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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. .../2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου

(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,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2,

                                                
1 ΕΕ C
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της ...
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου

2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου1, συνέβαλε

σηµαντικά στη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς αερίου. Απαιτείται τώρα να προβλεφθούν

δοµικές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο προκειµένου να καταργηθούν οι εναποµένοντες

φραγµοί για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την εµπορία αερίου.

Απαιτούνται πρόσθετοι τεχνικοί κανόνες, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων,

τις αρχές του µηχανισµού καταµερισµού δυναµικότητας και τις διαδικασίες διαχείρισης της

συµφόρησης καθώς και τις απαιτήσεις διαφάνειας.

(2) Η εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή και την παρακολούθηση του πρώτου συνόλου

κατευθυντήριων οδηγιών καλής πρακτικής που θεσπίσθηκαν από το Ευρωπαϊκό Φόρουµ

Ρυθµίσεων για το Φυσικό Αέριο («Φόρουµ») το 2002, δείχνει ότι, προκειµένου να

εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρµογή των κανόνων που ορίζουν οι εν λόγω κατευθυντήριες

οδηγίες σε όλα τα κράτη µέλη και να παρέχεται στην πράξη ελάχιστη εγγύηση για ισότιµες

προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά, οι κανόνες αυτοί απαιτείται να καταστούν

δεσµευτικοί.

(3) Ένα δεύτερο σύνολο κοινών κανόνων µε τίτλο «∆εύτερες κατευθυντήριες οδηγίες καλής

πρακτικής» θεσπίσθηκαν στη συνάντηση του Φόρουµ στις 24-25 Σεπτεµβρίου 2003. Ο

παρών κανονισµός αποσκοπεί στον καθορισµό, µε βάση αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες,

βασικών αρχών και κανόνων σχετικά µε την πρόσβαση στο δίκτυο και τις υπηρεσίες

πρόσβασης τρίτων µερών, τη διαχείριση της συµφόρησης, τη διαφάνεια, την εξισορρόπηση

και την εµπορία δικαιωµάτων δυναµικότητας.

(4) Το άρθρο 15 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ προβλέπει διαχειριστές συνδυασµένων δικτύων

µεταφοράς και διανοµής. Κατά συνέπεια, οι κανόνες του παρόντος κανονισµού δεν απαιτούν

τροποποίηση της οργάνωσης των εθνικών δικτύων µεταφοράς και διανοµής που είναι

σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, και ιδίως µε το άρθρο 15.

                                                
1 ΕΕ L 176, 15.7.2003, σ. 57.
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(5) Οι αγωγοί υψηλής πίεσης που συνδέουν τοπικούς διανοµείς µε το δίκτυο αερίου και που δεν

χρησιµοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο της τοπικής διανοµής περιλαµβάνονται στο πεδίο

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

(6) Απαιτείται ο προσδιορισµός των κριτηρίων σύµφωνα µε τα οποία καθορίζονται τα τέλη

πρόσβασης στο δίκτυο, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι αυτά συνάδουν απολύτως µε την

αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και µε τις ανάγκες µιας οµαλά λειτουργούσας

εσωτερικής αγοράς, ότι λαµβάνεται πλήρως υπόψη η ανάγκη για ακεραιότητα του

συστήµατος και ότι αντιπροσωπεύουν το πραγµατικά καταβληθέν κόστος, ενώ ταυτοχρόνως

εξασφαλίζονται κατάλληλα κίνητρα, τηρουµένης της αποτελεσµατικότητας,

συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης απόδοσης των επενδύσεων, και, όπου ενδείκνυται,

λαµβανοµένης υπόψη της συγκριτικής αξιολόγησης των τιµολογίων από τις ρυθµιστικές

αρχές.

(7) Κατά τον υπολογισµό των τιµολογίων για πρόσβαση στο δίκτυο, είναι σηµαντικό να

συνεκτιµάται το πραγµατικά καταβληθέν κόστος καθώς και η ανάγκη ύπαρξης αντίστοιχων

αποδόσεων των επενδύσεων και κινήτρων για τη δηµιουργία νέων υποδοµών. Από την άποψη

αυτή, και ιδίως εάν υπάρχει πραγµατικός ανταγωνισµός µεταξύ σωληναγωγών, η συγκριτική

αξιολόγηση των τιµολογίων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.

(8) Η χρήση ρυθµίσεων βασιζόµενων στην αγορά, όπως οι πλειστηριασµοί, µε σκοπό τον

καθορισµό των τιµολογίων πρέπει να συµβιβάζεται µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/55/ΕΚ.

(9) Απαιτείται ελάχιστο κοινό σύνολο υπηρεσιών πρόσβασης τρίτων µερών προκειµένου να

προβλεφθεί ελάχιστο πρακτικό πρότυπο πρόσβασης για όλη την Κοινότητα και να

εξασφαλισθούν η επαρκής ευθυγράµµιση των υπηρεσιών πρόσβασης τρίτων και η

αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων µιας οµαλά λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς αερίου.
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(10) Οι αναφορές σε εναρµονισµένες συµβάσεις µεταφοράς στο πλαίσιο της χωρίς διακρίσεις

πρόσβασης στο δίκτυο επιχειρήσεων εκµετάλλευσης συστήµατος µεταφοράς δεν σηµαίνουν

ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις των συµβάσεων µεταφοράς συγκεκριµένης επιχείρησης

εκµετάλλευσης δικτύου µεταφοράς πρέπει να είναι ταυτόσηµες µε εκείνες άλλης επιχείρησης

εκµετάλλευσης δικτύου µεταφοράς στο ίδιο κράτος µέλος ή σε άλλο, εκτός εάν έχουν τεθεί

ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από όλες τις συµβάσεις µεταφοράς.

(11) Η διαχείριση της συµβατικής συµφόρησης των δικτύων αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα για την

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αερίου. Απαιτείται η ανάπτυξη κοινών κανόνων που

εξισορροπούν την ανάγκη απελευθέρωσης αχρησιµοποίητης δυναµικότητας σύµφωνα µε την

αρχή «εκµετάλλευση ή στέρηση καταµερισθείσας δυναµικότητας» (use-it-or-lose-it)

σύµφωνα µε την οποία οι κάτοχοι της δυναµικότητας έχουν τη δυνατότητα να τη

χρησιµοποιήσουν όταν χρειάζεται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ρευστότητα της

δυναµικότητας.

(12) Παρόλο που η φυσική συµφόρηση των δικτύων σπάνια αποτελεί πρόβληµα προς το παρόν

στην Κοινότητα, ενδέχεται να αποτελέσει πρόβληµα στο µέλλον. Κατά συνέπεια, είναι

σηµαντικό να διατυπωθεί η βασική αρχή για την διάθεση της υπό συµφόρηση δυναµικότητας

σε τέτοιες περιπτώσεις.

(13) Προκειµένου οι χρήστες του δικτύου να αποκτήσουν αποτελεσµατική πρόσβαση στα δίκτυα

αερίου, χρειάζονται πληροφορίες, ιδίως για τις τεχνικές απαιτήσεις και τη διαθέσιµη

δυναµικότητα προκειµένου να έχουν την δυνατότητα να εκµεταλλεύονται τις επιχειρηµατικές

ευκαιρίες που ανακύπτουν στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Απαιτούνται κοινά ελάχιστα

πρότυπα για τέτοιες απαιτήσεις διαφάνειας. Η δηµοσίευση των πληροφοριών αυτών µπορεί

να γίνεται µε διάφορα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών.
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(14) Τα διαφανή συστήµατα εξισορρόπησης που δεν εισάγουν διακρίσεις για το αέριο, τη

λειτουργία των οποίων εξασφαλίζουν οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δικτύων µεταφοράς,

αποτελούν σηµαντικούς µηχανισµούς, ιδίως για νεοεισερχόµενους στην αγορά, οι οποίοι

έχουν ενδεχοµένως µεγαλύτερη δυσκολία εξισορρόπησης του συνολικού τους

χαρτοφυλακίου πωλήσεων από ό,τι οι εταιρείες που είναι ήδη εγκατεστηµένες στην σχετική

αγορά. Ενδείκνυται, συνεπώς, ο καθορισµός κανόνων που θα εξασφαλίζουν ότι οι

επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δικτύων µεταφοράς θέτουν σε λειτουργία τέτοιους µηχανισµούς

κατά τρόπο συµβατό µε διάφανους και αποτελεσµατικούς όρους πρόσβασης στο δίκτυο χωρίς

να εισάγουν διακρίσεις.

(15) Η εµπορία πρωτογενών δικαιωµάτων δυναµικότητας αποτελεί σηµαντικό τµήµα της

ανάπτυξης ανταγωνιστικής αγοράς και της δηµιουργίας ρευστότητας. Κατά συνέπεια, ο

παρών κανονισµός θα πρέπει να καθορίσει βασικούς κανόνες για το ζήτηµα αυτό.

(16) Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις που αποκτούν δικαιώµατα δυναµικότητας

µπορούν να τα πωλούν σε άλλες εγκεκριµένες επιχειρήσεις προκειµένου να διασφαλίζεται

κατάλληλο επίπεδο ρευστότητας στην αγορά δυναµικότητας. Η προσέγγιση αυτή, πάντως,

δεν εµποδίζει την ύπαρξη συστήµατος στο οποίο η δυναµικότητα που δεν χρησιµοποιείται σε

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, καθοριζόµενο σε εθνικό επίπεδο, επαναδιατίθεται στην

αγορά σε σταθερή βάση.

(17) Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τους κανόνες

που περιέχονται στον παρόντα κανονισµό και τις κατευθυντήριες οδηγίες που θεσπίζονται

βάσει αυτού.

(18) Στις κατευθυντήριες οδηγίες που προσαρτώνται στον παρόντα κανονισµό, ορίζονται ειδικοί

λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής, µε βάση τις δεύτερες κατευθυντήριες οδηγίες καλής

πρακτικής. Εφόσον ενδείκνυται, οι κανόνες αυτοί θα εξελίσσονται µε τον χρόνο,

λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών στα εθνικά δίκτυα αερίου.
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(19) Σε περίπτωση που προτείνει τροποποίηση των κατευθυντηρίων οδηγιών που καθορίζονται

στο Παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει

προηγούµενη διαβούλευση όλων των µερών τα οποία αφορούν οι κατευθυντήριες οδηγίες και

τα οποία εκπροσωπούνται από επαγγελµατικές οργανώσεις, και των κρατών µελών στο

πλαίσιο του Φόρουµ, και θα πρέπει να ζητεί τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Ρυθµιστικού Οµίλου

για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Αέριο.

(20) Θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη µέλη και τις αρµόδιες εθνικές αρχές να παρέχουν

σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να χειρίζεται τις πληροφορίες

αυτές ως εµπιστευτικές.

(21) Ο παρών κανονισµός και οι κατευθυντήριες οδηγίες που θεσπίζονται σύµφωνα µε αυτόν,

ισχύουν µε την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισµού.

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

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

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή1.

(23) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η καθιέρωση δικαίων κοινών

κανόνων για τους όρους πρόσβασης σε δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου, δεν µπορεί να

επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, και, κατά συνέπεια, λόγω της κλίµακας και των

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

Κοινότητα δύναται να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως

καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία

καθορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα όρια που απαιτούνται

προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός έχει ως στόχο να θεσπίσει αµερόληπτους κανόνες για τους όρους

πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των

εθνικών και περιφερειακών αγορών µε σκοπό τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της

εσωτερικής αγοράς αερίου.

