
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,

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 Επι-
τροπής (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 κοι-
νούς 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 δυνα-
τόν να προκύψουν από την εσωτερική αγορά αερίου, όσον
αφορά τα κέρδη σε απόδοση, τη µείωση τιµών, τα υψηλό-
τερα επίπεδα υπηρεσιών και την αυξηµένη ανταγωνιστικό-
τητα. 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 τιµολό-
για τα οποία δηµοσιεύονται πριν τεθούν σε ισχύ, καθώς
επίσης διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωµάτων των
µικρών και ευάλωτων καταναλωτών.

(3) Κατά τη σύνοδό του στη Λισσαβόνα στις 23 και 24 Μαρ-
τίου 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απηύθυνε έκκληση
για ταχεία ανάληψη εργασιών προκειµένου να ολοκληρωθεί
η εσωτερική αγορά τόσο στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας 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 ενέρ-
γειας.

(4) Οι ελευθερίες που εγγυάται η συνθήκη στους ευρωπαίους
πολίτες —η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, η
ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατά-
στασης— είναι δυνατές µόνο στο πλαίσιο της εντελώς ανοι-
κτής 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 λει-
τουργικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς σχετίζο-
νται, 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 ανοίγ-
µατος 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 δραστηριό-
τητες µεταφοράς, διανοµής, αποθήκευσης ή δραστηριότητες
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), έχει δε νοµικά δια-
κριτή προσωπικότητα από τις επιχειρήσεις εκείνες που

(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, διο-
ρισµένος διαχειριστής του δικτύου δύναται να είναι η ίδια
επιχείρηση που έχει την υποδοµή στην ιδιοκτησία της.

(10) Προκειµένου να διασφαλισθεί η δίκαιη και αµερόληπτη πρό-
σβαση στο δίκτυο, είναι σκόπιµο τα δίκτυα διανοµής και
µεταφοράς, όπου υφίστανται κάθετα ολοκληρωµένες επιχει-
ρήσεις, να έχουν νοµικά διακριτή προσωπικότητα. Η Επι-
τροπή θα πρέπει να αξιολογεί µέτρα ισοδυνάµου αποτελέ-
σµατος τα οποία αναπτύσσουν τα κράτη µέλη για την επί-
τευξη του στόχου αυτής της απαίτησης και, ενδεχοµένως,
να υποβάλλει προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας
οδηγίας.

Περαιτέρω, είναι σκόπιµο οι διαχειριστές των δικτύων µετα-
φοράς 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 ολο-
κληρωµένων επιχειρήσεων.

Εν τούτοις, θα πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ ενός
τέτοιου νοµικού διαχωρισµού και της αποσύνδεσης των
ιδιοκτησιακών σχέσεων. Ο νοµικός διαχωρισµός δεν συνεπά-
γεται µεταβολή της ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων
και τίποτα δεν εµποδίζει την εφαρµογή παρεµφερών ή
όµοιων συνθηκών χρήσης σε ολόκληρες τις κάθετα ολοκλη-
ρωµένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η διαδικασία λήψεως αποφά-
σεων χωρίς διακρίσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται µε οργα-
νωτικά 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 επιλεξιµό-
τητας 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 καθορί-
ζουν ή να εγκρίνουν τα τιµολόγια ή, τουλάχιστον, τις µεθο-
δολογίες που διέπουν τον υπολογισµό των τιµολογίων µετα-
φοράς και διανοµής καθώς και των τιµολογίων της πρό-

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 συµβουλευ-
τικό µηχανισµό για την ενθάρρυνση της συνεργασίας και
του συντονισµού των εθνικών ρυθµιστικών αρχών προκειµέ-
νου να προωθηθεί η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλε-
κτρικής 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 Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιου-
νίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτε-
ρική 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, συµπεριλαµβανο-
µένων των νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων στην αγορά, απαι-
τείταιη εφαρµογή µηχανισµών εξισορρόπησης που δεν επι-
βάλλουν διακρίσεις και αντικατοπτρίζουν το κόστος. Κάτι
τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί, µόλις η αγορά αερίου αποκτή-
σει επαρκή ρευστότητα, µε την καθιέρωση των διαφανών και
βασιζόµενων στην αγορά µηχανισµών εφοδιασµού και
αγοράς αερίου που είναι αναγκαίοι στο πλαίσιο των απαιτή-
σεων 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 κίν-
δυνο 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 προ-
τάσεως του διαχειριστή δικτύου µεταφοράς ή του (των) δια-
χειριστή(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 τιµολό-
για µεταφοράς και διανοµής να µην εισάγουν διακρίσεις και
να αντικατοπτρίζουν το κόστος, θα πρέπει δε να λαµβάνουν
υπόψη τους το µακροπρόθεσµο, οριακό και εξοικονοµού-
µενο 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 επιχει-
ρήσεων, 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.

(1) Βλέπε σελίδα 37 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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(18) 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 βιοµη-
χανία 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 επι-
λογής του προµηθευτή τους.

(19) Το προοδευτικό άνοιγµα των αγορών προς τον πλήρη αντα-
γωνισµό 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) Η οδηγία 98/30/ΕΚ συµβάλλει στην πρόσβαση στην αποθή-
κευση 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 δηµό-
σιας 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) 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 εισά-
γουν διακρίσεις.

(23) Προς το συµφέρον της ασφάλειας του εφοδιασµού, θα πρέ-
πει να παρακολουθείται το ισοζύγιο εφοδιασµού/ζήτησης
ανά τα κράτη µέλη, και να ακολουθεί η υποβολή σχετικής
έκθεσης για την κατάσταση που επικρατεί σε κοινοτικό επί-
πεδο, λαµβανοµένου υπόψη του δυναµικού διασύνδεσης
µεταξύ των περιοχών. Το εν λόγω έργο της παρακολού-
θησης θα πρέπει να διεξάγεται αρκετά νωρίς ώστε σε περί-
πτωση που διακυβεύεται η ασφάλεια του εφοδιασµού να
µπορούν να λαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα. Η κατα-
σκευή και η συντήρηση των απαιτούµενων υποδοµών
δικτύου, συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού διασύνδεσης,
θα πρέπει να συντελεί στο να υπάρχει σταθερός εφοδιασµός
µε φυσικό αέριο.

