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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. .../2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές

ηλεκτρικής ενέργειας

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αφού ζήτησαν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 240 Ε, 28.8.2001, σ. 72 και ΕΕ C 227 Ε, 24.9.2002, σ.440.
2 ΕΕ C 36, 8.2.2002, σ. 10.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή Θέση του Συµβουλίου της ..... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ..... (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 96/92/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

19ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής

ενέργειας 1 αποτέλεσε σηµαντικό βήµα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς

ηλεκτρικής ενέργειας.

(2) Στη σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβώνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, το

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε να επισπευσθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση της

εσωτερικής αγοράς στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου και να

επιταχυνθεί η ελευθέρωση σε αυτούς τους τοµείς, ούτως ώστε να επιτευχθεί η πλήρης

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εν προκειµένω.

(3) Η δηµιουργία πραγµατικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προωθηθεί

µε εντονότερες συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επί του παρόντος δεν είναι τόσο

ανεπτυγµένες σε σύγκριση µε άλλους οικονοµικούς κλάδους.

(4) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στα συστήµατα µεταφοράς για

διασυνοριακές συναλλαγές θα πρέπει να θεσπισθούν ισότιµοι, ανταποκρινόµενοι στο κόστος,

διαφανείς και άµεσα εφαρµόσιµοι κανόνες για τη διασυνοριακή τιµολόγηση και τον

καταµερισµό του διαθέσιµου δυναµικού διασύνδεσης, οι οποίοι να λαµβάνουν υπόψη τους τη

σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµατικών διαχειριστών δικτύου από διαρθρωτικά συγκρίσιµες

περιοχές και να συµπληρώνουν τις διατάξεις της οδηγίας 96/92/EΚ.

                                                
1 ΕΕ L 27, 30.1.1997, σ. 20.
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(5) Στα συµπεράσµατά του το Συµβούλιο «Ενέργεια» της 30ής Mαΐου 2000, κάλεσε την

Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές και διοικήσεις να εξασφαλίσουν

έγκαιρη εφαρµογή των µέτρων διαχείρισης της συµφόρησης και, σε συνδυασµό µε τους

Ευρωπαϊκούς ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς (ETSO), ταχεία καθιέρωση

ανθεκτικού και µακροπρόθεσµου συστήµατος τιµολόγησης που παρέχει κατάλληλα

µηνύµατα στους συντελεστές αγοράς για το κόστος που έχει επιµερισθεί.

(6) Tο Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά του της 6ης Ιουλίου 2000 επί της δεύτερης

έκθεσης της Επιτροπής σχετικά µε την κατάσταση της ελευθέρωσης των αγορών ενέργειας,

ζήτησε να καθιερωθούν συνθήκες για την χρησιµοποίηση των δικτύων στα κράτη µέλη οι

οποίες να µην εµποδίζουν τις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και κάλεσε

την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις για να υπερκερασθούν όλα τα

υπάρχοντα εµπόδια στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

(7) Οι τρίτες χώρες που αποτελούν µέρος του ευρωπαϊκού συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας θα

πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανόνες του παρόντος κανονισµού και τις

κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, ούτως ώστε να

ενισχυθεί η ουσιαστική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(8) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να καθορίζει τις βασικές αρχές όσον αφορά την τιµολόγηση

και τον καταµερισµό του δυναµικού, ενώ παράλληλα να προβλέπει τη θέσπιση

κατευθυντήριων γραµµών για τις περαιτέρω βασικές αρχές και µεθόδους, προκειµένου να

καταστεί δυνατή η ταχεία προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες συνθήκες.
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(9) Σε µια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά, στους διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς θα

πρέπει να καταβάλλεται αντιστάθµιση για το κόστος που προκύπτει ως αποτέλεσµα της

χρήσης των δικτύων τους κατά τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας από τους

διαχειριστές των συστηµάτων µεταφοράς από όπου προέρχονται οι διασυνοριακές ροές και

των συστηµάτων στα οποία καταλήγουν οι εν λόγω ροές.

(10) Οι πληρωµές και τα έσοδα από τις αντισταθµίσεις µεταξύ των διαχειριστών συστηµάτων

µεταφοράς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό των εθνικών τιµολογίων

δικτύου.

(11) Tο πραγµατικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται για την διασυνοριακή πρόσβαση στο

σύστηµα µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά, ανάλογα µε τους εµπλεκόµενους διαχειριστές

συστηµάτων µεταφοράς και λόγω των διαφορών της διάρθρωσης των τιµολογίων που

εφαρµόζονται στα κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, απαιτείται κάποιος βαθµός εναρµόνισης ώστε

να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στο εµπόριο.

(12) Θα απαιτηθεί ένα κατάλληλο σύστηµα µακροπρόθεσµων σηµάτων γεωγραφικής

διαφοροποίησης, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή ότι το ύψος των τελών πρόσβασης στο

δίκτυο θα πρέπει, να αντανακλά την ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης της

συγκεκριµένης περιοχής, βάσει της διαφοροποίησης των επιβαρύνσεων των παραγωγών και/ή

των καταναλωτών για την πρόσβαση στο δίκτυο.

(13) ∆εν ενδείκνυται να εφαρµοσθούν τιµές εξαρτώµενες από την απόσταση ή, εφόσον

λειτουργούν τα κατάλληλα σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης, ειδικά τιµολόγια µόνον για

τους εξαγωγείς ή εισαγωγείς τα οποία προστίθενται στα γενικά τέλη που καταβάλλονται για

πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο.
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(14) Προϋπόθεση για την ύπαρξη πραγµατικού ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά είναι η

επιβολή αµερόληπτων και διαφανών τελών για τη χρήση δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων των

γραµµών διασύνδεσης, στο σύστηµα µεταφοράς. Στις γραµµές αυτές θα πρέπει να

προσφέρεται το µέγιστο δυναµικό που πληροί τα πρότυπα ασφαλείας για την ασφαλή

λειτουργία των δικτύων.

(15) Τα πρότυπα ασφάλειας, λειτουργίας και προγραµµατισµού που χρησιµοποιούν οι

διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς στα κράτη µέλη είναι σηµαντικό να µην οδηγούν σε

στρέβλωση του ανταγωνισµού. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για τους

συντελεστές της αγοράς όσον αφορά το διαθέσιµο δυναµικό µεταφοράς καθώς και τα

πρότυπα ασφαλείας, προγραµµατισµού και λειτουργίας που επηρεάζουν το διαθέσιµο

δυναµικό µεταφοράς.

(16) Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη χρήση των εσόδων που προκύπτουν κατά τις

διαδικασίες διαχείρισης της συµφόρησης, εκτός εάν ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της οικείας

γραµµής διασύνδεσης δικαιολογεί την εξαίρεση από την εφαρµογή των εν λόγω κανόνων.

(17) Θα πρέπει να είναι δυνατή η αντιµετώπιση των προβληµάτων συµφόρησης κατά διάφορους

τρόπους, εφόσον οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι παρέχουν τα κατάλληλα οικονοµικά

µηνύµατα στους διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς και τους συντελεστές της αγοράς και

βασίζονται στους µηχανισµούς της αγοράς.
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(18) Για να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να

προβλεφθούν διαδικασίες οι οποίες να καθιστούν δυνατή την έγκριση από την Επιτροπή,

αποφάσεων και κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά, µεταξύ άλλων, την τιµολόγηση και

τον καταµερισµό δυναµικού, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συµµετοχή των ρυθµιστικών

αρχών των κρατών µελών σε αυτή τη διαδικασία.

(19) Τα κράτη µέλη και οι αρµόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν τις

σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί το απόρρητο αυτών

των πληροφοριών. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητά

σχετικές πληροφορίες απευθείας από τις οικείες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι

ενηµερώνονται οι αρµόδιες εθνικές αρχές.

(20) Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τους κανόνες

που περιέχονται στον παρόντα κανονισµό και τις κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζονται µε

βάση τον παρόντα κανονισµό.

(21) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε

περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και να εξασφαλίζουν την

εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και

αποτρεπτικές.
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(22) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινόµενης δράσης, δηλαδή η καθιέρωση εναρµονισµένου

πλαισίου για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αδύνατον να

επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των

αποτελεσµάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα

µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο

άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν

λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του

στόχου αυτού.

(23) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1,

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

Άρθρο 1

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός δίκαιων κανόνων για τις διασυνοριακές

ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά συνέπεια, η ενίσχυση του ανταγωνισµού εντός της

εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών και

περιφερειακών αγορών. Προς τούτο, απαιτείται η θέσπιση µηχανισµού αντισταθµίσεων για τις

διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και εναρµονισµένων αρχών για τα διασυνοριακά τέλη

µεταφοράς καθώς και ο καταµερισµός του διαθέσιµου δυναµικού των διασυνδέσεων µεταξύ των

εθνικών συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 2

Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στο

άρθρο 2 της οδηγίας 2003/../EΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ 1, µε εξαίρεση τον ορισµό της

«γραµµής διασύνδεσης», ο οποίος αντικαθίσταται ως εξής :

Ως «γραµµή διασύνδεσης» νοείται µια γραµµή µεταφοράς που διασχίζει ή γεφυρώνει σύνορο

µεταξύ κρατών µελών και η οποία συνδέει τα εθνικά συστήµατα µεταφοράς των κρατών µελών.

                                                
1 ΕΕ L
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2. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισµοί :

(α) Ως «ρυθµιστικές αρχές» νοούνται οι ρυθµιστικές αρχές που µνηµονεύονται στο άρθρο 23

παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/../ΕΚ.

(β) Ως «διασυνοριακή ροή» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η φυσική ροή ηλεκτρικής ενέργειας

στο δίκτυο µεταφοράς ενός κράτους µέλους, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα της

δραστηριότητας παραγωγών ή/και καταναλωτών εκτός του εν λόγω κράτους µέλους στο

δίκτυο µεταφοράς του. Σε περίπτωση που τα δίκτυα µεταφοράς δύο ή περισσότερων κρατών

µελών αποτελούν τµήµα, εν όλω ή εν µέρει, µιας ενιαίας ενότητας ελέγχου, οι ρυθµιστικές

αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών µελών µπορούν να αποφασίζουν ότι, για τους σκοπούς

και µόνον του µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς

(∆ΣΜ) που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού, η ενότητα ελέγχου ως σύνολο

θα θεωρείται ότι αποτελεί τµήµα του δικτύου µεταφοράς ενός εκ των ενδιαφερόµενων

κρατών µελών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ροές που περνούν µέσα από τις ενότητες

ελέγχου δεν θεωρούνται διασυνοριακές ροές και δεν οδηγούν στην καταβολή

αντισταθµίσεων, δυνάµει του άρθρου 3 του παρόντος κανονισµού.

(γ) Ως «συµφόρηση» νοείται η κατάσταση κατά την οποία η γραµµή διασύνδεσης που συνδέει

εθνικά δίκτυα µεταφοράς δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώνει όλες τις φυσικές ροές που

προκύπτουν από διεθνείς συναλλαγές που ζητούν οι συµµετέχοντες στην αγορά, λόγω

ελλιπούς δυναµικού των γραµµών διασύνδεσης ή/και των εµπλεκόµενων εθνικών

συστηµάτων µεταφοράς.



