και σε περίπτωση σηµαντικής
αύξησης του δυναµικού ήδη υπάρχουσας υποδοµής ή σε περίπτωση τροποποίησης ήδη υπάρχουσας υποδοµής που έχουν ως
αποτέλεσµα την ανάπτυξη νέων πηγών προµήθειας φυσικού αερίου.
3.

α)

Η προβλεπόµενη από το άρθρο 25 ρυθµιστική αρχή
αποφασίζει, ανά περίπτωση, σχετικά µε την απαλλαγή
που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2. Ωστόσο, τα
κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι ρυθµιστικές
αρχές θα υποβάλλουν, για τη λήψη τυπικής απόφασης,
στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους τη γνώµη τους
σχετικά µε το αίτηµα απαλλαγής. Η γνώµη αυτή δηµοσιεύεται µαζί µε τη σχετική απόφαση.

β) i)

Η απαλλαγή µπορεί να αφορά, εξ ολοκλήρου ή εν
µέρει, τη νέα υποδοµή, την υπάρχουσα υποδοµή µε
σηµαντική αύξηση του δυναµικού ή την τροποποίηση της υπάρχουσας υποδοµής αντίστοιχα,

ii) για τη λήψη της απόφασης χορήγησης απαλλαγής,
εξετάζεται, ανά περίπτωση, το κατά πόσον είναι
ανάγκη να επιβληθούν όροι σχετικά µε τη διάρκεια
της απαλλαγής και την άνευ διακρίσεων πρόσβαση
στη διασύνδεση,
iii) Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά µε τους όρους
του παρόντος εδαφίου, λαµβάνονται υπόψη κυρίως
η διάρκεια των συµβάσεων, το πρόσθετο δυναµικό
που πρόκειται να κατασκευασθεί ή η τροποποίηση
του υπάρχοντος δυναµικού, ο χρονικός ορίζοντας
του έργου και οι εθνικές περιστάσεις.
γ) Κατά τη χορήγηση απαλλαγής, η αρµόδια αρχή µπορεί
να αποφασίζει σχετικά µε τους κανόνες και τους µηχανισµούς για τη διαχείριση και την κατανοµή του δυναµικού, εφόσον αυτό δεν εµποδίζει την εκτέλεση µακροπρόθεσµων συµβάσεων.

4.
Η απόφαση απαλλαγής κοινοποιείται, αµελλητί, από την
αρµόδια αρχή στην Επιτροπή µαζί µε όλες τις σχετικές µε την εν
λόγω απόφαση πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να
υποβάλλονται στην Επιτροπή συνολικά, ώστε να της επιτρέπουν να
λάβει τεκµηριωµένη απόφαση.
Ειδικότερα, οι πληροφορίες περιλαµβάνουν:
α)

τους λεπτοµερείς λόγους βάσει των οποίων η ρυθµιστική αρχή
ή το κράτος µέλος χορήγησε την απαλλαγή, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών πληροφοριών που αιτιολογούν την
ανάγκη απαλλαγής·

β)

την ανάλυση η οποία διεξήχθη για τις επιπτώσεις της απαλλαγής στον ανταγωνισµό και στην αποτελεσµατική λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου·

γ)

τους λόγους για τη χρονική περίοδο και το µερίδιο του συνολικού δυναµικού της υποδοµής φυσικού αερίου για το οποίο
χορηγείται η απαλλαγή·

δ)

σε περίπτωση που η απαλλαγή αφορά διασύνδεση, το αποτέλεσµα της διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ή
τις ρυθµιστικές αρχές·

ε)

τη συµβολή της υποδοµής στη διαφοροποίηση της προµήθειας
φυσικού αερίου.

Εντός δύο µηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η Επιτροπή
µπορεί να ζητήσει από τη ρυθµιστική αρχή ή από το οικείο κράτος
µέλος ή να τροποποιήσει ή να αποσύρει την απόφαση χορήγησης
απαλλαγής. Η δίµηνη περίοδος µπορεί να παρατείνεται κατά έναν
επιπλέον µήνα, όταν η Επιτροπή ζητά πρόσθετες πληροφορίες.
Εάν η ρυθµιστική αρχή ή το κράτος µέλος δεν συµµορφωθεί µε το
αίτηµα εντός εβδοµάδων, λαµβάνεται οριστική απόφαση σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Άρθρο 23
Άνοιγµα της αγοράς και αµοιβαιότητα
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι επιλέξιµοι πελάτες να
είναι:
α)

έως την 1η Ιουλίου 2004, οι επιλέξιµοι πελάτες που ορίζονται
στο άρθρο 18 της οδηγίας 98/30/ΕΚ. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν, έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κριτήρια για τον
προσδιορισµό αυτών των επιλέξιµων πελατών·

β)

από την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο, όλοι οι µη οικιακοί
πελάτες·

γ)

από την 1η Ιουλίου 2007, όλοι οι πελάτες.