(24) 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 συµβιβά-
ζεται συνεχώς µε τους συναφείς τεχνικούς κανόνες και προ-
διαγραφές ασφαλείας. Οι εν λόγω κανόνες και προδια-
γραφές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι τεχνικώς
δυνατή η ασφαλής διοχέτευση των αερίων αυτών στο

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 απο-
τελούν σηµαντικό σκέλος της προµήθειας αερίου των κρα-
τών µελών και πρέπει να διατηρηθούν ως εναλλακτική λύση
για τις εταιρείες προµήθειας αερίου, εφόσον δεν υπονο-
µεύουν 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 προµή-
θειας και µεταφοράς των επιχειρήσεων αερίου.

(26) Προκειµένου να διασφαλισθεί η διατήρηση των υψηλών επι-
πέδων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στην Κοινότητα, όλα
τα µέτρα που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη για την επί-
τευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να κοι-
νοποιούνται 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 στό-
χων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, συγκρίνοντας την αποτε-
λεσµατικότητά τους, µε απώτερο σκοπό την παροχή συστά-
σεων για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε εθνικό επί-
πεδο προς επίτευξη δηµόσιας υπηρεσίας υψηλών προδια-
γραφών.

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε οι κατανα-
λωτές, όταν συνδέονται µε το δίκτυο αερίου, να ενηµερώ-
νονται 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 ωφέ-
λειας 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, λαµ-
βάνοντας 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 ενδέ-
χεται 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 κοι-
νοποίησή τους στην Επιτροπή είναι, σύµφωνα µε το άρθρο
88 παράγραφος 3 της συνθήκης, υποχρεωτική.
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(30) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, και
συγκεκριµένα η δηµιουργία απολύτως λειτουργικής εσωτε-
ρικής αγοράς φυσικού αερίου στην οποία να προεξάρχει ο
θεµιτός ανταγωνισµός, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς
από τα κράτη µέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω των διαστά-
σεων ή των αποτελεσµάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύ-
τερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που δια-
τυπώνεται 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.

(31) 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 προκει-
µένου να διασφαλισθούν οµοιογενή και άνευ διακρίσεων
καθεστώτα πρόσβασης για τη µεταφορά, συµπεριλαµβανοµέ-
νων 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 συνα-
φθεί δυνάµει της εν λόγω οδηγίας. Η κατάργηση της οδη-
γίας 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 εξορθολογι-
σµού, 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:

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

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 χορή-
γηση 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 παρά-
γεται 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 δραστηριό-
τητες: 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 αγω-
γών που λειτουργεί ή/και κατασκευάζεται ως µέρος ενός
έργου παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ή χρησιµο-
ποιείται 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 αγω-
γών 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 πρό-
σωπο 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 αντα-
ποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση µεταφοράς φυσικού αερίου·

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

6. «διαχειριστής δικτύου διανοµής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο 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 δια-
νοµής σε µία δεδοµένη περιοχή, ενδεχοµένως δε και των δια-
συνδέσεών του µε άλλα δίκτυα, καθώς και για τη διασφάλιση
της µακρόπνοης ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνεται
στην εύλογη ζήτηση διανοµής φυσικού αερίου·

(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.
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7. «προµήθεια»: η πώληση, συµπεριλαµβανοµένης της µεταπώ-
λησης, φυσικού αερίου καθώς και ΥΦΑ σε πελάτες·

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

9. «εγκατάσταση αποθήκευσης»: η εγκατάσταση που χρησιµοποι-
είται για την αποθήκευση φυσικού αερίου η οποία ανήκει
ή/και την οποία εκµεταλλεύεται µια επιχείρηση φυσικού
αερίου, συµπεριλαµβανοµένου του τµήµατος των εγκαταστά-
σεων ΥΦΑ που χρησιµοποιείται για αποθήκευση, εξαιρουµένου
του τµήµατος που χρησιµοποιείται για δραστηριότητες παρα-
γωγής και εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται
αποκλειστικά για την εκτέλεση των καθηκόντων των διαχειρι-
στών δικτύου µεταφοράς·

10. «διαχειριστής δικτύου αποθήκευσης»: το νοµικό ή φυσικό πρό-
σωπο που ασκεί τη δραστηριότητα αποθήκευσης και είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης·

11. «εγκατάσταση ΥΦΑ»: ο τερµατικός σταθµός που χρησιµοποιεί-
ται για την υγροποίηση φυσικού αερίου ή την εισαγωγή, την
εκφόρτωση και την εκ νέου αεριοποίηση ΥΦΑ, και περιλαµβά-
νει 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 σταθ-
µών ΥΦΑ που χρησιµοποιούνται για αποθήκευση·

12. «διαχειριστής δικτύου ΥΦΑ»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που διενεργεί την υγροποίηση του φυσικού αερίου ή την εισα-
γωγή, 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, συµ-
περιλαµβανοµένου του περιεχοµένου των αγωγών και των
εγκαταστάσεων για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, καθώς
και των εγκαταστάσεων συνδεδεµένων επιχειρήσεων που απαι-
τούνται 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 µετα-
φοράς 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 µετα-
φοράς·

15. «αποθήκευση αγωγών (linepack)»: η αποθήκευση αερίου µε
συµπίεση σε δίκτυα µεταφοράς και διανοµής αερίου, εξαιρου-
µένων 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

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

18. «απευθείας γραµµή»: αγωγός φυσικού αερίου συµπληρωµα-
τικός του διασυνδεδεµένου δικτύου·

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

20. «κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση»: η επιχείρηση φυσικού
αερίου ή ο όµιλος επιχειρήσεων, οι αµοιβαίες σχέσεις των
οποίων καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονι-
σµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµ-
βρίου 1989, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επι-
χειρήσεων (1), και όπου η εν λόγω επιχείρηση/ο όµιλος ασκεί
τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες µεταφοράς, δια-
νοµής, ΥΦΑ ή αποθήκευσης, και τουλάχιστον µία από τις δρα-
στηριότητες παραγωγής ή προµήθειας φυσικού αερίου·

21. «οριζόντια ολοκληρωµένη επιχείρηση»: η επιχείρηση που ασκεί
µια τουλάχιστον από τις δραστηριότητες παραγωγής, µετα-
φοράς, 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 επι-
χειρήσεις 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 τροφο-
δοτούν 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 αγο-
ράζουν 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 προκειµέ-
νου 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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προ-
στασία των πελατών