15527/2/02 REV 2 LAM/chk,xl 10
DG C III    EL

(δ) Ως «δηλωθείσα εξαγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η αποστολή ηλεκτρικής ενέργειας σε

κάποιο κράτος µέλος, βάσει συµβατικής συµφωνίας σύµφωνα µε την οποία ταυτόχρονη

αντίστοιχη απορρόφηση («δηλωθείσα εισαγωγή») ηλεκτρικής ενέργειας συντελείται σε άλλο

κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα.

(ε) Ως «δηλωθείσα διαµετακόµιση» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η περίσταση κατά την οποία

υπάρχει «δηλωθείσα εξαγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας και όπου στην καθορισθείσα οδό για τη

συναλλαγή εµπλέκεται χώρα στην οποία ούτε αποστέλλεται ούτε αντιστοίχως απορροφάται

ταυτοχρόνως η ηλεκτρική ενέργεια.

(στ) Ως «δηλωθείσα εισαγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η απορρόφηση ηλεκτρικής

ενέργειας σε κράτος µέλος ή τρίτη χώρα ταυτόχρονα µε την αποστολή ηλεκτρικής ενέργειας

(«δηλωθείσα εξαγωγή») σε άλλο κράτος µέλος.

(ζ) Ως «νέα γραµµή διασύνδεσης» νοείται η γραµµή διασύνδεσης που δεν έχει ολοκληρωθεί έως

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 3

Μηχανισµός αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς

1. Οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς εισπράττουν αντιστάθµιση για το κόστος που

προκύπτει λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των δικτύων τους.

2. Η αντιστάθµιση της παραγράφου 1 καταβάλλεται από τους διαχειριστές των εθνικών

συστηµάτων µεταφοράς από τα οποία πηγάζουν και των συστηµάτων στα οποία καταλήγουν οι

διασυνοριακές ροές.

3. Οι αντισταθµίσεις καταβάλλονται σε τακτική βάση για συγκεκριµένο παρελθόν χρονικό

διάστηµα. Τυχόν αντισταθµίσεις που καταβλήθηκαν προσαρµόζονται, κατά περίπτωση, εκ των

υστέρων ώστε να ανταποκρίνονται στο κόστος που προκύπτει πραγµατικά.

Tο πρώτο χρονικό διάστηµα για το οποίο καταβάλλονται αντισταθµίσεις καθορίζεται στις

κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο άρθρο 8.

4. Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, η

Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε τα ποσά αντιστάθµισης που πρέπει να καταβληθούν.
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5. Το µέγεθος των µέσω των δικτύων διασυνοριακών ροών και το µέγεθος των διασυνοριακών

ροών, οι οποίες ορίζεται ότι πηγάζουν από τα εθνικά συστήµατα µεταφοράς ή/και καταλήγουν σε

αυτά, καθορίζονται µε βάση τις φυσικές ροές ηλεκτρικής ενέργειας που µετρούνται πράγµατι επί

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

6. Tο κόστος που προκύπτει λόγω των µέσω του δικτύου διασυνοριακών ροών καθορίζεται µε

βάση το µελλοντικό µακροπρόθεσµο µέσο οριακό κόστος, ενώ λαµβάνονται υπόψη οι απώλειες, οι

επενδύσεις για νέες υποδοµές και η προσήκουσα αναλογία του κόστους των υφιστάµενων

υποδοµών, εφόσον οι υποδοµές χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά διασυνοριακών ροών,

λαµβανοµένης ιδίως υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασµού. Κατά τον

καθορισµό του κόστους που προκύπτει, πρέπει να χρησιµοποιούνται αναγνωρισµένες

τυποποιηµένες µέθοδοι υπολογισµού του κόστους. Τα κέρδη που προκύπτουν από κάποιο δίκτυο

λόγω των µέσω αυτού διασυνοριακών ροών, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τη µείωση της

λαµβανόµενης αντιστάθµισης.

Άρθρο 4

Τέλη πρόσβασης στα δίκτυα

1. Τα τέλη που εφαρµόζουν οι διαχειριστές δικτύου για την πρόσβαση στα δίκτυα πρέπει να

διέπονται από διαφάνεια, να λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη ασφάλειας των δικτύων και να

αντανακλούν το πραγµατικό κόστος που προκύπτει στο βαθµό που αντιστοιχεί στο κόστος

αποτελεσµατικού και διαρθρωτικά συγκρίσιµου διαχειριστή δικτύου και να εφαρµόζονται χωρίς

διακρίσεις. Τα τέλη αυτά δεν πρέπει να εξαρτώνται από την απόσταση.
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2. Οι παραγωγοί και οι καταναλωτές («φορτίο») επιτρέπεται να επιβαρύνονται για την

πρόσβαση στα δίκτυα. Το µερίδιο του συνολικού ποσού των τελών δικτύου µε το οποίο

επιβαρύνονται οι παραγωγοί πρέπει να είναι χαµηλότερο από το µερίδιο µε το οποίο επιβαρύνονται

οι καταναλωτές, εφόσον καλύπτεται η ανάγκη κατάλληλων και αποτελεσµατικών σηµάτων

γεωγραφικής διαφοροποίησης. Ανάλογα µε την περίπτωση, το επίπεδο των τιµολογίων που ισχύουν

για τους παραγωγούς ή/και τους καταναλωτές παρέχει σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης σε

ευρωπαϊκό επίπεδο και λαµβάνει υπόψη το µέγεθος των απωλειών δικτύου και τη συµφόρηση που

προκαλούνται και το κόστος επένδυσης για τις υποδοµές. Αυτό δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να

παρέχουν σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης στην επικράτειά τους ή να εφαρµόζουν

µηχανισµούς που να εξασφαλίζουν ότι τα τέλη πρόσβασης στο δίκτυο που βαρύνουν τους

καταναλωτές («φορτίο») είναι ενιαία σε ολόκληρη την επικράτειά τους.

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

− Οι πληρωµές και οι εισπράξεις που προκύπτουν µε βάση το µηχανισµό αντιστάθµισης µεταξύ

διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς,

− Τα ποσά που όντως καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν, καθώς και όλες οι αναµενόµενες για

µελλοντικές χρονικές περιόδους πληρωµές, που υπολογίζονται µε βάση παρελθούσες

χρονικές περιόδους.

4. Εφόσον λειτουργούν κατάλληλα και αποτελεσµατικά σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης,

σύµφωνα µε την παράγραφο 2, τα τέλη πρόσβασης στα δίκτυα που ισχύουν για τους παραγωγούς

και τους καταναλωτές εφαρµόζονται ανεξαρτήτως της χώρας προορισµού και της χώρας

προέλευσης, αντίστοιχα, της ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τη συναφθείσα εµπορική

σύµβαση, αλλά µε την επιφύλαξη των τελών που επιβάλλονται επί των δηλωθεισών εξαγωγών και

δηλωθεισών εισαγωγών που προκύπτουν λόγω της διαχείρισης της συµφόρησης που αναφέρεται

στο άρθρο 6.
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5. ∆εν επιβάλλεται ειδικό τέλος δικτύου σε µεµονωµένες συναλλαγές για δηλωθείσα

διαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 5

Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη δυνατότητα διασύνδεσης

1. Οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς συγκροτούν µηχανισµούς συντονισµού και

ανταλλαγής πληροφοριών για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δικτύων στο πλαίσιο της

διαχείρισης συµφόρησης.

2. Τα πρότυπα ασφάλειας, λειτουργίας και προγραµµατισµού που χρησιµοποιούν οι

διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς δηµοσιεύονται. Η δηµοσίευση περιλαµβάνει γενικό σχέδιο

για τον υπολογισµό του συνολικού δυναµικού µεταφοράς και του περιθωρίου αξιοπιστίας της

µεταφοράς, µε βάση τις ηλεκτρικές και φυσικές ιδιότητες του δικτύου. Tα γενικά αυτά σχέδια

υπόκεινται στην έγκριση των ρυθµιστικών αρχών.

3. Οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς δηµοσιεύουν κατά προσέγγιση υπολογισµούς της

διαθέσιµης δυναµικότητας µεταφοράς για κάθε ηµέρα, αναφέροντας και το τυχόν διαθέσιµο

δυναµικό που έχει ήδη δεσµευθεί. Tα στοιχεία αυτά δηµοσιεύονται σε συγκεκριµένη χρονική

στιγµή πριν από την ηµέρα της µεταφοράς και περιλαµβάνουν, οπωσδήποτε, εκτιµήσεις για την

επόµενη εβδοµάδα και τον επόµενο µήνα, καθώς και την ποσοτική ένδειξη για την αναµενόµενη

αξιοπιστία του διαθέσιµου δυναµικού.
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Άρθρο 6

Γενικές αρχές διαχείρισης συµφόρησης

1. Τα προβλήµατα συµφόρησης δικτύου αντιµετωπίζονται µε λύσεις οι οποίες δεν συνιστούν

διακριτική µεταχείριση, βασίζονται στην αγορά και δίνουν αποτελεσµατικά οικονοµικά µηνύµατα

στους συντελεστές της αγοράς και τους εµπλεκόµενους διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς.

2. ∆ιαδικασίες περικοπής των συναλλαγών χρησιµοποιούνται µόνον σε περιπτώσεις έκτακτης

ανάγκης, όταν ο διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς πρέπει να ενεργήσει επειγόντως και δεν είναι

δυνατή η αναδιανοµή ή αντίρροπη συναλλαγή των ροών. Οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να

εφαρµόζονται κατά τρόπο που να συνιστά διακριτική µεταχείριση.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι συντελεστές της αγοράς στους οποίους έχει

επιµερισθεί δυναµικό αποζηµιώνονται για οποιαδήποτε περικοπή.

3. Το µέγιστο δυναµικό των διασυνδέσεων ή/και των δικτύων µεταφοράς που έχουν επιπτώσεις

στις διασυνοριακές ροές διατίθεται στους συµµετέχοντες στην αγορά που πληρούν τα πρότυπα

ασφάλειας για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου.
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4. Οι συµµετέχοντες στην αγορά πληροφορούν τους εµπλεκόµενους διαχειριστές των

συστηµάτων µεταφοράς σε εύλογο χρόνο πριν από την αντίστοιχη περίοδο δραστηριοτήτων κατά

πόσον προτίθενται να εκµεταλλευθούν το επιµεριζόµενο δυναµικό. Το τυχόν αχρησιµοποίητο

επιµερισθέν δυναµικό διατίθεται εκ νέου στην αγορά, µε τρόπο ανοικτό, διαφανή και χωρίς

διακρίσεις.

5. Οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς συµψηφίζουν, στο βαθµό που είναι τεχνικώς

δυνατόν, το δυναµικό που απαιτείται για ροές ηλεκτρικής ενέργειας κατά αντίθετη κατεύθυνση σε

συµφορηµένη γραµµή διασύνδεσης ούτως ώστε η γραµµή αυτή να χρησιµοποιηθεί µε το µέγιστο

δυναµικό της. Εφόσον λαµβάνεται πλήρως υπόψη η ασφάλεια του δικτύου, δεν επιτρέπεται να

απορρίπτονται συναλλαγές οι οποίες µειώνουν τη συµφόρηση.

