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I
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων απαιτεÝται δηµοσÝευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 98/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 22ασ ΙουνÝου 1998
σχετικÀ µε τουσ κοινουσ κανÞνεσ για την εσωτερικη αγορÀ φυσικου αερÝου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Þτι η οδηγÝα 91/296/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 1ησ
Μαιου 1991, για τη διαµετακÞµιση φυσικου αερÝου
µεσω των µεγÀλων δικτυων (4) και η οδηγÝα 90/
377/ΕΟΚ το ΣυµβουλÝου, τησ 29ησ ΙουνÝου 1990,
σχετικÀ µε µια κοινοτικη διαδικασÝα για τη διαφÀνεια των τιµων αερÝου και ηλεκτρικησ ενεργειασ για
τον τελικÞ βιοµηχανικÞ καταναλωτη (5), συνιστουν
µια πρωτη φÀση για την ολοκληρωση τησ εσωτερικησ αγορÀσ στον τοµεα του φυσικου αερÝου¯

(5)

Þτι εÝναι πλεον αναγκαÝο να ληφθουν περαιτερω
µετρα για τη δηµιουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ
φυσικου αερÝου¯

(6)

Þτι διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ δεν θα πρεπει
να επηρεÀζουν την πληρη εφαρµογη τησ συνθηκησ,
και ιδÝωσ τισ διατÀξεισ σχετικÀ µε την ελευθερη
διακÝνηση εµπορευµÀτων µεσα στην εσωτερικη αγορÀ και τουσ κανÞνεσ ανταγωνισµου, και δεν θÝγουν
τισ εξουσÝεσ τησ Επιτροπησ δυνÀµει τησ συνθηκησ¯

(7)

Þτι η εσωτερικη αγορÀ φυσικου αερÝου πρεπει να
δηµιουργηθεÝ σταδιακÀ, προκειµενου η βιοµηχανÝα
να εÝναι σε θεση να προσαρµοστεÝ στο νεο τησ
περιβÀλλον κατÀ τρÞπο ευελικτο και ορθολογικÞ
και να ληφθουν υπÞψη οι διαφορετικεσ διαρθρωσεισ
τησ αγορÀσ στα κρÀτη µελη¯

(8)

Þτι η δηµιουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ στον τοµεα
του φυσικου αερÝου θα πρεπει να ευνοεÝ τη διασυνδεση και τη διαλειτουργικÞτητα των δικτυων, π.χ.
µεσω συµβατων ποιοτικων χαρακτηριστικων του
αερÝου¯

(9)

Þτι πρεπει να θεσπιστουν ορισµενοι κοινοÝ κανÞνεσ
για την οργÀνωση και τη λειτουργÝα του τοµεα του
φυσικου αερÝου¯ Þτι, συµφωνα µε την αρχη τησ
επικουρικÞτητασ, οι κανÞνεσ αυτοÝ συνιστουν απλωσ
πλαÝσιο γενικων αρχων, η λεπτοµερησ εφαρµογη των
οποÝων πρεπει να επαφÝεται στα κρÀτη µελη, ωστε
κÀθε κρÀτοσ µελοσ να µπορεÝ να διατηρεÝ η να

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 57 παρÀγραφοσ 2, το Àρθρο 66 και το
Àρθρο 100 Α,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (2),
ΑποφασÝζοντασ µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 189 Β τησ
συνθηκησ (3),
Εκτιµωντασ:
(1)

(2)

(3)

Þτι, συµφωνα µε το Àρθρο 7 Α τησ συνθηκησ, η
εσωτερικη αγορÀ περιλαµβÀνει ενα χωρο χωρÝσ εσωτερικÀ συνορα, µεσα στον οποÝο εξασφαλÝζεται η
ελευθερη κυκλοφορÝα των εµπορευµÀτων, των προσωπων, των υπηρεσιων και των κεφαλαÝων¯ Þτι εÝναι
σηµαντικÞ να θεσπιστουν µετρα για να συνεχιστεÝ η
ολοκληρωση τησ εσωτερικησ αγορÀσ¯
Þτι, συµφωνα µε το Àρθρο 7 Γ τησ συνθηκησ, πρεπει
να λαµβÀνονται υπÞψη οι διαφορεσ ανÀπτυξησ
ορισµενων οικονοµιων, αλλÀ οι παρεκκλÝσεισ πρεπει
να εχουν προσωρινÞ χαρακτηρα και να επιφερουν
την ελÀχιστη δυνατη διαταραχη στη λειτουργÝα τησ
εσωτερικησ αγορÀσ¯
Þτι η δηµιουργÝα µιασ ανταγωνιστικησ αγορÀσ φυσικου αερÝου εÝναι σηµαντικÞ στοιχεÝο τησ ολοκληρωσησ τησ εσωτερικησ αγορÀσ ενεργειασ¯

(1) ΕΕ C 65 τησ 14.3.1992, σ. 14 και ΕΕ C 123 τησ 4.5.1994,
σ. 26.
(2) ΕΕ C 73 τησ 15.3.1993, σ. 31 και ΕΕ C 195 τησ 18.7.1994,
σ. 82.
(3) Γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 17ησ ΝοεµβρÝου
1993 (ΕΕ C 329 τησ 6.12.1993, σ. 182), κοινη θεση του ΣυµβουλÝου τησ 12ησ ΦεβρουαρÝου 1998 (ΕΕ C 91 τησ 26.3.1998, σ. 46)
και απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου τησ 30ησ ΑπριλÝου 1998 (ΕΕ C 152 τησ 18.5.1998). ΑπÞφαση του ΣυµβουλÝου
τησ 11ησ Μαιου 1998.

(4) ΕΕ L 147 τησ 12.6.1991, σ. 37¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 95/49/ΕΚ (ΕΕ L 233 τησ 30.9.1995,
σ. 86).
(5) ΕΕ L 185 τησ 17.7.1990, σ. 16¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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τουσ δικτυου¯ Þτι οι διατÀξεισ αυτεσ δεν πρεπει να
θÝγουν τουσ σχετικουσ κανÞνεσ τησ εθνικησ νοµοθεσÝασ βÀσει των οποÝων απαιτεÝται Àδεια για την
κατασκευη η λειτουργÝα των σχετικων εγκαταστÀσεων¯ Þτι, ωστÞσο, η απαÝτηση αυτη δεν πρεπει να
οδηγεÝ σε περιορισµÞ του ανταγωνισµου µεταξυ των
επιχειρησεων του τοµεα¯

επιλεγει το καταλληλÞτερο για µια ιδιαÝτερη κατÀσταση καθεστωσ, ιδÝωσ Þσον αφορÀ τισ Àδειεσ και
την εποπτεÝα των συµβÀσεων προµηθειασ¯
(10)

Þτι η εξωθεν προµηθεια φυσικου αερÝου εχει ιδιαÝτερη σηµασÝα για την αγορÀ φυσικου αερÝου απÞ
κρÀτη µελη που εξαρτωνται σηµαντικÀ απÞ τισ εισαγωγεσ¯

(11)

Þτι, κατÀ γενικÞ κανÞνα, οι επιχειρησεισ του τοµεα
του φυσικου αερÝου πρεπει να µπορουν να λειτουργουν χωρÝσ να αντιµετωπÝζουν διακρÝσεισ¯

(12)

Þτι, για ορισµενα κρÀτη µελη, η επιβολη υποχρεωσεων παροχησ υπηρεσÝασ κοινησ ωφελειασ ενδεχεται
να εÝναι αναγκαÝα προκειµενου να εξασφαλιστεÝ η
ασφÀλεια του εφοδιασµου, η προστασÝα των καταναλωτων και η προστασÝα του περιβÀλλοντοσ, στοιχεÝα που κατÀ τη γνωµη αυτων των κρατων µελων
δεν µπορεÝ να εγγυηθεÝ αναγκαστικÀ απÞ µÞνοσ του
ο ελευθεροσ ανταγωνισµÞσ¯
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(18)

Þτι η απÞφαση αριθ. 1254/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκου
ΚοινοβουλÝου και του ΣυµβουλÝου, τησ 5ησ ΙουνÝου
1996, για τον καθορισµÞ συνÞλου προσανατολισµων
σχετικÀ µε τα διευρωπαϊκÀ δÝκτυα στον τοµεα τησ
ενεργειασ (1), Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ την απÞφαση αριθ. 1047/97/ΕΚ, συµβÀλλει στην ανÀπτυξη
ολοκληρωµενων υποδοµων στον τοµεα του φυσικου
αερÝου¯

(19)

Þτι οι τεχνικοÝ κανÞνεσ για τη λειτουργÝα των δικτυων και των απευθεÝασ αγωγων πρεπει να εÝναι
διαφανεÝσ και να διασφαλÝζουν τη διαλειτουργικÞτητα¯

Þτι ο µακροπρÞθεσµοσ προγραµµατισµÞσ µπορεÝ να
αποτελεσει ενα απÞ τα µεσα για την εκπληρωση των
εν λÞγω υποχρεωσεων παροχησ υπηρεσÝασ κοινησ
ωφελειασ, λαµβανοµενησ υπÞψη τησ δυνατÞτητασ να
ζητεÝται πρÞσβαση στο δÝκτυο απÞ τρÝτουσ¯ Þτι τα
κρÀτη µελη µπορουν να παρακολουθουν τισ συµβÀσεισ υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ
οι οποÝεσ συνÀπτονται για να εξασφαλιστεÝ ο εφοδιασµÞσ¯

(20)

Þτι πρεπει να θεσπιστουν βασικοÝ κανÞνεσ για τισ
επιχειρησεισ µεταφορÀσ, αποθηκευσησ και υγροποιηµενου φυσικου αερÝου, καθωσ και για τισ επιχειρησεισ διανοµησ και εφοδιασµου¯

(21)

Þτι πρεπει να προβλεφθεÝ η πρÞσβαση των αρµÞδιων αρχων στουσ εσωτερικουσ λογαριασµουσ των
επιχειρησεων, τηρουµενησ δεÞντωσ τησ εµπιστευτικÞτητασ¯

(14)

Þτι το Àρθρο 90 παρÀγραφοσ 1 τησ συνθηκησ υποχρεωνει τα κρÀτη µελη να τηρουν τουσ κανÞνεσ
ανταγωνισµου ωσ προσ τισ δηµÞσιεσ επιχειρησεισ και
τισ επιχειρησεισ στισ οποÝεσ εχουν χορηγηθεÝ ειδικÀ η
αποκλειστικÀ δικαιωµατα¯

(22)

(15)

Þτι το Àρθρο 90 παρÀγραφοσ 2 τησ συνθηκησ ορÝζει
Þτι στουσ εν λÞγω κανÞνεσ υπÞκεινται, υπÞ ορισµενεσ ειδικεσ προυMποθεσεισ, και οι επιχειρησεισ οι επιφορτισµενεσ µε τη διαχεÝριση υπηρεσιων γενικου
οικονοµικου συµφεροντοσ¯ Þτι η εφαρµογη τησ
παρουσασ οδηγÝασ θα επηρεÀσει τισ δραστηριÞτητεσ
των επιχειρησεων αυτων¯ Þτι, Þπωσ αναφερεται στο
Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 3, τα κρÀτη µελη δεν θα
πρεπει, ιδÝωσ, να εφαρµÞζουν το Àρθρο 4 στην
υποδοµη διανοµησ προκειµενου να µην εµποδÝζουν,
νοµικÀ η πραγµατικÀ, την εκπληρωση των υποχρεωσεων γενικου οικονοµικου συµφεροντοσ που επιβÀλλονται στισ επιχειρησεισ αερÝου¯