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, βάσει της θεσµικής τους οργά-
νωσης 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 περι-
βαλλοντικώς βιώσιµης αγοράς φυσικού αερίου, και δεν κάνουν δια-
κρίσεις 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 κατανα-
λωτές. Όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού, την ενεργειακή
αποδοτικότητα/διαχείριση της ζήτησης και την επίτευξη των περι-
βαλλοντικών στόχων, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, τα
κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόσουν µακροπρόθεσµο προγραµµα-
τισµό, λαµβάνοντας υπόψη το ενδεχόµενο τρίτα µέρη να ζητήσουν
πρόσβαση στο δίκτυο.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την προστα-
σία 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 προϋποθέ-
σεις, τη γενική πληροφόρηση και τους µηχανισµούς επίλυσης δια-
φορών. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο επιλέξιµος πελάτης είναι
πράγµατι σε θέση να αλλάξει προµηθευτή. Όσον αφορά τουλάχι-
στον τους οικιακούς πελάτες, τα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνουν τα
µέτρα που αναφέρονται στο παράρτηµα Α.

4. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν κατάλληλα µέτρα για την επί-
τευξη των στόχων της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, της
προστασίας του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περί-
πτωση, µέσων για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών,
επίσης δε του στόχου της ασφάλειας του εφοδιασµού. Τα µέτρα
αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν ειδικότερα τη χορήγηση κατάλλη-
λων 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.

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 ανά-
πτυξη των συναλλαγών δεν επηρεάζεται σε βαθµό που να αντιβαί-
νει προς τα συµφέροντα της Κοινότητας. Τα συµφέροντα της Κοι-
νότητας 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 θεσπί-
ζουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφελείας, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας του κατα-
ναλωτή 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, εκχώ-
ρηση, συγκατάθεση ή έγκριση) για την κατασκευή ή την εκµετάλ-
λευση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, τα κράτη µέλη ή η αρµόδια
αρχή την οποία ορίζουν χορηγούν άδειες κατασκευής ή/και εκµε-
τάλλευσης 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 φυσι-
κού αερίου, µεταξύ άλλων και σε πελάτες χονδρικής.

2. Όταν εφαρµόζουν σύστηµα χορήγησης αδειών, τα κράτη
µέλη καθορίζουν κριτήρια αντικειµενικά και µη εισάγοντα διακρί-
σεις, τα οποία πρέπει να πληροί η επιχείρηση που ζητά άδεια κατα-
σκευής ή/και εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ή
άδεια προµήθειας φυσικού αερίου. Τα κριτήρια που δεν εισάγουν
διακρίσεις και οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών δηµοσιοποι-
ούνται.

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 κατα-
σκευασθεί ή προβλέπεται να κατασκευασθούν εκεί τέτοια δίκτυα
αγωγών και εφόσον το υπάρχον ή προβλεπόµενο µεταφορικό δυνα-
µικό δεν έχει κορεσθεί.

Άρθρο 5

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 ρυθµι-
στικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1. Η
παρακολούθηση αυτή καλύπτει, ειδικότερα, το ισοζύγιο προ-
σφοράς/ζήτησης στην εθνική αγορά, το επίπεδο της αναµενόµενης
µελλοντικής ζήτησης και των διαθέσιµων προµηθειών, το προβλε-
πόµενο 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 προ-
µηθευτών. Οι αρµόδιες αρχές δηµοσιεύουν, το αργότερο µέχρι την
31η Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι παρα-
τηρήσεις 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 6

Τεχνικοί κανόνες

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

αποθήκευσης, άλλων δικτύων µεταφοράς ή διανοµής, και απευ-
θείας γραµµών. Οι τεχνικοί αυτοί κανόνες εξασφαλίζουν τη διαλει-
τουργικότητα 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 δια-
δικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοι-
νωνίας των πληροφοριών (1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΦΑ

Άρθρο 7

∆ιορισµός διαχειριστών δικτύων

Τα κράτη µέλη ορίζουν, ή απαιτούν από επιχειρήσεις φυσικού
αερίου στις οποίες ανήκουν εγκαταστάσεις µεταφοράς, αποθή-
κευσης ή εγκαταστάσεις ΥΦΑ να ορίζουν, για χρονική περίοδο που
προσδιορίζεται από τα κράτη µέλη βάσει κριτηρίων αποδοτικό-
τητας και οικονοµικής ισορροπίας, έναν ή περισσότερους διαχειρι-
στές δικτύου. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προ-
κειµένου να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς,
αποθήκευσης ή εγκαταστάσεων ΥΦΑ ενεργούν σύµφωνα µε τα
άρθρα 8 έως 10.

Άρθρο 8

Καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων

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

α) εκµεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει, υπό οικονοµικά
αποδεκτές συνθήκες, ασφαλείς, αξιόπιστες και αποτελεσµα-
τικές εγκαταστάσεις µεταφοράς, αποθήκευσης ή/και εγκατα-
στάσεις ΥΦΑ, λαµβάνοντας τη δέουσα µέριµνα για το περιβάλ-
λον·

β) δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ των χρηστών του δικτύου ή των
κατηγοριών χρηστών του δικτύου, ιδίως υπέρ των συνδεδεµέ-
νων 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 εξα-
σφαλίζεται ότι η µεταφορά και η αποθήκευση φυσικού αερίου
µπορούν να πραγµατοποιούνται κατά τρόπο συµβατό µε την
ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του διασυνδεδεµένου
δικτύου·

δ) παρέχει στους χρήστες του δικτύου τις πληροφορίες που χρει-
άζονται για αποτελεσµατική πρόσβαση στο δίκτυο.

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 µετα-
φοράς, συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού διασύνδεσης.

4. Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς προµηθεύονται την ενέρ-
γεια που χρησιµοποιούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
σύµφωνα µε διαδικασίες διαφανείς, µη εισάγουσες διακρίσεις και
βασιζόµενες στην αγορά.

Άρθρο 9

∆ιαχωρισµός των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

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 περι-
ουσιακών στοιχείων του δικτύου µεταφοράς από την κάθετα ολο-
κληρωµένη επιχείρηση.