Ο στόχος αυτός περιλαµβάνει τον καθορισµό εναρµονισµένων αρχών για τα τέλη, ή τις µεθόδους

που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό τους, για την πρόσβαση στο δίκτυο, την ίδρυση

υπηρεσιών πρόσβασης τρίτων, εναρµονισµένες αρχές για τον καταµερισµό της δυναµικότητας και

τη διαχείριση της συµφόρησης, τον καθορισµό των απαιτήσεων διαφάνειας, κανόνες

εξισορρόπησης και τέλη διαταραχής της ισορροπίας και διευκόλυνση της εµπορίας δυναµικότητας.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να συνιστούν οντότητα ή οργανισµό σύµφωνα µε την οδηγία

2003/55/ΕΚ, προκειµένου να διεκπεραιώνει µία ή περισσότερες από τις λειτουργίες που τυπικά

ανατίθενται στον διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς, ο οποίος υπόκειται στις απαιτήσεις του

παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2

Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

1) ως «µεταφορά» νοείται η µεταφορά φυσικού αερίου µέσω δικτύου, το οποίο περιέχει κυρίως

σωληναγωγούς υψηλής πίεσης, εκτός από δίκτυο σωληναγωγών προς τα ανάντη και εκτός

από το τµήµα των σωληναγωγών υψηλής πίεσης που χρησιµοποιείται κυρίως στο πλαίσιο της

τοπικής διανοµής φυσικού αερίου, µε στόχο την παράδοσή του σε πελάτες, χωρίς όµως να

περιλαµβάνει τον εφοδιασµό,
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2) ως «σύµβαση µεταφοράς» νοείται σύµβαση που έχει συνάψει ο διαχειριστής δικτύου

µεταφοράς µε χρήστη του δικτύου προκειµένου να γίνει µεταφορά,

3) ως «δυναµικότητα» νοείται η µέγιστη ροή, που εκφράζεται σε κανονικά κυβικά µέτρα ανά

µονάδα χρόνου ή σε µονάδες ενέργειας ανά µονάδα χρόνου, την οποία δικαιούται ο χρήστης

του δικτύου σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µεταφοράς,

4) ως «αχρησιµοποίητη δυναµικότητα» νοείται η αµετάβλητη δυναµικότητα την οποία ένας

χρήστης του δικτύου έχει αποκτήσει δυνάµει σύµβασης µεταφοράς, χωρίς όµως να την έχει

ορίσει,

5) ως «διαχείριση συµφόρησης» νοείται η διαχείριση του χαρτοφυλακίου δυναµικότητας του

διαχειριστή δικτύου µεταφοράς µε στόχο τη βέλτιστη και µέγιστη χρήση των τεχνικών

δυνατοτήτων και τον έγκαιρο εντοπισµό των µελλοντικών σηµείων συµφόρησης και

κορεσµού,

6) ως «δευτερογενής αγορά» νοείται η αγορά της δυναµικότητας που αποτελεί αντικείµενο

εµπορίας εκτός των πλαισίων της πρωτογενούς αγοράς,

7) ως «ορισµός» νοείται η εκ των προτέρων γνωστοποίηση από τον χρήστη του δικτύου προς

τον διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς της πραγµατικής ροής αερίου την οποία επιθυµεί να

εισάγει ή να εξάγει από το σύστηµα,

8) ως «επανορισµός» νοείται η µεταγενέστερη γνωστοποίηση διορθωµένου ορισµού,
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9) ως «ακεραιότητα συστήµατος» νοείται κάθε κατάσταση όσον αφορά δίκτυο µεταφοράς,

συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων εγκαταστάσεων µεταφοράς, στην οποία η πίεση και

η ποιότητα του φυσικού αερίου παραµένει εντός των ελάχιστων και µέγιστων ορίων τα οποία

καθορίζονται από τον διαχειριστή δικτύου µεταφοράς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η

µεταφορά του φυσικού αερίου από τεχνικής πλευράς,

10) ως «περίοδος εξισορρόπησης» νοείται η περίοδος εντός της οποίας θα πρέπει να έχει

αντισταθµισθεί από κάθε χρήστη του δικτύου η παράδοση ποσότητας φυσικού αερίου,

εκπεφρασµένη σε µονάδες ενέργειας, µέσω της εισαγωγής της ίδιας ποσότητας φυσικού

αερίου στο δίκτυο µεταφοράς σύµφωνα µε τη σύµβαση µεταφοράς ή τον κώδικα του δικτύου,

11) ως «χρήστης του δικτύου» νοείται ο πελάτης ή ο πιθανός πελάτης του διαχειριστή δικτύου

µεταφοράς, καθώς και οι ίδιοι οι διαχειριστές δικτύου µεταφοράς, εφόσον αυτό απαιτείται

προκειµένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σε σχέση µε τη µεταφορά,

12) ως «διακοπτόµενες υπηρεσίες» νοούνται υπηρεσίες που διατίθενται από διαχειριστές δικτύων

µεταφοράς σε σχέση µε διακοπτόµενη δυναµικότητα,

13) ως «διακοπτόµενη δυναµικότητα» νοείται η δυναµικότητα µεταφοράς φυσικού αερίου που

είναι δυνατόν να διακόπτεται από τον διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς ανάλογα µε τους

όρους που καθορίζονται στη σύµβαση µεταφοράς,

14) ως «µακροπρόθεσµες υπηρεσίες» νοούνται υπηρεσίες που διατίθενται από τον διαχειριστή

δικτύου µεταφοράς για περίοδο ενός έτους ή µεγαλύτερη,

15) ως «βραχυπρόθεσµες υπηρεσίες» νοούνται υπηρεσίες που διατίθενται από τον διαχειριστή

δικτύου µεταφοράς για περίοδο µικρότερη του ενός έτους,
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16) ως «αµετάβλητη δυναµικότητα» νοείται η δυναµικότητα µεταφοράς αερίου για την οποία

υπάρχει συµβατική εγγύηση του διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς ότι δεν είναι

διακοπτόµενη,

17) ως «αµετάβλητες υπηρεσίες» νοούνται υπηρεσίες που παρέχονται από τον διαχειριστή

δικτύου µεταφοράς σε σχέση µε αµετάβλητη δυναµικότητα,

18) ως «τεχνική δυναµικότητα» νοείται η µέγιστη αµετάβλητη δυναµικότητα την οποία είναι σε

θέση να προσφέρει ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς στους χρήστες του δικτύου,

λαµβανοµένων υπόψη της ακεραιότητας του δικτύου και των λειτουργικών απαιτήσεων του

δικτύου µεταφοράς,

19) ως «συµβατική δυναµικότητα» νοείται η δυναµικότητα την οποία έχει διαθέσει ο

διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς στον χρήστη του δικτύου µέσω σύµβασης µεταφοράς,

20) ως «διαθέσιµη δυναµικότητα» νοείται το τµήµα της τεχνικής δυναµικότητας που δεν

καταµερίζεται και διατίθεται ακόµη στο δίκτυο τη δεδοµένη στιγµή,

21) ως «συµβατική συµφόρηση» νοείται η κατάσταση κατά την οποία το επίπεδο της ζήτησης της

αµετάβλητης δυναµικότητας υπερβαίνει την τεχνική δυναµικότητα,

22) ως «πρωτογενής αγορά» νοείται η αγορά της δυναµικότητας που διατίθεται στο εµπόριο

απευθείας από τον διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς,

23) ως «φυσική συµφόρηση» νοείται η κατάσταση κατά την οποία το επίπεδο της ζήτησης για τις

πραγµατικές παραδόσεις υπερβαίνει σε ορισµένες χρονικές στιγµές την τεχνική

δυναµικότητα.
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2. Οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, οι οποίοι

χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, τυγχάνουν επίσης εφαρµογής,

εξαιρουµένου του ορισµού της µεταφοράς στο άρθρο 2, σηµείο 3 της οδηγίας αυτής.

Άρθρο 3

Τιµολόγια πρόσβασης στα δίκτυα

1. Τα τιµολόγια ή οι µέθοδοι υπολογισµού των τιµολογίων που εφαρµόζονται από τους

διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς και έχουν εγκριθεί από τις ρυθµιστικές αρχές δυνάµει του

άρθρου 25, παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθώς και τα τιµολόγια που έχουν δηµοσιευθεί

δυνάµει του άρθρου 18, παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας είναι διαφανή, λαµβάνουν υπόψη την

ανάγκη για ακεραιότητα και βελτίωση του δικτύου και αντιπροσωπεύουν το πραγµατικά

καταβληθέν κόστος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη των κατάλληλων κινήτρων σε σχέση

µε την αποδοτικότητα, συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης απόδοσης των επενδύσεων, και,

όπου ενδείκνυται, λαµβάνουν υπόψη τη συγκριτική αξιολόγηση των τιµολογίων από τις

ρυθµιστικές αρχές. Τα τιµολόγια ή οι µέθοδοι υπολογισµού που χρησιµοποιούνται για τον

υπολογισµό τους, εφαρµόζονται κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι τα τιµολόγια µπορούν επίσης να καθορίζονται µέσω

ρυθµίσεων µε βάση την αγορά, όπως οι πλειστηριασµοί, υπό την προϋπόθεση ότι οι ρυθµίσεις

αυτές και τα έσοδα που αποφέρουν έχουν εγκριθεί από τη ρυθµιστική αρχή.

Τα τιµολόγια ή οι µέθοδοι υπολογισµού που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµός τους,

διευκολύνουν το αποδοτικό εµπόριο αερίου και τον ανταγωνισµό µε ταυτόχρονη αποφυγή των

διασταυρούµενων επιδοτήσεων µεταξύ των χρηστών των δικτύων και παρέχουν κίνητρα για την

πραγµατοποίηση επενδύσεων και τη διατήρηση ή τη δηµιουργία της διαλειτουργικότητας των

δικτύων µεταφοράς.
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2. Τα τιµολόγια πρόσβασης στα δίκτυα δεν περιορίζουν την ρευστότητα της αγοράς ούτε

στρεβλώνουν το διασυνοριακό εµπόριο των διαφόρων δικτύων µεταφοράς. Σε περίπτωση που οι

διαφορές των δοµών τιµολόγησης ή των µηχανισµών εξισορρόπησης παρεµποδίζουν το εµπόριο

µεταξύ δικτύων µεταφοράς και, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 25, παράγραφος 2 της οδηγίας

2003/55/ΕΚ, οι διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς σε στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές

αρχές, προχωρούν ενεργά στη σύγκλιση των δοµών και των αρχών τιµολόγησης,

συµπεριλαµβάνοντας και την εξισορρόπηση.

Άρθρο 4

Υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων µερών

1. Οι διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς:

α) µεριµνούν για την παροχή υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις σε όλους τους χρήστες του δικτύου.

Ειδικότερα, όταν διαχειριστής δικτύου µεταφοράς παρέχει την ίδια υπηρεσία σε

διαφορετικούς πελάτες, το πράττει µε τους ίδιους συµβατικούς όρους και µε τις ίδιες

προϋποθέσεις, χρησιµοποιώντας είτε εναρµονισµένες συµβάσεις µεταφοράς είτε κοινό

κώδικα δικτύου εγκεκριµένα από αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 25

της οδηγίας 2003/55/ΕΚ·

β) παρέχουν αµετάβλητες και διακοπτόµενες υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων µερών. Η τιµή της

διακοπτόµενης δυναµικότητας αντιστοιχεί στην πιθανότητα διακοπής·

γ) προσφέρουν στους χρήστες των δικτύων µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υπηρεσίες.
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2. Οι συµβάσεις µεταφοράς που υπογράφονται µε µη τυποποιηµένες ηµεροµηνίες έναρξης ή µε

βραχύτερη διάρκεια από την τυπική ετήσια σύµβαση µεταφοράς, δεν συνεπάγονται αυθαίρετα

υψηλότερα ή χαµηλότερα τιµολόγια που δεν ανταποκρίνονται στην αξία της αγοράς της υπηρεσίας,

σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1.