6. Τυχόν έσοδα που προκύπτουν από τον επιµερισµό διασύνδεσης χρησιµοποιούνται για έναν ή

περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς :

(α) για να εξασφαλίζεται η πραγµατική διαθεσιµότητα του επιµερισθέντος δυναµικού,

(β) για επενδύσεις στο δίκτυο ώστε να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η δυνατότητα διασύνδεσης,

(γ) ως εισόδηµα, το οποίο λαµβάνουν υπόψη οι ρυθµιστικές αρχές όταν εγκρίνουν τη µέθοδο

υπολογισµού των τιµολογίων του δικτύου, ή/και για να εκτιµήσουν εάν τα τιµολόγια πρέπει

να τροποποιηθούν.
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Άρθρο 7

Νέες γραµµές διασύνδεσης

1. Οι νέες γραµµές διασύνδεσης συνεχούς ρεύµατος είναι δυνατόν, έπειτα από σχετική αίτηση,

να εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισµού καθώς και

του άρθρου 20 και του άρθρου 23, παράγραφοι 2, 3 και 4 της οδηγίας 2003/.../ΕΚ υπό τους εξής

όρους :

α) η επένδυση αυξάνει τον ανταγωνισµό όσον αφορά την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας,

β) ο βαθµός κινδύνου που συνδέεται µε µια επένδυση είναι τέτοιος που η επένδυση µπορεί γίνει

µόνο εφόσον χορηγείται εξαίρεση,

γ) η γραµµή διασύνδεσης πρέπει να αποτελεί ιδιοκτησία φυσικού ή νοµικού προσώπου

διαφορετικού, τουλάχιστον ως προς τη νοµική του µορφή, από τους διαχειριστές συστηµάτων

στα συστήµατα των οποίων θα δηµιουργηθεί η γραµµή διασύνδεσης,

δ) εισπράττονται τέλη από τους χρήστες της εν λόγω γραµµής διασύνδεσης,

ε) από το µερικό άνοιγµα της αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 96/92/EΚ δεν

έχει ανακτηθεί κανένα ποσοστό του κεφαλαίου ή του λειτουργικού κόστους της γραµµής

διασύνδεσης από οποιαδήποτε συνιστώσα των τελών που καταβάλλονται για τη χρήση των

συστηµάτων µεταφοράς ή διανοµής τα οποία συνδέονται από τη γραµµή διασύνδεσης,
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στ) η απαλλαγή δεν αποβαίνει εις βάρος του ανταγωνισµού ή της αποτελεσµατικής λειτουργίας

της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή της αποτελεσµατικής λειτουργίας του

ελεγχόµενου συστήµατος µε το οποίο συνδέεται η γραµµή διασύνδεσης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε γραµµές διασύνδεσης

εναλλασσόµενου ρεύµατος, υπό τον όρο ότι το κόστος και οι κίνδυνοι της συγκεκριµένης

επένδυσης είναι ιδιαίτερα υψηλά σε σύγκριση µε το κόστος και τους κινδύνους που διαπιστώνονται

συνήθως κατά τη διασύνδεση δύο γειτονικών εθνικών συστηµάτων µεταφοράς µε γραµµή

διασύνδεσης εναλλασσόµενου ρεύµατος.

3. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και για τις σηµαντικές αυξήσεις δυναµικού σε υφιστάµενες

γραµµές διασύνδεσης.

4.α) Η ρυθµιστική αρχή δύναται, κατά περίπτωση, να αποφασίζει για την εξαίρεση που

µνηµονεύεται στις παραγράφους 1 και 2. Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν

ότι οι ρυθµιστικές αρχές υποβάλλουν, για τυπική απόφαση, στο αρµόδιο όργανο του κράτους

µέλους τη γνώµη τους σχετικά µε την αίτηση εξαίρεσης. Η γνώµη αυτή δηµοσιεύεται µαζί µε

την απόφαση.

  β)    i) Η εξαίρεση µπορεί να καλύπτει, το σύνολο ή µέρος του δυναµικού της νέας γραµµής

διασύνδεσης ή της υφιστάµενης γραµµής διασύνδεσης µε σηµαντικά αυξηµένο

δυναµικό,

ii) Κατά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής, λαµβάνεται κατά περίπτωση

υπόψη η ανάγκη να επιβληθούν όροι όσον αφορά τη διάρκεια της απαλλαγής και την

άνευ διακρίσεων πρόσβαση στη γραµµή διασύνδεσης.
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iii) Κατά τη λήψη της απόφασης για τους όρους των σηµείων i) και ii) λαµβάνεται ιδίως

υπόψη το δηµιουργηθέν πρόσθετο δυναµικό, ο αναµενόµενος χρονικός ορίζοντας του

έργου και οι εθνικές συνθήκες.

γ) Όταν χορηγεί µια εξαίρεση, η αρµόδια αρχή δύναται να εγκρίνει ή να καθορίζει τους κανόνες

ή/και µηχανισµούς σχετικά µε τη διαχείριση και τον επιµερισµό του δυναµικού.

δ) Η απόφαση για την εξαίρεση, περιλαµβανοµένων των τυχόν όρων που µνηµονεύονται στο

στοιχείο β), αιτιολογείται δεόντως και δηµοσιεύεται.

ε) Κάθε απόφαση εξαίρεσης λαµβάνεται έπειτα από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα κράτη

µέλη ή τις ενδιαφερόµενες ρυθµιστικές αρχές.

5. Η απόφαση της εξαίρεσης κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση από την αρµόδια αρχή στην

Επιτροπή, µαζί µε όλες τις σχετικές µε την απόφαση πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν

να υποβάλλονται στην Επιτροπή µε οµαδοποιηµένη µορφή, ώστε να της επιτρέψουν να καταλήξει

σε δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση.
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Ειδικότερα, οι πληροφορίες περιέχουν :

− τους λεπτοµερείς λόγους βάσει των οποίων η ρυθµιστική αρχή ή το κράτος µέλος χορήγησε

την εξαίρεση, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών πληροφοριών που δικαιολογούν την

ανάγκη εξαίρεσης,

− την ανάλυση που επιχειρήθηκε για την επίδραση που θα έχει η χορήγηση της εξαίρεσης στον

ανταγωνισµό και στην αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας,

− αιτιολόγηση για το χρονικό διάστηµα και το µερίδιο του συνολικού δυναµικού της εν λόγω

γραµµής διασύνδεσης για τα οποία χορηγείται η εξαίρεση,

− το αποτέλεσµα της διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ή τις ενδιαφερόµενες

ρυθµιστικές αρχές.

Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόµενη ρυθµιστική αρχή ή το ενδιαφερόµενο

κράτος µέλος την τροποποίηση ή την ανάκληση της απόφασης µε την οποία χορηγείται εξαίρεση,

εντός δύο µηνών από την παραλαβή της σχετικής κοινοποίησης. Η προθεσµία των δύο µηνών

µπορεί να παραταθεί κατά έναν επιπλέον µήνα, εάν η Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.
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Εάν η ενδιαφερόµενη ρυθµιστική αρχή ή το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν συµµορφωθεί µε το

αίτηµα εντός προθεσµίας τεσσάρων εβδοµάδων, η τελική απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε τη

διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 13.

Η Επιτροπή διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Άρθρο 8

Κατευθυντήριες γραµµές

1. Εάν συντρέχει περίπτωση, η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που

προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, θεσπίζει και τροποποιεί κατευθυντήριες γραµµές

για τα θέµατα που απαριθµούνται στις παραγράφους 2 και 3 και αφορούν το µηχανισµό

αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς, σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται

στα άρθρα 3 και 4. Η Επιτροπή, όταν θεσπίζει για πρώτη φορά αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές,

µεριµνά ώστε να καλύπτουν µε ένα µόνο σχέδιο µέτρου τουλάχιστον τα θέµατα που αναφέρονται

στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και δ) και στην παράγραφο 3.

2. Οι κατευθυντήριες γραµµές ορίζουν :

(α) λεπτοµέρειες σχετικά µε την διαδικασία καθορισµού των διαχειριστών συστηµάτων

µεταφοράς που οφείλουν να καταβάλλουν αντισταθµίσεις για διασυνοριακές ροές, µεταξύ

άλλων όσον αφορά τον καταµερισµό µεταξύ των διαχειριστών εθνικών συστηµάτων

µεταφοράς από τα οποία πηγάζουν οι διασυνοριακές ροές και των συστηµάτων όπου οι ροές

αυτές καταλήγουν, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2,
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(β) λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία πληρωµής που πρέπει να ακολουθείται, καθώς και

καθορισµό του πρώτου χρονικού διαστήµατος για το οποίο πρέπει να καταβληθεί

αντιστάθµιση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο,

(γ) λεπτοµέρειες των µεθόδων καθορισµού των µέσω του δικτύου διασυνοριακών ροών για τις

οποίες οφείλεται αποζηµίωση βάσει του άρθρου 3, από άποψη τόσο της ποσότητας όσο και

του τύπου των ροών, και καθορισµού του µεγέθους των εν λόγω ροών οι οποίες λογίζεται ότι

πηγάζουν ή/και καταλήγουν στα εθνικά συστήµατα µεταφοράς των µεµονωµένων κρατών

µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 5,

(δ) λεπτοµέρειες της µεθόδου καθορισµού του κόστους και του κέρδους που προκύπτει λόγω των

µέσω του δικτύου διασυνοριακών ροών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 6,

(ε) λεπτοµέρειες της µεταχείρισης των ροών ηλεκτρικής ενέργειας που πηγάζουν από ή

καταλήγουν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου στο πλαίσιο του

µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ των ∆ΣΜ,

(στ) συµµετοχή των εθνικών συστηµάτων που είναι διασυνδεδεµένα µε γραµµές συνεχούς

ρεύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 3.
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3. Στις κατευθυντήριες γραµµές καθορίζονται επίσης οι προσήκοντες κανόνες οι οποίοι οδηγούν

στην προοδευτική εναρµόνιση των αρχών στις οποίες βασίζεται ο καθορισµός τελών που ισχύουν

για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές (φορτίο) δυνάµει των εθνικών τιµολογίων, στα οποία

περιλαµβάνεται η επίπτωση του εσωτερικού µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ των ∆ΣΜ στα

εθνικά τέλη δικτύου και τα κατάλληλα και αποτελεσµατικά σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης,

σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 4.

Οι κατευθυντήριες γραµµές προβλέπουν επίσης κατάλληλα και αποτελεσµατικά εναρµονισµένα

σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τυχόν εναρµόνιση ως προς το θέµα αυτό δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν µηχανισµούς

ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα τέλη πρόσβασης στο δίκτυο που βαρύνουν τους καταναλωτές

(φορτίο) είναι συγκρίσιµα σε ολόκληρη την επικράτειά τους.