2. Προκειµένου να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή
του δικτύου µεταφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφαρ-
µόζονται 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 εκτέ-
λεση των δραστηριοτήτων παραγωγής, διανοµής και προµή-
θειας φυσικού αερίου·

β) πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προκειµένου να δια-
σφαλισθεί 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 αποτελεσµα-
τικές 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 εµποδί-
ζει 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 θυγα-
τρικής της εταιρίας που ρυθµίζονται έµµεσα σύµφωνα µε το
άρθρο 25 παράγραφος 2. Ειδικότερα, τούτο επιτρέπει στη
µητρική επιχείρηση να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδό-
τησης, ή ισοδύναµο µέσο του διαχειριστή του δικτύου µετα-

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 συµπε-
ριφορά, 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 παρα-
κολούθηση του προγράµµατος συµµόρφωσης στέλεχος ή
όργανο υποβάλλει στη ρυθµιστική αρχή, η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 25 παράγραφος 1, ετήσια έκθεση στην οποία περι-
γράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί, η οποία και δηµοσιεύε-
ται.

Άρθρο 10

Εχεµύθεια των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

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 καθη-
κόντων του και αποτρέπει την κοινοποίηση µε µεροληπτικό τρόπο
πληροφοριών που αφορούν τις δικές του δραστηριότητες και ενδέ-
χεται να παρέχουν εµπορικά πλεονεκτήµατα.

2. Κατά την αγορά ή την πώληση φυσικού αερίου από συνδεδε-
µένες επιχειρήσεις, οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δεν κατα-
χρώνται των εµπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών που λαµβάνουν
από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγµάτευση παροχής πρό-
σβασης 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 ορί-
ζουν, 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 ενερ-
γούν σύµφωνα µε τα άρθρα 12 έως 14.
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Άρθρο 12

Καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων διανοµής

1. Κάθε διαχειριστής δικτύου διανοµής εκµεταλλεύεται, συντη-
ρεί 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 απο-
φεύγει κάθε διάκριση µεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών του
δικτύου, και ιδίως διακρίσεις υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επι-
χειρήσεων.

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 φυσι-
κού 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 θεσπί-
ζουν, για αυτόν τον σκοπό, είναι αντικειµενικοί, διαφανείς και δεν
εισάγουν διακρίσεις. Οι όροι και προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των κανόνων και των τιµολογίων, για την παροχή τέτοιων υπη-
ρεσιών 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 ανεξάρ-
τητος, τουλάχιστον από άποψη νοµικής µορφής, οργάνωσης και
λήψης αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται
µε τη διανοµή. Οι κανόνες αυτοί δεν συνεπάγονται υποχρέωση δια-
χωρισµού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοι-
χείων του δικτύου διανοµής από την κάθετα ολοκληρωµένη επιχεί-
ρηση.

2. Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 1, σε περίπτωση
που ο διαχειριστής δικτύου διανοµής αποτελεί µέρος κάθετα ολο-
κληρωµένης 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

της ολοκληρωµένης επιχείρησης φυσικού αερίου που φέρουν
την ευθύνη, άµεσα ή έµµεσα, για την καθηµερινή εκτέλεση
των δραστηριοτήτων παραγωγής, µεταφοράς και προµήθειας
φυσικού αερίου·

β) πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα προκειµένου να δια-
σφαλισθεί 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 ολοκληρω-
µένη 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 κατάλ-
ληλων 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 παρά-
γραφος 2. Ειδικότερα, τούτο επιτρέπει στη µητρική εταιρεία
να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης ή ισοδύναµο
µέσο του διαχειριστή του δικτύου διανοµής και να θέτει συνο-
λικά 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 χρηµα-
τοδοτικού 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 συµπε-
ριφορά 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-
κολούθηση του προγράµµατος συµµόρφωσης στέλεχος ή
όργανο υποβάλλει στη ρυθµιστική αρχή, η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 25 παράγραφος 1, ετήσια έκθεση στην οποία περι-
γράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί, η οποία και δηµοσιεύε-
ται.

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 συνδεδεµέ-
νους πελάτες.

Άρθρο 14

Εχεµύθεια των διαχειριστών δικτύων διανοµής

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.
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2. Κατά την αγορά ή την πώληση φυσικού αερίου από συνδεδε-
µένες επιχειρήσεις, οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δεν κατα-
χρώνται των εµπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών που λαµβάνουν
από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγµάτευση παροχής πρό-
σβασης στο δίκτυο.

Άρθρο 15

∆ιαχειριστές συνδυασµένων δικτύων µεταφοράς και διανοµής

Οι κανόνες του άρθρου 9 παράγραφος 1 και του άρθρου 13 παρά-
γραφος 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 διαχωρι-
σµού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων
του συνδυασµένου δικτύου από την κάθετα ολοκληρωµένη επιχεί-
ρηση:

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

β) πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να
διασφαλισθεί ότι τα επαγγελµατικά συµφέροντα των προσώ-
πων 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 ουσια-
στικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολο-
κληρωµένη 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 εξα-
σφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονοµικά δικαιώµατα και
τα δικαιώµατα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η
µητρική εταιρεία όσον αφορά την απόδοση των πόρων θυγα-
τρικής της εταιρείας που ρυθµίζονται έµµεσα σύµφωνα µε το
άρθρο 25 παράγραφος 2. Ειδικότερα, τούτο επιτρέπει στη
µητρική επιχείρηση να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδό-
τησης ή ισοδύναµο µέσο του διαχειριστή του συνδυασµένου
συστήµατος και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα χρέ-
ωσης της θυγατρικής της. ∆εν επιτρέπει στη µητρική επιχεί-
ρηση να δίνει εντολές σχετικά µε την καθηµερινή λειτουργία ή
τις επιµέρους αποφάσεις σχετικά µε την κατασκευή ή την ανα-
βάθµιση 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 πρό-
γραµµα συµµόρφωσης, το οποίο αναφέρει τα µέτρα που λαµ-

βάνονται προκειµένου να αποκλείεται οποιαδήποτε µερολη-
πτική συµπεριφορά, και διασφαλίζει την δέουσα παρακολού-
θηση της τήρησης του προγράµµατος. Το πρόγραµµα περιλαµ-
βάνει τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις των εργαζοµένων προκει-
µένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος. Το επιφορτισµένο µε
την παρακολούθηση του προγράµµατος συµµόρφωσης στέ-
λεχος ή όργανο υποβάλλει στη ρυθµιστική αρχή, η οποία ανα-
φέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1, ετήσια έκθεση στην
οποία περιγράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί, και η οποία
δηµοσιεύεται.