3. Οσάκις ενδείκνυται, µπορούν να επιτρέπονται οι υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, υπό την

προϋπόθεση της παροχής των απαραίτητων εγγυήσεων από τους χρήστες των δικτύων όσον αφορά

την φερεγγυότητά τους. Οι εγγυήσεις αυτές δεν πρέπει να συνιστούν αδικαιολόγητους φραγµούς

στην είσοδο στην αγορά και πρέπει να µην συνεπάγονται διακρίσεις, να είναι διαφανείς και

αναλογικές.

Άρθρο 5

Αρχές που διέπουν τους µηχανισµούς καταµερισµού δυναµικότητας

και τις διαδικασίες διαχείρισης συµφόρησης

1. Η µέγιστη δυναµικότητα σε όλα τα σχετικά σηµεία που αναφέρονται στο άρθρο 6,

παράγραφος 3, διατίθεται στους φορείς της αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη την ακεραιότητα και την

αποτελεσµατική λειτουργία του δικτύου.

2. Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς εφαρµόζουν και δηµοσιεύουν διαφανείς µηχανισµούς

καταµερισµού δυναµικότητας που δεν συνεπάγονται διακρίσεις, οι οποίοι:

α) παρέχουν οικονοµικά µηνύµατα κατάλληλα για την αποτελεσµατική και µέγιστη χρήση της

τεχνικής ικανότητας και διευκολύνουν τις επενδύσεις σε νέα υποδοµή,
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β) διασφαλίζουν τη συµβατότητα µε τους µηχανισµούς της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των

τοπικών αγορών και των κόµβων διαπραγµάτευσης, και ταυτόχρονα είναι ευέλικτοι και

ικανοί να προσαρµόζονται σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον αγοράς,

γ) είναι συµβατοί µε τα συστήµατα πρόσβασης στο δίκτυο των κρατών µελών.

3. Όταν οι διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς συνάπτουν νέες ή επαναδιαπραγµατεύονται

υφιστάµενες συµβάσεις µεταφοράς, οι συµβάσεις αυτές λαµβάνουν υπόψη τις ακόλουθες αρχές:

α) σε περίπτωση συµβατικής συµφόρησης, ο διαχειριστής δικτύου µεταφοράς προσφέρει µη

χρησιµοποιηµένη δυναµικότητα στην πρωτογενή αγορά µε προθεσµία ενηµέρωσης

τουλάχιστον µία ηµέρα πριν και σε διακοπτόµενη βάση,

β) οι χρήστες του δικτύου που επιθυµούν να επαναπωλήσουν ή να υπενοικιάσουν την µη

χρησιµοποιηθείσα συµβατική τους δυναµικότητα στην δευτερογενή αγορά έχουν τη

δυνατότητα να το κάνουν. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τους χρήστες του

δικτύου κοινοποίηση στον διαχειριστή δικτύου µεταφοράς ή ενηµέρωσή της.

4. Σε περίπτωση που ορισµένη συµβατική δυναµικότητα στα πλαίσια υφιστάµενων συµβάσεων

µεταφοράς παραµένει αχρησιµοποίητη και σηµειώνεται συµβατική συµφόρηση, οι διαχειριστές

δικτύων µεταφοράς εφαρµόζουν την παράγραφο 3, εκτός αν τούτο συνιστά παράβαση των

απαιτήσεων των υφιστάµενων συµβάσεων µεταφοράς. Στην περίπτωση παράβασης των

υφιστάµενων συµβάσεων µεταφοράς, οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς υποβάλλουν αίτηµα προς

τον χρήστη του δικτύου για τη χρησιµοποίηση στη δευτερογενή αγορά της αχρησιµοποίητης

δυναµικότητας, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

5. Στην περίπτωση που υφίσταται φυσική συµφόρηση, οι διαχειριστές δικτύου µεταφοράς, ή,

ενδεχοµένως, οι ρυθµιστικές αρχές, εφαρµόζουν διαφανείς µηχανισµούς καταµερισµού της

δυναµικότητας, οι οποίες δεν συνεπάγονται διακρίσεις.
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Άρθρο 6

Απαιτήσεις διαφάνειας

1. Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δηµοσιοποιούν λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις

υπηρεσίες που παρέχουν και τους σχετικούς όρους που ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις απαιτούµενες

τεχνικές πληροφορίες προκειµένου οι χρήστες του δικτύου να έχουν πλήρη πρόσβαση στο δίκτυο.

2. Για να εξασφαλισθεί η διαφανής, αντικειµενική και αµερόληπτη τιµολόγηση και να

διευκολυνθεί η αποτελεσµατική χρήση του δικτύου αερίου, οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς ή οι

αρµόδιες εθνικές αρχές πρέπει να δηµοσιεύουν δεόντως και επαρκώς αιτιολογηµένες πληροφορίες

σχετικά µε την τιµολογιακή διαµόρφωση, τη µεθοδολογία και τη δοµή.

3. Για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, κάθε διαχειριστής δικτύου µεταφοράς δηµοσιοποιεί τακτικά

και περιοδικά αριθµητικές πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές, συµβατικές και διαθέσιµες

δυναµικότητες για όλα τα σχετικά σηµεία, συµπεριλαµβανοµένων των σηµείων εισόδου και

εξόδου, υπό τυποποιηµένη, φιλική προς τον χρήστη µορφή.

4. Τα σχετικά σηµεία του δικτύου µεταφοράς για τα οποία πρέπει να δηµοσιοποιούνται οι

πληροφορίες, εγκρίνονται από τις αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές κατόπιν διαβουλεύσεων µε τους

χρήστες του δικτύου.

5. Στην περίπτωση που διαχειριστής δικτύου µεταφοράς θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση, για

λόγους εµπιστευτικότητας, να δηµοσιοποιήσει όλα τα απαιτούµενα δεδοµένα, επιζητεί την έγκριση

των αρµόδιων αρχών προκειµένου να περιορίσει τη δηµοσίευση όσον αφορά το σχετικά σηµείο ή

σηµεία.
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Οι αρµόδιες αρχές χορηγούν ή απορρίπτουν την αίτηση περί χορηγήσεως έγκρισης κατά

περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως την ανάγκη σεβασµού της θεµιτής εµπορικής

εµπιστευτικότητας και τον στόχο δηµιουργίας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς αερίου. Εάν η

έγκριση χορηγηθεί, η διαθέσιµη δυναµικότητα δηµοσιεύεται χωρίς να αναφέρονται τα αριθµητικά

δεδοµένα, που είναι δυνατόν να παραβιάζουν την εµπιστευτικότητα.

Η έγκριση που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο δεν χορηγείται στην περίπτωση που τρεις ή

περισσότεροι χρήστες του δικτύου διαθέτουν συµβατική δυναµικότητα στο ίδιο σηµείο.

6. Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς κοινολογούν πάντα τις πληροφορίες που απαιτεί ο παρών

κανονισµός κατά εύληπτο, ποσοτικώς σαφή και ευκόλως προσβάσιµο τρόπο, που δεν συνεπάγεται

διακρίσεις.

Άρθρο 7

Κανόνες εξισορρόπησης και τέλη διαταραχής ισορροπίας

1. Οι κανόνες εξισορρόπησης συγκροτούνται κατά δίκαιο και διαφανή τρόπο που δεν

συνεπάγεται διακρίσεις και στηρίζονται σε αντικειµενικά δεδοµένα. Οι κανόνες εξισορρόπησης

αντιπροσωπεύουν πραγµατικές ανάγκες του δικτύου, λαµβανοµένων υπόψη των πόρων που

διαθέτει ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς.

2. Σε περίπτωση συστηµάτων εξισορρόπησης που δεν στηρίζονται στην αγορά, τα επίπεδα

ανοχής ορίζονται κατά τρόπο που είτε αντιπροσωπεύει την εποχικότητα είτε συνεπάγεται επίπεδα

ανοχής υψηλότερα από εκείνα που προκύπτουν βάσει της εποχικότητας, και ο οποίος αντανακλά

τις πραγµατικές τεχνικές δυνατότητες του δικτύου µεταφοράς. Τα επίπεδα ανοχής

αντιπροσωπεύουν πραγµατικές ανάγκες του δικτύου, λαµβανοµένων υπόψη των πόρων που

διαθέτει ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς.
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3. Τα τέλη διαταραχής ισορροπίας αντιπροσωπεύουν ευρέως το κόστος, ενώ ταυτόχρονα

παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες του δικτύου να εξισορροπήσουν τις εισαγωγές και

απολήψεις αερίου. ∆εν ενθαρρύνουν τη διασταυρούµενη επιδότηση µεταξύ χρηστών του δικτύου

και δεν εµποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόµενων στην αγορά.

Τυχόν µέθοδος υπολογισµού των τελών διαταραχής της ισορροπίας καθώς και τα τελικά τιµολόγια

δηµοσιοποιούνται από τις αρµόδιες αρχές ή τον διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς, αναλόγως.

4. Οι διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόστιµα στους

χρήστες του δικτύου των οποίων οι εισαγωγές και οι απολήψεις στο δίκτυο µεταφοράς δεν είναι

εξισορροπηµένες σύµφωνα µε τους κανόνες εξισορρόπησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

5. Τα πρόστιµα που υπερβαίνουν το πραγµατικό κόστος εξισορρόπησης λαµβάνονται υπόψη

κατά τον υπολογισµό των τελών κατά τρόπο που να µην µειώνει το ενδιαφέρον της εξισορρόπησης

και εγκρίνονται από τις αρµόδιες αρχές.

6. Προκειµένου οι χρήστες του δικτύου να είναι σε θέση να αναλάβουν έγκαιρες διορθωτικές

ενέργειες, οι διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς παρέχουν επαρκείς, επίκαιρες και αξιόπιστες

πληροφορίες µέσω του διαδικτύου σχετικά µε την κατάσταση εξισορρόπησης των χρηστών του

δικτύου. Το επίπεδο της πληροφόρησης αντιστοιχεί στο επίπεδο των πληροφοριών που διαθέτουν

οι διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς. Όπου υφίστανται, τα τέλη για την παροχή τέτοιων

πληροφοριών εγκρίνονται από τις αρµόδιες αρχές και δηµοσιοποιούνται από τον διαχειριστή του

δικτύου µεταφοράς.

7. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς εναρµονίζουν τα

καθεστώτα εξισορρόπησης και βελτιώνουν τις δοµές και τα επίπεδα των τελών εξισορρόπησης

προκειµένου να διευκολύνουν το εµπόριο αερίου.
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Άρθρο 8

Εµπορία δικαιωµάτων δυναµικότητας

Κάθε διαχειριστής δικτύου µεταφοράς λαµβάνει εύλογα µέτρα προκειµένου να επιτρέπει και να

διευκολύνει την ελεύθερη εµπορία των δικαιωµάτων δυναµικότητας. Κάθε τέτοιος διαχειριστής

αναπτύσσει εναρµονισµένες συµβάσεις και διαδικασίες µεταφοράς στην πρωτογενή αγορά,

προκειµένου να διευκολύνει το δευτερογενές εµπόριο δυναµικότητας και αναγνωρίζει τη

µεταβίβαση δικαιωµάτων πρωτογενούς δυναµικότητας, που του κοινοποιούν οι χρήστες του

δικτύου. Οι εναρµονισµένες συµβάσεις και διαδικασίες µεταφοράς κοινοποιούνται στις ρυθµιστικές

αρχές.