(16)

Þτι εποµενωσ, Þταν τα κρÀτη µελη επιβÀλλουν υποχρεωσεισ παροχησ υπηρεσÝασ κοινησ ωφελειασ στισ
επιχειρησεισ του τοµεα του φυσικου αερÝου, πρεπει
να τηρουν τουσ οικεÝουσ κανÞνεσ τησ συνθηκησ,
Þπωσ τουσ ερµηνευει το ∆ικαστηριο των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων¯

Þτι οι λογαριασµοÝ Þλων των ολοκληρωµενων επιχειρησεων φυσικου αερÝου θα πρεπει να παρουσιÀζουν
υψηλÞ βαθµÞ διαφÀνειασ¯ Þτι, πρεπει να τηρουνται
χωριστοÝ λογαριασµοÝ για τισ διÀφορεσ δραστηριÞτητεσ Þταν αυτÞ εÝναι απαραÝτητο προκειµενου να
αποφευγονται οι διακρÝσεισ, οι διασταυρουµενεσ επιδοτησεισ και Àλλεσ στρεβλωσεισ του ανταγωνισµου,
λαµβÀνοντασ υπÞψη στισ οικεÝεσ περιπτωσεισ Þτι για
λογιστικουσ λÞγουσ η µεταφορÀ περιλαµβÀνει και
την επαναεριοποÝηση¯ Þτι δεν θα πρεπει να απαιτουνται χωριστοÝ λογαριασµοÝ για νοµικÀ πρÞσωπα
Þπωσ τα χρηµατιστηρια και οι προθεσµιακεσ αγορεσ
χρεογρÀφων, τα οποÝα δεν ασκουν καµÝα απÞ τισ
δραστηριÞτητεσ µιασ επιχεÝρησησ φυσικου αερÝου
εκτÞσ υπÞ αυτην την συναλλακτικη ιδιÞτητα¯ Þτι οι
ολοκληρωµενοι λογαριασµοÝ για την παραγωγη
υδρογονανθρÀκων και συναφεÝσ δραστηριÞτητεσ
µπορουν να υποβÀλλονται ωσ µεροσ τησ υποχρεωτικησ κατÀρτισησ λογαριασµων για δραστηριÞτητεσ
Àλλεσ πλην του φυσικου αερÝου δυνÀµει τησ παρουσασ οδηγÝασ¯ Þτι στισ σχετικεσ πληροφορÝεσ του Àρθρου 23 παρÀγραφοσ 3 θα πρεπει να περιλαµβÀνονται, εφÞσον απαιτεÝται, λογιστικεσ πληροφορÝεσ
σχετικÀ µε τουσ ανÀντη αγωγουσ¯

(23)

Þτι πρεπει να θεσπιστουν βασικÀ κριτηρια και διαδικασÝεσ για τισ Àδειεσ τισ οποÝεσ ενδεχεται να χορηγουν τα κρÀτη µελη για την κατασκευη η τη λειτουργÝα των σχετικων εγκαταστÀσεων του εθνικου

Þτι η πρÞσβαση στο δÝκτυο θα πρεπει να εÝναι
ανοικτη συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα και να

(1) ΕΕ L 161 τησ 29.6.1996, σ. 147¯ απÞφαση Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την απÞφαση αριθ. 1047/97/ΕΚ (ΕΕ L 152 τησ
11.6.1997, σ. 12).

(13)

(17)
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οδηγεÝ σε επαρκεσ και, εÀν χρειÀζεται, συγκρÝσιµο
επÝπεδο ανοÝγµατοσ των αγορων στα διÀφορα κρÀτη
µελη¯ Þτι, ταυτÞχρονα, το Àνοιγµα των αγορων δεν
πρεπει να δηµιουργησει περιττη ανισορροπÝα τησ
κατÀστασησ ανταγωνισµου για τισ επιχειρησεισ διαφορετικων κρατων µελων¯
(24)

Þτι, λÞγω τησ ποικιλÝασ των διαρθρωσεων και τησ
ιδιαιτερÞτητασ των δικτυων στα κρÀτη µελη, πρεπει
να προβλεφθουν διαφορετικεσ διαδικασÝεσ πρÞσβασησ στο δÝκτυο οι οποÝεσ να λειτουργουν συµφωνα
µε αντικειµενικÀ, διαφανη και αµερÞληπτα κριτηρια¯

(25)

Þτι, προκειµενου να επιτευχθεÝ η δηµιουργÝα ανταγωνιστικησ αγορÀσ στον τοµεα του φυσικου αερÝου,
θα πρεπει να προβλεφθεÝ πρÞσβαση στα προσ τα
ανÀντη δÝκτυα αγωγων¯ Þτι απαιτεÝται ιδιαÝτερη
µεταχεÝριση Þσον αφορÀ την εν λÞγω πρÞσβαση στα
προσ τα ανÀντη δÝκτυα αγωγων, εχοντασ ιδÝωσ υπÞψη τα ειδικÀ οικονοµικÀ, τεχνικÀ και λειτουργικÀ
χαρακτηριστικÀ των δικτυων αυτων¯ Þτι η παρουσα
οδηγÝα ουδÞλωσ θÝγει τουσ εθνικουσ φορολογικουσ
κανÞνεσ¯

(26)

Þτι πρεπει να υπÀρχει διÀταξη σχετικÀ µε την εγκριση τησ κατασκευησ και τη χρησιµοποÝηση απευθεÝασ
αγωγων¯

(27)

το χρÞνο και το πεδÝο εφαρµογησ τουσ και να
χορηγουνται κατÀ διαφανη τρÞπο, υπÞ την εποπτεÝα
τησ Επιτροπησ¯
(31)

Þτι απαιτουνται ειδικεσ διατÀξεισ για αγορεσ και
επενδυσεισ σε Àλλεσ περιοχεσ οι οποÝεσ δεν εχουν
ακÞµη φθÀσει σε ανεπτυγµενο στÀδιο¯ Þτι οι παρεκκλÝσεισ για τισ αγορεσ και περιοχεσ αυτεσ θα πρεπει
να εÝναι περιορισµενεσ Þσον αφορÀ το χρÞνο και το
πεδÝο εφαρµογησ τουσ¯ Þτι, για λÞγουσ διαφÀνειασ
και οµοιοµορφÝασ, η Επιτροπη θα πρεπει να εχει
σηµαντικÞ ρÞλο στη χορηγηση των παρεκκλÝσεων
αυτων¯

(32)

Þτι η παρουσα οδηγÝα συνιστÀ περαιτερω φÀση
φιλελευθεροποÝησησ¯ Þτι εντουτοισ, ακÞµα και µετÀ
την εναρξη εφαρµογησ τησ, θα διατηρηθουν κÀποια
εµπÞδια στισ εµπορικεσ συναλλαγεσ φυσικου αερÝου
µεταξυ των κρατων µελων¯ Þτι, βÀσει τησ αποκτηθεÝσασ πεÝρασ, πρεπει να υποβληθουν προτÀσεισ για τη
βελτÝωση τησ λειτουργÝασ τησ εσωτερικησ αγορÀσ
φυσικου αερÝου¯ Þτι, συνεπωσ, η Επιτροπη πρεπει να
υποβÀλει στο ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και στο
Συµβουλιο εκθεση σχετικÀ µε την εφαρµογη τησ
παρουσασ οδηγÝασ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Þτι πρεπει να προβλεφθουν ρητρεσ διασφÀλισησ και
διαδικασÝεσ επÝλυσησ των διαφορων¯

(28)

Þτι πρεπει να αποφευγεται κÀθε κατÀχρηση δεσπÞζουσασ θεσησ η κÀθε εξοντωτικη συµπεριφορÀ¯

(29)

Þτι, λÞγω του κινδυνου ιδιαÝτερων δυσχερειων κατÀ
την προσαρµογη των δικτυων σε ορισµενα κρÀτη
µελη, πρεπει να προβλεφθουν προσωρινεσ παρεκκλÝσεισ¯

(30)

Þτι οι µακροπρÞθεσµεσ συµβÀσεισ υποχρεωτικησ
αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ αποτελουν πραγµατικÞτητα στην αγορÀ για τη διασφÀλιση του εφοδιασµου των κρατων µελων σε αεριο¯ Þτι, ειδικÞτερα, πρεπει να προβλεφθουν παρεκκλÝσεισ απÞ ορισµενεσ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ για τισ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου που αντιµετωπÝζουν η
ενδεχεται να αντιµετωπÝσουν σοβαρεσ οικονοµικεσ
δυσχερειεσ λÞγω των συµβατικων τουσ δεσµευσεων
υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ¯ Þτι
οι παρεκκλÝσεισ αυτεσ δεν θα πρεπει να υπονοµευουν το στÞχο τησ παρουσασ οδηγÝασ που εÝναι η
φιλελευθεροποÝηση τησ εσωτερικησ αγορÀσ φυσικου
αερÝου¯ Þτι οποιεσδηποτε συµβÀσεισ υποχρεωτικησ
αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ που συνÀπτονται η
ανανεωνονται µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ θα πρεπει να εÝναι προσεκτικÀ συντεταγµενεσ ουτωσ ωστε να µην παρακωλυουν το σηµαντικÞ
Àνοιγµα τησ αγορÀσ¯ Þτι, συνεπωσ, οι παρεκκλÝσεισ
αυτεσ θα πρεπει να εÝναι περιορισµενεσ Þσον αφορÀ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Íρθρο 1
Η παρουσα οδηγÝα θεσπÝζει κοινουσ κανÞνεσ για τη µεταφορÀ, τη διανοµη, την προµηθεια και την αποθηκευση του
φυσικου αερÝου και προσδιορÝζει τουσ Þρουσ σχετικÀ µε
την οργÀνωση και λειτουργÝα του τοµεα του φυσικου
αερÝου, συµπεριλαµβανοµενου του υγροποιηµενου φυσικου αερÝου (ΥΦΑ), την πρÞσβαση στην αγορÀ, την εκµετÀλλευση των δικτυων και τα κριτηρια και τισ διαδικασÝεσ
χορηγησησ αδειων µεταφορÀσ, διανοµησ, προµηθειασ και
αποθηκευσησ φυσικου αερÝου.
Íρθρο 2
Για τουσ σκοπουσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, νοουνται ωσ:
1.

«επιχεÝρηση φυσικου αερÝου»: το φυσικÞ η νοµικÞ
πρÞσωπο που ασκεÝ τουλÀχιστον µÝα απÞ τισ ακÞλουθεσ δραστηριÞτητεσ και εÝναι υπευθυνο για τα εµπορικÀ και τεχνικÀ καθηκοντα η/και τα καθηκοντα συντηρησησ τα σχετικÀ µε τισ δραστηριÞτητεσ αυτεσ: παραγωγη, µεταφορÀ, διανοµη, προµηθεια, αγορÀ η αποθηκευση φυσικου αερÝου, συµπεριλαµβανοµενου του
ΥΦΑ¯ στον ορισµÞ αυτÞ δεν περιλαµβÀνονται οι τελικοÝ πελÀτεσ¯
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«προσ τα ανÀντη δÝκτυο αγωγων»: κÀθε αγωγÞσ η
δÝκτυο αγωγων που λειτουργεÝ η/και κατασκευÀζεται
ωσ µεροσ ενÞσ εργου παραγωγησ πετρελαÝου η φυσικου αερÝου, η χρησιµοποιεÝται για την παροχετευση
φυσικου αερÝου απÞ ενα η περισσÞτερα τετοια εργα
προσ ενα εργοστÀσιο η τερµατικÞ σταθµÞ επεξεργασÝασ η τελικÞ παρÀκτιο σταθµÞ εκφÞρτωσησ¯

3.