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 διαφο-
ρών 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 φυσι-
κού αερίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17.

2. Τα κράτη µέλη και κάθε διορισµένη αρµόδια αρχή, συµπερι-
λαµβανοµένων των ρυθµιστικών αρχών του άρθρου 25 παρά-
γραφος 1 και των αρχών επίλυσης των διαφορών, τηρούν το απόρ-
ρητο των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Τα κράτη µέλη µπο-
ρούν 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 διά-
ταξη βάσει του άρθρου 28 παράγραφοι 2 και 4, υποχρεούνται
τουλάχιστον να τηρούν τους εσωτερικούς τους λογαριασµούς σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο.

2. Ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νοµική
µορφή τους, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου καταρτίζουν, υποβάλ-
λουν σε έλεγχο και δηµοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασµούς
τους σύµφωνα µε τους κανόνες της εθνικής τους νοµοθεσίας σχε-
τικά 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, βασι-
ζόµενη 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 γρα-
φεία τους αντίγραφα στη διάθεση του κοινού.

3. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου τηρούν, στα εσωτερικά τους
λογιστικά, χωριστούς λογαριασµούς για κάθε µία από τις δραστη-
ριότητες µεταφοράς, διανοµής, ΥΦΑ και αποθήκευσης, όπως
ακριβώς θα ήταν υποχρεωµένες να πράξουν εάν οι εν λόγω δρα-
στηριότητες ασκούνταν από χωριστές επιχειρήσεις, προκειµένου να
αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι αλληλοεπιδοτήσεις και οι στρεβλώ-
σεις 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 δια-
νοµή, το ΥΦΑ και την αποθήκευση. Έως την 1η Ιουλίου 2007, οι
επιχειρήσεις αυτές τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τις δρα-
στηριότητες προµήθειας για επιλέξιµους πελάτες και για τις δρα-
στηριότητες προµήθειας για µη επιλέξιµους πελάτες. Στους λογα-
ριασµούς 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 ισολο-
γισµό 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 λογι-
στικά, τους κανόνες κατανοµής του ενεργητικού και του παθητι-
κού, των δαπανών και των εσόδων, καθώς και τους κανόνες από-
σβεσης, µε την επιφύλαξη των ισχυόντων σε εθνικό επίπεδο κανό-
νων 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. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την εφαρµογή ενός συστήµατος
για 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).

διανοµής και στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ µε βάση δηµοσιευµένα τιµο-
λόγια, το οποίο ισχύει για όλους τους επιλέξιµους πελάτες, συµπε-
ριλαµβανοµένων 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 καθηκό-
ντων που σχετίζονται µε την διασυνοριακή µεταφορά, έχουν πρό-
σβαση στο δίκτυο άλλων διαχειριστών δικτύων µεταφοράς.

3. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν τη
σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων στον βαθµό που συµµορ-
φούνται προς τους κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισµού.

Άρθρο 19

Πρόσβαση στην αποθήκευση

1. Για την οργάνωση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις αποθή-
κευσης και στο περιεχόµενο των αγωγών όταν αυτό είναι τεχνικώς
ή/και οικονοµικώς αναγκαίο για την παροχή αποτελεσµατικής πρό-
σβασης στο δίκτυο προµήθειας πελατών, καθώς και για την οργά-
νωση της πρόσβασης σε βοηθητικές υπηρεσίες, τα κράτη µέλη µπο-
ρούν 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 βοηθη-
τικές 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 διαπραγµα-
τεύσεων, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι επι-
χειρήσεις 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 αποθή-
κευση και στην αποθήκευση των αγωγών (linepack), όταν αυτή
είναι τεχνικά και/ή οικονοµικά αναγκαία για την παροχή αποτελε-
σµατικής 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 αποθή-
κευση των αγωγών (linepack) και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες απο-
τελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τον εκάστοτε διαχειριστή
δικτύου αποθήκευσης ή τις εκάστοτε επιχειρήσεις φυσικού αερίου.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τους διαχειριστές δικτύων αποθή-
κευσης 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 ετή-
σια 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 αποθή-
κευση, στην αποθήκευση των αγωγών (linepack) και σε άλλες βοη-
θητικές υπηρεσίες, βάσει δηµοσιευµένων τιµολογίων ή/και άλλων
γενικών και ειδικών όρων για τη χρησιµοποίηση αυτών των εγκατα-
στάσεων αποθήκευσης και της αποθήκευσης των αγωγών (line-
pack), 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 επι-
χείρησης.

Άρθρο 20

Πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε οι επι-
χειρήσεις 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 δραστηριό-
τητες 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 ελεύ-
θερης πρόσβασης, της δηµιουργίας ανταγωνιστικής αγοράς στον
τοµέα του φυσικού αερίου και της αποφυγής καταχρήσεων δεσπό-
ζουσας θέσης, λαµβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την τακτικό-
τητα του ανεφοδιασµού, την υπαρκτή ή εφικτή παραγωγική ικανό-
τητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Λαµβάνονται υπόψη
τα ακόλουθα:

α) η ανάγκη άρνησης της πρόσβασης σε περίπτωση ασυµβατό-
τητας των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία δεν µπορεί να
αντιµετωπισθεί ευλόγως·

β) η ανάγκη αποφυγής δυσκολιών οι οποίες δεν µπορούν να
αντιµετωπισθούν ευλόγως και θα ζηµίωναν την αποτελεσµα-
τική, υφιστάµενη ή µελλοντική, παραγωγή υδρογονανθράκων,
συµπεριλαµβανοµένων των κοιτασµάτων οριακής οικονοµικής
βιωσιµότητας·

γ) η ανάγκη ικανοποίησης των ευλόγων και δεόντως αποδεδειγµέ-
νων 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 διεκ-
περαίωσης που ενδέχεται να θίγονται και

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

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την ύπαρξη µηχανισµών επί-
λυσης διαφορών, συµπεριλαµβανοµένης µιας αρχής ανεξάρτητης
από τα µέρη η οποία έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφο-
ρίες, 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 πρό-
σβαση. 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.