Άρθρο 9

Κατευθυντήριες οδηγίες

1. Οσάκις ενδείκνυται, οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν τον ελάχιστο βαθµό εναρµόνισης

που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου του παρόντος κανονισµού και προσδιορίζουν:

α) Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων µερών, συµπεριλαµβανοµένου του

χαρακτήρα, της διάρκειας και άλλων απαιτήσεων για τις υπηρεσίες αυτές, σύµφωνα µε το

άρθρο 4·

β) λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αρχές που διέπουν τους µηχανισµούς καταµερισµού

δυναµικότητας και την εφαρµογή των διαδικασιών διαχείρισης συµφορήσεων σε περίπτωση

συµβατικής συµφόρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 5·

γ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τον καθορισµό των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται

προκειµένου οι χρήστες του δικτύου να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στο σύστηµα και

ορισµός όλων των σχετικών σηµείων για τις απαιτήσεις διαφάνειας, συµπεριλαµβανοµένων

των πληροφοριών που πρέπει να δηµοσιεύονται σε όλα τα σχετικά σηµεία και το

χρονοδιάγραµµα σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να δηµοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές,

σύµφωνα µε το άρθρο 6.
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2. Οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε τα ζητήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1

παρατίθενται στο Παράρτηµα. Μπορούν να τροποποιηθούν από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 14, παράγραφος 2.

3. Η εφαρµογή και τροποποίηση των κατευθυντήριων γραµµών που εκδίδονται δυνάµει του

παρόντος κανονισµού αντανακλούν διαφορές µεταξύ των εθνικών δικτύων φυσικού αερίου και,

συνεπώς, δεν απαιτούν ενιαίους και αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις για την πρόσβαση τρίτων

µερών σε κοινοτικό επίπεδο. Μπορούν να θέτουν, όµως, ελάχιστες απαιτήσεις για την επίτευξη

αµερόληπτων και διαφανών συνθηκών πρόσβασης στο δίκτυο που είναι απαραίτητες για µια

εσωτερική αγορά αερίου, οι οποίες στη συνέχεια θα µπορούν να εφαρµόζονται υπό το πρίσµα των

διαφορών µεταξύ των εθνικών δικτύων αερίου.

Άρθρο 10

Ρυθµιστικές αρχές

Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους µε βάση τον παρόντα κανονισµό, οι ρυθµιστικές αρχές των

κρατών µελών που έχουν συσταθεί δυνάµει του άρθρου 25 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, εξασφαλίζουν

την συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό και µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που θεσπίζονται

σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος κανονισµού.

Συνεργάζονται, οσάκις ενδείκνυται, µεταξύ τους και µε την Επιτροπή.

Άρθρο 11

Παροχή πληροφοριών

Τα κράτη µέλη και οι ρυθµιστικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατος, όλες τις

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς του άρθρου 9.
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Η Επιτροπή καθορίζει εύλογη προθεσµία εντός της οποίας θα πρέπει να υποβάλλονται οι

πληροφορίες, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα των

απαιτούµενων πληροφοριών.

Άρθρο 12

∆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 οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 9.

Άρθρο 13

Κυρώσεις

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε

περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα

απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων. Οι προβλεπόµενες

κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη

κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2006 και της

κοινοποιούν επίσης, αµελλητί, οποιαδήποτε µεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2. Οι κυρώσεις που προβλέπονται µε βάση την παράγραφο 1 δεν υπάγονται στο ποινικό δίκαιο.



11652/2/04 REV 2 ZAC/ana 21
DG C II    EL

Άρθρο 14

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστήνεται µε βάση το άρθρο 30 της οδηγίας

2003/55/ΕΚ.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/EΚ, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 15

Έκθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Στην έκθεσή της που

υποβάλλει βάσει του άρθρου 31, παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, η Επιτροπή αναφέρει

επίσης σχετικά µε την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Η

έκθεση εξετάζει ιδίως την έκταση στην οποία ο παρών κανονισµός επέτυχε να εξασφαλίσει όρους

πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς αερίου, οι οποίοι ανταποκρίνονται στο κόστος και δεν

συνεπάγονται διακρίσεις, προκειµένου να συµβάλλει, αφενός, στις επιλογές των καταναλωτών σε

µια οµαλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά και, αφετέρου, στην µακροπρόθεσµη ασφάλεια του

εφοδιασµού. Η έκθεση συνοδεύεται, εν ανάγκη, από κατάλληλες προτάσεις και/ή συστάσεις.
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Άρθρο 16

Παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις

Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για:

α) Τα δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου που βρίσκονται στα κράτη µέλη καθ� όσο χρόνο

ισχύουν οι παρεκκλίσεις που έχουν χορηγηθεί δυνάµει του άρθρου 28 της οδηγίας

2003/55/ΕΚ. Τα κράτη µέλη στα οποία έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις δυνάµει του άρθρου 28

της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για προσωρινή

παρέκκλιση από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, για περίοδο µέχρι δύο ετών από

την ηµεροµηνία κατά την οποία παύει να ισχύει η αναφερόµενη στο παρόν σηµείο

παρέκκλιση,

β) τις διασυνδέσεις µεταξύ κρατών µελών και τις σηµαντικές αυξήσεις του δυναµικού των ήδη

υφισταµένων υποδοµών και τις τροποποιήσεις των υποδοµών αυτών που επιτρέπουν την

ανάπτυξη νέων πηγών προµήθειας αερίου κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 22, παράγραφοι 1

και 2 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, οι οποίες εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατάξεων των

άρθρων 18, 19, 20 και 25, παράγραφοι 2, 3 και 4 της εν λόγω οδηγίας, εφόσον εξαιρούνται

από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, ή

γ) τα δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου για τα οποία έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις δυνάµει

του άρθρου 27 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
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Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

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

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006, µε την εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 9,

παράγραφος 2, δεύτερη φράση, οι οποίες εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του 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

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

2. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ, ΚΑΙ

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΛΗΡΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΌ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

(1) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς παρέχουν αµετάβλητες και διακοπτόµενες υπηρεσίες

µέχρι ελάχιστης περιόδου µιας ηµέρας.

(2) Οι εναρµονισµένες τυπικές συµβάσεις µεταφοράς και ο κοινός κώδικας του δικτύου

συντάσσονται κατά τρόπο που να διευκολύνεται η εµπορία και η επαναχρησιµοποίηση της

δυναµικότητας την οποία κατέχουν οι χρήστες του δικτύου βάσει σύµβασης, χωρίς να

εµποδίζεται η απελευθέρωση δυναµικότητας.
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(3) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς αναπτύσσουν κωδικούς δικτύου και εναρµονισµένες

συµβάσεις µετά από κατάλληλη διαβούλευση µε τους χρήστες δικτύου.

(4) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς εφαρµόζουν τυποποιηµένες διαδικασίες ορισµού και

επανορισµού εφόσον έχουν συµφωνηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον

εξορθολογισµό των ανταλλαγών ενέργειας-τµήµα αερίου (EASEE-gas). Αναπτύσσουν

πληροφοριακά συστήµατα και ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας προκειµένου να διαθέτουν

επαρκή δεδοµένα στους χρήστες των δικτύων και να απλοποιούν τις συναλλαγές, όπως τους

ορισµούς, τις συµβάσεις δυναµικότητας και τη µεταφορά δικαιωµάτων δυναµικότητας

µεταξύ χρηστών του δικτύου.

(5) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς εναρµονίζουν τις τυποποιηµένες διαδικασίες αίτησης και

τους χρόνους απόκρισης σύµφωνα µε τις καλύτερες βιοµηχανικές πρακτικές µε στόχο την

ελαχιστοποίηση των χρόνων απόκρισης. Το αργότερο µέχρι την 1η Ιουλίου 2006, παρέχουν

ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης και επιβεβαίωσης δυναµικότητας µέσω δικτύου και

διαδικασίες ορισµού και επανορισµού, εάν οι διαδικασίες αυτές έχουν συµφωνηθεί στα

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εξορθολογισµό των ανταλλαγών ενέργειας-τµήµα

αερίου (EASEE-gas).

(6) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δεν χρεώνουν χωριστά τους χρήστες του δικτύου για

αιτήµατα παροχής πληροφοριών και συναλλαγές που σχετίζονται µε τις συµβάσεις

µεταφοράς τις οποίες έχουν συνάψει και που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε

τυποποιηµένους κανόνες και διαδικασίες.

(7) Τα αιτήµατα παροχής πληροφοριών που απαιτούν εξαιρετικές ή υπέρογκες δαπάνες όπως

µελέτες σκοπιµότητας, είναι δυνατόν να χρεώνονται χωριστά, εφόσον τα έξοδα είναι δυνατόν

να δικαιολογηθούν δεόντως.
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(8) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς συνεργάζονται µε άλλους διαχειριστές δικτύων

µεταφοράς για τον συντονισµό της συντήρησης των αντίστοιχων δικτύων τους, προκειµένου

να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα διαταραχής των υπηρεσιών µεταφοράς για τους χρήστες

του δικτύου και τους διαχειριστές δικτύων µεταφοράς σε άλλους τοµείς και προκειµένου να

εξασφαλίζουν ισότιµα οφέλη όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού,

συµπεριλαµβανοµένης της διαµετακόµισης.

(9) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δηµοσιεύουν τουλάχιστον µια φορά ετησίως, σε

προκαθορισµένη προθεσµία και κατόπιν έγκαιρης προειδοποίησης, όλες τις

προγραµµατισµένες περιόδους συντήρησης που είναι δυνατόν να επηρεάζουν τα δικαιώµατα

των χρηστών των δικτύων, τα οποία απορρέουν από τις συµβάσεις µεταφοράς καθώς και τις

σχετικές λειτουργικές πληροφορίες. Αυτό περιλαµβάνει την έγκαιρη και χωρίς διακρίσεις

δηµοσίευση κάθε µεταβολής των προγραµµατισµένων περιόδων συντήρησης και ενηµέρωση

µη προγραµµατισµένης συντήρησης, ευθύς ως η πληροφορία περιέρχεται σε γνώση του

διαχειριστή δικτύου µεταφοράς. Κατά τις περιόδους συντήρησης, οι διαχειριστές δικτύων

µεταφοράς δηµοσιεύουν τακτικά επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τις λεπτοµέρειες

και την αναµενόµενη διάρκεια καθώς και τις επιπτώσεις της συντήρησης.

(10) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς διατηρούν και µεταβιβάζουν στην αρµόδια αρχή, κατόπιν

αιτήµατος, ηµερήσιο ηµερολόγιο της πραγµατοποιηθείσας συντήρησης και των διαταραχών

της ροής που σηµειώθηκαν. Οι πληροφορίες διατίθενται επίσης κατόπιν αιτήµατος σε όσους

επηρεάζονται από τυχόν διαταραχές.

2. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ
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2.1. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

(1) Ο µηχανισµός καταµερισµού δυναµικότητας και οι διαδικασίες διαχείρισης της συµφόρησης

διευκολύνουν την ανάπτυξη του ανταγωνισµού και την οµαλή εµπορία της δυναµικότητας

και είναι συµβατοί µε τους µηχανισµούς της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των αγορών

άµεσης παράδοσης (spot) και των κόµβων διαπραγµάτευσης. Είναι ευέλικτοι και

προσαρµόσιµοι στις εξελισσόµενες συνθήκες της αγοράς.

(2) Αυτοί οι µηχανισµοί και οι διαδικασίες λαµβάνουν υπόψη την ακεραιότητα του σχετικού

δικτύου καθώς και την ασφάλεια του εφοδιασµού.