«µεταφορÀ»: η µεταφορÀ φυσικου αερÝου µεσω δικτυου αγωγων υψηλησ πÝεσησ πλην δικτυου αγωγων
προσ τα ανÀντη, µε σκοπÞ την παροχη σε πελÀτεσ¯

4.

«επιχεÝρηση µεταφορÀσ»: το φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο που ασκεÝ τη δραστηριÞτητα µεταφορÀσ¯

5.

«διανοµη»: η µεταφορÀ φυσικου αερÝου µεσω τοπικων
η περιφερειακων δικτυων αεριαγωγων µε σκοπÞ την
παρÀδοση του σε πελÀτεσ¯

6.

«επιχεÝρηση διανοµησ»: το φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο
που ασκεÝ τη δραστηριÞτητα διανοµησ¯

7.

«προµηθεια»: η παροχη η/και πωληση φυσικου
αερÝου, συµπεριλαµβανοµενου του ΥΦΑ, σε πελÀτεσ¯

8.

«επιχεÝρηση προµηθειασ»: το φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο που ασκεÝ τη δραστηριÞτητα προµηθειασ¯

9.

«εγκατÀσταση αποθηκευσησ»: η εγκατÀσταση που
χρησιµοποιεÝται για την αποθηκευση φυσικου αερÝου
η οποÝα ανηκει η/και την οποÝα εκµεταλλευεται µια
επιχεÝρηση φυσικου αερÝου, εξαιρουµενου του τµηµατοσ που χρησιµοποιεÝται για δραστηριÞτητεσ παραγωγησ¯

10. «επιχεÝρηση αποθηκευσησ»: το νοµικÞ η φυσικÞ πρÞσωπο που ασκεÝ τη δραστηριÞτητα αποθηκευσησ¯
11. «εγκατÀσταση υγροποιηµενου φυσικου αερÝου»: ο
τερµατικÞσ σταθµÞσ που χρησιµοποιεÝται για την
υγροποÝηση φυσικου αερÝου η την εκφÞρτωση, αποθηκευση και εκ νεου αεριοποÝηση ΥΦΑ¯
12. «δÝκτυο»: τα δÝκτυα µεταφορÀσ η/και διανοµησ η/και
οι εγκαταστÀσεισ ΥΦΑ που ανηκουν σε η/και που τα
εκµεταλλευεται επιχεÝρηση φυσικου αερÝου, συµπεριλαµβανοµενων των εγκαταστÀσεων για την παροχη
βοηθητικων υπηρεσιων, καθωσ και των εγκαταστÀσεων συνδεδεµενων επιχειρησεων που απαιτουνται για
την παροχη πρÞσβασησ στη µεταφορÀ και τη διανοµη¯
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15. «ολοκληρωµενη επιχεÝρηση φυσικου αερÝου»: η επιχεÝρηση που εÝναι κÀθετα η οριζÞντια ολοκληρωµενη¯
16. «κÀθετα ολοκληρωµενη επιχεÝρηση»: η επιχεÝρηση
φυσικου αερÝου που ασκεÝ δυο η περισσÞτερεσ απÞ τισ
δραστηριÞτητεσ παραγωγησ, µεταφορÀσ, διανοµησ,
προµηθειασ η αποθηκευσησ φυσικου αερÝου¯
17. «οριζÞντια ολοκληρωµενη επιχεÝρηση»: η επιχεÝρηση
που ασκεÝ µÝα τουλÀχιστον απÞ τισ δραστηριÞτητεσ
παραγωγησ, µεταφορÀσ, διανοµησ, προµηθειασ η αποθηκευσησ φυσικου αερÝου, και µÝα δραστηριÞτητα
εκτÞσ του τοµεα του φυσικου αερÝου¯
18. «συνδεδεµενη επιχεÝρηση»: οι συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ, κατÀ την εννοια του Àρθρου 41 τησ εβδοµησ
οδηγÝασ 83/349/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 13ησ ΙουνÝου 1983, βÀσει του Àρθρου 54 παρÀγραφοσ 3 στοιχεÝο ζ) τησ συνθηκησ, σχετικÀ µε τουσ ενοποιηµενουσ
λογαριασµουσ (1), η/και οι συγγενεÝσ επιχειρησεισ κατÀ
την εννοια του Àρθρου 33 παρÀγραφοσ 1 τησ Ýδιασ
οδηγÝασ η/και οι επιχειρησεισ που ανηκουν στουσ
Ýδιουσ µετÞχουσ¯
19. «χρηστησ δικτυου»: το φυσικÞ η νοµικÞ πρÞσωπο που
τροφοδοτεÝ το δÝκτυο η τροφοδοτεÝται απÞ αυτÞ¯
20. «πελÀτεσ»: οι πελÀτεσ χονδρικησ η οι τελικοÝ πελÀτεσ
φυσικου αερÝου και επιχειρησεισ φυσικου αερÝου που
αγορÀζουν φυσικÞ αεριο¯
21. «τελικÞσ πελÀτησ»: ο πελÀτησ που αγορÀζει φυσικÞ
αεριο για ιδÝα χρηση¯
22. «πελÀτεσ χονδρικησ»: εφÞσον τα κρÀτη µελη αναγνωρÝζουν την υπαρξη τουσ, τα φυσικÀ η νοµικÀ πρÞσωπα, τα οποÝα αγορÀζουν και πωλουν φυσικÞ αεριο
και τα οποÝα δεν ασκουν τισ δραστηριÞτητεσ µεταφορÀσ η διανοµησ εντÞσ η εκτÞσ του δικτυου στο οποÝο
εÝναι εγκατεστηµενα¯
23. «µακροπρÞθεσµοσ προγραµµατισµÞσ»: ο προγραµµατισµÞσ του εφοδιασµου και τησ µακροπρÞθεσµησ
µεταφορικησ δυναµικÞτητασ των επιχειρησεων φυσικου αερÝου, µε σκοπÞ να ικανοποιεÝται η ζητηση σε
φυσικÞ αεριο του δικτυου, να επιτυγχÀνεται η διαφοροποÝηση των πηγων και να εξασφαλÝζεται ο εφοδιασµÞσ των πελατων¯
24. «αναδυÞµενη αγορÀ»: το κρÀτοσ µελοσ στο οποÝο η
πρωτη εµπορικη προµηθεια τησ πρωτησ µακροχρÞνιασ
συµβασησ του για την προµηθεια φυσικου αερÝου
πραγµατοποιηθηκε εντÞσ των τελευταÝων δεκα ετων¯

13. «διασυνδεδεµενο δÝκτυο»: δÝκτυο αποτελουµενο απÞ
αριθµÞ δικτυων που συνδεονται µεταξυ τουσ¯

25. «ασφÀλεια»: τÞσο η ασφÀλεια τησ προµηθειασ και του
εφοδιασµου Þσο και η τεχνικη ασφÀλεια.

14. «απευθεÝασ αγωγÞσ»: αγωγÞσ φυσικου αερÝου συµπληρωµατικÞσ του διασυνδεδεµενου δικτυου¯

(1) ΕΕ L 193 τησ 18.7.1983, σ. 1¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀξη προσχωρησησ του 1994.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Íρθρο 3
1. Τα κρÀτη µελη, βÀσει τησ θεσµικησ τουσ οργÀνωσησ και
τηρουµενησ τησ αρχησ τησ επικουρικÞτητασ, µεριµνουν
ωστε, µε την επιφυλαξη τησ παραγρÀφου 2, η εκµετÀλλευση των επιχειρησεων φυσικου αερÝου να διενεργεÝται
συµφωνα µε τισ αρχεσ τησ παρουσασ οδηγÝασ, µε σκοπÞ την
επÝτευξη µιασ ανταγωνιστικησ αγορÀσ φυσικου αερÝου, και
δεν εφαρµÞζουν διακρÝσεισ µεταξυ αυτων των επιχειρησεων Þσον αφορÀ τα δικαιωµατα η τισ υποχρεωσεισ τουσ.
2. Τηρωντασ πληρωσ τισ οικεÝεσ διατÀξεισ τησ συνθηκησ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 90, τα κρÀτη µελη µπορουν να επιβÀλλουν στισ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου υποχρεωσεισ παροχησ υπηρεσιων κοινησ ωφελειασ προσ το γενικÞτερο οικονοµικÞ συµφερον, οι οποÝεσ µπορουν να αφορουν την
ασφÀλεια, συµπεριλαµβανοµενησ τησ ασφÀλειασ εφοδιασµου, την τακτικη παροχη, την ποιÞτητα και τισ τιµεσ,
καθωσ και την προστασÝα του περιβÀλλοντοσ. Οι υποχρεωσεισ αυτεσ πρεπει να ορÝζονται σαφωσ, να εÝναι διαφανεÝσ,
αµερÞληπτεσ και ελεγξιµεσ¯ οι εν λÞγω υποχρεωσεισ, καθωσ
και οι ενδεχÞµενεσ αναθεωρησεισ τουσ, δηµοσιευονται και
κοινοποιουνται αµελλητÝ απÞ τα κρÀτη µελη στην Επιτροπη. Ωσ µεσο για την υλοποÝηση των υποχρεωσεων παροχησ
υπηρεσιων κοινησ ωφελειασ Þσον αφορÀ την ασφÀλεια
εφοδιασµου, Þσα κρÀτη µελη το επιθυµουν µπορουν να
εφαρµÞσουν µακροπρÞθεσµο προγραµµατισµÞ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τη δυνατÞτητα τρÝτων να επιδιωξουν πρÞσβαση στο δÝκτυο.
3. Τα κρÀτη µελη µπορουν να µην εφαρµÞσουν τισ διατÀξεισ του Àρθρου 4 Þσον αφορÀ τη διανοµη, εφÞσον η
εφαρµογη τουσ θα παρεµπÞδιζε, απÞ νοµικη η πραγµατικη
Àποψη, την εκπληρωση των υποχρεωσεων που επιβÀλλονται στισ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου προσ το κοινÞ οικονοµικÞ συµφερον, και στο µετρο που η ανÀπτυξη των
συναλλαγων δεν θα επηρεαζÞταν σε βαθµÞ αντÝθετο µε τα
συµφεροντα τησ ΚοινÞτητασ. Τα συµφεροντα τησ ΚοινÞτητασ περιλαµβÀνουν, µεταξυ Àλλων, τον ανταγωνισµÞ Þσον
αφορÀ τουσ επιλεξιµουσ πελÀτεσ συµφωνα µε την παρουσα
οδηγÝα και το Àρθρο 90 τησ συνθηκησ.