Άρθρο 21

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 υπο-
χρεώσεις 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 παρα-
λαβής, 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 χωρητικό-
τητας ή λόγω έλλειψης σύνδεσης προβαίνει στις αναγκαίες βελτιώ-
σεις, 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 εφαρµό-
ζουν το άρθρο 4 παράγραφος 4.

Άρθρο 22

Νέα υποδοµή

1. Η κύρια νέα υποδοµή φυσικού αερίου, δηλαδή οι διασυνδέ-
σεις µεταξύ κρατών µελών, το ΥΦΑ και οι εγκαταστάσεις αποθή-
κευσης, µπορεί, κατόπιν αιτήµατος, να απαλλάσσεται από τις δια-
τάξεις 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 εφο-
διασµού·
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β) το ύψος του επενδυτικού κινδύνου είναι τέτοιο ώστε η επέν-
δυση δεν θα πραγµατοποιηθεί εάν δεν χορηγηθεί απαλλαγή·

γ) η υποδοµή πρέπει να ανήκει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δια-
κριτό, τουλάχιστον από την άποψη της νοµικής του προσωπι-
κότητας, 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 ανταγωνι-
σµού 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 περί-
πτωση 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 δηµοσι-
εύεται 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 τροποποί-
ηση 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 µηχανι-
σµούς για τη διαχείριση και την κατανοµή του δυναµι-
κού, εφόσον αυτό δεν εµποδίζει την εκτέλεση µακρο-
πρόθεσµων συµβάσεων.

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.

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, συµπεριλαµβανο-
µένων των οικονοµικών πληροφοριών που αιτιολογούν την
ανάγκη απαλλαγής·

β) την ανάλυση η οποία διεξήχθη για τις επιπτώσεις της απαλ-
λαγής στον ανταγωνισµό και στην αποτελεσµατική λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου·

γ) τους λόγους για τη χρονική περίοδο και το µερίδιο του συνο-
λικού δυναµικού της υποδοµής φυσικού αερίου για το οποίο
χορηγείται η απαλλαγή·

δ) σε περίπτωση που η απαλλαγή αφορά διασύνδεση, το αποτέ-
λεσµα 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 εµπο-
ρικά 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 δηµοσι-
εύουν, 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.
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2. Προκειµένου να µην διαταραχθεί η ισορροπία κατά το
άνοιγµα των αγορών αερίου:

α) δεν απαγορεύονται οι συµβάσεις προµήθειας αερίου µε επιλέ-
ξιµο πελάτη στο δίκτυο άλλου κράτους µέλους, εάν ο
πελάτης αυτός θεωρείται επιλέξιµος και στα δύο εµπλεκόµενα
δίκτυα·

β) 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

Απευθείας γραµµές

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε:

α) όλες οι εγκατεστηµένες στο έδαφός τους επιχειρήσεις φυσικού
αερίου να µπορούν να εφοδιάζουν µε απευθείας γραµµές τους
επιλέξιµους πελάτες τους·

β) 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 απαι-
τεί 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 διαδι-
κασίας επίλυσης διαφορών δυνάµει του άρθρου 25.

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 υπεύ-
θυνες, µέσω της εφαρµογής του παρόντος άρθρου, τουλάχιστον
για τη διασφάλιση της αµεροληψίας, του ουσιαστικού ανταγωνι-
σµού και της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς, παρακολου-
θώντας, ειδικότερα:

α) τους κανόνες διαχείρισης και κατανοµής του δυναµικού δια-
σύνδεσης, σε συνεννόηση µε τη ρυθµιστική αρχή ή τις ρυθµι-
στικές αρχές των κρατών µελών µε τα οποία υφίσταται δια-
σύνδεση·

β) τους τυχόν µηχανισµούς για την αντιµετώπιση της συµφό-
ρησης 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 διαχειρι-
στές των δικτύων µεταφοράς και διανοµής σχετικά µε τις δια-
συνδέσεις, την εκµετάλλευση του δικτύου και την κατανοµή
του δυναµικού στους ενδιαφερόµενους, λαµβανοµένης υπόψη
της ανάγκης να αντιµετωπίζονται οι µη συγκεντρωτικές πληρο-
φορίες ως εµπορικά απόρρητες·

ε) τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό των λογαριασµών, σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 17, ούτως ώστε να διασφαλί-
ζεται ότι δεν υπάρχουν αλληλοεπιδοτήσεις µεταξύ των δρα-
στηριοτήτων µεταφοράς, διανοµής, αποθήκευσης, ΥΦΑ και
προµήθειας·

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 δηµοσι-
εύουν ετήσια έκθεση σχετικά µε το αποτέλεσµα των δραστηριοτή-
των 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, συµπεριλαµ-
βανοµένων των τιµολογίων µεταφοράς και διανοµής. Τα εν
λόγω τιµολόγια ή µεθοδολογίες επιτρέπουν την πραγµατοποί-
ηση των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπον ώστε
οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των
δικτύων·

β) την παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης.

3. Παρά την παράγραφο 2, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέ-
πουν 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.
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Τα εν λόγω τιµολόγια ή οι µεθοδολογίες ή οι τροποποιήσεις τους
δηµοσιεύονται µαζί µε την απόφαση τυπικής έγκρισης. ∆ηµοσιεύε-
ται επίσης κάθε επίσηµη απόρριψη σχεδίου απόφασης, συµπεριλαµ-
βανοµένης της αιτιολόγησής της.

4. Οι ρυθµιστικές αρχές έχουν το δικαίωµα να απαιτούν από
τους διαχειριστές δικτύων µεταφοράς, ΥΦΑ και διανοµής να τροπο-
ποιούν, αν χρειάζεται, τους όρους και προϋποθέσεις, συµπεριλαµ-
βανοµένων 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 δια-
χειριστών 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, εκδί-
δει απόφαση εντός περιόδου δύο µηνών από τη στιγµή της παρα-
λαβής 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 παρατείνε-
ται 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 σχε-
τικά µε απόφαση για µεθοδολογίες δυνάµει των παραγράφων 2, 3
ή 4 ή σε περιπτώσεις που η ρυθµιστική αρχή έχει υποχρέωση δια-
βούλευσης 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 αποτελεσµατι-
κούς µηχανισµούς ρύθµισης, ελέγχου και διαφάνειας ώστε να απο-
φεύγεται 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 ποι-
νικής δίωξης, σύµφωνα µε τις οικείες νοµοθετικές διατάξεις τους,
κατά των υπεύθυνων φυσικών ή νοµικών προσώπων, στις περιπτώ-
σεις 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 δια-
χειριστή 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 προ-
σφυγής δυνάµει του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου.

12. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές συµβάλλουν στην ανάπτυξη
της εσωτερικής αγοράς και ίσων όρων ανταγωνισµού συνεργαζό-
µενες 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 µπο-
ρεί να αποφασίζει ότι το εν λόγω κράτος µέλος πρέπει να τα τρο-
ποποιήσει ή να τα καταργήσει, εφόσον προκαλούν στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού και διαταράσσουν τις συναλλαγές κατά τρόπο ασυµ-
βίβαστο 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 προσω-
ρινή 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 συνο-
λικά, 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 από-
φαση για τη χορήγηση παρέκκλισης.

Εάν το οικείο κράτος µέλος ή η οριζόµενη αρµόδια αρχή δεν συµ-
µορφωθεί µε το αίτηµα αυτό εντός τεσσάρων εβδοµάδων, λαµβάνε-
ται επειγόντως οριστική απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπο-
ρικά ευαίσθητων πληροφοριών.

3. Όταν λαµβάνουν απόφαση για τις παρεκκλίσεις που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 1, το κράτος µέλος, ή η οριζόµενη αρµό-
δια αρχή, και η Επιτροπή λαµβάνουν ειδικότερα υπόψη τα ακό-
λουθα 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 συγκε-
κριµένων συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του κατά πόσον
προβλέπουν το ενδεχόµενο αλλαγής της αγοράς·

στ) τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση του προ-
βλήµατος·

ζ) το κατά πόσον, αποδεχόµενη τις εν λόγω δεσµεύσεις υποχρεω-
τικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, η επιχείρηση θα µπο-
ρούσε ευλόγως να προβλέψει, λαµβανοµένων υπόψη των δια-
τάξεων της παρούσας οδηγίας, ότι ήταν πιθανόν να ανακύ-
ψουν 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.

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 καθι-
στά αδύνατη την εξεύρεση οικονοµικώς βιώσιµων εναλλακτικών
διεξόδων διάθεσης. Εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρείται ότι υπάρ-
χουν σοβαρές δυσχέρειες όταν οι πωλήσεις φυσικού αερίου δεν
έχουν κατέλθει κάτω από το εγγυηµένο επίπεδο ελάχιστης παρα-
λαβής 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 εναλ-
λακτικές διεξόδους διάθεσης.

4. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου στις οποίες δεν έχει χορηγη-
θεί η παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν αρνού-
νται 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 ανω-
τέρω διατάξεων, αιτιολογούνται δεόντως. Η Επιτροπή δηµοσιεύει
την απόφαση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδη-
γίας, 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 µεγαλύ-
τερο 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 αυτο-
µάτως µόλις το κράτος µέλος παύσει να χαρακτηρίζεται ως ανα-
δυόµενη αγορά. Όλες αυτές οι παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στην
Επιτροπή.

3. Κατά την ηµεροµηνία λήξης της αναφερόµενης στην παρά-
γραφο 2 παρέκκλισης, ο ορισµός των επιλέξιµων πελατών συνεπά-
γεται 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
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την έναρξη εφαρµογής του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχείο β),
το αναφερόµενο στην παράγραφο 2 κράτος µέλος δύναται να απο-
φασίσει τη µη εφαρµογή του άρθρου 18 όσον αφορά τις βοηθη-
τικές υπηρεσίες και την προσωρινή αποθήκευση για τη διαδικασία
εκ νέου αεριοποίησης και στη συνέχεια την τροφοδότηση του
δικτύου µεταφοράς.

4. Σε περίπτωση που η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα
δηµιουργούσε ουσιαστικά προβλήµατα σε µια γεωγραφικά περιορι-
σµένη 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 υποβά-
λει 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.

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

— την ανάγκη επενδύσεων σε υποδοµές, οι οποίες θα ήταν οικο-
νοµικά ασύµφορες σε συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς,

— το επίπεδο και τις προοπτικές απόσβεσης των απαιτούµενων
επενδύσεων,

— το µέγεθος και την ωριµότητα του δικτύου αερίου στη συγκε-
κριµένη περιοχή,

— τις προοπτικές της συγκεκριµένης αγοράς αερίου,

— το γεωγραφικό µέγεθος και τα χαρακτηριστικά της συγκεκρι-
µένης περιοχής ή περιφέρειας και τους κοινωνικούς, οικονοµι-
κούς και δηµογραφικούς παράγοντες.

α) Για τις υποδοµές φυσικού αερίου, πλην των υποδοµών δια-
νοµής, 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.

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.

7. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη για τις υποβαλλό-
µενες, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, αιτήσεις, προτού λάβει από-
φαση σύµφωνα µε την παράγραφο 5, λαµβάνοντας υπόψη τις επι-
ταγές της εµπιστευτικότητας. Η απόφαση αυτή καθώς και οι
παρεκκλίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δηµοσι-
εύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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.

Άρθρο 29

∆ιαδικασία επανεξέτασης

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 επι-
βάλλει η παρούσα οδηγία σε επιχειρήσεις (µεταξύ άλλων, τις υπο-
χρεώσεις 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 κοινοποί-
ησης, 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 συγκεκρι-
µένες απαιτήσεις, εφόσον το εν λόγω κράτος µέλος εφαρµόζει εξί-
σου αποτελεσµατικά µέτρα, οσάκις ενδείκνυται.

Άρθρο 30

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται 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 ετή-
σια 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 φυσικού αερίου και τα εµπό-
δια που εξακολουθούν να υπάρχουν από την άποψη αυτή,
συµπεριλαµβανοµένης της κατοχής δεσπόζουσας θέσης, της
συγκέντρωσης, της επιθετικής ή αντιανταγωνιστικής συµπερι-
φοράς·

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

γ) τον βαθµό στον οποίο οι απαιτήσεις διαχωρισµού και τιµολό-
γησης που περιλαµβάνονται στην παρούσα οδηγία έχουν επι-
τύχει 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·

δ) την εξέταση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τα επίπεδα χωρητι-
κότητας 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 απο-
θηκευτικών δυνατοτήτων (συµπεριλαµβανοµένου του ζητή-
µατος της αναλογικότητας στη ρύθµιση των αγορών του
τοµέα αυτού)·

ε) µε ιδιαίτερη προσοχή, τα µέτρα που λαµβάνονται στα κράτη
µέλη για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης και την αντιµετώ-
πιση 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 παρά-
γουν και εξάγουν ή µεταφέρουν φυσικό αέριο, συµπεριλαµβα-
νοµένης της προόδου στα θέµατα της ολοκλήρωσης της
αγοράς, των συναλλαγών 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.