(3) Αυτοί οι µηχανισµοί και οι διαδικασίες δεν εµποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόµενων στην

αγορά ούτε δηµιουργούν αδικαιολόγητους φραγµούς για την είσοδο στην αγορά. ∆εν

εµποδίζουν τους φορείς της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων των νεοεισερχόµενων στην

αγορά και εταιρειών µε µικρό µερίδιο αγοράς, να ανταγωνίζονται αποτελεσµατικά.

(4) Οι εν λόγω µηχανισµοί και διαδικασίες αποτελούν τους κατάλληλους οικονοµικούς δείκτες

για την αποτελεσµατική και µέγιστη αξιοποίηση της τεχνικής δυναµικότητας και τη

διευκόλυνση των επενδύσεων σε νέες υποδοµές.

(5) Οι χρήστες του δικτύου ειδοποιούνται για περιστάσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τη

διαθεσιµότητα της συµβατικής δυναµικότητας. Η πληροφόρηση όσον αφορά τη διακοπή

πρέπει να απηχεί το επίπεδο της πληροφόρησης που διαθέτουν οι διαχειριστές δικτύων

µεταφοράς.

(6) Σε περίπτωση δυσκολιών όσον αφορά την εκπλήρωση συµβατικών υποχρεώσεων παράδοσης

που οφείλονται στην ακεραιότητα του συστήµατος, οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς θα

πρέπει να ενηµερώνουν τους χρήστες του δικτύου και προσπαθούν να εξεύρουν, αµελλητί,

λύση που δεν θα συνεπάγεται διακρίσεις.
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Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς συνεργάζονται µε τους χρήστες του δικτύου όσον αφορά τις

διαδικασίες πριν από την εφαρµογή τους, και συµφωνούν επ� αυτών µε τη ρυθµιστική αρχή.

2.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ

(1) Στην περίπτωση που η συµβατική δυναµικότητα δεν χρησιµοποιείται, οι διαχειριστές δικτύων

µεταφοράς διαθέτουν τη δυναµικότητα αυτή στην πρωτογενή αγορά σε διακοπτόµενη βάση,

µέσω συµβάσεων διαφοροποιηµένης διάρκειας, για όσον καιρό η δυναµικότητα αυτή δεν

διατίθεται από τον ενδιαφερόµενο χρήστη του δικτύου στη δευτερογενή αγορά σε εύλογη

τιµή.

(2) Τα έσοδα από τη διατεθείσα διακοπτόµενη δυναµικότητα κατανέµονται µε βάση τους

κανόνες που καθορίζει ή εγκρίνει η αρµόδια ρυθµιστική αρχή. Οι κανόνες αυτοί είναι

συµβατοί µε την απαίτηση αποτελεσµατικής και αποδοτικής χρήσης του συστήµατος.

(3) Η αρµόδια ρυθµιστική αρχή είναι δυνατόν να καθορίζει εύλογη τιµή της διατεθείσας

διακοπτόµενης δυναµικότητας, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές επικρατούσες συνθήκες.

(4) Εφόσον απαιτείται, οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες να

προσφέρουν τουλάχιστον µέρος της αχρησιµοποίητης δυναµικότητας στην αγορά ως

αµετάβλητη δυναµικότητα.

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΛΗΡΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ
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3.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΛΗΡΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δηµοσιεύουν τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά

µε τα δίκτυα και τις υπηρεσίες τους:

α) Λεπτοµερή και πλήρη περιγραφή των διάφορων υπηρεσιών που προσφέρονται καθώς και τις

τιµές τους.

β) Τους διάφορους τύπους των συµβάσεων µεταφοράς που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές

και, όπου ισχύει, τον κώδικα του δικτύου και/ή τους τυπικούς όρους που περιγράφουν τα

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών του δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων των

εναρµονισµένων συµβάσεων µεταφοράς και άλλων σχετικών εγγράφων.

γ) Τις εναρµονισµένες διαδικασίες που ισχύουν κατά τη χρήση του δικτύου µεταφοράς,

συµπεριλαµβανοµένων των κυριότερων όρων.

δ) ∆ιατάξεις σχετικά µε τον καταµερισµό της δυναµικότητας, τη διαχείριση συµφορήσεων και

τις διαδικασίες εναντίον της επί κερδοσκοπία αποθεµατοποίησης και της

επαναχρησιµοποίησης.

ε) Κανόνες που ισχύουν για την εµπορία δυναµικότητας στη δευτερογενή αγορά έναντι του

διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς.

στ) Εφόσον ισχύουν, τα επίπεδα ευελιξίας και ανοχής που περιλαµβάνονται στις υπηρεσίες

µεταφοράς και άλλες υπηρεσίες χωρίς χωριστό τέλος, την επιπλέον παρεχόµενη ευελιξία

καθώς και τα αντίστοιχα τέλη.
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ζ) Λεπτοµερή περιγραφή του δικτύου αερίου του διαχειριστή δικτύου µεταφοράς, που

περιλαµβάνει όλα τα σχετικά σηµεία διασύνδεσης του δικτύου µε εκείνα άλλων διαχειριστών

δικτύων µεταφοράς και/ή υποδοµές αερίου, όπως υγροποιηµένο φυσικό αέριο και την

υποδοµή που απαιτείται για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, όπως καθορίζονται στο

άρθρο 2, σηµείο 14 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ.

η) Πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα του αερίου και τις απαιτήσεις πίεσης.

θ) Κανόνες που ισχύουν για τη σύνδεση µε το δίκτυο του διαχειριστή.

ι) Κάθε έγκαιρα παρεχόµενη πληροφορία σχετικά µε προτεινόµενες και/ή υφιστάµενες αλλαγές

στις υπηρεσίες ή τους όρους, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων που αναφέρονται στα

σηµεία α) ως θ).

3.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Τα σχετικά σηµεία περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) Όλα τα σηµεία εισόδου στο δίκτυο του διαχειριστή δικτύου µεταφοράς.

β) Τα σηµαντικότερα σηµεία εξόδου και ζώνες εξόδου που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της

συνολικής δυναµικότητας εξόδου του δικτύου για δεδοµένο διαχειριστή δικτύου µεταφοράς,

συµπεριλαµβανοµένων όλων των σηµείων εξόδου ή ζωνών εξόδου που καλύπτουν

τουλάχιστον το 2% της συνολικής δυναµικότητας εξόδου του δικτύου.

γ) Όλα τα σηµεία που συνδέουν διαφορετικά δίκτυα του διαχειριστή δικτύου µεταφοράς.
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δ) Όλα τα σηµεία που συνδέουν το δίκτυο ενός διαχειριστή δικτύου µεταφοράς µε τερµατικό

υγροποιηµένου φυσικού αερίου.

ε) Όλα τα σηµαντικά σηµεία εντός του δικτύου δεδοµένου διαχειριστή δικτύου µεταφοράς,

συµπεριλαµβανοµένων σηµείων σύνδεσης µε κόµβους αερίου. Όλα τα σηµεία που

θεωρούνται σηµαντικά και τα οποία, βάσει της εµπειρίας, υπάρχει πιθανότητα να

παρουσιάσουν φυσική συµφόρηση.

στ) Όλα τα σηµεία που συνδέουν το δίκτυο δεδοµένου διαχειριστή δικτύου µεταφοράς µε την

υποδοµή που απαιτείται για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2,

σηµείο 14 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ.

3.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

(1) Σε όλα τα σχετικά σηµεία, οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δηµοσιεύουν τις ακόλουθες

πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της δυναµικότητας µέχρι και σε ηµερήσια βάση· η

δηµοσίευση γίνεται στο διαδίκτυο σε τακτικά/κυλιόµενα διαστήµατα και µε τυποποιηµένο,

φιλικό προς τον χρήστη, τρόπο:

α) µέγιστη τεχνική δυναµικότητα για τη ροή και στις δύο κατευθύνσεις,

β) συνολική συµβατική και διακοπτόµενη δυναµικότητα,

γ) διαθέσιµη δυναµικότητα.
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(2) Για όλα τα σχετικά σηµεία, οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς, δηµοσιεύουν τις διαθέσιµες

δυναµικότητες για περίοδο τουλάχιστον 18 µηνών εκ των προτέρων και επικαιροποιούν τις

πληροφορίες αυτές τουλάχιστον κάθε µήνα ή συχνότερα, σε περίπτωση που διατίθενται νέες

πληροφορίες.

(3) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δηµοσιεύουν ηµερήσιες επικαιροποιήσεις της

διαθεσιµότητας βραχυπρόθεσµων υπηρεσιών (προηγούµενη ηµέρα, προηγούµενη εβδοµάδα)

µε βάση, µεταξύ άλλων, ορισµούς, επικρατούσες συµβατικές δεσµεύσεις και κανονικές

µακροπρόθεσµες προβλέψεις διαθέσιµων δυναµικοτήτων σε ετήσια βάση για τα επόµενα 10

έτη και για όλα τα σχετικά σηµεία.

(4) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δηµοσιεύουν ιστορικά στοιχεία µέγιστου και ελάχιστου

ποσοστού χρήσης δυναµικότητας και µέσους ετήσιους όρους της ροής σε όλα τα σχετικά

σηµεία για τα τρία τελευταία έτη και σε κυλιόµενη βάση.

(5) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς διατηρούν ηµερήσιο ηµερολόγιο της πραγµατικής

συνολικής ροής τουλάχιστον επί τρίµηνο.

(6) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς διατηρούν αρχεία όλων των συµβάσεων δυναµικότητας

και άλλων σχετικών πληροφοριών που αφορούν τον υπολογισµό και την εξασφάλιση

πρόσβασης στις διαθέσιµες δυναµικότητες, στα οποία έχουν πρόσβαση οι αρµόδιες εθνικές

ρυθµιστικές αρχές προκειµένου να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους.

(7) Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς παρέχουν φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία υπολογισµού

των τιµολογίων για τις διαθέσιµες υπηρεσίες και για την επαλήθευση της διαθέσιµης

δυναµικότητας σε σύνδεση.

(8) Στην περίπτωση που οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δεν έχουν τη δυνατότητα να

δηµοσιεύσουν τις πληροφορίες σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3 και 7, ζητούν τη γνώµη

των αρµόδιων εθνικών ρυθµιστικών τους αρχών και εκπονούν πρόγραµµα δράσης για να

υλοποιήσουν τις απαιτήσεις αυτές, το ταχύτερο δυνατόν, και, πάντως, το αργότερο, µέχρι τις

31 ∆εκεµβρίου 2006.

_________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 12 Νοεµβρίου 2004
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0302 (COD)

11652/2/04
REV 2 ADD 1

ENER 190
CODEC 934

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση την οποία ενέκρινε το Συµβούλιο στις 12 Νοεµβρίου 2004 εν όψει

της έκδοσης κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. EIΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή στις 12 ∆εκεµβρίου 2003, υπέβαλε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των όρων πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς

αερίου1, η οποία ως βάση έχει το άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της2 στις 2 Ιουνίου 2004.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την κατά πρώτη ανάγνωση γνώµη του3 στις

20 Απριλίου 2004, ενέκρινε δε 41 τροπολογίες. Η Επιτροπή δεν θα υποβάλει

τροποποιηµένη πρόταση.