4. Εάν συντρέχει περίπτωση, η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που

προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραµµές για τη

διαχείριση και τον επιµερισµό του διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς των διασυνδέσεων µεταξύ

εθνικών συστηµάτων που ορίζονται στο Παράρτηµα, σύµφωνα µε τις αρχές που προβλέπονται στα

άρθρα 5 και 6, προκειµένου ειδικότερα να περιληφθούν αναλυτικές κατευθυντήριες γραµµές

σχετικά µε όλες τις µεθόδους επιµερισµού του δυναµικού που εφαρµόζονται στην πράξη και

προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι µηχανισµοί διαχείρισης της συµφόρησης εξελίσσονται κατά

τρόπο συµβατό προς τους στόχους της εσωτερικής αγοράς. Εάν συντρέχει περίπτωση, στο πλαίσιο

αυτών των τροποποιήσεων ορίζονται κοινοί κανόνες σχετικά µε ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας και

λειτουργίας για τη χρήση και εκµετάλλευση δικτύου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2.
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Κατά τη θέσπιση ή τροποποίηση των κατευθυντήριων γραµµών η Επιτροπή µεριµνά ώστε να

παρέχουν τον ελάχιστο βαθµό εναρµόνισης που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων του

παρόντος κανονισµού και να µην υπερβαίνουν το απολύτως αναγκαίο.

Κατά τη θέσπιση ή τροποποίηση των κατευθυντήριων γραµµών η Επιτροπή προσδιορίζει σε ποιες

ενέργειες έχει προβεί όσον αφορά τη συµµόρφωση των κανόνων τρίτων χωρών, οι οποίες

αποτελούν µέρος του ευρωπαϊκού συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας, προς τις εν λόγω

κατευθυντήριες γραµµές.

Άρθρο 9

Ρυθµιστικές αρχές

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι ρυθµιστικές αρχές, εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση

προς τον παρόντα κανονισµό και προς τις κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζονται σύµφωνα µε το

άρθρο 8. Εφόσον ενδείκνυται για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος κανονισµού, οι

ρυθµιστικές αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους καθώς και µε την Επιτροπή.

Άρθρο 10

Παροχή πληροφοριών και εµπιστευτικότητα

1. Τα κράτη µέλη και οι ρυθµιστικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως, όλες τις

πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 8.

Συγκεκριµένα, για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 6, οι ρυθµιστικές αρχές παρέχουν,

σε τακτική βάση, πληροφορίες σχετικά µε το κόστος που πραγµατικά προκύπτει για τους εθνικούς

διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς, καθώς και τα δεδοµένα και κάθε άλλη σχετική πληροφορία

που αφορούν τις πραγµατικές ροές στα δίκτυα των διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς και το

κόστος του δικτύου.
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Η Επιτροπή καθορίζει εύλογο χρονικό διάστηµα, εντός του οποίου πρέπει να παρασχεθούν οι

πληροφορίες, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των απαιτούµενων πληροφοριών και τον

επείγοντα χαρακτήρα µε τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες.

2. Εάν το αρµόδιο κράτος µέλος ή η ρυθµιστική αρχή δεν παρέχει αυτές τις πληροφορίες εντός

της δοθείσας προθεσµίας σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει όλες τις

απαραίτητες για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 8 πληροφορίες

απευθείας από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις.

Όταν η Επιτροπή αποστέλλει αίτηµα µε το οποίο ζητά πληροφορίες από επιχείρηση, διαβιβάζει

ταυτοχρόνως αντίγραφο του αιτήµατός της στις ρυθµιστικές αρχές του κράτους µέλους στο έδαφος

του οποίου ευρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

3. Στο αίτηµά της για παροχή πληροφοριών η Επιτροπή αναφέρει τη νοµική βάση του

αιτήµατος, την προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες, το σκοπό του

αιτήµατος, καθώς και τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 για την παροχή

εσφαλµένων, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Η Επιτροπή καθορίζει εύλογο χρονικό

διάστηµα, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των απαιτούµενων πληροφοριών και τον

επείγοντα χαρακτήρα µε τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες.

4. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή οι εκπρόσωποί τους και, σε περίπτωση νοµικών

προσώπων, τα πρόσωπα που είναι εκ του νόµου ή εκ του καταστατικού τους εξουσιοδοτηµένα να

τις εκπροσωπούν, παρέχουν τις αιτούµενες πληροφορίες. Οι δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο

δικηγόροι επιτρέπεται να παρέχουν τις πληροφορίες εξ ονόµατος των πελατών τους, οπότε οι

πελάτες φέρουν την απόλυτη ευθύνη εάν οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι ελλιπείς, εσφαλµένες ή

παραπλανητικές.



15527/2/02 REV 2 LAM/chk,xl 26
DG C III    EL

5. Σε περίπτωση που µια επιχείρηση δεν παρέχει τις αιτούµενες πληροφορίες εντός της

προθεσµίας που καθορίστηκε από την Επιτροπή ή παρέχει ελλιπείς πληροφορίες, η Επιτροπή

δύναται να απαιτήσει µε απόφασή της την παροχή των πληροφοριών. Στην απόφαση καθορίζονται

οι πληροφορίες που απαιτούνται και ορίζεται εύλογη προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να

παρασχεθούν. Στην απόφαση αναφέρονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12

παράγραφος 2. Στην απόφαση αναφέρεται επίσης το δικαίωµα προσφυγής κατά της απόφασης

ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Επιτροπή αποστέλλει ταυτοχρόνως αντίγραφο της απόφασής της στις ρυθµιστικές αρχές του

κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η κατοικία του προσώπου ή η έδρα της

επιχείρησης.

6. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, χρησιµοποιούνται

µόνον για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 8.

Η Επιτροπή δεν δηµοσιοποιεί πληροφορίες που κατέχει σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό

εφόσον διέπονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου.

Άρθρο 11

∆ικαίωµα των κρατών µελών να προβλέπουν λεπτοµερέστερα µέτρα

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να διατηρούν σε ισχύ ή να

θεσπίζουν µέτρα τα οποία περιέχουν λεπτοµερέστερες διατάξεις από εκείνες που καθορίζονται στον

παρόντα κανονισµό και στις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο άρθρο 8.



15527/2/02 REV 2 LAM/chk,xl 27
DG C III    EL

Άρθρο 12

Κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη µέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις

που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα

αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να

είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές

στην Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο και κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή κάθε

µεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2. Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να επιβάλει στις επιχειρήσεις πρόστιµα που δεν

υπερβαίνουν το 1% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά την προηγούµενη χρήση, στις

περιπτώσεις που, εσκεµµένα ή εξ αµελείας, παρέχουν εσφαλµένες, ελλιπείς ή παραπλανητικές

πληροφορίες κατόπιν αιτήµατος που υποβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3, ή εάν

δεν ανταποκριθούν σε αίτηµα παροχής πληροφοριών εντός της προθεσµίας που ορίστηκε µε

απόφαση εκδοθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 5.

Κατά τον καθορισµό του ύψους του προστίµου πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της µη

συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου.

3. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 και οι αποφάσεις που λαµβάνονται

σύµφωνα µε την παράγραφο 2 δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα.
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Άρθρο 13

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5

και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ είναι τρεις

µήνες.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 3

και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 14

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση του παρόντος κανονισµού, υποβάλλει δε στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, το αργότερο τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος

κανονισµού, έκθεση για την αποκτηθείσα πείρα κατά την εφαρµογή του. Στην έκθεση εξετάζεται

ιδίως κατά πόσον ο κανονισµός έχει αποδειχθεί επαρκής ώστε να διασφαλίζεται ότι οι

διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας αντιµετωπίζουν όρους πρόσβασης στο δίκτυο που

δεν εισάγουν διακρίσεις και εκφράζουν το συναφές κόστος, προκειµένου να συµβάλλουν στις

επιλογές των καταναλωτών σε µια ορθώς λειτουργούσα εσωτερική αγορά και στην

µακροπρόθεσµη ασφάλεια του εφοδιασµού, καθώς και κατά πόσον έχουν καθιερωθεί

αποτελεσµατικά σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης. Εάν κριθεί αναγκαίο, η έκθεση

συνοδεύεται από τις κατάλληλες προτάσεις ή/και συστάσεις.
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Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2004.

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

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη διαχείριση και τον επιµερισµό του διαθέσιµου δυναµικού

µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των διασυνδέσεων µεταξύ εθνικών συστηµάτων

Γενικά

1. Οι µέθοδοι διαχείρισης της συµφόρησης που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν την

βραχυπρόθεσµη συµφόρηση κατά οικονοµικώς αποδοτικό τρόπο, ενώ παρέχουν παράλληλα

τα κατάλληλα µηνύµατα ή κίνητρα για αποδοτικές επενδύσεις σε δίκτυα και παραγωγή

ενέργειας στις ενδεδειγµένες τοποθεσίες.

2. Οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς (∆ΣΜ) ηλεκτρικής ενέργειας, ή, εφόσον απαιτείται,

τα κράτη µέλη, καθορίζουν αµερόληπτα και διαφανή πρότυπα, όπου περιγράφονται ποιες

µέθοδοι διαχείρισης της συµφόρησης θα εφαρµόζονται υπό ποιες συνθήκες. Tα πρότυπα

αυτά, καθώς και τα πρότυπα ασφαλείας, περιγράφονται σε έγγραφα προσιτά στο κοινό.

3. Η διαφορετική µεταχείριση για διαφορετικά είδη διασυνοριακών ανταλλαγών, ανεξαρτήτως

εάν πρόκειται για διµερείς συµβάσεις ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας ή για προσφορές σε

οργανωµένες αγορές του εξωτερικού, πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο όταν σχεδιάζονται

οι κανόνες για τις συγκεκριµένες µεθόδους διαχείρισης της συµφόρησης. Η µέθοδος

επιµερισµού σπανίζουσας δυναµικότητας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι

διαφανής. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι οιεσδήποτε διαφορές στον τρόπο αντιµετώπισης των

ανταλλαγών δεν στρεβλώνουν ούτε παρεµποδίζουν την ανάπτυξη του ανταγωνισµού.
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4. Τα µέσω των τιµών µηνύµατα που απορρέουν από τα συστήµατα διαχείρισης συµφόρησης

πρέπει να εξαρτώνται από την κατεύθυνση µεταφοράς.

5. Οι ∆ΣΜ προσφέρουν στην αγορά δυναµικό µεταφοράς υπό όσο το δυνατόν «αµετάβλητες»

συνθήκες. Εύλογο µερίδιο του δυναµικού επιτρέπεται να προσφέρεται στην αγορά υπό

λιγότερο αµετάβλητες συνθήκες αλλά, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γνωστοποιούνται στους

συντελεστές της αγοράς οι ακριβείς όροι µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσω

διασυνοριακών γραµµών.

6. ∆εδοµένου ότι το δίκτυο της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι πολύ πυκνό και ότι η χρήση

γραµµών διασύνδεσης έχει επίπτωση στις ροές ηλεκτρικής ενέργειας σε τουλάχιστον δύο

πλευρές των εθνικών συνόρων, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι δεν

καθορίζεται µονοµερώς διαδικασία διαχείρισης συµφόρησης που έχει σηµαντικές επιπτώσεις

στην ροή ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλα δίκτυα.

Μακροπρόθεσµες συµβάσεις

1. ∆ικαιώµατα προτεραιότητας πρόσβασης σε δυναµικό διασύνδεσης δεν επιτρέπεται να

εκχωρηθούν σε συµβάσεις που παραβιάζουν τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ.

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

ανανέωσή τους.
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Παροχή πληροφοριών

1. Οι ∆ΣΜ εφαρµόζουν τους κατάλληλους µηχανισµούς συντονισµού και ανταλλαγής

πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του δικτύου.