Οσάκις ενδείκνυται, η εν λόγω έκθεση µπορεί να περιλαµβάνει
συστάσεις και µέτρα για την αντιστάθµιση των αρνητικών συνε-
πειών 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 λαµβά-
νουν τα κράτη µέλη προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφελείας µαζί µε εξέταση της αποτελεσµατικό-
τητας 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 επί-
τευξη 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 λεπτο-
µερή έκθεση για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί όσον αφορά τη
δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. Στην έκθεση
εξετάζονται, συγκεκριµένα:

— η άνευ διακρίσεων δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο,

— η ύπαρξη αποτελεσµατικών ρυθµίσεων,

— η ανάπτυξη υποδοµών διασύνδεσης, οι όροι διαµετακόµισης
και η κατάσταση της ασφάλειας του εφοδιασµού στην Κοινό-
τητα,

— 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 υπη-
ρεσίας,

— ο βαθµός στον οποίο οι αγορές είναι στην πράξη ανοιχτές
στον ουσιαστικό ανταγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένων των πτυ-
χών της κατοχής δεσπόζουσας θέσης και των συγκεντρώσεων
στην αγορά και της επιθετικής ή αντι-ανταγωνιστικής συµπερι-
φοράς,

— ο βαθµός στον οποίο οι καταναλωτές αλλάζουν πράγµατι
προµηθευτές και επαναδιαπραγµατεύονται τιµολόγια,

— η εξέλιξη των τιµών, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών προµή-
θειας, σε σχέση µε το βαθµό ανοίγµατος των αγορών,

— κατά πόσον υπάρχει ουσιαστική και χωρίς διακρίσεις πρό-
σβαση τρίτων στην αποθήκευση αερίου, όταν είναι αναγκαία
από τεχνική και/ή οικονοµική άποψη για την παροχή αποτελε-
σµατικής πρόσβασης στο δίκτυο,

— η αποκτηθείσα εµπειρία κατά την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας, όσον αφορά την ουσιαστική ανεξαρτησία των διαχει-
ριστών 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 διαχω-
ρισµό.

Οσάκις ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και το Συµβούλιο προτάσεις, µε στόχο κυρίως την εξασφά-
λιση υψηλών προδιαγραφών παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.

L 176/74 15.7.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



Οσάκις ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπα-
ϊκό 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

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 εφαρ-
µογή της εν λόγω οδηγίας. Οι παραποµπές στην καταργηθείσα
οδηγία νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία και θα πρέ-
πει να διαβάζονται βάσει του πίνακα αντιστοιχιών του παραρτή-
µατος Β.

Άρθρο 33

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. Ενη-
µερώνουν 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 ανα-
φορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της ανα-
φοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

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.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

15.7.2003 L 176/75Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



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 Ευρω-
παϊκού 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 παρέ-
χονται 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 ειδοποι-
ούν 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 προ-
ϋποθέσεις 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 προ-
στατεύονται 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 διαδι-
κασίες 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 Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 2 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 3 Άρθρο 3 Υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασία των πελα-
τών

Άρθρο 4 Άρθρο 4 ∆ιαδικασία χορήγησης αδειών

— Άρθρο 5 Παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασµού

Άρθρο 5 Άρθρο 6 Τεχνικοί κανόνες

Άρθρο 6 Άρθρο 7 ∆ιορισµός διαχειριστών δικτύων

Άρθρο 7 Άρθρο 8 Καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων

— Άρθρο 9 ∆ιαχωρισµός των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

Άρθρο 8 Άρθρο 10 Εχεµύθεια των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς

Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 11 ∆ιορισµός διαχειριστών δικτύων διανοµής

Άρθρο 10 Άρθρο 12 Καθήκοντα των διαχειριστών δικτύων διανοµής

— Άρθρο 13 ∆ιαχωρισµός των διαχειριστών δικτύων διανοµής

Άρθρο 11 Άρθρο 14 Εχεµύθεια των διαχειριστών δικτύων διανοµής

— Άρθρο 15 ∆ιαχειριστές συνδυασµένων δικτύων µεταφοράς και διανοµής

Άρθρο 12 Άρθρο 16 ∆ικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς

Άρθρο 13 Άρθρο 17 ∆ιαχωρισµός των λογαριασµών

Άρθρο 14-16 Άρθρο 18 Πρόσβαση τρίτων

— Άρθρο 19 Πρόσβαση στην αποθήκευση

Άρθρο 23 Άρθρο 20 Πρόσβαση σε ανάντη δίκτυα αγωγών

Άρθρο 17 Άρθρο 21 Άρνηση πρόσβασης

— Άρθρο 22 Νέα υποδοµή

Άρθρο 18 και 19 Άρθρο 23 Άνοιγµα της αγοράς και αµοιβαιότητα

Άρθρο 20 Άρθρο 24 Απευθείας γραµµές

Άρθρο 21 παράγραφοι 2
και 3 και άρθρο 22

Άρθρο 25 Ρυθµιστικές αρχές

Άρθρο 24 Άρθρο 26 Μέτρα διασφάλισης

Άρθρο 25 Άρθρο 27 Παρεκκλίσεις σχετικές µε δεσµεύσεις υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως
παραλαβής

Άρθρο 26 Άρθρο 28 Αναδυόµενες και αποµονωµένες αγορές

— Άρθρο 29 ∆ιαδικασία επανεξέτασης

— Άρθρο 30 Επιτροπή
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Οδηγία 98/30/ΕΚ Παρούσα οδηγία

Άρθρο 27 και 28 Άρθρο 31 Εκθέσεις

— Άρθρο 32 Κατάργηση

Άρθρο 29 Άρθρο 33 Εφαρµογή

Άρθρο 30 Άρθρο 34 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 31 Άρθρο 35 Αποδέκτες

— Παράρτηµα Α Μέτρα για την προστασία των καταναλωτών
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