δ) Η απόφαση απαλλαγής, συµπεριλαµβανοµένων των όρων
που αναφέρονται στο στοιχείο β), αιτιολογείται δεόντως
και δηµοσιεύεται.
ε) Όσον αφορά τις διασυνδέσεις, οιαδήποτε απόφαση
απαλλαγής λαµβάνεται κατόπιν διαβούλευσης µε τα
άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ή τις ρυθµιστικές αρχές
τους.
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2.
Προκειµένου να µην διαταραχθεί η ισορροπία κατά το
άνοιγµα των αγορών αερίου:
α)

β)

δεν απαγορεύονται οι συµβάσεις προµήθειας αερίου µε επιλέξιµο πελάτη στο δίκτυο άλλου κράτους µέλους, εάν ο
πελάτης αυτός θεωρείται επιλέξιµος και στα δύο εµπλεκόµενα
δίκτυα·
όταν η διεξαγωγή των συναλλαγών που περιγράφονται στο
στοιχείο (α) δεν γίνει δεκτή διότι ο πελάτης είναι επιλέξιµος
σε ένα µόνο από τα δύο δίκτυα, η Επιτροπή µπορεί, κατόπιν
αιτήµατος ενός εκ των κρατών µελών από τα δύο δίκτυα, και
αφού λάβει υπόψη την κατάσταση της αγοράς και το κοινό
συµφέρον, να υποχρεώνει το αρνούµενο µέρος να εκτελέσει
την αιτούµενη προµήθεια.

Άρθρο 24

α)

τους κανόνες διαχείρισης και κατανοµής του δυναµικού διασύνδεσης, σε συνεννόηση µε τη ρυθµιστική αρχή ή τις ρυθµιστικές αρχές των κρατών µελών µε τα οποία υφίσταται διασύνδεση·

β)

τους τυχόν µηχανισµούς για την αντιµετώπιση της συµφόρησης δυναµικού στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου·

γ)

το χρόνο που χρειάζονται οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς
και διανοµής για να πραγµατοποιούν τις σχετικές διασυνδέσεις
και επισκευές·

δ)

τη δηµοσίευση κατάλληλων πληροφοριών από τους διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς και διανοµής σχετικά µε τις διασυνδέσεις, την εκµετάλλευση του δικτύου και την κατανοµή
του δυναµικού στους ενδιαφερόµενους, λαµβανοµένης υπόψη
της ανάγκης να αντιµετωπίζονται οι µη συγκεντρωτικές πληροφορίες ως εµπορικά απόρρητες·

ε)

τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό των λογαριασµών, σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 17, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν αλληλοεπιδοτήσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων µεταφοράς, διανοµής, αποθήκευσης, ΥΦΑ και
προµήθειας·

Απευθείας γραµµές
1.
α)

β)

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε:
όλες οι εγκατεστηµένες στο έδαφός τους επιχειρήσεις φυσικού
αερίου να µπορούν να εφοδιάζουν µε απευθείας γραµµές τους
επιλέξιµους πελάτες τους·
κάθε επιλέξιµος πελάτης εντός του εδάφους τους να µπορεί
να εφοδιάζεται µε απευθείας γραµµή από επιχειρήσεις φυσικού
αερίου.

2.
Όταν η κατασκευή ή εκµετάλλευση απευθείας γραµµών απαιτεί άδεια (π.χ. ειδική άδεια, συναίνεση, εκχώρηση, συγκατάθεση ή
έγκριση), τα κράτη µέλη ή οι υπ' αυτών οριζόµενες αρµόδιες αρχές
καθορίζουν τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών κατασκευής ή
εκµετάλλευσης απευθείας γραµµών στο έδαφός τους. Τα κριτήρια
αυτά πρέπει να είναι αντικειµενικά, διαφανή και να µην εισάγουν
διακρίσεις.
3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση για τη
χορήγηση άδειας κατασκευής απευθείας γραµµής είτε την άρνηση
πρόσβασης στο δίκτυο βάσει του άρθρου 21 είτε την κίνηση διαδικασίας επίλυσης διαφορών δυνάµει του άρθρου 25.

στ) τους όρους πρόσβασης στην αποθήκευση, την αποθήκευση
αγωγών (linepack) και σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κατά
τα προβλεπόµενα από το άρθρο 19·
ζ)

τον βαθµό στον οποίο οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς και
διανοµής εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε τα
άρθρα 8 και 12·

η)

το επίπεδο διαφάνειας και ανταγωνισµού.

Οι αρχές που συγκροτούνται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δηµοσιεύουν ετήσια έκθεση σχετικά µε το αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων τους παρακολούθησης που αναφέρονται στα στοιχεία α)
έως η).
2.
Οι ρυθµιστικές αρχές είναι υπεύθυνες για τον καθορισµό ή
την έγκριση, πριν από την έναρξη ισχύος τους, τουλάχιστον των
µεθοδολογιών οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό ή
τον καθορισµό των όρων και των προϋποθέσεων για:
α)

τη σύνδεση και την πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα, συµπεριλαµβανοµένων των τιµολογίων µεταφοράς και διανοµής. Τα εν
λόγω τιµολόγια ή µεθοδολογίες επιτρέπουν την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπον ώστε
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των
δικτύων·

β)

την παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης.

Άρθρο 25
Ρυθµιστικές αρχές
1.
Τα κράτη µέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα αρµόδια όργανα
ως ρυθµιστικές αρχές. Οι εν λόγω αρχές είναι εντελώς ανεξάρτητες
από τα συµφέροντα του κλάδου του φυσικού αερίου. Είναι υπεύθυνες, µέσω της εφαρµογής του παρόντος άρθρου, τουλάχιστον
για τη διασφάλιση της αµεροληψίας, του ουσιαστικού ανταγωνισµού και της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς, παρακολουθώντας, ειδικότερα:

15.7.2003

3.
Παρά την παράγραφο 2, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι ρυθµιστικές αρχές υποβάλλουν στον αρµόδιο φορέα
του κράτους µέλους, για τη λήψη τυπικής απόφασης, τα τιµολόγια
ή τουλάχιστον τις µεθοδολογίες που αναφέρονται σε αυτή την
παράγραφο, καθώς και τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 4. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος φορέας έχει
τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίπτει σχέδιο απόφασης που
υποβάλλει η ρυθµιστική αρχή.