Íρθρο 4
1. ΟσÀκισ απαιτεÝται Àδεια (π.χ. ειδικη Àδεια, συναÝνεση,
εκχωρηση, συγκατÀθεση η εγκριση) για την κατασκευη η
την εκµετÀλλευση εγκαταστÀσεων φυσικου αερÝου, τα κρÀτη µελη η η αρµÞδια αρχη την οποÝα ορÝζουν, χορηγουν
Àδειεσ κατασκευησ η/και εκµετÀλλευσησ τετοιων εγκαταστÀσεων, αγωγων και συναφων εξοπλισµων στο εδαφÞσ
τουσ, συµφωνα µε τισ παραγρÀφουσ 2 εωσ 4. Τα κρÀτη
µελη η η υπ’ αυτων οριζοµενη αρµÞδια αρχη δυνανται
επÝσησ να χορηγουν Àδειεσ στην Ýδια βÀση για την προµηθεια φυσικου αερÝου, µεταξυ Àλλων και σε πελÀτεσ χονδρικησ.
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2. Ùταν εφαρµÞζουν συστηµα χορηγησησ αδειων, τα κρÀτη µελη καθορÝζουν αντικειµενικÀ και αµερÞληπτα κριτηρια τα οποÝα πρεπει να πληροÝ η επιχεÝρηση που ζητÀ
Àδεια κατασκευησ η/και εκµετÀλλευσησ εγκαταστÀσεων
φυσικου αερÝου, η Àδεια προµηθειασ φυσικου αερÝου. Τα
αµερÞληπτα κριτηρια και διαδικασÝεσ για τη χορηγηση
αδειων δηµοσιοποιουνται.
3. Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν την αντικειµενικÞτητα
και την αµεροληψÝα των λÞγων απÞρριψησ µιασ αÝτησησ
για χορηγηση Àδειασ, καθωσ και τη γνωστοποÝηση τουσ
στον αιτουντα. Οι λÞγοι απÞρριψησ διαβιβÀζονται στην
Επιτροπη προσ ενηµερωση τησ. Τα κρÀτη µελη θεσπÝζουν
διαδικασÝα που παρεχει στον αιτουντα τη δυνατÞτητα
προσφυγησ κατÀ τησ απÞρριψησ τησ αÝτησησ.
4. Για την ανÀπτυξη νεοεφοδιαζÞµενων περιοχων και για
την εν γενει αποτελεσµατικη λειτουργÝα, µε την επιφυλαξη
του Àρθρου 20, τα κρÀτη µελη δυνανται να αρνουνται τη
χορηγηση και Àλλησ Àδειασ για κατασκευη και εκµετÀλλευση δικτυων αγωγων διανοµησ σε οποιαδηποτε συγκεκριµενη περιοχη εφÞσον εχουν ηδη κατασκευασθεÝ η προβλεπεται να κατασκευασθουν εκεÝ τετοια δÝκτυα αγωγων και
εφÞσον η υπÀρχουσα προβλεπÞµενη µεταφορικη δυναµικÞτησ δεν εχει κορεσθεÝ.

Íρθρο 5
Τα κρÀτη µελη µεριµνουν για την εκπÞνηση και τη δηµοσÝευση τεχνικων κανÞνων που ορÝζουν τισ ελÀχιστεσ απαιτησεισ τεχνικου σχεδιασµου και λειτουργÝασ για τη συνδεση
µε το δÝκτυο εγκαταστÀσεων ΥΦΑ, εγκαταστÀσεων αποθηκευσησ, Àλλων δικτυων µεταφορÀσ η διανοµησ και απευθεÝασ αγωγων. Οι κανÞνεσ αυτοÝ πρεπει να εξασφαλÝζουν
τη διαλειτουργικÞτητα των δικτυων και να εÝναι αντικειµενικοÝ και αµερÞληπτοι. Κοινοποιουνται στην Επιτροπη,
συµφωνα µε το Àρθρο 8 τησ οδηγÝασ 83/189/ΕΟΚ του
ΣυµβουλÝου, τησ 28ησ ΜαρτÝου 1983, περÝ του καθορισµου
τησ διαδικασÝασ για την παροχη πληροφοριων στον τοµεα
των τεχνικων προτυπων και κανÞνων (1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Íρθρο 6
Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα ωστε οι
επιχειρησεισ µεταφορÀσ, αποθηκευσησ και ΥΦΑ να τηρουν
τα Àρθρα 7 και 8.
(1) ΕΕ L 109 τησ 26.4.1983, σ. 8¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 96/139/ΕΚ (ΕΕ L 32 τησ 10.2.1996,
σ. 31).
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Íρθρο 7

Íρθρο 10

1. Η επιχεÝρηση µεταφορÀσ, αποθηκευσησ η/και ΥΦΑ
εκµεταλλευεται, συντηρεÝ και αναπτυσσει, υπÞ οικονοµικωσ
αποδεκτεσ συνθηκεσ, ασφαλεÝσ, αξιÞπιστεσ και αποτελεσµατικεσ εγκαταστÀσεισ µεταφορÀσ, αποθηκευσησ και
υγροποιηµενου φυσικου αερÝου, λαµβÀνοντασ τη δεουσα
µεριµνα για το περιβÀλλον.

1. ΚÀθε επιχεÝρηση διανοµησ εκµεταλλευεται, συντηρεÝ
και αναπτυσσει υπÞ οικονοµικωσ αποδεκτεσ συνθηκεσ ενα
ασφαλεσ, αξιÞπιστο και αποτελεσµατικÞ δÝκτυο, λαµβÀνοντασ τη δεουσα µεριµνα για το περιβÀλλον.

2. Σε κÀθε περÝπτωση, η επιχεÝρηση µεταφορÀσ, αποθηκευσησ η/και ΥΦΑ οφεÝλει να αποφευγει κÀθε διÀκριση
µεταξυ των χρηστων του δικτυου η των κατηγοριων χρηστων του δικτυου, ιδÝωσ υπερ των συνδεδεµενων τησ επιχειρησεων.
3. Η επιχεÝρηση µεταφορÀσ, αποθηκευσησ η/και και υγροποιηµενου φυσικου αερÝου παρεχει σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση µεταφορÀσ, σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση αποθηκευσησ
η/και σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση διανοµησ επαρκεÝσ πληροφορÝεσ προκειµενου να εξασφαλÝζεται Þτι η µεταφορÀ και
η αποθηκευση του φυσικου αερÝου θα µπορεÝ να πραγµατοποιεÝται κατÀ τρÞπο συµβατÞ µε την ασφαλη και αποτελεσµατικη λειτουργÝα του διασυνδεδεµενου δικτυου.

2. Εν πÀση περιπτωσει, η επιχεÝρηση διανοµησ οφεÝλει να
αποφευγει κÀθε διÀκριση µεταξυ χρηστων η κατηγοριων
χρηστων του δικτυου, ιδÝωσ υπερ των συνδεδεµενων τησ
επιχειρησεων.
3. ΚÀθε επιχεÝρηση διανοµησ παρεχει σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση διανοµησ η/και σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση µεταφορÀσ
η/και σε κÀθε Àλλη επιχεÝρηση αποθηκευσησ, επαρκεÝσ
πληροφορÝεσ προκειµενου να εξασφαλÝζεται Þτι η µεταφορÀ του αερÝου θα διενεργεÝται κατÀ τρÞπο συµβατÞ µε την
ασφαλη και αποτελεσµατικη λειτουργÝα του διασυνδεδεµενου δικτυου.
Íρθρο 11

Íρθρο 8

1. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 12 η οποιασδηποτε
Àλλησ νοµικησ υποχρεωσησ για κοινοποÝηση πληροφοριων,
η επιχεÝρηση διανοµησ τηρεÝ το απÞρρητο των εµπορικωσ
ευαÝσθητων πληροφοριων οι οποÝεσ περιεχονται σε γνωση
τησ κατÀ την εκτελεση των εργασιων τησ.

1. Με την επιφυλαξη του Àρθρου 12 η οποιασδηποτε
Àλλησ νοµικησ υποχρεωσησ για κοινοποÝηση πληροφοριων,
η επιχεÝρηση µεταφορÀσ, αποθηκευσησ η/και ΥΦΑ τηρεÝ το
απÞρρητο των εµπορικωσ ευαÝσθητων πληροφοριων οι
οποÝεσ περιερχονται σε γνωση τησ κατÀ την εκτελεση των
εργασιων τησ.

2. ΚατÀ την αγορÀ η την πωληση φυσικου αερÝου απÞ
επιχειρησεισ διανοµησ η απÞ συνδεδεµενεσ επιχειρησεισ, οι
επιχειρησεισ διανοµησ δεν καταχρωνται των εµπορικωσ
ευαÝσθητων πληροφοριων που λαµβÀνουν απÞ τρÝτουσ
κατÀ την παροχη η τη διαπραγµÀτευση παροχησ πρÞσβασησ στο δÝκτυο.

2. ΚατÀ την αγορÀ η την πωληση φυσικου αερÝου απÞ την
επιχεÝρηση µεταφορÀσ η απÞ συνδεδεµενη επιχεÝρηση, οι
επιχειρησεισ µεταφορÀσ δεν καταχρωνται των εµπορικωσ
ευαÝσθητων πληροφοριων που λαµβÀνουν απÞ τρÝτουσ
κατÀ την παροχη η τη διαπραγµÀτευση παροχησ πρÞσβασησ στο δÝκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Íρθρο 9
1. Τα κρÀτη µελη µεριµνουν ωστε οι επιχειρησεισ διανοµησ
να ενεργουν συµφωνα µε τα Àρθρα 10 και 11.
2. Τα κρÀτη µελη µπορουν να υποχρεωσουν τισ επιχειρησεισ διανοµησ η/και τισ επιχειρησεισ προµηθειασ να εφοδιÀζουν πελÀτεσ ευρισκοµενουσ σε µια δεδοµενη ζωνη η
ορισµενη κατηγορÝα η και τα δυο. Το τιµολÞγιο αυτων των
προµηθειων µπορεÝ να ρυθµισθεÝ προκειµενου, για παρÀδειγµα, να διασφαλÝζεται η Ýση µεταχεÝριση των συγκεκριµενων πελατων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Íρθρο 12
Τα κρÀτη µελη, η κÀθε οριζοµενη υπ’ αυτων αρµÞδια
αρχη, συµπεριλαµβανοµενων των αρµÞδιων για την
επÝλυση των διαφορων αρχων κατ’ Àρθρο 21 παρÀγραφοσ
2 και Àρθρο 23 παρÀγραφοσ 3, εχουν δικαÝωµα πρÞσβασησ
στουσ λογαριασµουσ των επιχειρησεων φυσικου αερÝου
κατ’ Àρθρο 13, τουσ οποÝουσ χρειÀζεται να ελεγξουν κατÀ
την εκτελεση των καθηκÞντων τουσ. Τα κρÀτη µελη και η
οριζÞµενη υπ’ αυτων αρµÞδια αρχη, συµπεριλαµβανοµενων των αρµÞδιων για την επÝλυση των διαφορων αρχων,
διαφυλÀσσουν το απÞρρητο των εµπορικωσ ευαÝσθητων
πληροφοριων. Τα κρÀτη µελη µπορουν να θεσπÝζουν εξαιρεσεισ απÞ την αρχη τησ εµπιστευτικÞτητασ εφÞσον τουτο
εÝναι αναγκαÝο για την εκτελεση των καθηκÞντων τουσ.
Íρθρο 13
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα για να
εξασφαλÝσουν Þτι οι λογαριασµοÝ των επιχειρησεων φυσικου αερÝου θα τηρουνται συµφωνα µε τισ παραγρÀφουσ 2
εωσ 5 του παρÞντοσ Àρθρου.
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2. ΑνεξÀρτητα απÞ το ιδιοκτησιακÞ τουσ καθεστωσ η τη
νοµικη µορφη τουσ, οι επιχειρησεισ φυσικου αερÝου καταρτÝζουν, υποβÀλλουν προσ ελεγχο και δηµοσιευουν τουσ
ετησιουσ λογαριασµουσ τουσ συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ του
εθνικου δικαÝου περÝ ετησÝων λογαριασµων των κεφαλαιουχικων εταιρειων οι οποÝοι εχουν θεσπισθεÝ µε την τεταρτη οδηγÝα 78/660/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 25ησ ΙουλÝου
1978, βασιζÞµενη στο Àρθρο 54 παρÀγραφοσ 3 στοιχεÝο ζ)
τησ συνθηκησ περÝ των ετησÝων λογαριασµων εταιρειων
ορισµενων µορφων (1).