2. Οι ∆ΣΜ δηµοσιεύουν όλα τα σχετικά δεδοµένα που αφορούν το συνολικό δυναµικό

διασυνοριακής µεταφοράς. Πέραν των χειµερινών και θερινών µεγεθών διαθέσιµου

δυναµικού µεταφοράς, οι ∆ΣΜ πρέπει να δηµοσιεύουν για κάθε ηµέρα εκτίµηση του

διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς, σε διάφορες χρονικές στιγµές πριν από την ηµέρα της

µεταφοράς. Τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν από τη µεταφορά, πρέπει να διατίθενται στην

αγορά ακριβείς εκτιµήσεις και οι ∆ΣΜ θα πρέπει επίσης να προσπαθούν να παρέχουν

πληροφορίες ένα µήνα εκ των προτέρων. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνεται περιγραφή

σχετικά µε την αξιοπιστία των δεδοµένων.

3. Οι ∆ΣΜ δηµοσιεύουν γενικό σχέδιο για τον υπολογισµό του συνολικού δυναµικού

µεταφοράς και του περιθωρίου αξιοπιστίας µεταφοράς µε βάση τις ηλεκτρικές και φυσικές

ιδιότητες του δικτύου. Tο σχέδιο αυτό πρέπει να υπόκειται στην έγκριση των ρυθµιστικών

αρχών των εµπλεκοµένων κρατών µελών. Τα πρότυπα ασφαλείας και τα πρότυπα λειτουργίας

και προγραµµατισµού αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των πληροφοριών που δηµοσιεύουν οι

∆ΣΜ σε έγγραφα προσιτά στο κοινό.
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Αρχές που διέπουν τις µεθόδους διαχείρισης της συµφόρησης

1. Τα προβλήµατα συµφόρησης δικτύου επιλύονται κατά προτίµηση µε µεθόδους που δεν

βασίζονται στις συναλλαγές, δηλαδή µεθόδους που δεν προϋποθέτουν την επιλογή µεταξύ

συµβάσεων µε διαφορετικούς συντελεστές της αγοράς.

2. Η διασυνοριακώς συντονισµένη αναδιανοµή ή οι αντίρροπες ανταλλαγές είναι δυνατόν να

εφαρµόζονται από κοινού από τους εµπλεκόµενους ∆ΣΜ. Πρέπει ωστόσο να είναι εύλογο το

κόστος που υφίστανται οι ∆ΣΜ για τις αντίρροπες ανταλλαγές και την αναδιανοµή.

3. Tα πλεονεκτήµατα που προσφέρει ενδεχοµένως ο συνδυασµός της διάσπασης της αγοράς, ή

άλλων µηχανισµών βασισµένων στην αγορά, για την επίλυση «µόνιµης» συµφόρησης και

των αντίρροπων ανταλλαγών για την επίλυση προσωρινής συµφόρησης πρέπει να

διερευνηθούν αµέσως, ως µονιµότερη προσέγγιση για τη διαχείριση συµφόρησης.

Κατευθυντήριες γραµµές για άµεσους πλειστηριασµούς

1. Tο σύστηµα πλειστηριασµού πρέπει να σχεδιασθεί κατά τρόπον ώστε να προσφέρεται στην

αγορά όλο το διαθέσιµο δυναµικό. Αυτό µπορεί να γίνει µε τη διοργάνωση σύνθετου

πλειστηριασµού, στο πλαίσιο του οποίου προσφέρεται σε πλειστηριασµό δυναµικό

διαφορετικής διάρκειας και διαφορετικών χαρακτηριστικών (π.χ. όσον αφορά την

αναµενόµενη αξιοπιστία του εκάστοτε διαθέσιµου δυναµικού).
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2. Το συνολικό δυναµικό διασύνδεσης πρέπει να προσφέρεται σε διάφορους πλειστηριασµούς,

οι οποίοι, για παράδειγµα, είναι δυνατόν να διενεργούνται ετησίως, µηνιαίως, εβδοµαδιαίως,

καθηµερινώς ή κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ανάλογα µε τις ανάγκες των ενδιαφεροµένων

αγορών. Με κάθε πλειστηριασµό πρέπει να επιµερίζεται προκαθορισµένο µερίδιο του

διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς καθώς και κάθε υπόλοιπο δυναµικού που δεν έχει

επιµερισθεί σε προηγούµενους πλειστηριασµούς.

3. Οι διαδικασίες άµεσων πλειστηριασµών πρέπει να εκπονούνται µε τη στενή συνεργασία των

εθνικών ρυθµιστικών αρχών και των εµπλεκοµένων ∆ΣΜ και να σχεδιάζονται κατά τρόπον

ώστε να παρέχεται στους διαγωνιζόµενους η δυνατότητα να συµµετέχουν επίσης στις

ηµερήσιες συνεδρίες κάθε οργανωµένης αγοράς (δηλ. χρηµατιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας)

των χωρών που συµµετέχουν.

4. Οι ροές ηλεκτρικής ενέργειας προς αµφότερες τις κατευθύνσεις σε συµφορηµένες γραµµές

διασύνδεσης πρέπει, κατ� αρχήν, να συµψηφίζονται ώστε να µεγιστοποιείται η δυναµικότητα

µεταφοράς προς την κατεύθυνση της συµφόρησης. Ωστόσο, η διαδικασία συµψηφισµού των

ροών πρέπει να είναι συµβατή µε την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρικής

ενέργειας.

5. Προκειµένου να προσφέρεται στην αγορά όσον το δυνατόν µεγαλύτερη δυναµικότητα, οι

χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που αφορούν το συµψηφισµό των ροών πρέπει να βαρύνουν

τους συναλλασσόµενους που ευθύνονται για την ύπαρξη αυτών των κινδύνων.
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6. Οποιαδήποτε διαδικασία πλειστηριασµού υιοθετείται πρέπει να είναι ικανή να δίδει στους

συντελεστές της αγοράς µέσω των τιµών µηνύµατα ανάλογα µε την κατεύθυνση της

µεταφοράς. Μεταφορές ηλεκτρικής ενέργειας προς κατεύθυνση αντίθετη προς την κυρίαρχη

ροή ενέργειας µειώνουν τη συµφόρηση και έχουν συνεπώς ως αποτέλεσµα πρόσθετο

δυναµικό µεταφοράς µέσω της συµφορηµένης γραµµής διασύνδεσης.

7. Προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας ή επιδείνωσης προβληµάτων που

σχετίζονται µε τη δεσπόζουσα θέση συντελεστή(-ών) της αγοράς, κατά το σχεδιασµό

µηχανισµών για τους πλειστηριασµούς, οι αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές πρέπει να εξετάζουν

σοβαρά τον καθορισµό ανωτάτων ορίων για το µέγεθος του δυναµικού που θα επιτρέπεται να

αγοράζει/να κατέχει/να εκµεταλλεύεται κάθε µεµονωµένος συντελεστής της αγοράς.

8. Για να προωθηθεί η δηµιουργία ρευστών αγορών ηλεκτρισµού, το δυναµικό που αγοράζεται

σε πλειστηριασµό πρέπει να είναι ελεύθερα εµπορεύσιµο έως τη στιγµή που θα κοινοποιηθεί

στον ∆ΣΜ ότι το δυναµικό που έχει αγοραστεί πρόκειται να χρησιµοποιηθεί.

________________
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 3 Φεβρουαρίου 2003

για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου  σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για διασυνοριακές
ανταλλαγές ηλεκτρισµού

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 2 Μαΐου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 1 βασισµένη στο άρθρο 95 της Συνθήκης.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέφρασε τη γνώµη της 2 στις 3 Οκτωβρίου 2001. Η

Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην εκφράσει γνώµη.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη γνώµη του 3 σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου

2002, εγκρίνοντας 34 Τροπολογίες. Λαµβάνοντας υπόψη αυτήν την γνώµη, η Επιτροπή υπέβαλε

τροποποιηµένη πρόταση στις 10 Ιουνίου 20024.

4. Στις 3 Φεβρουαρίου 2003, το Συµβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο 251

της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

5. Ο στόχος της πρότασης, που είναι τµήµα δέσµης µέτρων µαζί µε τις οδηγίες για τις

εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, είναι να θεσπισθούν ισότιµοι,

ανταποκρινόµενοι στο κόστος, διαφανείς και άµεσα εφαρµόσιµοι κανόνες για την

τιµολόγηση και τον καταµερισµό των διαθέσιµων δυναµικοτήτων διασύνδεσης για

διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Περιλαµβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

- Όσον αφορά τη δασµολόγηση, προβλέπει ότι οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς
(∆ΣΜ) που φιλοξενούν διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυό τους θα
εισπράττουν αντισταθµιστικές πληρωµές, οι οποίες θα χρηµατοδοτούνται µέσω
συνεισφορών εκείνων των ∆ΣΜ που προκαλούν τις ροές διέλευσης

- θεσπίζει εναρµονισµένες αρχές για τα διασυνοριακά τέλη µεταφοράς
- αρχές σχετικά µε την κατανοµή των διαθέσιµων δυναµικοτήτων διασύνδεσης µεταξύ

των εθνικών συστηµάτων µεταφοράς
- καθορισµός κατευθυντηρίων γραµµών για τις περαιτέρω βασικές αρχές και µεθόδους

όσον αφορά τη δασµολόγηση και τη διαχείριση της συµφόρησης.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Οι κύριες αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο είναι οι ακόλουθες:

                                                
1 ΕΕ C 240 Ε της 28.08.2001 σελ. 72.
2 ΕΕ C 36 της 08.02.2002, σελ. 10.
3 ΕΕ C �
4 ΕΕ C 227 Ε της 24.09.2002, σελ. 440.
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7. α) Ο κανονισµός θα ισχύσει για τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας (αντί των ροών
διέλευσης), πράγµα που µεταξύ άλλων αντανακλά την εργασία που επιτελέστηκε στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού φόρουµ ρυθµιστικών φορέων ηλεκτρικής ενέργειας (φόρουµ της Φλωρεντίας)
(άρθρο 1). Επιπλέον το άρθρο 2 β) διευκρινίζει ότι αυτός ο ορισµός ισχύει για τη φυσική ροή
ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο µεταφοράς ενός κράτους µέλους, η οποία προκύπτει ως
αποτέλεσµα της δραστηριότητας παραγωγών ή/και καταναλωτών εκτός του εν λόγω κράτους
µέλους επί του δικτύου µεταφοράς του.

β) Όσον αφορά το άρθρο 2 και τους ορισµούς γενικά, το Συµβούλιο προσέθεσε τον ορισµό της νέας
γραµµής διασύνδεσης και κατάστησε σαφές ότι
- οι ρυθµιστικές αρχές νοούνται κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 της 

(κοινής θέσης επί της) νέας οδηγίας ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 2 α))
- σε περίπτωση που τα δίκτυα µεταφοράς δύο ή περισσότερων κρατών µελών αποτελούν

τµήµα µιας ενιαίας ενότητας ελέγχου, οι ρυθµιστικές αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών
µελών µπορούν να αποφασίζουν ότι η ενότητα ελέγχου ως σύνολο θα θεωρείται ότι
αποτελεί τµήµα του δικτύου µεταφοράς ενός από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη (άρθρο 2
β))

- η συµφόρηση και η έλλειψη χωρητικότητας µπορούν να εµφανιστούν σε µία γραµµή
διασύνδεσης, καθώς και στο εθνικό σύστηµα µεταφοράς για το οποίο πρόκειται (άρθρο 2 γ)

- ως δηλωθείσα εξαγωγή (άρθρο 2 δ)) και δηλωθείσα εισαγωγή (άρθρο 2 (στ)) ηλεκτρικής
ενέργειας νοείται η αποστολή ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα κράτος µέλος και την
ταυτόχρονη απορρόφησή της σε άλλα

- η δηλωθείσα διαµετακόµιση αφορά µια χώρα στην οποία δεν πραγµατοποιείται ούτε η
αποστολή, ούτε η ταυτόχρονη απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας.