15.7.2003
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Τα εν λόγω τιµολόγια ή οι µεθοδολογίες ή οι τροποποιήσεις τους
δηµοσιεύονται µαζί µε την απόφαση τυπικής έγκρισης. ∆ηµοσιεύεται επίσης κάθε επίσηµη απόρριψη σχεδίου απόφασης, συµπεριλαµβανοµένης της αιτιολόγησής της.

4.
Οι ρυθµιστικές αρχές έχουν το δικαίωµα να απαιτούν από
τους διαχειριστές δικτύων µεταφοράς, ΥΦΑ και διανοµής να τροποποιούν, αν χρειάζεται, τους όρους και προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των τιµολογίων και των µεθοδολογιών που αναφέρονται
στις παραγράφους 1, 2 και 3, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι
είναι αναλογικά και εφαρµόζονται αµερόληπτα.

5.
Οποιοδήποτε µέρος έχει να υποβάλει καταγγελία κατά διαχειριστών δικτύου µεταφοράς, ΥΦΑ ή διανοµής όσον αφορά τα
ζητήµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 και στο
άρθρο 19, µπορεί να υποβάλλει την καταγγελία στη ρυθµιστική
αρχή, η οποία, ενεργώντας ως αρχή επίλυσης των διαφορών, εκδίδει απόφαση εντός περιόδου δύο µηνών από τη στιγµή της παραλαβής της καταγγελίας. Η εν λόγω χρονική περίοδος µπορεί να
παρατείνεται κατά δύο µήνες όταν οι ρυθµιστικές αρχές ζητούν
πρόσθετες πληροφορίες. Η εν λόγω περίοδος µπορεί να παρατείνεται περαιτέρω, µε τη συγκατάθεση του καταγγέλλοντος. Η εν λόγω
απόφαση έχει δεσµευτική ισχύ, εκτός εάν και έως ότου ακυρωθεί
κατόπιν προσφυγής.

6.
Οποιοδήποτε θιγόµενο µέρος έχει δικαίωµα προσφυγής σχετικά µε απόφαση για µεθοδολογίες δυνάµει των παραγράφων 2, 3
ή 4 ή σε περιπτώσεις που η ρυθµιστική αρχή έχει υποχρέωση διαβούλευσης σχετικά µε τις προτεινόµενες µεθοδολογίες, µπορεί, το
αργότερο εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή
της πρότασης απόφασης, ή και µικρότερου διαστήµατος εφόσον
αυτό προβλέπεται από τα κράτη µέλη, να υποβάλλει προσφυγή για
επανεξέταση. Μία τέτοια προσφυγή δεν έχει ανασταλτική ισχύ.

7.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα προκειµένου οι ρυθµιστικές
αρχές να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 έως 5 µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα.

8.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κατάλληλους και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς ρύθµισης, ελέγχου και διαφάνειας ώστε να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδίως σε βάρος των
καταναλωτών, καθώς και κάθε επιθετική συµπεριφορά. Οι εν λόγω
µηχανισµοί λαµβάνουν υπόψη τις διατάξεις της συνθήκης, και
ιδίως το άρθρο 82.

9.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι λαµβάνονται τα κατάλληλα
µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων διοικητικών µέτρων ή µέτρων ποινικής δίωξης, σύµφωνα µε τις οικείες νοµοθετικές διατάξεις τους,
κατά των υπεύθυνων φυσικών ή νοµικών προσώπων, στις περιπτώσεις µη τήρησης των κανόνων περί εµπιστευτικότητας τους οποίους
επιβάλλει η παρούσα οδηγία.

10.
Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, η ρυθµιστική αρχή
που αποφασίζει είναι η αρχή που έχει δικαιοδοσία έναντι του διαχειριστή δικτύου που αρνείται τη χρησιµοποίηση του δικτύου ή
την πρόσβαση σε αυτό.