Οι επιχειρησεισ που δεν υποχρεουνται απÞ το νÞµο να
δηµοσιευουν τουσ ετησιουσ λογαριασµουσ τουσ οφεÝλουν
να τηρουν στην εδρα τουσ αντÝγραφα στη διÀθεση του
κοινου.

3. Οι ολοκληρωµενεσ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου τηρουν,
στα εσωτερικÀ λογιστικÀ τουσ, χωριστουσ λογαριασµουσ
για τισ δραστηριÞτητεσ µεταφορÀσ, διανοµησ και αποθηκευσησ φυσικου αερÝου, και, ανÀλογα µε την περÝπτωση,
ενοποιηµενουσ λογαριασµουσ για τισ δραστηριÞτητεσ εκτÞσ
του τοµεα του φυσικου αερÝου, Þπωσ ακριβωσ θα επρατταν
εÀν οι εν λÞγω δραστηριÞτητεσ ασκουνταν απÞ διαφορετικεσ επιχειρησεισ, προκειµενου να αποφευγονται οι διακρÝσεισ, οι διασταυρουµενεσ επιδοτησεισ και οι στρεβλωσεισ
του ανταγωνισµου. Οι εσωτερικοÝ αυτοÝ λογαριασµοÝ περιλαµβÀνουν ισολογισµÞ και λογαριασµÞ αποτελεσµÀτων
χρησεωσ για κÀθε δραστηριÞτητα.

Ùπου εφαρµÞζεται το Àρθρο 16 και η πρÞσβαση στο
δÝκτυο βασÝζεται σε ενιαÝα επιβÀρυνση τÞσο για τη µεταφορÀ Þσο και για τη διανοµη, οι λογαριασµοÝ µεταφορÀσ
και διανοµησ εÝναι δυνατÞν να συνδυÀζονται.

4. Οι επιχειρησεισ διευκρινÝζουν, στα εσωτερικÀ τουσ
λογιστικÀ, τουσ κανÞνεσ κατανοµησ του ενεργητικου και
παθητικου και των δαπανων και εσÞδων, καθωσ και τουσ
κανÞνεσ απÞσβεσησ, µε την επιφυλαξη των εφαρµοζοµενων
σε εθνικÞ επÝπεδο κανÞνων περÝ λογιστικησ, τουσ οποÝουσ
εφαρµÞζουν για την κατÀρτιση των χωριστων λογαριασµων που αναφερονται στην παρÀγραφο 3. Οι κανÞνεσ
αυτοÝ µπορουν να τροποποιουνται µÞνο σε εξαιρετικεσ
περιπτωσεισ. Οι τροποποιησεισ πρεπει να επισηµαÝνονται
και να αιτιολογουνται δεÞντωσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Íρθρο 14
Για την οργÀνωση τησ πρÞσβασησ στο δÝκτυο, τα κρÀτη
µελη µπορουν να επιλεξουν µÝα η και τισ δυο διαδικασÝεσ
των Àρθρων 15 και 16. Η διαχεÝριση αυτων των διαδικασιων γÝνεται συµφωνα µε αντικειµενικÀ, διαφανη και αµερÞληπτα κριτηρια.
Íρθρο 15
1. Στην περÝπτωση πρÞσβασησ στο δÝκτυο κατÞπιν διαπραγµατευσεων, τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα
µετρα ωστε οι επιχειρησεισ φυσικου αερÝου και οι επιλεξιµοι πελÀτεσ, εντÞσ και εκτÞσ του εδÀφουσ που καλυπτεται
απÞ το διασυνδεδεµενο δÝκτυο, να εÝναι σε θεση να διαπραγµατευονται την πρÞσβαση στο δÝκτυο ωστε να συνÀπτουν µεταξυ τουσ συµβÀσεισ προµηθειων βÀσει εθελοντικων εµπορικων συµφωνιων. Τα µερη οφεÝλουν να διαπραγµατευονται καλοπÝστωσ την πρÞσβαση στο δÝκτυο.
2. Οι συµβÀσεισ για την πρÞσβαση στο δÝκτυο αποτελουν
αντικεÝµενο διαπραγµÀτευσησ µε τισ εκÀστοτε επιχειρησεισ
φυσικου αερÝου. Τα κρÀτη µελη απαιτουν απÞ τισ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου να δηµοσιευουν τουσ κυριουσ εµπορικουσ Þρουσ χρησησ του δικτυου εντÞσ του πρωτου ετουσ
µετÀ την εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ και εν συνεχεÝα
κÀθε χρÞνο.
Íρθρο 16
Τα κρÀτη µελη τα οποÝα επιλεγουν διαδικασÝα ρυθµιζÞµενησ πρÞσβασησ στο δÝκτυο λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα
ωστε να παρεχουν στισ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου και
στουσ επιλεξιµουσ πελÀτεσ εντÞσ και εκτÞσ του εδÀφουσ
που καλυπτεται απÞ το διασυνδεδεµενο δÝκτυο, δικαÝωµα
πρÞσβασησ στο δÝκτυο, βÀσει δηµοσιευÞµενων τιµολογÝων
η/και Àλλων Þρων και υποχρεωσεων χρησησ του δικτυου
αυτου. ΑυτÞ το δικαÝωµα πρÞσβασησ των επιλεξιµων πελατων µπορεÝ να εξασφαλÝζεται δÝδοντÀσ τουσ τη δυνατÞτητα
να συνÀπτουν συµβÀσεισ προµηθειασ µε ανταγωνιστικεσ
επιχειρησεισ φυσικου αερÝου διαφορετικεσ απÞ τον ιδιοκτητη η/και το φορεα εκµετÀλλευσησ του δικτυου η µια συνδεδεµενη επιχεÝρηση.
Íρθρο 17

5. Οι ετησιοι λογαριασµοÝ παραθετουν, σε παρÀρτηµα, τισ
σηµαντικεσ πρÀξεισ που εχουν πραγµατοποιηθεÝ µε συγγενικεσ επιχειρησεισ.

(1) ΕΕ L 222 τησ 14.8.1978, σ. 11¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 94/8/ΕΚ (ΕΕ L 82 τησ 25.3.1994,
σ. 33).

1. Οι επιχειρησεισ φυσικου αερÝου µπορουν να απαγορευσουν την πρÞσβαση στο δÝκτυο λÞγω ελλειψησ χωρητικÞτητασ, η Þταν η πρÞσβαση στο δÝκτυο θα τισ εµπÞδιζε να
εκπληρωσουν τισ υποχρεωσεισ παροχησ υπηρεσιων κοινησ
ωφελεÝασ που αναφερονται στο Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 2,
και οι οποÝεσ τουσ εχουν ανατεθεÝ η λÞγω σοβαρων οικονοµικων και χρηµατοπιστωτικων δυσχερειων στο πλαÝσιο
συµβÀσεων υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ, λαµβÀνοντασ υπÞψη τα κριτηρια και τισ διαδικασÝεσ
του Àρθρου 25 και την εναλλακτικη λυση που επιλεγει το
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κρÀτοσ µελοσ συµφωνα µε την παρÀγραφο 1 του ιδÝου
Àρθρου. Η απαγÞρευση αιτιολογεÝται δεÞντωσ.
2. Τα κρÀτη µελη δυνανται να λÀβουν τα αναγκαÝα µετρα
προκειµενου να εξασφαλÝσουν Þτι η επιχεÝρηση φυσικου
αερÝου που απαγορευει την πρÞσβαση στο δÝκτυο λÞγω
ελλειψησ χωρητικÞτητασ η λÞγω ελλειψησ διασυνδεσησ θα
προβεÝ στισ αναγκαÝεσ βελτιωσεισ, Þταν αυτÞ εÝναι οικονοµικωσ εφικτÞ η Þταν ενασ δυνητικÞσ πελÀτησ εÝναι διατεθειµενοσ να πληρωσει γι’ αυτεσ. Σε περιπτωσεισ κατÀ τισ
οποÝεσ τα κρÀτη µελη εφαρµÞζουν την παρÀγραφο 4 του
Àρθρου 4, τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα µετρα αυτÀ.
Íρθρο 18
1. Τα κρÀτη µελη ορÝζουν τουσ επιλεξιµουσ πελÀτεσ, δηλαδη τουσ εντÞσ του εδÀφουσ τουσ πελÀτεσ, οι οποÝοι εχουν
τη νοµικη ικανÞτητα να συνÀπτουν συµβÀσεισ στον τοµεα
του φυσικου αερÝου η να αγορÀζουν φυσικÞ αεριο συµφωνα µε τα Àρθρα 15 και 16. Ùλοι οι πελÀτεσ που αναφερονται στην παρÀγραφο 2 του παρÞντοσ Àρθρου πρεπει να
ανηκουν στην κατηγορÝα αυτη.
2. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα για να
εξασφαλÝσουν Þτι τουλÀχιστον οι ακÞλουθοι πελÀτεσ θα
ορισθουν ωσ επιλεξιµοι:
— οι επιχειρησεισ οι οποÝεσ χρησιµοποιουν φυσικÞ αεριο
για την παραγωγη ηλεκτρικησ ενεργειασ, ανεξÀρτητα
απÞ το επÝπεδο ετησιασ κατανÀλωσησ τουσ¯ προκειµενου Þµωσ να διασφαλÝσουν την ισορροπÝα τησ αγορÀσ
ηλεκτρικησ ενεργειασ, τα κρÀτη µελη δυνανται να
καθορÝσουν Þριο, το οποÝο δεν θα υπερβαÝνει το επÝπεδο που προβλεπεται για τουσ Àλλουσ τελικουσ πελÀτεσ,
για την επιλεξιµÞτητα των παραγωγων συνδυασµενησ
θερµÞτητασ και ηλεκτρικησ ενεργειασ. Τα Þρια αυτÀ
κοινοποιουνται στην Επιτροπη,
— Àλλοι τελικοÝ πελÀτεσ που καταναλωνουν Àνω των 25
εκατοµµυρÝων κυβικων µετρων φυσικου αερÝου ετησÝωσ ανÀ τÞπο κατανÀλωσησ.
3. Τα κρÀτη µελη µεριµνουν ωστε ο ορισµÞσ των επιλεξιµων πελατων που αναφερονται στην παρÀγραφο 1 να
οδηγησει σε Àνοιγµα τησ αγορÀσ Ýσο τουλÀχιστον προσ
20% τησ συνολικησ ετησιασ κατανÀλωσησ στην εθνικη
αγορÀ φυσικου αερÝου.
4. Το αναφερÞµενο στην παρÀγραφο 3 ποσοστÞ αυξÀνεται στο 28% τησ συνολικησ ετησιασ κατανÀλωσησ στην
εθνικη αγορÀ φυσικου αερÝου πεντε ετη µετÀ την εναρξη
ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ και στο 33 % αυτησ δεκα ετη
µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ.
5. ΕÀν ο ορισµÞσ των επιλεξιµων πελατων, Þπωσ αναφερεται στην παρÀγραφο 1, επιφερει Àνοιγµα τησ αγορÀσ
µεγαλυτερο του 30 % τησ συνολικησ ετησιασ κατανÀλωσησ
στην εθνικη αγορÀ φυσικου αερÝου, το ενδιαφερÞµενο
κρÀτοσ µελοσ δυναται να τροποποιησει τον ορισµÞ ωστε το
Àνοιγµα να µειωθεÝ σε επÝπεδο Þχι χαµηλÞτερο του 30 %
τησ συνολικησ ετησιασ κατανÀλωσησ στην εθνικη αγορÀ
φυσικου αερÝου. Τα κρÀτη µελη τροποποιουν τον ορισµÞ
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κατÀ τρÞπο ισορροπηµενο, που να µη συνεπÀγεται συγκεκριµενα µειονεκτηµατα για ορισµενουσ τυπουσ η κατηγορÝεσ επιλεξιµων πελατων, αλλÀ που να λαµβÀνει υπÞψη τισ
υφιστÀµενεσ διαρθρωσεισ τησ αγορÀσ.

6. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα ακÞλουθα µετρα ωστε το
Àνοιγµα τησ αγορÀσ τουσ στον τοµεα του φυσικου αερÝου
να αυξÀνεται προοδευτικÀ επÝ διÀστηµα δεκα ετων:
— το κατωτατο Þριο που ορÝζεται στην παρÀγραφο 2
δευτερο εδÀφιο για τουσ επιλεξιµουσ πελÀτεσ, εκτÞσ
των επιχειρησεων που χρησιµοποιουν φυσικÞ αεριο για
την παραγωγη ηλεκτρικησ ενεργειασ, µειωνεται σε 15
εκατοµµυρια κυβικÀ µετρα ετησÝωσ ανÀ τÞπο κατανÀλωσησ πεντε ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, και σε 5 εκατοµµυρια κυβικÀ µετρα ετησÝωσ
ανÀ τÞπο κατανÀλωσησ δεκα ετη µετα την εναρξη
ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ,
— το ποσοστÞ που αναφερεται στην παρÀγραφο 5 αυξÀνεται σε 38 % τησ συνολικησ ετησιασ κατανÀλωσησ στην
εθνικη αγορÀ φυσικου αερÝου πεντε ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ και σε 43 % δεκα ετη
µετα την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.

7. Ùσον αφορÀ τισ αναδυÞµενεσ αγορεσ, το βαθµιαÝο
Àνοιγµα τησ αγορÀσ που προβλεπεται απÞ το παρÞν Àρθρο
αρχÝζει να εφαρµÞζεται απÞ τη ληξη τησ παρεκκλισησ κατ’
Àρθρο 26 παρÀγραφοσ 2.

8. Οι επιχειρησεισ διανοµησ, εÀν δεν εχουν ηδη χαρακτηρισθεÝ ωσ επιλεξιµοι πελÀτεσ δυνÀµει τησ παραγρÀφου 1,
εχουν την νοµικη ικανÞτητα να συνÀπτουν συµβÀσεισ για
φυσικÞ αεριο συµφωνα µε τα Àρθρα 15 και 16 για την
ποσÞτητα φυσικου αερÝου την οποÝα καταναλωνουν οι
πελÀτεσ τουσ που εχουν οριστεÝ ωσ επιλεξιµοι εντÞσ του
δικτυου διανοµησ τουσ, προκειµενου να προµηθευουν τουσ
πελÀτεσ αυτουσ.

9. Τα κρÀτη µελη δηµοσιευουν τα κριτηρια για τον καθορισµÞ των επιλεξιµων πελατων οι οποÝοι αναφερονται στην
παρÀγραφο 1 εωσ τισ 31 ΙανουαρÝου εκÀστου ετουσ. Οι
πληροφορÝεσ αυτεσ και κÀθε Àλλη κατÀλληλη πληροφορÝα
που αιτιολογεÝ το Àνοιγµα τησ αγορÀσ συµφωνα µε το
παρÞν Àρθρο, αποστελλονται στην Επιτροπη προσ δηµοσÝευση στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων. Η Επιτροπη δυναται να ζητÀ απÞ κρÀτοσ µελοσ
τροποποÝηση των προδιαγραφων του, εφÞσον αυτεσ παρακωλυουν την ορθη εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ Þσον
αφορÀ την οµαλη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ φυσικου αερÝου. ΕÀν το οικεÝο κρÀτοσ µελοσ δεν συµµορφωθεÝ
εντÞσ τριων µηνων, λαµβÀνεται τελικη απÞφαση συµφωνα
µε τη διαδικασÝα I του Àρθρου 2 τησ απÞφασησ 87/373/
ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 13ησ ΙουλÝου 1987, για τον
καθορισµÞ των Þρων Àσκησησ των εκτελεστικων αρµοδιοτητων που ανατÝθενται στην Επιτροπη (1).
(1) ΕΕ L 197 τησ 18.7.1987, σ. 33.
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Íρθρο 19

Íρθρο 21

1. Προκειµενου να αποφευχθουν ανισορροπÝεσ στο Àνοιγµα των αγορων φυσικου αερÝου κατÀ την περÝοδο που
προβλεπεται στο Àρθρο 28:

1. Τα κρÀτη µελη εξασφαλÝζουν Þτι τα ενδιαφερÞµενα
µερη διαπραγµατευονται την πρÞσβαση στο δÝκτυο καλÞπιστα χωρÝσ να καταχρωνται τη διαπραγµατευτικη τουσ
θεση για να εµποδÝσουν την αÝσια εκβαση των διαπραγµατευσεων.

α) δεν µπορουν να απαγορευθουν οι συµβÀσεισ για την
προµηθεια φυσικου αερÝου δυνÀµει των Àρθρων 15, 16
και 17 µε επιλεξιµο πελÀτη στο δÝκτυο Àλλου κρÀτουσ
µελουσ αν ο πελÀτησ αυτÞσ θεωρεÝται επιλεξιµοσ σε
αµφÞτερα τα συγκεκριµενα δÝκτυα¯
β) αν η διεξαγωγη των συναλλαγων που περιγρÀφονται
στο στοιχεÝο α) δεν γÝνει δεκτη διÞτι ο πελÀτησ εÝναι
επιλεξιµοσ σε ενα µÞνο απÞ τα δυο δÝκτυα, η Επιτροπη
µπορεÝ, λαµβÀνοντασ υπÞψη την κατÀσταση τησ αγορÀσ και το κοινÞ συµφερον, να υποχρεωσει το αρνουµενο µεροσ να εκτελεσει την αιτουµενη προµηθεια
φυσικου αερÝου µετÀ απÞ αÝτηµα του κρÀτουσ µελουσ
στο οποÝο ευρÝσκεται ο επιλεξιµοσ πελÀτησ.
2. Εκ παραλληλου µε τη διαδικασÝα και το χρονοδιÀγραµµα που προβλεπονται στο Àρθρο 28, και πριν απÞ την
πÀροδο του µισου διαστηµατοσ που προβλεπεται στο Ýδιο
Àρθρο, η Επιτροπη επανεξετÀζει την εφαρµογη του στοιχεÝου β) τησ παραγρÀφου 1 του παρÞντοσ Àρθρου βÀσει
των εξελÝξεων τησ αγορÀσ και λαµβÀνοντασ υπÞψη το
κοινÞ συµφερον. ΒÀσει τησ πεÝρασ που εχει αποκτηθεÝ, η
Επιτροπη αξιολογεÝ την κατÀσταση και υποβÀλλει εκθεση
για ενδεχÞµενεσ ανισορροπÝεσ στο Àνοιγµα των αγορων
φυσικου αερÝου Þσον αφορÀ την παρÀγραφο 1 στοιχεÝο
β).

Íρθρο 20
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα αναγκαÝα µετρα ωστε:
— οι εγκατεστηµενεσ στο εδαφÞσ τουσ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου να µπορουν να εφοδιÀζουν µε απευθεÝασ
αγωγÞ τουσ πελÀτεσ που περιγρÀφονται στο Àρθρο 18
τησ παρουσασ οδηγÝασ,
— κÀθε τετοιοσ επιλεξιµοσ πελÀτησ εντÞσ του εδÀφουσ
τουσ να µπορεÝ να εφοδιÀζεται απÞ επιχειρησεισ φυσικου αερÝου µε απευθεÝασ αγωγÞ.
2. Ùταν η κατασκευη η εκµετÀλλευση απευθεÝασ αγωγων
απαιτεÝ Àδεια (π.χ. ειδικη Àδεια, συναÝνεση, εκχωρηση,
συγκατÀθεση η εγκριση), τα κρÀτη µελη η οι υπ’ αυτων
οριζÞµενεσ αρµÞδιεσ αρχεσ καθορÝζουν τα κριτηρια για τη
χορηγηση αδειων κατασκευησ η εκµετÀλλευσησ απευθεÝασ
αγωγων στο εδαφÞσ τουσ. Τα κριτηρια αυτÀ πρεπει να
εÝναι αντικειµενικÀ, διαφανη και αµερÞληπτα.
3. Τα κρÀτη µελη µπορουν να θετουν ωσ προυMπÞθεση για
τη χορηγηση Àδειασ κατασκευησ απευθεÝασ αγωγου εÝτε
την απαγÞρευση πρÞσβασησ στα δÝκτυα βÀσει του Àρθρου
17, εÝτε την κÝνηση διαδικασÝασ επÝλυσησ διαφορων δυνÀµει του Àρθρου 21.

2. Τα κρÀτη µελη ορÝζουν αρµÞδια αρχη, ανεξÀρτητη απÞ
τα συµβαλλÞµενα µερη, για την ταχεÝα επÝλυση διαφορων
περÝ τισ εν λÞγω διαπραγµατευσεισ. Η αρχη αυτη επιλυει
ειδικÞτερα τισ διαφορεσ που αφορουν διαπραγµατευσεισ
και απαγÞρευση πρÞσβασησ εντÞσ του πεδÝου εφαρµογησ
τησ παρουσασ οδηγÝασ. Η αρµÞδια αρχη υποβÀλλει τα
συµπερÀσµατÀ τησ το ταχυτερο η εÀν εÝναι εφικτÞ, εντÞσ
δωδεκα εβδοµÀδων απÞ την ηµεροµηνÝα τησ σχετικησ
προσφυγησ. Η προσφυγη στην αρχη αυτη γÝνεται µε την
επιφυλαξη τησ Àσκησησ των δικαιωµÀτων προσφυγησ
δυνÀµει τησ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ.
3. Σε περÝπτωση διασυνοριακων διαφορων, αρµÞδια για
την επÝλυση τησ διαφορÀσ εÝναι η αρχη επÝλυσησ τησ
διαφορÀσ η οποÝα καλυπτει το δÝκτυο τησ επιχεÝρησησ
φυσικου αερÝου που απαγορευει τη χρησιµοποÝηση του
δικτυου η την πρÞσβαση σ’ αυτÞ. Σε περÝπτωση διασυνοριακων διαφορων Þπου περισσÞτερεσ απÞ µÝα αρχεσ
καλυπτουν το αντÝστοιχο δÝκτυο, οι αρχεσ προβαÝνουν σε
συνεννοησεισ ωστε να εξασφαλÝσουν τη συνεπη εφαρµογη
τησ παρουσασ οδηγÝασ.