4. Το Συµβούλιο, στις 12 Νοεµβρίου 2004, ενέκρινε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σκοπός της πρότασης είναι να συµπληρώσει την οδηγία για την εσωτερική αγορά αερίου

(2003/55/ΕΚ) που εκδόθηκε πέρυσι, µέσω της θέσπισης δικαίων και λεπτοµερών κανόνων

για την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα µεταφοράς αερίου των κρατών µελών, λαµβανοµένων

υπόψη των ιδιοµορφιών των εθνικών και των περιφερειακών αγορών. Μπορεί να θεωρηθεί

ως πράξη παράλληλη προς τον κανονισµό 1228/2003/ΕΚ περί όρων πρόσβασης στο δίκτυο

διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρικής ενεργείας, που εκδόθηκε ως µέρος της δέσµης της

εσωτερικής αγοράς. Η πρόταση έχει ως βάση εκκίνησης ένα σύνολο κατευθυντηρίων

γραµµών που συµφωνήθηκε εθελουσίως από το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Φόρουµ Αερίου

(Φόρουµ της Μαδρίτης), και που θα καταστεί δεσµευτικό µέσω του προτεινοµένου

κανονισµού.

                                                
1 ΕΕ C .., ���., σελ. �
2 ΕΕ C .., ���., σελ. �
3 ΕΕ C .., ���., σελ. �
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

α) Το Συµβούλιο, στην περίπτωση των 41 τροπολογιών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, ακολούθησε την Επιτροπή ως εξής :

- δέχθηκε τις εξής 22 τροπολογίες :
- πλήρως (κατά περίπτωση και µε επαναδιατύπωση) : 7, 12, 15, 18-21,

23, 26, 32, 34 και 39-41,
- εν µέρει : 1, 4, 25
- κατ� αρχήν : 3, 13, 29, 36 και 38, και

- απέρριψε τις εξής 18 τροπολογίες : 2, 5, 8-11, 14, 16-17, 22, 24, 27, 30-31,
35, 37, 42 και 43, για λόγους ουσιαστικούς και/ή τυπικούς.

Το Συµβούλιο δέχτηκε σιωπηρά και την τροπολογία 33.

(β) Το Συµβούλιο, στην περίπτωση της πρότασης της Επιτροπής, εισήγαγε ορισµένες

άλλες τροποποιήσεις (ουσίας και/ή τύπου) για τις οποίες γίνεται λόγος εν

συνεχεία.

Όλες οι µεταβολές της πρότασης της Επιτροπής, στις οποίες προέβη το Συµβούλιο,

έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.

2. Επί µέρους παρατηρήσεις

(α) Οι κύριες µεταβολές που επέφερε το Συµβούλιο στο σχέδιο κανονισµού

αφορούν τις κατευθυντήριες γραµµές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 9 του

οποίου το πεδίο εφαρµογής ελαττώθηκε από το Συµβούλιο. Ειδικότερα

αφαιρέθηκε από την πρόταση η δυνατότητα της Επιτροπής των ΕΚ να εκδώσει

νέες κατευθυντήριες γραµµές µε την διαδικασία της επιτροπολογίας, και της

αφέθηκε η δυνατότητα να τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραµµές που

παρατίθενται στο Παράρτηµα του σχεδίου κανονισµού. Οι κατευθυντήριες αυτές

γραµµές αφορούν τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων µερών, τις αρχές των

µηχανισµών καταµερισµού δυναµικότητας και τις διαδικασίες διαχείρισης

συµφόρησης, και τις επιταγές διαφάνειας. Το Συµβούλιο προσέθεσε στο άρθρο 9

µια ακόµη παράγραφο, η οποία καθιστά σαφές ότι οι διαφορές των εθνικών

συστηµάτων αερίου θα πρέπει να αντανακλώνται στις κατευθυντήριες οδηγίες

στην εφαρµογή τους και στις µελλοντικές τροποποιήσεις τους.

Επίσης, το Συµβούλιο προσέθεσε ένα νέο άρθρο (το άρθρο 16), το οποίο

επιβεβαιώνει ότι οι σχετικές παρεκκλίσεις και απαλλαγές που παραχωρούνται

δυνάµει της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, ισχύουν και για τον προκείµενο κανονισµό.
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Το Συµβούλιο οµοίως µετέθεσε την ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού από την
1η Ιουλίου 2005 στην 1η Ιουλίου 2006, εξαιρουµένης της παραγρ. 2 του άρθρου 9
για την οποία ηµεροµηνία εφαρµογής ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2007 (άρθρο 17).

(β) Οι λοιπές µεταβολές αφορούν ειδικότερα :

•  το εδάφιο 1) της παραγρ. 1 του άρθρου 2 : το Συµβούλιο µετέβαλε ελαφρά τον
ορισµό της µεταφοράς για να καταστεί σαφέστερο σε ποιους σωληναγωγούς
εφαρµόζεται ο ορισµός· αναλόγως προσετέθη η αιτιολογική παράγραφος 5,

•  τα εδάφια 4 και 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 : το Συµβούλιο προσέθεσε
δύο νέους ορισµούς (της «αχρησιµοποίητης δυναµικότητας» και των
«αµεταβλήτων υπηρεσιών»),

•  τα εδάφια 23) και 24) της παραγρ. 1 του άρθρου 2 : το Συµβούλιο διέγραψε
τους ορισµούς των «νεοεισερχοµένων στην αγορά» και των «µικρών παικτών»,
διότι έκρινε ότι ο κανονισµός θα έπρεπε να εφαρµόζεται σε όλη την αγορά
κατά τον ίδιο τρόπο,

•  την παράγραφο 1 του άρθρου 3, όπου το Συµβούλιο προσέθεσε ένα νέο
δεύτερο κεφάλαιο ώστε να εξασφαλίσει ότι η χρήση των πλειστηριασµών είναι
ένα ενδεχόµενο µέσον καθορισµού των τιµολογίων· αναλόγως προσετέθη η
αιτιολογική παράγραφος 8,

•  την παράγραφο 4 του άρθρου 5 και την παράγραφο 6 του άρθρου 7 : το
Συµβούλιο επαναδιατύπωσε αυτές τις διατάξεις για λόγους σαφηνείας,

•  την παράγραφο 4 του άρθρου 6 : η δεύτερη περίοδος αυτής της παραγράφου
µετεβλήθη ώστε να της προσδοθεί ένα σαφέστερο πεδίο εφαρµογής, λόγω δε
της άκρως λεπτοµερούς της φύσεως µετεφέρθη στο Παράρτηµα (ως σηµείο
3.2.(β)),

•  τις παραγράφους 2 ως 5 του άρθρου 11 : το Συµβούλιο απάλειψε αυτές τις
παραγράφους και κατά συνέπεια και την παράγραφο 1 του άρθρου 13,

•  προσετέθησαν ορισµένες παραποµπές στην οδηγία 2003/55/ΕΚ για λόγους
σαφηνείας (παράγρ. 2 (νέα) του άρθρου 1, παράγρ. 1 και 2 του άρθρου 3,
παράγρ. 1 του άρθρου 4, άρθρο 10, άρθρο 14, άρθρο 15 (βλέπε
τροπολογία 36)),

•  το Συµβούλιο εισήγαγε επίσης ορισµένες νέες αιτιολογικές παραγράφους πέρα
από εκείνες που ήδη αναφέρθηκαν, ιδίως δε για να ανταποκρίνονται στις
αλλαγές που επιφέρθησαν στα κείµενα των άρθρων (αιτιολογικές παράγραφοι
4, 7, 10, 16 και 19 (αντιστοιχία µε την τροπολογία 3).

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι σε µεγάλο βαθµό η κοινή θέση αντιστοιχεί στην ουσία των
περισσοτέρων επιθυµιών που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι θα συµβάλλει στην
επίτευξη και ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου.

_______________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 3 Νοεµβρίου 2004 (08.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0302 (COD)

14120/04

ENER 241
CODEC 1192

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 16260/03 ENER 361 CODEC 1857 � COM (2003) 741 τελικό
Θέµα : Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των

όρων πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς αερίου
- Καθορισµός της κοινής θέσης του Συµβουλίου
- Έγκριση του σκεπτικού του Συµβουλίου
= προσφυγή στη γραπτή διαδικασία

1. Στις 27 Οκτωβρίου, η Επιτροπή Μονίµων Αντιπροσώπων εισηγήθηκε στο Συµβούλιο να

εγκρίνει, στα σηµεία «Α», την κοινή θέση που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 11652/04 ENER

190 CODEC 934 + COR 1 (de) + COR 2 (en) + REV 1 (pt) όπως αναθεωρήθηκε από τους

γλωσσοµαθείς νοµικούς καθώς και το σκεπτικό του Συµβουλίου (έγγρ. 11652/04 ENER 190

CODEC 934 ADD 1 + COR 1), και να καταχωρήσει στα πρακτικά τη δήλωση που περιέχεται

στο Παράρτηµα του παρόντος εγγράφου.

2. ∆εδοµένου ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί Συµβούλιο ώστε να εγκριθούν τα σηµεία αυτά πριν την

ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Νοεµβρίου, η ΕΜΑ καλείται να συµφωνήσει

επί της προσφυγής στη γραπτή διαδικασία για το σκοπό αυτό.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ήλωση της Επιτροπής

Σχετ. : Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των όρων

πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς αερίου

«Η αποθήκευση και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του

παρόντος κανονισµού.

Η αποθήκευση και η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης δεν θα αντιµετωπιστούν συνεπώς

στις κατευθυντήριες γραµµές που εκτίθενται στο άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος κανονισµού ή που

θα τροποποιηθούν δυνάµει του άρθρου 9 παρ. 2 του παρόντος κανονισµού.»

________________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 16.11.2004 
COM(2004) 760 τελικό 

2003/0302 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα 

µεταφοράς αερίου 
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2003/0302 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα 

µεταφοράς αερίου 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το 
Συµβούλιο (έγγραφο COM(2003) 741 τελικό – C5–
0644/2004 - 2003/0302(COD)): 

 
12 ∆εκεµβρίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

2 Ιουνίου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε πρώτη ανάγνωση: 

20 Aπριλίου 2004 

Ηµεροµηνία της τροποποιηµένης πρότασης: ∆εν υποβλήθηκε τροποποιηµένη 
πρόταση λόγω του επείγοντος 
πολιτικού χαρακτήρα. Όλες οι 
τροπολογίες που έγιναν 
αποδεκτές από την Επιτροπή 
έχουν γίνει αποδεκτές από το 
Συµβούλιο. 

Ηµεροµηνία πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο: 10 Ιουνίου 2004 

Ηµεροµηνία καθορισµού της κοινής θέσης  12 Νοεµβρίου 2004 

Παράρτηµα ∆ήλωση της Επιτροπής 

2- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η παρούσα πρόταση για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
συνιστά συµπληρωµατικό µέτρο ως προς την οδηγία 2003/55/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 98/30/ΕΚ. 
Σκοπός της πρότασης είναι ο καθορισµός ελάχιστων απαιτήσεων για τους όρους πρόσβασης 
στα δίκτυα µεταφοράς αερίου. 

Από την πείρα που έχει αποκτηθεί, µεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Φόρουµ των ρυθµιστικών 
αρχών αερίου της ΕΕ που πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη, προκύπτει ότι το ποιοτικό 
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άνοιγµα της αγοράς είναι εξίσου σηµαντικό µε το ποσοτικό άνοιγµα της αγοράς. Παρότι µε 
την οδηγία 2003/55/ΕΚ δεν θα ανοίξει πλήρως η αγορά πριν τον Ιούλιο του 2007, οι όροι για 
την πρόσβαση των τρίτων µερών στο δίκτυο των κρατών µελών µακράν απέχουν από το να 
εξασφαλίζουν ισότιµους όρους ανταγωνισµού. Τόσο στην οδηγία 2003/55/ΕΚ όσο και στον 
προτεινόµενο κανονισµό αναγνωρίζεται η καίρια σηµασία της πρόσβασης τρίτων µερών ως 
βασικού εργαλείου για το άνοιγµα της αγοράς και την πρόκληση ανταγωνισµού. Ωστόσο, ενώ 
στην οδηγία απλώς ορίζονται στόχοι, ο κανονισµός στοχεύει στη θέσπιση ορισµένων 
ελάχιστων απαιτήσεων προς πλήρωση όσον αφορά το καίριο αυτό στοιχείο της οδηγίας, 
δηλαδή τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο µεταφοράς. 