L 176/71

11.
Οι προσφυγές που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6
γίνονται µε την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωµάτων προσφυγής δυνάµει του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου.
12.
Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές συµβάλλουν στην ανάπτυξη
της εσωτερικής αγοράς και ίσων όρων ανταγωνισµού συνεργαζόµενες µεταξύ τους και µε την Επιτροπή κατά τρόπο διαφανή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Μέτρα διασφάλισης
1.
Σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή όταν
απειλούνται η σωµατική ακεραιότητα ή η ασφάλεια των προσώπων,
των µηχανηµάτων ή των εγκαταστάσεων, ή η αρτιότητα του
δικτύου, ένα κράτος µέλος µπορεί να λαµβάνει προσωρινώς τα
αναγκαία µέτρα διασφάλισης.
2.
Τα µέτρα αυτά προκαλούν τις ελάχιστες δυνατές διαταραχές
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δεν υπερβαίνουν την
έκταση που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιµετώπιση των
αιφνίδιων δυσχερειών που έχουν προκύψει.
3.
Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος κοινοποιεί αµελλητί τα
µέτρα αυτά στα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή, η οποία µπορεί να αποφασίζει ότι το εν λόγω κράτος µέλος πρέπει να τα τροποποιήσει ή να τα καταργήσει, εφόσον προκαλούν στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού και διαταράσσουν τις συναλλαγές κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε το κοινό συµφέρον.
Άρθρο 27
Παρεκκλίσεις σχετικές µε δεσµεύσεις υποχρεωτικής αγοράς
ανεξαρτήτως παραλαβής
1.
Εάν µια επιχείρηση φυσικού αερίου αντιµετωπίζει ή αναµένει
να αντιµετωπίσει σοβαρές οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές
δυσχέρειες λόγω των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει βάσει µιας ή
περισσότερων συµβάσεων περί υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως
παραλαβής φυσικού αερίου, µπορεί να υποβάλλεται στο οικείο
κράτος µέλος ή στην οριζόµενη αρµόδια αρχή αίτηση για προσωρινή παρέκκλιση από το άρθρο 18. Κατ' επιλογή των κρατών
µελών, οι αιτήσεις υποβάλλονται χωριστά για κάθε περίπτωση είτε
πριν είτε µετά την άρνηση πρόσβασης στο δίκτυο. Τα κράτη µέλη
µπορούν επίσης να παρέχουν στην επιχείρηση φυσικού αερίου τη
δυνατότητα υποβολής αίτησης είτε πριν είτε µετά την απαγόρευση
πρόσβασης στο δίκτυο. Όταν µια επιχείρηση φυσικού αερίου έχει
αρνηθεί την πρόσβαση, η αίτηση υποβάλλεται το ταχύτερο. Οι
αιτήσεις συνοδεύονται από όλες τις χρήσιµες πληροφορίες σχετικά
µε τη φύση και την έκταση του προβλήµατος και τις προσπάθειες
που καταβάλλονται από την επιχείρηση φυσικού αερίου για την
επίλυση του προβλήµατος.
Εάν δεν υπάρχουν εύλογες εναλλακτικές λύσεις και λαµβανοµένων
υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 3, το κράτος µέλος ή η
οριζόµενη αρµόδια αρχή µπορούν να αποφασίζουν να χορηγήσουν
παρέκκλιση.
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2.
Το κράτος µέλος ή η οριζόµενη αρµόδια αρχή κοινοποιεί
αµελλητί στην Επιτροπή την απόφαση χορήγησης παρέκκλισης και
όλες τις συναφείς πληροφορίες αναφορικά µε την παρέκκλιση. Οι
πληροφορίες αυτές µπορούν να υποβάλλονται στην Επιτροπή συνολικά, ώστε να της επιτρέπουν να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση.
Εντός οκτώ εβδοµάδων από την παραλαβή της κοινοποίησης αυτής,
η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από το οικείο κράτος µέλος ή την
οριζόµενη αρµόδια αρχή να τροποποιήσει ή να αποσύρει την απόφαση για τη χορήγηση παρέκκλισης.
Εάν το οικείο κράτος µέλος ή η οριζόµενη αρµόδια αρχή δεν συµµορφωθεί µε το αίτηµα αυτό εντός τεσσάρων εβδοµάδων, λαµβάνεται επειγόντως οριστική απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
3.
Όταν λαµβάνουν απόφαση για τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το κράτος µέλος, ή η οριζόµενη αρµόδια αρχή, και η Επιτροπή λαµβάνουν ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α)

την επιδιωκόµενη επίτευξη ανταγωνιστικής αγοράς αερίου·

β)

την ανάγκη εκπλήρωσης υποχρεώσεων κοινής ωφελείας και
εγγύησης της ασφάλειας του εφοδιασµού·

γ)

τη θέση της επιχείρησης φυσικού αερίου στην αγορά αερίου
και την πραγµατική κατάσταση του ανταγωνισµού στην ίδια
αγορά·

δ)

τη σοβαρότητα των οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών
δυσχερειών που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις φυσικού
αερίου και οι επιχειρήσεις µεταφοράς ή οι επιλέξιµοι πελάτες·

ε)

τις ηµεροµηνίες υπογραφής και τους όρους της ή των συγκεκριµένων συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του κατά πόσον
προβλέπουν το ενδεχόµενο αλλαγής της αγοράς·

στ) τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση του προβλήµατος·
ζ)

το κατά πόσον, αποδεχόµενη τις εν λόγω δεσµεύσεις υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, η επιχείρηση θα µπορούσε ευλόγως να προβλέψει, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ότι ήταν πιθανόν να ανακύψουν σοβαρές δυσχέρειες·

η)

το επίπεδο διασύνδεσης του δικτύου µε άλλα δίκτυα, και το
βαθµό διαλειτουργικότητάς τους και

θ)

τις επιπτώσεις που θα έχει η χορήγηση παρέκκλισης επί της
ορθής εφαρµογής της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την
εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.