8. Σε σχέση µε το µηχανισµό αντιστάθµισης που εκτίθεται στο άρθρο 3, το Συµβούλιο έκρινε απαραίτητο
να προβλέψει ότι πληρωµές καταβάλλουν οι ∆ΣΜ που πραγµατοποιούν τόσο εξαγωγή, όσο και
εισαγωγή (άρθρο 3 παρ. 2). Επιπλέον, η µέθοδος υπολογισµού των δαπανών που προκύπτουν από τη
φιλοξενία διασυνοριακών ροών περιγράφηκε λεπτοµερέστερα (άρθρο 3 παρ. 6). Αυτό µεταξύ άλλων
αντανακλά την εργασία που επιτελέστηκε στο πλαίσιο του φόρουµ της Φλωρεντίας.

9. Τα τέλη για την πρόσβαση στα δίκτυα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια και να αντανακλούν το
κόστος που προκύπτει στο βαθµό που αντιστοιχούν στο κόστος αποτελεσµατικού και διαρθρωτικά
συγκρίσιµου δικτύου (άρθρο 4 παρ. 1), πράγµα που αντανακλά κυρίως τις τροπολογίες που επέφερε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

10. Το Συµβούλιο υπογράµµισε ότι είναι σηµαντικό να παρέχονται κατάλληλα και αποτελεσµατικά σήµατα
γεωγραφικής διαφοροποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την εξέταση των τελών πρόσβασης (άρθρο 4
παρ. 2 και 4), τα οποία τέλη θα εφαρµοστούν ανεξάρτητα από τη χώρα προορισµού/προέλευσης της
ηλεκτρικής ενέργειας.

11. Όσον αφορά τις αρχές της διαχείρισης της συµφόρησης (άρθρο 6):

- οι διαδικασίες περικοπής πρέπει να εφαρµοστούν κατά τρόπο αµερόληπτο (άρθρο 6 παράγραφος
2)

- οι συµµετέχοντες στην αγορά πληροφορούν τους εµπλεκόµενους ∆ΣΜ σε εύλογο χρόνο πριν από
την αντίστοιχη περίοδο δραστηριοτήτων κατά πόσον προτίθενται να εκµεταλλευθούν την
επιµεριζόµενη χωρητικότητα (άρθρο 6 παράγραφος 4)), ενώ η χωρητικότητα που επιµερίζεται και
δεν χρησιµοποιείται θα διατίθεται εκ νέου στην αγορά κατά τρόπο ανοικτό, διαφανή και
αµερόληπτο.
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- Οι συναλλαγές που µειώνουν τη συµφόρηση εγκρίνονται αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η
ασφάλεια της παροχής (άρθρο 6 παρ. 5)).

Η διανοµή εισοδήµατος από την κατανοµή της διασύνδεσης έχει διευκρινιστεί στο µέτρο που
µπορεί να ληφθεί υπόψη και ως έσοδα από τις ρυθµιστικές αρχές κατά την έγκριση της
µεθοδολογίας για τον υπολογισµό των δασµολογίων του δικτύου (άρθρο 6 παρ. 6).

12. Προκειµένου να διευκολυνθούν νέες επενδύσεις υποδοµής, το Συµβούλιο κατάστησε σαφές,
σε αναλογία µε τις συναφείς διατάξεις της κοινής θέσης για τη (νέα) οδηγία περί φυσικού
αερίου, ότι στις νέες άµεσες γραµµές διασύνδεσης ρεύµατος µπορούν, υπό ορισµένες
αυστηρές προϋποθέσεις, να χορηγηθούν απαλλαγές από το άρθρο 6  παρ. 6, από τις
απαιτήσεις πρόσβασης τρίτων και τον καθορισµό δασµολογίων/µεθόδων από τις ρυθµιστικές
αρχές. Η διάταξη ενισχύει επίσης το ρόλο της Επιτροπής κατά την εξέταση των αποφάσεων
των κρατών µελών περί απαλλαγών. Η περιοριστική ερµηνεία αυτών των διατάξεων
επιβεβαιώνεται από δήλωση της Επιτροπής (άρθρο 7).

13. Σε σχέση µε το περιεχόµενο των οδηγιών (άρθρο 8) :
- πρέπει να καθοριστούν λεπτοµέρειες των µεθόδων όσον αφορά την ποσότητα

διασυνοριακών ροών που φιλοξενούνται και τον προσδιορισµό των ποσοτήτων των
ροών αυτών (άρθρο 8 1γ))

- πρέπει να καθοριστούν λεπτοµέρειες της µεταχείρισης των ροών ηλεκτρικής ενέργειας
που πηγάζουν από ή καταλήγουν σε χώρες εκτός του ΕΟΧ στο πλαίσιο του µηχανισµού
αντιστάθµισης µεταξύ των ∆ΣΜ (άρθρο 8 (1ε))

- θα πρέπει να λάβουν µέτρα για κατάλληλα και αποτελεσµατικά σήµατα γεωγραφικής
διαφοροποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (άρθρο 8 παρ. 3)).

14. Το Συµβούλιο διευκρίνισε το ρόλο των κρατών µελών στην περαιτέρω ανάπτυξη του
κανονισµού (άρθρα 3, 7 και 13) διατηρώντας µια ρυθµιστική διαδικασία για την έγκριση και
τροποποίηση διάφορων κατευθυντήριων γραµµών, σχετικών µε το µηχανισµό αντιστάθµισης
µεταξύ ∆ΣΜ, την κατανοµή χωρητικότητας, την εναρµόνιση των αρχών για τον καθορισµό
των τελών.

15. Επιπλέον, η Επιτροπή (άρθρο 14) θα παρακολουθεί µε προσοχή την εκτέλεση του παρόντος
κανονισµού, ιδίως όσον αφορά το αν οι όροι πρόσβασης στο δίκτυο εισάγουν διακρίσεις και
αν εκφράζουν το συναφές κόστος, καθώς και όσον αφορά την καθιέρωση αποτελεσµατικών
σηµάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης.

16. Τέλος, το Συµβούλιο έκρινε ότι ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει την ίδια
ηµεροµηνία µε το πρώτο στάδιο του ανοίγµατος της αγοράς που προβλέπεται στην κοινή
θέση για τις οδηγίες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. την 1η Ιουλίου 2004.

ΙV. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ∆ΕΚΤΕΣ

17. Από τις 34 τροπολογίες του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο δέχτηκε τις εξής 12, µερικές από
αυτές ως προς την ουσία, εν µέρει ή κατ� αρχήν.
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Αιτιολογικές σκέψεις:
Τροπολογία 1: διευκρινίζει ότι οι κανόνες θα πρέπει να λάβουν υπόψη συγκρίσεις µεταξύ διαχειριστών
από διαρθρωτικά συγκρίσιµες περιοχές (αιτιολογική σκέψη 4).
Τροπολογία 2 (εν µέρει): επισηµαίνει την ανάγκη για έναν ορισµένο βαθµό εναρµόνισης προκειµένου
να αποφευχθεί η στρέβλωση του εµπορίου (σκέψη 12).
Τροπολογία 3 (εν µέρει): διευκρινίζει ότι τα τέλη καταβάλλονται επιπλέον των γενικών τελών
πρόσβασης στο εθνικό δίκτυο (σκέψη 14).
Τροπολογία 4: τονίζει ότι προϋπόθεση για γνήσιο ανταγωνισµό είναι η άνευ διακρίσεων και διαφανής
επιβολή τελών για τη χρήση του δικτύου (σκέψη 15).
Τροπολογία 6: επισηµαίνει ότι τα κράτη µέλη και οι αρµόδιες αρχές πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή
τις απαραίτητες πληροφορίες (σκέψη 20).

Άρθρα:
Τροπολογία 8: επισηµαίνει ότι συµφόρηση µπορεί να προκύψει από την έλλειψη χωρητικότητας των
γραµµών διασύνδεσης ή/και των εµπλεκόµενων εθνικών συστηµάτων µεταφοράς (άρθρο 2 γ)).
Τροπολογία 10 (κατ� αρχήν): ορισµός των δηλωθεισών εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 2 (2δ))
Τροπολογία 12: σε συνάρτηση µε την τροπολογία 1 (άρθρο 4 παρ. 1).
Τροπολογία 13 (ως προς την ουσία): επισηµαίνει ότι µια ορισµένη εναρµόνιση των µηχανισµών που
εφαρµόζουν τα κράτη µέλη θα µπορούσε να είναι χρήσιµη σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 4 παρ. 2).
Τροπολογία 14: διευκρινίζει ότι από τη διαχείριση της συµφόρησης µπορεί να προκύψουν πρόσθετα
τέλη στις εξαγωγές ή τις εισαγωγές (άρθρο 4 παρ. 4).
Τροπολογία 18: επιτρέπει εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 6  παρ. 6 προκειµένου να
διευκολυνθούν νέες επενδύσεις υποδοµής (άρθρο 7).
Τροπολογία 34: προβλέπει ότι η Επιτροπή αναθεωρεί την εµπειρία που θα αποκτηθεί από την εφαρµογή
του κανονισµού (άρθρο 14).
Τροπολογία 35: προβλέπει ότι ο κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος
των (νέων) οδηγιών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

V. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ

18. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι τροπολογίες 5, 7, 9, 15, 16, 17, 19 έως 33 ήταν είτε µη σύµφωνες

προς τις προτεινόµενες οδηγίες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. 5, 7, 16, 20, 22,

23, 24, 25), είτε υπερβολικά περιοριστικές (π.χ. 19), είτε εκτός του πεδίου εφαρµογής του

κανονισµού (π.χ. 8, 9, 21, 26, 27 έως 33), είτε καλύπτονται ήδη από τις υπάρχουσες διατάξεις

(π.χ. 17), άρα αποφάσισε να µην τις ενσωµατώσει στην κοινή θέση του. Η Επιτροπή έχει

απορρίψει τις τροπολογίες 2, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 έως 26 και 35. Όσον αφορά τις

τροπολογίες 21 και 27-33, υπενθυµίζεται ότι η Επιτροπή, στην αιτιολογική έκθεση της

τροποποιηµένης πρότασής της, ανέφερε ότι σκοπεύει να δηµιουργήσει την ευρωπαϊκή οµάδα

ρυθµιστικών φορέων ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται σε αυτές τις τροπολογίες µέσω

απόφασης της Επιτροπής και όχι, όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο, µε τον παρόντα κανονισµό.

________________________
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ
Θέµα : − Καθορισµός κοινής θέσης για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους όρους πρόσβασης
στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας

− Απόφαση χρήσης της γραπτής διαδικασίας

1. Στις 2 Μαΐου 2001 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την ανωτέρω πρόταση.

2. Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ και κατά συνέπεια εφαρµόζεται η

διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251). Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη

γνώµη της στις 20 Σεπτεµβρίου 2000, ενώ η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη

διατυπώσει γνώµη. Μετά τη γνώµη που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Μαρτίου

2002 η Επιτροπή διαβίβασε την τροποποιηµένη πρότασή της στο Συµβούλιο στις 10 Ιουνίου

2002.

3. Η Οµάδα «Ενέργεια» εξέτασε την τροποποιηµένη πρόταση καθώς και τις τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συµφώνησε ως προς σχέδιο κοινής θέσης του Συµβουλίου. Το

κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης, όπως διατυπώθηκε από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς,

παρατίθεται στο έγγραφο 15527/02 ENER 314 CODEC 1639.
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4. Στο Addendum του εγγρ. 15527/02 ENER 314 CODEC 1639 περιέχεται σχετικό σκεπτικό

του Συµβουλίου.

5. ∆εδοµένου ότι δεν µένει πολύς χρόνος έως την επόµενη ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού

Συµβουλίου, που αρχίζει στις 10 Φεβρουαρίου, απαιτείται να χρησιµοποιηθεί γραπτή

διαδικασία, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 31 Ιανουαρίου στις 17:00.

6. Η ΕΜΑ θα µπορούσε συνεπώς να καλέσει το Συµβούλιο :

− να καθορίσει την κοινή θέση του, όπως παρατίθεται στο έγγραφο 15527/02 ENER 314

CODEC 1639, και να την διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνοδευόµενη από

το σκεπτικό, σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης,

− να καταχωρήσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα.

Η ΕΜΑ καλείται να εγκρίνει τη χρήση της γραπτής διαδικασίας προς το σκοπό αυτό.

_______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

1. ∆ηλώσεις της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 7

«Σε περίπτωση αµερόληπτης και διάφανης διαδικασίας πλειστηριασµού, που έχει εγκριθεί
από τη ρυθµιστική αρχή σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι
πρόκειται για ρυθµιζόµενη πρόσβαση τρίτων κατά την έννοια της οδηγίας.»

«Η Επιτροπή τονίζει την πρόθεσή της να δώσει περιοριστική ερµηνεία στην απαλλαγή αυτή
προκειµένου να εξασφαλίσει τον περιορισµό της στα ελάχιστα απαραίτητα, ιδιαίτερα όσον
αφορά τη διάρκεια της απαλλαγής και το σχετικό δυναµικό του έργου το οποίο αφορά η
απαλλαγή, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της χρηµατοδότησης επενδύσεων πολύ υψηλού
κινδύνου.»

2. ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 8

«Κατά την εξέταση οποιασδήποτε µελλοντικής πρότασης για την έγκριση της πρώτης δέσµης
κατευθυντήριων γραµµών που υποβάλλεται στο Συµβούλιο κατ� εφαρµογή του άρθρου 5 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, η Επιτροπή υπενθυµίζει τη δήλωσή της σχετικά µε το άρθρο 5 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύµφωνα µε την οποία, κατά την αναζήτηση ισόρροπης λύσης, η
Επιτροπή θα ενεργεί κατά τρόπον ώστε να µην έρχεται σε σύγκρουση µε την κυρίαρχη θέση
που ενδέχεται να διαµορφωθεί στο πλαίσιο του Συµβουλίου κατά της σκοπιµότητας ενός
εκτελεστικού µέτρου (βλ. ΕΕ C 203 της 17.7.1999, σ. 1).»

3. ∆ήλωση του Συµβουλίου σχετικά µε το άρθρο 8

«Το Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη δήλωση της Επιτροπής ότι θα ακολουθεί
κατάλληλη διαδικασία που θα λαµβάνει υπόψη τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα του
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.»

______________________
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ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο

δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας

A.         ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 13 Μαρτίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για κανονισµό του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους όρους πρόσβασης
στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Στη συνεδρίαση της ολοµέλειας της 13ης Μαρτίου 2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε, µε ορισµένες τροπολογίες, πρόταση της Επιτροπής για κανονισµό του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους όρους πρόσβασης
στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή τάσσεται επίσης υπέρ της πρότασης. Η
Επιτροπή των Περιφερειών δεν γνωµοδότησε επί της πρότασης.

3. Στις 7 Ιουνίου 2002 η Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της, ενσωµατώνοντας εξ
ολοκλήρου, εν µέρει ή καταρχήν πολλές από τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση.

4. Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης, υιοθέτησε την κοινή του
θέση επί της πρότασης για κανονισµό στις 3 Φεβρουαρίου 2003.

B.         ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο στόχος της πρότασης είναι να προωθηθούν οι διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής
ενέργειας, οι οποίες επί του παρόντος ισοδυναµούν -µε βάση τη φυσική ροή ηλεκτρικής
ενέργειας- σε µόνο 8% περίπου της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ποσοστό
αυτό είναι σχετικά χαµηλό συγκρινόµενο προς άλλους οικονοµικούς κλάδους. Η πρόταση
προβλέπει τη δηµιουργία µηχανισµού αντιστάθµισης υπό τον οποίο οι διαχειριστές
συστηµάτων µεταφοράς (∆ΣΜ) θα εισπράττουν αντιστάθµιση για το κόστος που προκύπτει
λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του δικτύου τους, η οποία θα
χρηµατοδοτείται από τις εισφορές εκείνων των ∆ΣΜ που προκαλούν αυτές τις ροές.
Επιπλέον, η πρόταση περιλαµβάνει εναρµονισµένους κανόνες σχετικά µε τα εθνικά τέλη
πρόσβασης στα δίκτυα και τον επιµερισµό της διαθέσιµης χωρητικότητας των διασυνδέσεων
(διαχείριση συµφόρησης) για να εξασφαλιστεί ότι η σπανίζουσα χωρητικότητα κατανέµεται
επί τη βάσει µηχανισµών κατευθυνόµενων από την αγορά, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε
διακριτική µεταχείριση. Τέλος, στην πρόταση προβλέπεται η θέσπιση και η τροποποίηση
κατευθυντηρίων γραµµών από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία της τροπολογίας,
στις οποίες θα αναλύονται λεπτοµερέστερα οι βασικές αρχές που περιλαµβάνονται στον
κανονισµό.
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Γ.         ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση του Συµβουλίου, η οποία υιοθετήθηκε οµόφωνα.
Τα κύρια στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής έχουν διατηρηθεί στην κοινή θέση. Επιπλέον,
οι περισσότερες αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο ενισχύουν ή αποσαφηνίζουν την
πρόταση της Επιτροπής χωρίς να µεταβάλλουν την ουσία της.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση 34 τροπολογίες επί της αρχικής
πρότασης της Επιτροπής. Ως αποτέλεσµα της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
η Επιτροπή επέφερε πολλές σηµαντικές τροποποιήσεις στην τροποποιηµένη πρότασή της.
Από τις 34 τροπολογίες που εγκρίθηκαν η Επιτροπή αποδέχθηκε 6 (τροπολογίες 1, 6, 8, 10,
12 και 14) υπό τη µορφή που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή µετά από
κάποια επαναδιατύπωση. ∆ύο τροπολογίες έγιναν αποδεκτές εν µέρει (τροπολογίες 3 και 4)
και 10 Τροπολογίες έγιναν αποδεκτές κατ’ αρχήν (18, 21, 27-34).

3. Όλες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν αποδεκτές από την
Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της έχουν συµπεριληφθεί στην κοινή θέση. Οι
τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές έχουν προσαρµοσθεί εν µέρει, σε όλες τις περιπτώσεις
όµως διατηρήθηκε ο στόχος που απετέλεσε τη βάση των αλλαγών που επέφερε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

4. ∆ιαφορές µεταξύ της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και της κοινής θέσης του
Συµβουλίου.

Αιτιολογικές σκέψεις

Οι αιτιολογικές σκέψεις παραµένουν αµετάβλητες, εκτός από ορισµένες διευκρινιστικές
προσθήκες ή τροποποιήσεις της διατύπωσης. Ωστόσο, το Συµβούλιο πρόσθεσε δύο
αιτιολογικές σκέψεις: µία αφορά τη σηµασία που έχει η συµµόρφωση των τρίτων χωρών µε
τις διατάξεις του κανονισµού (αιτιολογική σκέψη 7), και µία (αιτιολογική σκέψη 12) µε την
οποία σκιαγραφείται η βασική αρχή των σηµάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης.

Άρθρο 1 – Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

Το Συµβούλιο άλλαξε ελάχιστα την περιγραφή του αντικειµένου και του πεδίου εφαρµογής,
συγκεκριµένα µε την προσθήκη ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των
εθνικών και περιφερειακών αγορών.

Άρθρο 2 – Ορισµοί

Με την κοινή θέση διευκρινίζονται οι ορισµοί, χωρίς να τροποποιείται η ουσία τους και
προστέθηκαν ορισµένοι ορισµοί ώστε να αποσαφηνιστεί το κείµενο. Επιπλέον,
συµπληρώθηκε ο ορισµός "διασυνοριακή ροή" µε την προσθήκη της δυνατότητας να
εφαρµόζεται εξαίρεση σε περίπτωση που τα δίκτυα µεταφοράς δύο ή περισσοτέρων κρατών
µελών αποτελούν τµήµα ενιαίας ενότητας ελέγχου.

Άρθρο 3 – Μηχανισµός αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς

Στο άρθρο αυτό, εκτός από ορισµένες διευκρινιστικές τροποποιήσεις στη διατύπωση, έγιναν
δύο αλλαγές ουσίας:
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- Τα κράτη µέλη δεν µπορούσαν να αποδεχθούν να αποφασίζει η Επιτροπή επί των ποσών
αντισταθµίσεων µεταξύ των διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς σύµφωνα µε τη διαδικασία
της συµβουλευτικής επιτροπής. Αντ΄αυτού, στην κοινή θέση προτείνεται η διαδικασία της
κανονιστικής επιτροπής.

- Στην κοινή θέση ορίζεται ότι οι αντισταθµίσεις για τις διασυνοριακές ροές, που θα
εισπράττουν οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς, υπολογίζονται µε βάση το κόστος των
υποδοµών που "χρησιµοποιούνται" για τις διασυνοριακές αγορές. Η Επιτροπή είχε προτείνει
"κατασκευαστεί" για διασυνοριακές ροές.

Η Επιτροπή, παρότι θεωρεί ότι αυτές οι τροποποιήσεις είναι περιττές, µπορεί τελικώς να τις
αποδεχθεί στο βαθµό που δεν αντιβαίνουν τους στόχους των εν λόγω διατάξεων.

Άρθρο 4 - Τέλη πρόσβασης στα δίκτυα

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν τροποποιηθεί σηµαντικά, εκτός από κάποια
χρήσιµη διευκρίνιση όσον αφορά την ένταξη σηµάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης στα
τέλη πρόσβασης στα δίκτυα. Συγκεκριµένα, στο κείµενο καθίσταται σαφές ότι, πρώτον, ο
κανονισµός αφορά µόνον σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης "σε ευρωπαϊκό επίπεδο" και,
δεύτερον, ότι κατ’ αρχήν τα σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης δεν εµποδίζουν τα κράτη
µέλη να εφαρµόζουν ενιαία τέλη για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την επικράτειά τους.