Íρθρο 22
Τα κρÀτη µελη δηµιουργουν κατÀλληλουσ και αποτελεσµατικουσ µηχανισµουσ ρυθµισησ, ελεγχου και διαφÀνειασ ωστε να αποφευγεται κÀθε κατÀχρηση δεσπÞζουσασ θεσησ,
κυρÝωσ εισ βÀροσ των καταναλωτων, και κÀθε εξοντωτικη
συµπεριφορÀ. Στουσ µηχανισµουσ αυτουσ λαµβÀνονται
υπÞψη οι διατÀξεισ τησ συνθηκησ και ιδÝωσ το Àρθρο 86.

Íρθρο 23
1. Τα κρÀτη µελη λαµβÀνουν τα απαραÝτητα µετρα ωστε
οι επιχειρησεισ φυσικου αερÝου και οι πελÀτεσ που πρεπει
να εÝναι επιλεξιµοι δυνÀµει του Àρθρου 18 να µπορουν,
Þπου και αν εÝναι εγκατεστηµενοι, να εχουν πρÞσβαση σε
ανÀντη δÝκτυα αγωγων συµπεριλαµβανοµενων των εγκαταστÀσεων παροχησ τεχνικων υπηρεσιων που συνεπÀγεται
η πρÞσβαση αυτη, συµφωνα µε το παρÞν Àρθρο, εκτÞσ απÞ
τα µερη των εν λÞγω δικτυων και εγκαταστÀσεων που
χρησιµοποιουνται για τοπικεσ δραστηριÞτητεσ παραγωγησ
στον τÞπο Þπου παρÀγεται το αεριο. Τα µετρα αυτÀ
κοινοποιουνται στην Επιτροπη συµφωνα µε τισ διατÀξεισ
του Àρθρου 29.
2. Η πρÞσβαση τησ παραγρÀφου 1 παρεχεται Þπωσ ορÝζουν τα κρÀτη µελη συµφωνα µε την κειµενη νοµοθεσÝα.
Τα κρÀτη µελη εφαρµÞζουν τουσ στÞχουσ τησ δÝκαιησ και
ελευθερησ πρÞσβασησ, τησ δηµιουργÝασ ανταγωνιστικησ
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αγορÀσ στον τοµεα του φυσικου αερÝου και τησ αποφυγησ
καταχρησεων κυρÝαρχησ θεσησ λαµβÀνοντασ υπÞψη την
ασφÀλεια και την τακτικÞτητα του ανεφοδιασµου, την
υπαρκτη η εφικτη παραγωγικη ικανÞτητα και την προστασÝα του περιβÀλλοντοσ. ΛαµβÀνονται υπÞψη τα ακÞλουθα:
α) ανÀγκη απαγÞρευσησ τησ πρÞσβασησ σε περÝπτωση
ασυµβατÞτητασ των τεχνικων προδιαγραφων, η οποÝα
δεν µπορεÝ να αντιµετωπιστεÝ ευλÞγωσ¯
β) ανÀγκη αποφυγησ δυσκολιων οι οποÝεσ δεν µπορουν να
αντιµετωπισθουν ευλÞγωσ και θα ζηµÝωναν την αποτελεσµατικη, υφιστÀµενη η µελλοντικη, παραγωγη υδρογονανθρÀκων Þπου συµπεριλαµβÀνονται και τα κοιτÀσµατα οριακησ οικονοµικησ βιωσιµÞτητασ¯
γ) ανÀγκη ικανοποÝησησ των ευλÞγων και δεÞντωσ αποδεδειγµενων αναγκων του ιδιοκτητη η φορεα του ανÀντη
δικτυου αγωγων για τη µεταφορÀ και επεξεργασÝα
αερÝου και των συµφερÞντων Þλων των Àλλων χρηστων
του ανÀντη δικτυου η των σχετικων εγκαταστÀσεων
επεξεργασÝασ και διεκπεραÝωσησ που ενδεχεται να
θÝγονται¯
δ) ανÀγκη εφαρµογησ των νÞµων και διοικητικων τουσ
ρυθµÝσεων, συµφωνα µε το κοινοτικÞ δÝκαιο, για τη
χορηγηση Àδειασ παραγωγησ η ανÀντη αναπτυξιακησ
δραστηριÞτητασ.
3. Τα κρÀτη µελη µεριµνουν για την υπαρξη µηχανισµων
διευθετησησ διαφορων, συµπεριλαµβανοµενησ και µιασ
αρχησ ανεξÀρτητησ απÞ τα µερη η οποÝα θα εχει πρÞσβαση
σε Þλεσ τισ σχετικεσ πληροφορÝεσ για την ταχεÝα επÝλυση
διαφορων περÝ την πρÞσβαση σε ανÀντη δÝκτυα αγωγων,
λαµβÀνοντασ υπÞψη τα κριτηρια τησ παραγρÀφου 2 και
τον αριθµÞ των µερων που µπορεÝ να διαπραγµατευονται
την πρÞσβαση σε τετοια δÝκτυα.
4. Σε περÝπτωση διασυνοριακων διαφορων, εφαρµÞζονται
οι µηχανισµοÝ διευθετησησ του κρÀτουσ µελουσ που εχει
δικαιοδοσÝα στο ανÀντη δÝκτυο αγωγων, το οποÝο απαγορευει την πρÞσβαση. Σε περÝπτωση διασυνοριακων διαφορων Þπου περισσÞτερα απÞ ενα κρÀτη µελη καλυπτουν το
οικεÝο δÝκτυο, τα εν λÞγω κρÀτη µελη συνεννοουνται µε
σκοπÞ τη συνεπη εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Íρθρο 24
1. Σε περÝπτωση αιφνÝδιασ κρÝσησ στην ενεργειακη αγορÀ
η εφÞσον απειλουνται η σωµατικη ακεραιÞτητα η η ασφÀ-

21.7.98

λεια των προσωπων, των µηχανηµÀτων η των εγκαταστÀσεων, η η αρτιÞτητα του δικτυου, ενα κρÀτοσ µελοσ µπορεÝ
να λÀβει προσωρινωσ τα αναγκαÝα µετρα διασφÀλισησ.
2. Τα µετρα αυτÀ πρεπει να προκαλουν τισ ελÀχιστεσ
δυνατεσ διαταραχεσ στη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ
και να µην υπερβαÝνουν την εκταση που εÝναι απολυτωσ
αναγκαÝα για την αντιµετωπιση των αιφνÝδιων δυσχερειων
που εχουν προκυψει.
3. Το ενδιαφερÞµενο κρÀτοσ µελοσ κοινοποιεÝ το ταχυτερο
τα µετρα αυτÀ στα Àλλα κρÀτη µελη και την Επιτροπη, η
οποÝα µπορεÝ να αποφασÝσει Þτι το εν λÞγω κρÀτοσ µελοσ
οφεÝλει να τα τροποποιησει η να τα καταργησει, εφÞσον
προκαλουν στρεβλωσεισ του ανταγωνισµου και διαταρÀσσουν τισ συναλλαγεσ κατÀ τρÞπο ασυµβÝβαστο µε το κοινÞ
συµφερον.