15.7.2003

Η απόφαση σχετικά µε αίτηση παρέκκλισης που αφορά συµβάσεις
υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής συναφθείσες πριν
από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, δεν πρέπει να καθιστά αδύνατη την εξεύρεση οικονοµικώς βιώσιµων εναλλακτικών
διεξόδων διάθεσης. Εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρείται ότι υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες όταν οι πωλήσεις φυσικού αερίου δεν
έχουν κατέλθει κάτω από το εγγυηµένο επίπεδο ελάχιστης παραλαβής το οποίο προβλέπεται στις συµβάσεις υποχρεωτικής αγοράς
ανεξαρτήτως παραλαβής ή εάν η συγκεκριµένη σύµβαση µπορεί να
προσαρµοσθεί ή η επιχείρηση φυσικού αερίου µπορεί να βρει εναλλακτικές διεξόδους διάθεσης.
4.
Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου στις οποίες δεν έχει χορηγηθεί η παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν αρνούνται ή παύουν να αρνούνται την πρόσβαση στο δίκτυο λόγω
δεσµεύσεων υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής τις
οποίες έχουν αναλάβει µε σύµβαση αγοράς φυσικού αερίου. Τα
κράτη µέλη µεριµνούν για την τήρηση των σχετικών διατάξεων του
κεφαλαίου VI, και συγκεκριµένα των άρθρων 18 έως 25.
5.
Οι τυχόν παρεκκλίσεις που χορηγούνται δυνάµει των ανωτέρω διατάξεων, αιτιολογούνται δεόντως. Η Επιτροπή δηµοσιεύει
την απόφαση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.
Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ανασκόπησης σχετικά µε την
πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου,
ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να µπορέσουν
να εξετάσουν, σε εύθετο χρόνο, την ανάγκη προσαρµογών του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 28
Αναδυόµενες και αποµονωµένες αγορές
1.
Τα κράτη µέλη τα οποία δεν είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το
διασυνδεδεµένο δίκτυο κάποιου άλλου κράτους µέλους και έχουν
µόνο έναν κύριο εξωτερικό προµηθευτή, µπορούν να παρεκκλίνουν
από τα άρθρα 4, 9, 23 ή/και το άρθρο 24 της παρούσας οδηγίας.
Η επιχείρηση προµήθειας που διαθέτει µερίδιο της αγοράς µεγαλύτερο του 75 % θεωρείται κύριος προµηθευτής. Η παρέκκλιση αυτή
λήγει αυτοµάτως από τη στιγµή που παύει να ισχύει τουλάχιστον
µία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Όλες αυτές οι παρεκκλίσεις
κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
2.
Ένα κράτος µέλος το οποίο χαρακτηρίζεται ως αναδυόµενη
αγορά και το οποίο λόγω της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας
θα αντιµετώπιζε ουσιαστικά προβλήµατα, µπορεί να παρεκκλίνει
από το άρθρο 4, το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφος 1 και 2, το
άρθρο 9, το άρθρο 11, το άρθρο 12 παράγραφος 5, το άρθρο 13,
το άρθρο 17, το άρθρο 18, το άρθρο 23 παράγραφος 1 ή/και το
άρθρο 24 της παρούσας οδηγίας. Η παρέκκλιση αυτή λήγει αυτοµάτως µόλις το κράτος µέλος παύσει να χαρακτηρίζεται ως αναδυόµενη αγορά. Όλες αυτές οι παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στην
Επιτροπή.
3.
Κατά την ηµεροµηνία λήξης της αναφερόµενης στην παράγραφο 2 παρέκκλισης, ο ορισµός των επιλέξιµων πελατών συνεπάγεται άνοιγµα της αγοράς που ισούται µε το 33 % τουλάχιστον
της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης αερίου στην εθνική αγορά
αερίου. ∆ύο έτη µετά από την ηµεροµηνία αυτή, αρχίζει να ισχύει
το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) και τρία έτη µετά από την
ηµεροµηνία αυτή, το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Έως

15.7.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/73

την έναρξη εφαρµογής του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχείο β),
το αναφερόµενο στην παράγραφο 2 κράτος µέλος δύναται να αποφασίσει τη µη εφαρµογή του άρθρου 18 όσον αφορά τις βοηθητικές υπηρεσίες και την προσωρινή αποθήκευση για τη διαδικασία
εκ νέου αεριοποίησης και στη συνέχεια την τροφοδότηση του
δικτύου µεταφοράς.

7. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη για τις υποβαλλόµενες, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, αιτήσεις, προτού λάβει απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 5, λαµβάνοντας υπόψη τις επιταγές της εµπιστευτικότητας. Η απόφαση αυτή καθώς και οι
παρεκκλίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.
Σε περίπτωση που η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα
δηµιουργούσε ουσιαστικά προβλήµατα σε µια γεωγραφικά περιορισµένη περιοχή κράτους µέλους, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη
της υποδοµής µεταφοράς και κύριας υποδοµής διανοµής, και για
να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις, το κράτος µέλος µπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση προσωρινής παρέκκλισης από το άρθρο
4, το άρθρο 7, το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 9, το
άρθρο 11, το άρθρο 12 παράγραφος 5, το άρθρο 13, το άρθρο
17, το άρθρο 18, το άρθρο 23, παράγραφος 1 ή/και το άρθρο 24
για αναπτυξιακές ενέργειες εντός της περιοχής αυτής.

8.
Η Ελλάδα δύναται να παρεκκλίνει από τα άρθρα 4, 11, 12,
13, 18, 23 ή/και 24 της παρούσας οδηγίας για τις γεωγραφικές
περιοχές και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στις άδειες
που έχει εκδώσει πριν από τις 15 Μαρτίου 2002 και σύµφωνα µε
την οδηγία 98/30/ΕΚ, για την ανάπτυξη και την αποκλειστική
εκµετάλλευση των δικτύων διανοµής σε ορισµένες γεωγραφικές
περιοχές.