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

Εξαιρουµένων των ζητηµάτων που εκτίθενται στο σηµείο 4.4., η κοινή θέση ανταποκρίνεται 
πλήρως στην πρόταση της Επιτροπής ως προς την ουσία. Ορισµένες άλλες αλλαγές που 
επέφερε το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποσαφηνίζουν τις διατάξεις του 
κανονισµού όσον φορά την συνέπεια µε την οδηγία 2003/55/ΕΚ ή συµπληρώνουν τις 
διατάξεις αυτές. 

Τα κράτη µέλη όχι µόνο αναγνώρισαν ότι είναι αναγκαίος ο κανονισµός καθαυτός, αλλά και 
το γεγονός ότι το πεδίο εφαρµογής πρέπει να επεκταθεί πέραν αµιγώς διασυνοριακών 
ζητηµάτων, ούτως ώστε να αποφευχθεί στρέβλωση του ανταγωνισµού και διακριτική 
µεταχείριση. 

4- ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

4.1 Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν πλήρως ή 
εν µέρει στην κοινή θέση 

Τροπολογία 1: Η τροπολογία αυτή είναι αποδεκτή επειδή επισηµαίνει την ανάγκη να 
αντιµετωπιστούν οι εναποµένοντες φραγµοί στο εµπόριο. 

Τροπολογία 3: Η τροπολογία αυτή επισηµαίνει την ανάγκη διαβούλευσης και συνεργασίας 
µεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόµενου κλάδου, επί της οποίας συµφωνεί η Επιτροπή. 

Τροπολογία 4: Το αποδεκτό µέρος αυτής της τροπολογίας συµβάλλει στη διευκρίνιση. 

Τροπολογία 7: Ο προτεινόµενος ορισµός για τους “χρήστες του δικτύου” διευκρινίζει και 
απλουστεύει χωρίς να περιορίσει το εύρος του ορισµού που πρότεινε η Επιτροπή. 

Τροπολογία 12: Με την τροπολογία αυτή ευθυγραµµίζεται το κείµενο µε τις αντίστοιχες 
διατάξεις της οδηγίας 2003/55/ΕΚ. Λαµβάνεται επίσης υπόψη το γεγονός ότι σε ορισµένα 
κράτη µέλη υφίσταται ήδη κάποιος βαθµός ανταγωνισµού µεταξύ αγωγών. Τέλος, µε την 
τροπολογία αναγνωρίζεται ότι είναι αναγκαίο να καταρτιστούν τιµολόγια τα οποία 
λαµβάνουν επίσης υπόψη ότι θα πρέπει να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στις υποδοµές καθώς 
και οι επενδύσεις που αποσκοπούν σε ροή αερίου ανεµπόδιστη από την ποιότητα ή άλλα 
µέτρα διαλειτουργικότητας. 

Τροπολογία 13: Η σύγκλιση των δοµών τιµολόγησης και των µηχανισµών εξισορρόπησης θα 
διευκόλυνε και θα βελτίωνε τους όρους εµπορίας. 
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Τροπολογία 15: Το ζήτηµα αυτό θα µπορούσε να αφεθεί στην αγορά, δεδοµένου ότι θα ήταν 
προς συµφέρον των διαχειριστών του συστήµατος µεταφοράς (∆ΣΜ) να διαθέτου στην αγορά 
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη δυναµικότητα. 

Τροπολογία 18: Η τροπολογία αυτή καλύπτει ένα σηµαντικό ζήτηµα που συζητήθηκε στη 
διαδικασία της Μαδρίτης. Θα προστατεύει τους ∆ΣΜ από κινδύνους που συνεπάγεται η 
ασύµφορος συµπεριφορά χρηστών του δικτύου ή αναξιόπιστων χρηστών του δικτύου. 

Τροπολογίες 19, 26 και 32: Οι τροπολογίες αυτές συµβάλουν στη διευκρίνιση. 

Τροπολογίες 20 και 39: Οι τροπολογίες βασίζονται στις εθελοντικές κατευθυντήριες γραµµές 
ορθής πρακτικής για την πρόσβαση τρίτων µερών που συµφωνήθηκαν στη Μαδρίτη και 
αποκαθιστούν την ορθή ισορροπία µεταξύ των απαιτήσεων ανταγωνιστικής αγοράς και 
ασφάλειας εφοδιασµού. 

Τροπολογία 21: Είναι σηµαντικό να οριστεί το χρονοδιάγραµµα εντός του οποίου η 
αχρησιµοποίητη δυναµικότητα πρέπει να προσφέρεται σε µη διακοπτόµενη βάση. Ειδάλλως, 
οι χρήστες του δικτύου δεν θα µπορούσαν να αξιοποιούν αυτή την υπηρεσία, εάν η 
προθεσµία ενηµέρωσης δεν θα τους παρέχει τη δυνατότητα να αντιδράσουν. 

Τροπολογία 23: Η δηµοσίευση της διαµόρφωσης των τιµολογίων και της µεθοδολογίας που 
την διέπει καθώς και πληροφορίες σχετικές µε τη δοµή των τιµολογίων αποτελεί σαφή 
απαίτηση διαφάνειας και χρειάζεται ούτως ώστε να καταστεί δυνατός ο ανταγωνισµός και να 
αποφευχθούν ακατάλληλα και µη δίκαια τιµολόγια. 

Τροπολογία 25 µεσαίο µέρος: Η έγκριση των σχετικών σηµείων του συστήµατος µεταφοράς 
για τα οποία πρέπει να δηµοσιεύονται πληροφορίες κατόπιν διαβουλεύσεων µε τους χρήστες 
του δικτύου θα εξασφάλιζε την δηµοσίευση πληροφοριών για τα σηµεία που είναι τα 
αντιπροσωπευτικότερα στην αγορά. 

Τροπολογία 28: Η τροπολογία αυτή συµφωνεί µε τη διατύπωση των κατευθυντηρίων 
γραµµών που συµφωνήθηκαν στη Μαδρίτη. Έχει ενσωµατωθεί ως προς την ουσία, παρότι το 
Συµβούλιο έχει άλλαξει την διατύπωση για λόγους νοµικής σαφήνειας και συντακτικής 
συνέπειας. 

Τροπολογία 29: Τα εναρµονισµένα καθεστώτα εξισορρόπισης είναι σηµαντικά για να 
καταστεί δυνατή η ανεµπόδιστη ροή αερίου και η ανάπτυξη των αγορών άµεσης παράδοσης 
(spot). 

Τροπολογία 34: Η τροπολογία αυτή συνιστά χρήσιµη συµπλήρωση και ανταποκρίνεται στις 
αντίστοιχες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 1228/2003. 

Τροπολογία 36: Η τροπολογία αυτή συµβάλλει στην αύξηση της απόδοσης του έργου της 
Επιτροπής και εκλογικεύει τα καθήκοντα υποβολής έκθεσης από την Επιτροπή. 

Τροπολογία 38: Η συµµετοχή των χρηστών του δικτύου στην κατάστρωση τυπικών 
συµβάσεων και κωδικών δικτύου θα αναβάθµιζε την πρακτική αξία και δυνατότητα 
εφαρµογής τους. 

Τροπολογίες 40 και 41: Οι τροπολογίες αυτές βασίζονται στις εθελοντικές κατευθυντήριες 
γραµµές που συµφωνήθηκαν στη Μαδρίτη. Οι χρήστες του δικτύου πρέπει να γνωρίζουν πώς 
επηρεάζεται η διαθεσιµότητα της συµβατικής δυναµικότητας, ούτως ώστε να λαµβάνουν τα 
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απαραίτητα µέτρα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους υπό τις 
επικρατούσες συνθήκες. Εν προκειµένω, το επίπεδο διαφάνειας πρέπει να είναι το υψηλότερο 
δυνατό. 

4.2 Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν στην 
κοινή θέση 

Καµία 

4.3 Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν στην 
κοινή θέση 

Τροπολογίες 1 και 4: ∆εν µπορούν να γίνουν αποδεκτά από την Επιτροπή τα µέρη των 
τροπολογιών αυτών που σηµαίνουν ότι το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού θα περιοριστεί 
στο διασυνοριακό εµπόριο. Οποιοσδήποτε περιορισµός του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 
στο διασυνοριακό εµπόριο θα καθιστούσε αδύνατη την επίτευξη των βασικών στόχων του 
κανονισµού. Ο περιορισµός του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού στο διασυνοριακό 
εµπόριο δεν θα παρέχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ο κανονισµός τις απαραίτητες 
ισότιµες συνθήκες ανταγωνισµού όσον αφορά τους όρους πρόσβασης, ιδίως στα κράτη µέλη 
όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός διαχειριστές του συστήµατος µεταφοράς. Τα θέµατα 
που πραγµατεύεται ο κανονισµός αφορούν όλα τα δίκτυα αερίου και δεν περιορίζονται στους 
αγωγούς διασύνδεσης. Ο περιορισµός του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού στο 
διασυνοριακό εµπόριο θα τον καθιστούσε, κατά συνέπεια, σχεδόν άχρηστο. 

Τροπολογίες 2, 5 και 6, 1ο µέρος: Με την τροπολογία αυτή δηµιουργείται η εσφαλµένη 
εντύπωση ότι µόνον η διασυνοριακή µεταφορά αερίου θα οδηγήσει σε εντονότερο 
ανταγωνισµό σε όλη την ΕΕ, ενώ τούτο θα µπορούσε να επιτευχθεί µε αύξηση του πλήθους 
των συµµετεχόντων στην αγορά που είναι να θέση να προµηθεύουν αέριο σε όλη την ΕΕ 
(δηλαδή εντός των κρατών µελών και διασυνοριακά). (βλ. επίσης σχόλια στις τροπολογίες 1 
και 4). 

Τροπολογία 6, 2ο µέρος: Με την τροπολογία αυτή περιορίζεται το πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού στους διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς που ορίζονται στην οδηγία 
2003/55/ΕΚ. Τούτο θα οδηγούσε ενδεχοµένως στον αποκλεισµό περιφερειακών συστηµάτων 
µεταφοράς και, άρα, δεν θα εξασφάλιζε ίσες συνθήκες ανταγωνισµού όσον αφορά τους όρους 
πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς. 

Τροπολογία 8: Στην τροπολογία αυτή δεν γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ της πρωτογενούς 
και δευτερογενούς αγοράς που αποτελεί υπόβαθρο του κανονισµού. Η τροπολογία αυτή θα 
άφηνε περιθώρια για παρανοήσεις όσον αφορά το άρθρο 8 µε τίτλο “ Εµπορία δικαιωµάτων 
δυναµικότητας ”, που σηµαίνει τις δευτερογενείς αγορές. 

Τροπολογία 9 και 10: Οι ορισµοί που δίδονται σ΄αυτές τις τροπολογίες δεν αφορούν όρους 
που απαντώνται στο κείµενο και, κατά συνέπεια, δεν χρειάζονται ορισµοί. 

Τροπολογία 11: Ο ορισµός των “σχετικών σηµείων” πρέπει να περιέχεται στις 
κατευθυντήριες γραµµές που επισυνάπτονται στον κανονισµό, ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατή η ευέλικτη και ταχεία προσαρµογή στις εξελίξεις της αγοράς. Οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης έχουν εσκεµµένως εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού 
δεδοµένου ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις ρύθµισης θα απαιτούσαν ιδιαίτερη 
προσέγγιση. 