Άρθρο 5 – Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη δυνατότητα διασύνδεσης

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού παραµένουν αµετάβλητες, εκτός από ορισµένες ασήµαντες
τροποποιήσεις στη διατύπωση.

Άρθρο 6 – Γενικές αρχές διαχείρισης συµφόρησης

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού παραµένουν αµετάβλητες, εκτός από ορισµένες ασήµαντες
τροποποιήσεις στη διατύπωση. Ωστόσο, οι παράγραφοι 7 – 9 του άρθρου αυτού έχουν
διαγραφεί και ενσωµατωθεί στο νέο άρθρο 7 του κανονισµού.

Άρθρο 7 – Νέες γραµµές διασύνδεσης

Το -νέο- αυτό άρθρο αντικαθιστά τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 7-9 σχετικά µε τις
εξαιρέσεις ορισµένων γραµµών διασύνδεσης από τους κανόνες σχετικά µε τη χρήση των
εσόδων από τη διαχείριση της συµφόρησης, που περιλαµβάνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5
του κανονισµού.

Επιπλέον, µε το άρθρο αυτό διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής των εξαιρέσεων στις διατάξεις
σχετικά µε την πρόσβαση τρίτου µέρους που περιέχονται στη νέα οδηγία σχετικά µε την
ηλεκτρική ενέργεια.

Άλλες διαφορές ως προς την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής είναι οι εξής:

- Η εξαίρεση είναι δυνατή µόνον για "νέες" γραµµές διασύνδεσης, οι οποίες ορίζονται ως
εκείνες που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη ισχύος του κανονισµού.

- Αντιθέτως προς τα προβλεπόµενα στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η εξαίρεση
δεν πρέπει κατ΄ανάγκη να είναι χρονικά περιορισµένη.
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- Έχουν διευρυνθεί και ενισχυθεί οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν να χορηγηθεί
εξαίρεση.

- Η εξαίρεση είναι δυνατόν να χορηγηθεί µόνο για µέρος της συνολικής χωρητικότητας και
είναι επίσης δυνατόν να εφαρµόζεται για τις σηµαντικές αυξήσεις χωρητικότητας σε
υφιστάµενες γραµµές διασύνδεσης.

- Καθίσταται σαφέστερο ότι η εξαίρεση κατά κανόνα εφαρµόζεται µόνον σε γραµµές
συνεχούς ρεύµατος και καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της εξαίρεσης σε
γραµµές διασύνδεσης εναλλασσόµενου ρεύµατος.

- Απόφαση εξαίρεσης είναι δυνατόν να λαµβάνεται από µία εµπλεκόµενη ρυθµιστική αρχή
έπειτα από διαβούλευση µε τα άλλα κράτη µέλη που αφορά η γραµµή διασύνδεσης. Σύµφωνα
µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής η απόφαση έπρεπε να ληφθεί "από κοινού"
από τις δύο εµπλεκόµενες ρυθµιστικές αρχές.

Το Συµβούλιο εισήγαγε τη δυνατότητα εξαίρεσης τρίτων µερών από την πρόσβαση ούτως
ώστε να εξαλειφθούν οι επενδύσεις σε έργα υψηλού κινδύνου, οι οποίες δεν θα
πραγµατοποιούνταν εάν δεν προβλεπόταν αυτή η εξαίρεση. Για ορισµένες µείζονες
επενδύσεις ο προκαθορισµός του ποσοστού απόδοσης της επένδυσης αποτρέπει τους
επενδυτές να δεσµεύσουν τα κεφάλαια τους σε έργο για το οποίο είναι υψηλότατος ο
κίνδυνος κερδοφορίας.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αυστηρώς περιοριστικές προϋποθέσεις που ανέπτυξε διεξοδικώς το
Συµβούλιο καθώς και ο εξονυχιστικός έλεγχος εκ µέρους της Επιτροπής οποιασδήποτε
ρυθµιστικής απόφασης σχετικά µε εξαίρεση θα αποτελέσουν επαρκείς εγγυήσεις που θα
εξασφαλίζουν ότι αυτή η δυνατότητα εξαίρεσης θα χρησιµοποιείται µόνον σε περιπτώσεις
που είναι απολύτως απαραίτητη για να διασφαλίζεται επένδυση χάριν της εσωτερικής αγοράς
και της ασφάλειας του εφοδιασµού.

Άρθρο 8 – Κατευθυντήριες γραµµές

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν µεταβληθεί ουσιαστικά, εκτός από ορισµένες
διευκρινίσεις. Οι διευκρινίσεις αυτές αφορούν πρώτον την πρόβλεψη για σήµατα
γεωγραφικής διαφοροποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως τη βασική αρχή για εθνικά
συστήµατα τελών πρόσβασης στα δίκτυα: οι κατευθυντήριες γραµµές θα προσφέρουν
εναρµονισµένη προσέγγιση εν προκειµένω, αλλά η εναρµόνιση δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη
να εφαρµόζουν για τους καταναλωτές τέλη ισοµεγέθη σε όλη την επικράτειά τους. ∆εύτερον,
δηλώνεται πλέον σαφώς ότι οι κατευθυντήριες γραµµές, όταν θεσπισθούν για πρώτη φορά,
πρέπει να είναι πλήρεις και να καλύπτουν την εναρµόνιση των εθνικών συστηµάτων τελών
καθώς και τα κύρια στοιχεία του µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ των διαχειριστών
συστηµάτων µεταφοράς.

Άρθρο 9 – Ρυθµιστικές αρχές

Η διατύπωση αυτού του άρθρου τροποποιήθηκε ασήµαντα, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή
ουσίας. Συµπεριλήφθηκε η υποχρέωση συνεργασίας µεταξύ των ρυθµιστικών αρχών.
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Άρθρο 10 – Παροχή πληροφοριών και εµπιστευτικότητα

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου έχουν παραµείνει αµετάβλητες ως επί το πλείστον, εκτός από
ορισµένες ασήµαντες τροποποιήσεις στη διατύπωση. Η µόνη ουσιαστική αλλαγή αφορά το
δικαίωµα της Επιτροπής να ζητά τις απαραίτητες πληροφορίες απευθείας από τις
εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, διότι το Συµβούλιο θεώρησε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το
δικαίωµα αυτό µόνον στην περίπτωση που το οικείο κράτος µέλος, ή η ρυθµιστική του αρχή,
δεν διαθέσει τις πληροφορίες εντός προθεσµίας που έχει καθορίσει η Επιτροπή. Επιπλέον, το
Συµβούλιο περιορίζει τον πιθανό αποδέκτη αιτήµατος για πληροφορίες σε "επιχειρήσεις"
µόνον, ενώ στην πρόταση της Επιτροπής είχαν περιληφθεί και "ενώσεις επιχειρήσεων".

Άρθρο 11 – ∆ικαίωµα των κρατών µελών να προβλέπουν λεπτοµερέστερα µέτρα

Το άρθρο αυτό παραµένει αµετάβλητο.

Άρθρο 12 – Κυρώσεις

Το άρθρο αυτό παραµένει αµετάβλητο, εκτός από ορισµένες ελάχιστες τροποποιήσεις στη
διατύπωση.

Άρθρο 13 – Επιτροπή

Το άρθρο αυτό παραµένει αµετάβλητο, εκτός από ορισµένες ελάχιστες τροποποιήσεις στη
διατύπωση και την προσθήκη ότι η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 14 – Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή

Αµετάβλητο, εκτός από την προσθήκη διευκρίνησης σύµφωνα µε την οποία η έκθεση πρέπει
επίσης να πραγµατεύεται το θέµα των σηµάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης.

Άρθρο 15 – Έναρξη ισχύος

Η κοινή θέση είναι υπέρ της αρχής της άµεσης θέσης σε ισχύ του κανονισµού (20ή ηµέρα
µετά από τη δηµοσίευση) και προβλέπει ότι θα αρχίζει να εφαρµόζεται αργότερα και
συγκεκριµένα από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα κράτη µέλη υποχρεούνται να
εφαρµόσουν τη νέα οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια (1 Ιουλίου 2004), σύµφωνα µε την
κοινή θέση για την αναθεωρηµένη οδηγία σχετικά µε την ηλεκτρική ενέργεια. Στην
τροποποιηµένη πρόταση η Επιτροπή άφησε κενή την ηµεροµηνία εφαρµογής (αγκύλες).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η κοινή θέση δεν τροποποίησε σε γενικές γραµµές το παράρτηµα, δηλαδή τις κατευθυντήριες
γραµµές σχετικά µε τη διαχείριση και τον επιµερισµό της διαθέσιµης χωρητικότητας
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των γραµµών διασύνδεσης µεταξύ εθνικών συστηµάτων.
Ωστόσο, οπουδήποτε στο κείµενο περιέχονται υποχρεώσεις, οι λέξεις "πρέπει να"
αντικαταστάθηκαν συστηµατικά από οριστική ενεστώτα, δεδοµένου ότι οι κατευθυντήριες
γραµµές έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.
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∆.         ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στη θέση του Συµβουλίου έχουν υιοθετηθεί όλες οι τροπολογίες τις οποίες διατύπωσε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και αποδέχθηκε η Επιτροπή στην
τροποποιηµένη πρότασή της. Στις περιπτώσεις που η κοινή θέση αποκλίνει από την
τροποποιηµένη πρόταση, δεν διαφοροποιείται ωστόσο από τις βασικές αρχές της αρχικής
πρότασης της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση του
Συµβουλίου.

E.         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ηλώσεις της Επιτροπής στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συµβουλίου

Επί του άρθρου 7:

"Η Επιτροπή επισηµαίνει την πρόθεσή της να ερµηνεύσει την εξαίρεση αυτή περιοριστικά,
ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι η εξαίρεση αυτή περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό,
ιδιαιτέρως όσον αφορά τη διάρκεια της εξαίρεσης και το σχετικό δυναµικό του έργου το
οποίο αφορά η εξαίρεση, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της χρηµατοδότησης
επενδύσεων εξαιρετικά υψηλής επικινδυνότητας."

" Στις περιπτώσεις που υπάρχει αµερόληπτη και διαφανής διαδικασία πλειστηριασµού
εγκεκριµένη από τη ρυθµιστική αρχή σύµφωνα µε την οδηγία xxxx (και κατ΄αντιστοιχία µε
τον κανονισµό), η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ρυθµιζόµενη πρόσβαση τρίτων
σύµφωνα µε την οδηγία xxx (και κατά συνέπεια τον κανονισµό).

Επί του άρθρου 8:

"Κατά την επανεξέταση οποιασδήποτε µετέπειτα πρότασης για τη θέσπιση της πρώτης
δέσµης κατευθυντηρίων γραµµών που θα υποβληθεί στο Συµβούλιο κατ΄εφαρµογή του
άρθρου 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ η Επιτροπή υπενθυµίζει τη δήλωσή της σχετικά µε το
άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/EΚ, σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή θα ενεργεί κατά
τρόπο ώστε, κατά την αναζήτηση ισόρροπης λύσης, να µην έρχεται σε σύγκρουση µε την
κυρίαρχη θέση που ενδέχεται να διαµορφωθεί στα πλαίσια του Συµβουλίου κατά της
σκοπιµότητας ενός εκτελεστικού µέτρου (βλ. ΕΕ C 203, 17.7.1999, σ.1)."