5.
Η Επιτροπή µπορεί να χορηγεί την παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα ακόλουθα
κριτήρια:

∆ιαδικασία επανεξέτασης

— την ανάγκη επενδύσεων σε υποδοµές, οι οποίες θα ήταν οικονοµικά ασύµφορες σε συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς,
— το επίπεδο και τις προοπτικές απόσβεσης των απαιτούµενων
επενδύσεων,

— το µέγεθος και την ωριµότητα του δικτύου αερίου στη συγκεκριµένη περιοχή,
— τις προοπτικές της συγκεκριµένης αγοράς αερίου,

— το γεωγραφικό µέγεθος και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης περιοχής ή περιφέρειας και τους κοινωνικούς, οικονοµικούς και δηµογραφικούς παράγοντες.
α)

Για τις υποδοµές φυσικού αερίου, πλην των υποδοµών διανοµής, µπορεί να χορηγείται παρέκκλιση µόνον εφόσον δεν
υπάρχει υποδοµή αερίου στη συγκεκριµένη περιοχή ή εάν
αυτή έχει δηµιουργηθεί εντός των τελευταίων δέκα ετών. Η
προσωρινή παρέκκλιση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη
µετά την έναρξη εφοδιασµού της περιοχής µε αέριο.

β)

Για τις υποδοµές διανοµής, µπορεί να χορηγείται παρέκκλιση
για χρονική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι
έτη µετά την έναρξη εφοδιασµού της περιοχής µε αέριο µέσω
του συγκεκριµένου δικτύου.

Άρθρο 29

Εάν, στην αναφερόµενη στο άρθρο 31 παράγραφος 3, έκθεση, η
Επιτροπή συµπεραίνει ότι, δεδοµένης της ουσιαστικής πρακτικής
εφαρµογής της πρόσβασης στο δίκτυο σε κάποιο κράτος µέλος
—που συνεπάγεται πλήρως αποτελεσµατική, χωρίς διακρίσεις και
εµπόδια πρόσβαση στο δίκτυο—, ορισµένες υποχρεώσεις που επιβάλλει η παρούσα οδηγία σε επιχειρήσεις (µεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις νοµικού διαχωρισµού των διαχειριστών δικτύων διανοµής)
δεν είναι αναλογικές προς τον επιδιωκόµενο στόχο, το εν λόγω
κράτος µέλος µπορεί να υποβάλλει αίτηµα στην Επιτροπή για να
εξαιρεθεί από τη συγκεκριµένη απαίτηση.
Το κράτος µέλος κοινοποιεί αµελλητί στην Επιτροπή το αίτηµα,
µαζί µε όλα τα σχετικά απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
θα εξακολουθήσει να ισχύει το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε η
έκθεση ότι, δηλαδή, εξασφαλίζεται η ουσιαστική πρόσβαση στο
δίκτυο.
Η Επιτροπή, εντός τριών µηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, υιοθετεί γνώµη σχετικά µε το αίτηµα του ενδιαφερόµενου
κράτους µέλους και, οσάκις ενδείκνυται, υποβάλει προτάσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την τροποποίηση
των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή µπορεί
να προτείνει, στις προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας,
την εξαίρεση του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους από συγκεκριµένες απαιτήσεις, εφόσον το εν λόγω κράτος µέλος εφαρµόζει εξίσου αποτελεσµατικά µέτρα, οσάκις ενδείκνυται.

Άρθρο 30
Επιτροπή
1.

6.
Το Λουξεµβούργο δύναται να παρεκκλίνει από το άρθρο 8
παράγραφος 3 και το άρθρο 9 για περίοδο πέντε ετών από την 1η
Ιουλίου 2004. Η εν λόγω παρέκκλιση αναθεωρείται πριν από το
πέρας της πενταετούς περιόδου και οιαδήποτε απόφαση ανανέωσης
της παρέκκλισης για πέντε επιπλέον έτη λαµβάνεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2. Όλες αυτές οι
παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
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Άρθρο 31
Εκθέσεις
1.
Η Επιτροπή παρακολουθεί και επανεξετάζει την εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει γενική έκθεση προόδου στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, πριν από το τέλος του
πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος της, και στη συνέχεια σε ετήσια βάση. Η έκθεση αυτή πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει:
α)

β)

γ)

δ)

ε)

2.
Ανά διετία, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1
περιλαµβάνει επίσης ανάλυση των διαφόρων µέτρων που λαµβάνουν τα κράτη µέλη προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφελείας µαζί µε εξέταση της αποτελεσµατικότητας των προαναφερόµενων µέτρων, και, ιδίως, των επιπτώσεών
τους στον ανταγωνισµό στον τοµέα της αγοράς αερίου. Οσάκις
ενδείκνυται, η έκθεση µπορεί να περιλαµβάνει συστάσεις σχετικά µε
τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη υψηλών προδιαγραφών παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας,
ή τα µέτρα για την αποφυγή µονοπωλιακού ελέγχου της αγοράς.