 

EL 6   EL 

Τροπολογία 14: Θα ήταν δύσκολο ή και αδύνατο να εφαρµοστεί στην πρακτική η τροπολογία 
λόγω της γενικόλογης διατύπωσης. 

Τροπολογία 16: Τα θέµατα που πραγµατεύεται η τροπολογία αυτή είναι εκτός του πεδίου 
εφαρµογής του κανονισµού. 

Τροπολογία 17: Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να υποχρεούνται οι επιχειρήσεις που 
κατέχουν δικαιώµατα δυναµικότητας να προσφέρουν αναξιοποίητη δυναµικότητα στη 
δευτερεύουσα αγορά. Παρότι η Επιτροπή συµµερίζεται τους στόχους και τις προθέσεις που 
διατυπώνονται σ΄αυτή την τροπολογία, θεωρεί όµως ότι, όσον αφορά τις υπάρχουσες 
συµβάσεις, τα οικονοµικά κίνητρα θα ήταν πιο αποτελεσµατικά. Το θέµα των νέων 
συµβάσεων πραγµατεύεται το άρθρο 5 παράγραφος 2. 

Τροπολογία 22: Με την τροπολογία αυτή θα καθιερωθεί σηµαντικός βαθµός διακριτικής 
ευχέρειας όσον αφορά το τι θα πρέπει να θεωρείται “παρατεταµένη και σηµαντική συµβατική 
συµφόρηση”. Επιπλέον, µε την τροπολογία αυτή ενδέχεται να αποδυναµωθούν οι σχετικές 
διατάξεις του κειµένου της Επιτροπής. Αξίζει να επισηµανθεί ότι ενώ οι υφιστάµενες 
συµβάσεις πρέπει – για νοµικούς λόγους – να αντιµετωπίζονται κατά διαφορετικό τρόπο, 
είναι θεµελιώδους σηµασίας στις νέες συµβάσεις να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η 
αποθησαύριση δυναµικότητας δεν είναι αποδεκτή σε µια ανταγωνιστική αγορά και ότι πρέπει 
να εφαρµόζεται η αρχή της «εκµετάλλευσης ή στέρησης της δυναµικότητας» (use-it-or-lose-
it). 

Τροπολογία 24: Με την τροπολογία αυτή δεν προστίθεται κανένα νέο στοιχείο. Ο ορισµός 
των «σχετικών σηµείων» περιέχεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο παράρτηµα. 

Τροπολογία 25 πρώτο και τελευταίο µέρος: Τα σηµεία για τα οποία θα πρέπει να 
δηµοσιεύονται πληροφορίες πρέπει να πραγµατεύεται αποκλειστικώς το άρθρο 6 παράγραφος 
3 χάριν σαφήνειας. Λόγω του µεγάλου πλήθους σηµείων εξόδου σε ορισµένα συστήµατα 
µεταφοράς, είναι σηµαντικό να αναφέρεται τουλάχιστον το ποσοστό σηµείων εξόδου για τα 
οποία θα πρέπει να δηµοσιεύονται πληροφορίες. Η απαίτηση αυτή προβλέπεται στο 
παράρτηµα. 

Τροπολογία 27: Λόγω των µεγάλων διαφορών µεταξύ των ευρωπαϊκών συστηµάτων 
µεταφοράς, η τροπολογία αυτή είναι µάλλον πρόωρη. Το µέγεθος του συστήµατος, οι 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και άλλα µέσα ευελιξίας που διαθέτει ο διαχειριστής 
συστήµατος µεταφοράς ενδεχοµένως να προκαθορίζουν τις δυνατότητές του ως προς την 
εξισορρόπιση των υπηρεσιών. Επιπλέον, η αναφορά συστηµάτων εξισορρόπισης µε βάση την 
αγορά είναι πολύ φιλόδοξη, δεδοµένου ότι στην αγορά αερίου της ΕΕ υπάρχουν διαφορετικά 
συστήµατα που βασίζονται στην αγορά. 

Τροπολογία 30: Η τροπολογία αυτή ενδέχεται να αποτελέσει έναυσµα προς τη λανθασµένη 
κατεύθυνση, να περιορίσει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να υπάρχουν 
διαβουλεύσεις και θα µπορούσε να αναιρέσει την εµπλοκή των ρυθµιστικών αρχών που 
θεωρείται απαραίτητη για να εξασφαλιστούν αµερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες 
σύναψης συµβάσεων. 

Τροπολογία 31: Η τροπολογία αυτή θα είχε ως αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η κατάλληλη 
διαδικασία διαβούλευσης µε τη βιοµηχανία, θέµα που η Επιτροπή θεωρεί ύψιστης σηµασίας. 



 

EL 7   EL 

Τροπολογία 35: Παρότι η Επιτροπή έχει επανειληµµένως δηλώσει την πρόθεσή της να 
συνεχίσει τη διαδικασία στενών διαβουλεύσεων µε τη βιοµηχανία και τους καταναλωτές 
αερίου, δεν θα ήταν ορθό από θεσµική άποψη να δεσµευθεί για διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε 
επιτροπή που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τους κανόνες επιτροπολογίας. 

Τροπολογία 37: Για ορισµένα κράτη µέλη εξακολουθούν να ισχύουν αποκλίσεις από την 
οδηγία 98/30/ΕΚ. Για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας, 
ιδίως των άρθρων 22, 27 και 28 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, και των διατάξεων του εν λόγω 
κανονισµού, είναι απαραίτητες παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από την εφαρµογή του 
κανονισµού, δεδοµένου ότι ο κανονισµός συµπληρώνει ορισµένες από τις διατάξεις της 
οδηγίας, από την οποία έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν τα εν λόγω κράτη µέλη. 

Τροπολογία 42: Για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται µε τις συνθήκες πίεσης στο δίκτυο, οι 
οποίες υπόκεινται σε αλλαγές σχετικώς βραχυπρόθεσµα, για τις δηµοσιευµένες 
δυναµικότητες συχνά χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση προτού συναφθεί σύµβαση. Αυτό 
ισχύει ιδίως για τις µακροπρόθεσµες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες µε σύντοµη προειδοποίηση. 

4.4. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην κοινή 
θέση 

Τροπολογία 33: Η Επιτροπή θεωρεί χρήσιµο να επισηµάνει το δικαίωµα των ευρωπαίων 
πολιτών και επιχειρήσεων να προσφεύγουν στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
όταν χρειάζεται. Ωστόσο, όταν το Συµβούλιο προσάρµοσε το άρθρο 11 στις απαιτήσεις του 
προτεινόµενου κανονισµού, διέγραψε πλήρως τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 11, 
πράγµα που σηµαίνει ότι ενσωµάτωσε την τροπολογία 33 του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή 
αποδέχεται αυτή την προσέγγιση του Συµβουλίου, η οποία ευθυγραµµίζει τις διατάξεις του 
κανονισµού. 

4.5. Αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο 

Έχουν διαγραφεί οι ορισµοί “νεοεισερχόµενοι στην αγορά” και “µικρός παίκτης” που 
περιλαµβάνονταν στο άρθρο 2 παράγραφοι 23 και 24 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. 
Αυτό είναι αποδεκτό από την Επιτροπή επειδή η βασική ιδέα των “νεοεισερχόµενων στην 
αγορά” και των “µικρών παικτών” είναι επαρκώς σαφείς. Ωστόσο, οι διατάξεις σχετικά µε 
τους νεοεισερχόµενους στην αγορά έχουν διατηρηθεί στο κείµενο του κανονισµού.  

Στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, το Συµβούλιο περιόρισε το πεδίο εφαρµογής της 
διαδικασίας επιτροπολογίας που είχε προτείνει η Επιτροπή. Το Συµβούλιο διέγραψε 
οτιδήποτε δεν καλύπτεται από τις κατευθυντήριες γραµµές που επισυνάπτονται στον 
κανονισµό. ∆ιατήρησε µόνο όσα θέµατα πραγµατεύονται ήδη οι επισυναπτόµενες 
κατευθυντήριες γραµµές. Τα θέµατα που αφαιρέθηκαν από το Συµβούλιο είναι δυνατόν να 
αντιµετωπιστούν σε µεταγενέστερο στάδιο, δηλαδή όταν υποβληθεί η έκθεση σύµφωνα µε το 
άρθρο 30 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (2η οδηγία για την εσωτερική αγορά). 

Για να αποφευχθεί η εντύπωση ότι για οποιαδήποτε από τις κατευθυντήριες γραµµές που 
επισυνάπτεται στον κανονισµό απαιτείται τυποποίηση ή εναρµόνιση σε όλη την ΕΕ, το 
Συµβούλιο προσέθεσε νέα παράγραφο (άρθρο 9 παράγραφος 3) ώστε να διευκρινίσει αυτό το 
θέµα. Η Επιτροπή ποτέ δεν είχε την πρόθεση να ορίσει ότι οι προϋποθέσεις και όροι 
πρόσβασης στο δίκτυο θα πρέπει να τυποποιηθούν σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά τον καθορισµό 
ελάχιστων προτύπων σχετικά µε την πρόσβαση στο δίκτυο. Για το λόγο αυτό, το κείµενο του 
άρθρου 9 παράγραφος 3 είναι αποδεκτό από την Επιτροπή. 
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Χάριν συνέπειας µε την οδηγία 2003/55/ΕΚ, το Συµβούλιο εισήγαγε το άρθρο 16 µε τίτλο 
“Παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις”. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα εξασφαλίσουν τη 
συνεκτική εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας. Το άρθρο 16 του κανονισµού δεν 
υπερβαίνει το πεδίο εφαρµογής των παρεκκλίσεων που έχουν ήδη οριστεί στην οδηγία 
2003/55/ΕΚ, αλλά παρέχει στα κράτη µέλη που τυγχάνουν παρέκκλισης βάσει του άρθρου 28 
της οδηγίας 2003/55/ΕΚ το δικαίωµα να αιτούνται προσωρινή απόκλιση από την εφαρµογή 
του εν λόγω κανονισµού, που υπόκειται στην έγκριση από την Επιτροπή. 

Τέλος, η Επιτροπή αποδέχθηκε να αρχίσει να ισχύει ο κανονισµός ένα έτος µετά την 
ηµεροµηνία που είχε αρχικώς προταθεί. Επιπλέον, αποδέχθηκε να µην τροποποιηθούν πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2007 οι κατευθυντήριες γραµµές που επισυνάπτονται στον 
κανονισµό. Επειδή η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραµµές που περιλαµβάνονται 
στο παράρτηµα του κανονισµού είναι πλήρεις, περιεκτικές και εξελιγµένες ώστε να 
ανταποκρίνονται δεόντως στις απαιτήσεις της αγοράς, αποδέχθηκε επίσης αυτήν την 
πρόταση. 

5- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θα προτιµούσε να αρχίσει να ισχύει ο κανονισµός το 2005, αλλά θεωρεί ότι η 
πολιτική συµφωνία που εγκρίθηκε στις 10 Ιουνίου (µε ειδική πλειοψηφία) και η επακόλουθη 
κοινή θέση που εκδόθηκε στις 12 Νοεµβρίου 2004 θα µπορούσαν να ανταποκριθούν πλήρως 
στους στόχους που προβλέπονται στον κανονισµό. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή υποστηρίζει 
την κοινή θέση. 
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Παράρτηµα 

Πρόταση κανονισµού περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς αερίου 

∆ήλωση της Επιτροπής 

Η αποθήκευση και η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης δεν εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

Κατά συνέπεια, η αποθήκευση και η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης δεν θα 
αποτελέσουν αντικείµενο των κατευθυντηρίων γραµµών που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 του κανονισµού ή, µετά την τροποποίηση, στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισµού. 