Íρθρο 25
1. ΕÀν µια επιχεÝρηση φυσικου αερÝου αντιµετωπÝζει η
αναµενει να αντιµετωπÝσει σοβαρεσ οικονοµικεσ και χρηµατοπιστωτικεσ δυσχερειεσ λÞγω των δεσµευσεων που εχει
αναλÀβει βÀσει µιασ η περισσÞτερων συµβÀσεων περÝ
υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ φυσικου
αερÝου, µπορεÝ να υποβληθεÝ, στο οικεÝο κρÀτοσ µελοσ η
στην υποδεικνυÞµενη αρµÞδια αρχη, αÝτηση για προσωρινη
παρεκκλιση απÞ το Àρθρο 15 η/και το Àρθρο 16. Κατ’
επιλογη των κρατων µελων, οι αιτησεισ υποβÀλλονται
χωριστÀ για κÀθε περÝπτωση εÝτε πριν εÝτε µετÀ την απαγÞρευση πρÞσβασησ στο δÝκτυο. Τα κρÀτη µελη µπορουν
επÝσησ να παρεχουν στην επιχεÝρηση φυσικου αερÝου τη
δυνατÞτητα υποβολησ αÝτησησ εÝτε πριν εÝτε µετÀ την
απαγÞρευση πρÞσβασησ στο δÝκτυο. Ùταν µια επιχεÝρηση
φυσικου αερÝου απαγορευει την πρÞσβαση, η αÝτηση υποβÀλλεται το ταχυτερο. Οι αιτησεισ συνοδευονται απÞ Þλεσ
τισ χρησιµεσ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τη φυση και την
εκταση του προβληµατοσ και τισ προσπÀθειεσ που καταβÀλλονται απÞ την επιχεÝρηση φυσικου αερÝου για την
επÝλυση του προβληµατοσ.
ΕÀν δεν εχουν ευλογεσ εναλλακτικεσ λυσεισ και λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ διατÀξεισ τησ παραγρÀφου 3, το κρÀτοσ
µελοσ η η ορισθεÝσα αρµÞδια αρχη µπορεÝ να χορηγησει
παρεκκλιση.
2. Το κρÀτοσ µελοσ η η ορισθεÝσα αρµÞδια αρχη κοινοποιεÝ το ταχυτερο στην Επιτροπη την απÞφαση χορηγησησ
παρεκκλισησ και Þλεσ τισ χρησιµεσ πληροφορÝεσ αναφορικÀ
µε την παρεκκλιση. Οι πληροφορÝεσ µπορουν να υποβÀλλονται στην Επιτροπη συνολικÀ, ωστε να τησ επιτρεπουν
να λÀβει τεκµηριωµενη απÞφαση. ΕντÞσ τεσσÀρων εβδοµÀδων απÞ την παραλαβη τησ κοινοποÝησησ αυτησ, η Επιτροπη µπορεÝ να ζητησει απÞ το οικεÝο κρÀτοσ µελοσ η την
ορισθεÝσα αρµÞδια αρχη να τροποποιησει η να αποσυρει
την απÞφαση για τη χορηγηση παρεκκλισησ. ΕÀν το οικεÝο
κρÀτοσ µελοσ η η ορισθεÝσα αρµÞδια αρχη δεν συµµορφω-
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θεÝ µε την αÝτηση αυτη εντÞσ τεσσÀρων εβδοµÀδων, λαµβÀνεται ταχεωσ τελικη απÞφαση µε τη διαδικασÝα I του
Àρθρου 2 τησ απÞφασησ 87/373/ΕΟΚ.
Η Επιτροπη τηρεÝ την εµπιστευτικÞτητα των εµπορικωσ
ευαÝσθητων πληροφοριων.
3. Ùταν λαµβÀνουν απÞφαση για τισ παρεκκλÝσεισ που
αναφερονται στην παρÀγραφο 1, το κρÀτοσ µελοσ, η η υπ’
αυτου οριζοµενη αρµÞδια αρχη και η Επιτροπη λαµβÀνουν
ειδικÞτερα υπÞψη τα ακÞλουθα κριτηρια:
α) την επιδιωκÞµενη επÝτευξη ανταγωνιστικησ αγορÀσ
αερÝου¯
β) την ανÀγκη εκπληρωσησ υποχρεωσεων κοινησ ωφελεÝασ και εγγυησησ τησ ασφÀλειασ του εφοδιασµου¯
γ) τη θεση τησ επιχεÝρησησ φυσικου αερÝου στην αγορÀ
φυσικου αερÝου και την πραγµατικη κατÀσταση του
ανταγωνισµου στην Ýδια αγορÀ¯
δ) τη σοβαρÞτητα των οικονοµικων και χρηµατοπιστωτικων δυσχερειων που αντιµετωπÝζουν οι επιχειρησεισ
φυσικου αερÝου και οι επιχειρησεισ µεταφορÀσ η οι
επιλεξιµοι πελÀτεσ¯
ε) τισ ηµεροµηνÝεσ υπογραφησ και τουσ Þρουσ τησ εν λÞγω
συµβασησ η συµβÀσεων, συµπεριλαµβανοµενου του
κατÀ πÞσον προβλεπουν το ενδεχÞµενο αλλαγησ τησ
αγορÀσ¯
στ) τισ προσπÀθειεσ που καταβÀλλονται για την επÝλυση
του προβληµατοσ¯
ζ) το κατÀ πÞσον, αποδεχÞµενη τισ εν λÞγω δεσµευσεισ
υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ η επιχεÝρηση θα µπορουσε ευλÞγωσ να προβλεψει, λαµβανοµενων υπÞψη των διατÀξεων τησ παρουσασ οδηγÝασ,
Þτι ηταν πιθανÞν να ανακυψουν σοβαρεσ δυσχερειεσ¯
η) το επÝπεδο διασυνδεσησ του δικτυου µε Àλλα δÝκτυα,
και το βαθµÞ διαλειτουργικÞτητÀσ τουσ, και
θ) τισ επιπτωσεισ που θα εχει η χορηγηση παρεκκλισησ επÝ
τησ ορθησ εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ Þσον αφορÀ την οµαλη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ φυσικου αερÝου.
Η απÞφαση σχετικÀ µε αÝτηση παρεκκλισησ που αφορÀ
συµβÀσεισ υποχρεωτικησ αγορÀσ ανεξαρτητωσ παραλαβησ
συναφθεÝσεσ πριν απÞ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, δεν πρεπει να καθιστÀ αδυνατη την εξευρεση
οικονοµικωσ βιωσιµων εναλλακτικων διεξÞδων. Εν πÀση
περιπτωσει, δεν θεωρεÝται Þτι υπÀρχουν σοβαρεσ δυσχερειεσ Þταν οι πωλησεισ φυσικου αερÝου δεν εχουν κατελθει
κÀτω απÞ το εγγυηµενο επÝπεδο ελÀχιστησ ζητησησ, το
οποÝο προβλεπεται στισ συµβÀσεισ υποχρεωτικησ αγορÀσ
ανεξαρτητωσ παραλαβησ η εφÞσον η συγκεκριµενη συµβαση µπορεÝ να προσαρµοσθεÝ η η επιχεÝρηση φυσικου
αερÝου µπορεÝ να βρει εναλλακτικεσ διεξÞδουσ διÀθεσησ.
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4. Οι επιχειρησεισ φυσικου αερÝου, στισ οποÝεσ δεν εχει
χορηγηθεÝ η παρεκκλιση που αναφερεται στην παρÀγραφο
1, δεν απαγορευουν η παυουν να απαγορευουν την πρÞσβαση στο δÝκτυο λÞγω δεσµευσεων υποχρεωτικησ αγορÀσ
ανεξαρτητωσ παραλαβησ τισ οποÝεσ εχουν αναλÀβει µε
συµβαση αγορÀσ φυσικου αερÝου. Τα κρÀτη µελη µεριµνουν για την τηρηση των σχετικων διατÀξεων του κεφαλαÝου VI.
5. Οι τυχÞν παρεκκλÝσεισ που χορηγουνται δυνÀµει των
ωσ Àνω διατÀξεων πρεπει να αιτιολογουνται δεÞντωσ. Η
Επιτροπη δηµοσιευει την απÞφαση στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
6. ΕντÞσ πεντε ετων απÞ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ
οδηγÝασ, η Επιτροπη υποβÀλλει εκθεση ανασκÞπησησ σχετικÀ µε την πεÝρα που αποκτηθηκε απÞ την εφαρµογη του
παρÞντοσ Àρθρου, προκειµενου το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο να µπορεσουν να εξετÀσουν, σε
ευθετο χρÞνο, την ανÀγκη προσαρµογων του παρÞντοσ
Àρθρου.
Íρθρο 26
1. Τα κρÀτη µελη τα οποÝα δεν εÝναι Àµεσα συνδεδεµενα
µε το διασυνδεδεµενο δÝκτυο κÀποιου Àλλου κρÀτουσ
µελουσ και εχουν µÞνο εναν κυριο εξωτερικÞ προµηθευτη,
µπορουν να παρεκκλÝνουν απÞ το Àρθρο 4, το Àρθρο 18
παρÀγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 η/και το Àρθρο 20 τησ
παρουσασ οδηγÝασ. Ο προµηθευτησ που διαθετει µερÝδιο
τησ αγορÀσ µεγαλυτερο του 75% θεωρεÝται κυριοσ προµηθευτησ. Η παρεκκλιση αυτη ληγει αυτοµÀτωσ απÞ τη στιγµη που παυει να ισχυει τουλÀχιστον µÝα απÞ τισ ωσ Àνω
προυMποθεσεισ. Ùλεσ αυτεσ οι παρεκκλÝσεισ κοινοποιουνται
στην Επιτροπη.
2. Îνα κρÀτοσ µελοσ το οποÝο χαρακτηρÝζεται ωσ αναδυÞµενη αγορÀ και λÞγω τησ εφαρµογησ τησ παρουσασ οδηγÝασ θα αντιµετωπιζε ουσιαστικÀ προβληµατα, µη συνδεÞµενα µε τισ συµβατικεσ δεσµευσεισ υποχρεωτικησ αγορÀσ
ανεξαρτητωσ παραλαβησ που αναφερονται στο Àρθρο 25,
µπορεÝ να παρεκκλÝνει απÞ το Àρθρο 4, το Àρθρο 18
παρÀγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 η/και το Àρθρο 20 τησ
παρουσασ οδηγÝασ. Η παρεκκλιση αυτη ληγει αυτοµÀτωσ
µÞλισ το κρÀτοσ µελοσ παυσει να χαρακτηρÝζεται ωσ αναδυÞµενη αγορÀ. Ùλεσ αυτεσ οι παρεκκλÝσεισ κοινοποιουνται στην Επιτροπη.
3. Ùταν η εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ θα δηµιουργουσε ουσιαστικÀ προβληµατα σε µια γεωγραφικÀ περιορισµενη περιοχη κρÀτουσ µελουσ ιδÝωσ Þσον αφορÀ την
ανÀπτυξη τησ µεταφορικησ υποδοµησ και µε σκοπÞ την
ενθÀρρυνση των επενδυσεων, το κρÀτοσ µελοσ µπορεÝ να
υποβÀλει στην Επιτροπη αÝτηση προσωρινησ παρεκκλισησ
απÞ το Àρθρο 4, το Àρθρο 18 παρÀγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6
η/και το Àρθρο 20 για αναπτυξιακεσ ενεργειεσ εντÞσ τησ
περιοχησ αυτησ.
4. Η Επιτροπη µπορεÝ να χορηγησει την παρεκκλιση που
αναφερεται στην παρÀγραφο 3 λαµβÀνοντασ ιδÝωσ υπÞψη
τα ακÞλουθα κριτηρια:
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— την ανÀγκη επενδυσεων σε υποδοµεσ, οι οποÝεσ δεν θα
ηταν οικονοµικÀ εφικτεσ σε συνθηκεσ ανταγωνιστικησ
αγορÀσ,

21.7.98
Íρθρο 28

— το γεωγραφικÞ µεγεθοσ και τα χαρακτηριστικÀ τησ
οικεÝασ περιοχησ η περιφερειασ,

Η Επιτροπη επανεξετÀζει την εφαρµογη τησ παρουσασ
οδηγÝασ και υποβÀλλει εκθεση για την αποκτηθεÝσα πεÝρα
Þσον αφορÀ τη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ φυσικου
αερÝου και την εφαρµογη των αναφερÞµενων στο Àρθρο 3
γενικων κανÞνων προκειµενου να δοθεÝ η δυνατÞτητα στο
ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και στο Συµβουλιο να εξετÀσουν
εν καιρω, βÀσει τησ πεÝρασ αυτησ, τη δυνατÞτητα θεσπισησ
διατÀξεων για την περαιτερω βελτÝωση τησ εσωτερικησ
αγορÀσ φυσικου αερÝου, οι οποÝεσ θα παρÀγουν αποτελεσµα δεκα ετη µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ παρουσασ οδηγÝασ.

— τουσ κοινωνικοοικονοµικουσ και δηµογραφικουσ παρÀγοντεσ.

Íρθρο 29

— το επÝπεδο και τισ προοπτικεσ απÞσβεσησ των απαιτουµενων επενδυσεων,
— το µεγεθοσ και την ωριµÞτητα του δικτυου αερÝου στην
εν λÞγω περιοχη,
— τισ προοπτικεσ τησ οικεÝασ αγορÀσ αερÝου,

Παρεκκλιση µπορεÝ να χορηγεÝται µÞνον εφÞσον δεν υπÀρχει υποδοµη φυσικου αερÝου η εÀν αυτη εχει δηµιουργηθεÝ
εντÞσ των τελευταÝων δεκα ετων. Η προσωρινη παρεκκλιση
δεν µπορεÝ να υπερβεÝ τα δεκα ετη µετÀ την πρωτη προµηθεια φυσικου αερÝου στην περιοχη.
5. Η Επιτροπη ενηµερωνει τα κρÀτη µελη για τισ υποβληθεÝσεσ συµφωνα µε την παρÀγραφο 3 αιτησεισ προτου
λÀβει την απÞφαση συµφωνα µε την παρÀγραφο 4, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ επιταγεσ τησ εµπιστευτικÞτητασ. Η απÞφαση καθωσ και οι παρεκκλÝσεισ που αναφερονται στισ
παραγρÀφουσ 1 και 2 δηµοσιευνονται στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Íρθρο 27
1. ΕντÞσ του πρωτου ετουσ µετÀ την εναρξη ισχυοσ τησ
παρουσασ οδηγÝασ, η Επιτροπη υποβÀλλει στο ÎυρωπαϊκÞ
Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο εκθεση για τισ απαιτησεισ
εναρµÞνισησ που δεν συνδεονται µε τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ. ΕÀν χρειÀζεται, η Επιτροπη συνοδευει την εκθεση µε
τισ προτÀσεισ εναρµÞνισησ που εÝναι αναγκαÝεσ για την
αποτελεσµατικη λειτουργÝα τησ εσωτερικησ αγορÀσ φυσικου αερÝου.
2. Το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο αποφαÝνονται για τισ εν λÞγω προτÀσεισ εντÞσ δυο ετων απÞ την
υποβολη τουσ.

Τα κρÀτη µελη θετουν σε ισχυ τισ αναγκαÝεσ νοµοθετικεσ,
κανονιστικεσ και διοικητικεσ διατÀξεισ για να συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα το αργÞτερο δυο ετη απÞ την
ηµεροµηνÝα που ορÝζεται στο Àρθρο 30. Ενηµερωνουν
αµεσωσ την Επιτροπη σχετικÀ.
Οι διατÀξεισ αυτεσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη,
αναφερονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
τετοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ σχετικÀ µε αυτη την αναφορÀ
θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µελη.
Íρθρο 30
Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την εικοστη ηµερα
απÞ τη δηµοσÝευση τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Íρθρο 31
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µελη.
Λουξεµβουργο, 22 ΙουνÝου 1998.
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