την πείρα που αποκτήθηκε και την πρόοδο που σηµειώθηκε
όσον αφορά τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης και απολύτως
λειτουργικής εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και τα εµπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν από την άποψη αυτή,
συµπεριλαµβανοµένης της κατοχής δεσπόζουσας θέσης, της
συγκέντρωσης, της επιθετικής ή αντιανταγωνιστικής συµπεριφοράς·

3.
Το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, η Επιτροπή
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο λεπτοµερή έκθεση για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί όσον αφορά τη
δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. Στην έκθεση
εξετάζονται, συγκεκριµένα:

τις παρεκκλίσεις που χορηγούνται δυνάµει της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής της παρέκκλισης
που προβλέπεται από το άρθρο 13 παράγραφος 2, ενόψει
πιθανής επανεξέτασης του ορίου·

— η ύπαρξη αποτελεσµατικών ρυθµίσεων,

τον βαθµό στον οποίο οι απαιτήσεις διαχωρισµού και τιµολόγησης που περιλαµβάνονται στην παρούσα οδηγία έχουν επιτύχει τη διασφάλιση ισότιµης και αµερόληπτης πρόσβασης
στο δίκτυο αερίου της Κοινότητας και ισοδύναµων επιπέδων
ανταγωνισµού, καθώς και τις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικές συνέπειες που έχει το άνοιγµα της αγοράς αερίου
για τους πελάτες·
την εξέταση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τα επίπεδα χωρητικότητας του δικτύου και την ασφάλεια του εφοδιασµού της
Κοινότητας µε φυσικό αέριο, και ιδίως την υφιστάµενη και
προβλεπόµενη ισορροπία µεταξύ ζήτησης και προσφοράς,
λαµβανοµένων υπόψη των φυσικών δυνατοτήτων ανταλλαγών
µεταξύ των εκάστοτε περιοχών, καθώς και την ανάπτυξη αποθηκευτικών δυνατοτήτων (συµπεριλαµβανοµένου του ζητήµατος της αναλογικότητας στη ρύθµιση των αγορών του
τοµέα αυτού)·
µε ιδιαίτερη προσοχή, τα µέτρα που λαµβάνονται στα κράτη
µέλη για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης και την αντιµετώπιση τυχόν ελλειµµάτων ενός ή περισσότερων προµηθευτών·

στ) τη γενική αποτίµηση της προόδου που έχει επιτευχθεί σε ό,τι
αφορά τις διµερείς σχέσεις µε τρίτες χώρες οι οποίες παράγουν και εξάγουν ή µεταφέρουν φυσικό αέριο, συµπεριλαµβανοµένης της προόδου στα θέµατα της ολοκλήρωσης της
αγοράς, των συναλλαγών και της πρόσβασης στα δίκτυα των
εν λόγω τρίτων χωρών·
ζ)
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την ανάγκη για πιθανές απαιτήσεις εναρµόνισης οι οποίες δεν
συνδέονται µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Οσάκις ενδείκνυται, η εν λόγω έκθεση µπορεί να περιλαµβάνει
συστάσεις και µέτρα για την αντιστάθµιση των αρνητικών συνεπειών από την κατοχή δεσπόζουσας θέσης και τις συγκεντρώσεις
στην αγορά.

— η άνευ διακρίσεων δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο,

— η ανάπτυξη υποδοµών διασύνδεσης, οι όροι διαµετακόµισης
και η κατάσταση της ασφάλειας του εφοδιασµού στην Κοινότητα,
— ο βαθµός στον οποίο τα πλήρη οφέλη του ανοίγµατος της
αγοράς αναλογούν στις µικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά,
κυρίως όσον αφορά τις προδιαγραφές παροχής δηµόσιας υπηρεσίας,
— ο βαθµός στον οποίο οι αγορές είναι στην πράξη ανοιχτές
στον ουσιαστικό ανταγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένων των πτυχών της κατοχής δεσπόζουσας θέσης και των συγκεντρώσεων
στην αγορά και της επιθετικής ή αντι-ανταγωνιστικής συµπεριφοράς,
— ο βαθµός στον οποίο οι καταναλωτές αλλάζουν πράγµατι
προµηθευτές και επαναδιαπραγµατεύονται τιµολόγια,
— η εξέλιξη των τιµών, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών προµήθειας, σε σχέση µε το βαθµό ανοίγµατος των αγορών,
— κατά πόσον υπάρχει ουσιαστική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση τρίτων στην αποθήκευση αερίου, όταν είναι αναγκαία
από τεχνική και/ή οικονοµική άποψη για την παροχή αποτελεσµατικής πρόσβασης στο δίκτυο,
— η αποκτηθείσα εµπειρία κατά την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας, όσον αφορά την ουσιαστική ανεξαρτησία των διαχειριστών δικτύων σε κάθετα ολοκληρωµένες επιχειρήσεις και
εάν, πέραν της ανεξαρτησίας όσον αφορά τη λειτουργία και
του διαχωρισµού των λογαριασµών, έχουν αναπτυχθεί και
άλλα µέτρα µε αποτελέσµατα ισοδύναµα µε το νοµικό διαχωρισµό.
Οσάκις ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο προτάσεις, µε στόχο κυρίως την εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.
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Οσάκις ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ιδίως για την εξασφάλιση της
πλήρους και ουσιαστικής ανεξαρτησίας των διαχειριστών δικτύων
διανοµής πριν από την 1η Ιουλίου 2007. Οσάκις απαιτείται, αυτές
οι προτάσεις µπορούν επίσης να αφορούν, στο πλαίσιο του δικαίου
του ανταγωνισµού, µέτρα για την αντιµετώπιση φαινοµένων
κατοχής δεσπόζουσας θέσης και συγκεντρώσεων στην αγορά και
επιθετικής ή αντι-ανταγωνιστικής συµπεριφοράς
Άρθρο 32

L 176/75

την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να αναβάλουν την εφαρµογή του
άρθρου 13 παράγραφος 1 έως την 1η Ιουλίου 2007. Αυτό ισχύει
µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 13 παράγραφος 2.
3.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Κατάργηση
1.
Η οδηγία 91/296/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιουλίου
2004, χωρίς να θίγονται οι συµβάσεις που έχουν συναφθεί δυνάµει
του άρθρου 31 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/296/ΕΟΚ, οι
οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται σύµφωνα µε
τους όρους της εν λόγω οδηγίας.
2.
Η οδηγία 98/30/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιουλίου 2004,
µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών σχετικά µε
τις προθεσµίες για τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας. Οι παραποµπές στην καταργηθείσα
οδηγία νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία και θα πρέπει να διαβάζονται βάσει του πίνακα αντιστοιχιών του παραρτήµατος Β.

Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρθρο 35
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2003.

Άρθρο 33
Εφαρµογή
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Μέτρα για την προστασία των καταναλωτών
Με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών, ιδίως της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (1) και της οδηγίας 93/13/ΕΚ του Συµβουλίου (2), τα µέτρα που αναφέρονται στο
άρθρο 3 έχουν ως στόχο να εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες:
α)

έχουν το δικαίωµα να συνάπτουν σύµβαση µε τον φορέα παροχής υπηρεσιών αερίου, στην οποία καθορίζονται:
— η ταυτότητα και η διεύθυνση του προµηθευτή,
— οι παρεχόµενες υπηρεσίες, τα προσφερόµενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και η χρονική στιγµή έναρξης της
σύνδεσης,
— εάν υπάρχουν, τα είδη των προσφεροµένων υπηρεσιών συντήρησης,
— οι τρόποι µε τους οποίους είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι εκάστοτε τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε όλα τα
εφαρµοζόµενα τιµολόγια και τέλη συντήρησης,
— η διάρκεια της σύµβασης, οι όροι ανανέωσης και λήξης της παροχής υπηρεσιών και της σύµβασης, η ύπαρξη τυχόν
δικαιώµατος λύσης της σύµβασης,
— οποιεσδήποτε διευθετήσεις για αποζηµίωση και επιστροφή καταβληθέντων ποσών, οι οποίες εφαρµόζονται όταν δεν
πληρούνται τα συµβατικά επίπεδα ποιότητας των υπηρεσιών, και
— η µέθοδος για την κίνηση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών σύµφωνα µε το στοιχείο στ).
Οι όροι πρέπει να είναι δίκαιοι και σαφώς γνωστοί εκ των προτέρων. Οπωσδήποτε, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη ή επιβεβαίωση της σύµβασης. Όταν οι συµβάσεις συνάπτονται µε την παρεµβολή κάποιου
µεσάζοντα, οι προαναφερόµενες πληροφορίες πρέπει επίσης να παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύµβασης·

β)

ειδοποιούνται δεόντως σχετικά µε οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των συµβατικών όρων και ενηµερώνονται σχετικά
µε το δικαίωµα λύσης της σύµβασης όταν τους απευθύνεται η σχετική ειδοποίηση. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ειδοποιούν τους συνδροµητές τους απευθείας για οποιαδήποτε αύξηση τελών, την κατάλληλη χρονική στιγµή και το αργότερο
µία κανονική χρονική περίοδο χρέωσης µετά τη χρονική στιγµή κατά την οποία η αύξηση τίθεται σε ισχύ. Τα κράτη µέλη
διασφαλίζουν ότι οι πελάτες παραµένουν ελεύθεροι να λύσουν τις αντίστοιχες συµβάσεις, εάν δεν αποδέχονται τους νέους
όρους οι οποίοι τους έχουν κοινοποιηθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών αερίου·

γ)

λαµβάνουν διαφανείς πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες τιµές και τιµολόγια, καθώς και τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών αερίου·

δ)

έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής των µεθόδων πληρωµής. Οιαδήποτε διαφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις θα
αντανακλά τις δαπάνες που φέρει ο προµηθευτής των διαφόρων συστηµάτων πληρωµών. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις
πρέπει να είναι δίκαιοι και διαφανείς. Πρέπει να διατυπώνονται σε σαφή και κατανοητή γλώσσα. Οι πελάτες πρέπει να προστατεύονται από τις αθέµιτες και παραπλανητικές µεθόδους πώλησης·

ε)

δεν επιβαρύνονται για αλλαγή προµηθευτή·

στ) έχουν στη διάθεσή τους διαφανείς, απλές και ανέξοδες διαδικασίες εξέτασης των αντίστοιχων καταγγελιών τους. Οι διαδικασίες αυτές παρέχουν τη δυνατότητα δίκαιης και ταχείας επίλυσης των διαφορών, προβλέποντας, όπου αυτό επιβάλλεται,
σύστηµα επιστροφής ή/και αποζηµίωσης. Όταν αυτό είναι δυνατόν, οι διαδικασίες αυτές πρέπει να τηρούν τις βασικές
αρχές που καθορίζονται στη σύσταση 98/257/ΕΚ της Επιτροπής (3)·
ζ)

όταν συνδέονται µε το δίκτυο αερίου, ενηµερώνονται σχετικά µε τα δικαιώµατά τους να προµηθεύονται, δυνάµει της
ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας, φυσικό αέριο καθορισµένης ποιότητας σε λογικές τιµές.

(1) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19.
(2) ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29.
(3) ΕΕ L 115 της 17.4.1998, σ. 31.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Πίνακας αντιστοιχιών
Οδηγία 98/30/ΕΚ
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Μέτρα για την προστασία των καταναλωτών
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