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σχετικά µε µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο και την κατάργηση 
της οδηγίας 2004/67/ΕΚ 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή προτείνει κανονισµό που θα καταργήσει την υφιστάµενη οδηγία 2004/67/EK 
σχετικά µε τα µέτρα διασφάλισης του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο1. Η οδηγία αυτή δεν είναι 
πλέον επαρκής σε ένα πλαίσιο αυξανόµενης εξάρτησης από τις εισαγωγές και αυξηµένων 
κινδύνων εφοδιασµού λόγω διέλευσης από τρίτες χώρες καθώς επίσης και αυξανόµενων 
ροών αερίου και της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς αερίου εντός της Κοινότητας.  

Σε απάντηση στη ρωσοουκρανική κρίση αερίου, τον Ιανουάριο του 2009, που προκάλεσε 
πρωτοφανή διαταραχή της παροχής αερίου στην Κοινότητα µέσω της Ουκρανίας, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησαν την ταχεία αναθεώρηση της 
υφιστάµενης οδηγίας. ∆εν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο και άλλης µείζονος 
διαταραχής της παροχής αερίου και µάλιστα αυτό µπορεί να συµβεί στο εγγύς µέλλον. Η 
Κοινότητα πρέπει εποµένως να προετοιµαστεί για το ενδεχόµενο µελλοντικών διαταραχών 
του εφοδιασµού µε αέριο.  

Η κρίση του Ιανουαρίου κατέδειξε ότι πρέπει να καθοριστούν σαφέστερα οι ρόλοι του 
κλάδου του αερίου, των κρατών µελών και των θεσµικών οργάνων της Κοινότητας όσον 
αφορά την αντιµετώπιση διαταραχών του εφοδιασµού βραχυπρόθεσµα και να προβλεφθεί η 
απαραίτητη υποδοµή πιο µακροπρόθεσµα. Ένα δίδαγµα από την κρίση είναι ότι για να είναι 
συνεπή και αποτελεσµατικά τα µέτρα, πρέπει να προετοιµάζονται έγκαιρα εκ των προτέρων 
και να συντονίζονται σε επίπεδο Κοινότητας.  

Η παρούσα πρόταση κανονισµού είναι συνεπής µε τους στόχους της Ένωσης, ιδίως αυτούς 
που αφορούν τη δηµιουργία µιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς για το αέριο και την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.  

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

∆ηµόσιες διαβουλεύσεις 

Στις 13 Νοεµβρίου 2008 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε την εφαρµογή της 
υφιστάµενης οδηγίας (COM/2008/769). Μετά τη δηµοσίευση ακολούθησαν δηµόσιες 
διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη (κράτη µέλη, βιοµηχανία, ρυθµιστικές αρχές και 
πολίτες) που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ του Νοεµβρίου του 2008 και του Μαρτίου του 
2009. Λεπτοµερείς διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση της νοµοθεσίας για την ασφάλεια 
εφοδιασµού µε αέριο πραγµατοποιήθηκαν επίσης στην Οµάδα συντονισµού για το φυσικό 
αέριο, που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών µελών, του κλάδου του αερίου και των 
πελατών µέσω των ευρωπαϊκών ενώσεών τους (Eurogas, OGP, GIE, IFIEC, BEUC, 
Eurelectric) στη συνεδρίασή της στις 23 Φεβρουαρίου, στις 2 Απριλίου, και στις 13 Μαΐου. 
Τα κράτη µέλη παρουσίασαν τις απόψεις τους στο Συµβούλιο Ενέργειας στις 12 Ιανουαρίου 
και στις 19 Φεβρουαρίου 2009 και στη συνέχεια ορισµένα κράτη µέλη υπέβαλαν γραπτές 
παρατηρήσεις στην Επιτροπή.  

Εκτίµηση επιπτώσεων 

                                                 
1 ΕΕ L 127 της 29.04.2004, σ. 92. 
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Η εκτίµηση επιπτώσεων εξέτασε πέντε επιλογές πολιτικής: 1) Καµία νέα κοινοτική δράση· 2) 
Καλύτερη επιβολή της οδηγίας 2004/67/ΕΚ· 3) Εθελοντική προσέγγιση από τη βιοµηχανία· 
4) Αναθεωρηµένη οδηγία· 5) Νέος κανονισµός.  

Όσον αφορά τις επιλογές 1 και 2, η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση της εφαρµογής της 
υφιστάµενης οδηγίας. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η υφιστάµενη οδηγία είναι ανεπαρκής, 
λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη εξάρτηση από τις εισαγωγές και τους αυξηµένους 
κινδύνους εφοδιασµού λόγω διέλευσης από τρίτες χώρες καθώς επίσης και τις αυξανόµενες 
ροές αερίου και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αερίου εντός της Κοινότητας. Όσον 
αφορά την επιλογή 3, σηµαντικό µειονέκτηµα της εθελοντικής προσέγγισης είναι ότι δεν 
µπορεί να διασφαλιστεί η συµµετοχή όλων των φορέων κατά τρόπο συνεπή. Επιπλέον, η 
πρόσθετη ικανότητα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού δεν προκύπτει απαραιτήτως 
από τις δυνάµεις της αγοράς. Όσον αφορά τις επιλογές 4 και 5 (επιλογή του νοµικού µέσου), 
η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κανονισµός είναι µέσο καταλληλότερο από την οδηγία για τους εξής 
κυρίως λόγους: Ο κανονισµός εφαρµόζεται άµεσα στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, 
στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και στους πελάτες· δεν απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες 
µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο· εξασφαλίζει τη σαφήνεια και τη συνοχή των κανόνων και των 
υποχρεώσεων σε ολόκληρη την Κοινότητα και καθορίζει άµεσα τη συµµετοχή των θεσµικών 
οργάνων της Κοινότητας.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Νοµική βάση 

Νοµική βάση της οδηγίας είναι το άρθρο 95 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Κύριος στόχος της πρότασης είναι να αυξηθεί η ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο, 
µε τη δηµιουργία κινήτρων για επενδύσεις στις απαραίτητες διασυνδέσεις ώστε να 
καλύπτεται ο δείκτης N-1, καθώς επίσης και οι αντίστροφες ροές. Οι εν λόγω διασυνδέσεις 
είναι ταυτόχρονα απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου. 

Ο κανονισµός δίνει κυρίως έµφαση στο ρόλο της εσωτερικής αγοράς αερίου για να 
κατοχυρώνεται η ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο. Οι διατάξεις στοχεύουν στο να δώσουν 
στις επιχειρήσεις αερίου τη δυνατότητα να προµηθεύουν τους πελάτες τους σε ολόκληρη την 
Κοινότητα για όσο το δυνατό µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και χωρίς περιορισµούς σε 
εθνικό επίπεδο. Ο κανονισµός επιτρέπει την προσφυγή σε µέτρα που δεν στηρίζονται στην 
αγορά τα οποία αποφασίζονται από την αρµόδια αρχή µόνο ως τελευταία λύση σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όταν εξαντλούνται όλα τα βασισµένα στην αγορά µέτρα και 
οι επιχειρήσεις αερίου δεν είναι πλέον σε θέση να αντµετωπίσουν µια διαταραχή του 
εφοδιασµού. Επίσης δίνεται ισχυρότερος ρόλος στην Επιτροπή, προκειµένου να εξασφαλίζει 
ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί για όσο το δυνατό µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και ότι τα 
µέτρα που αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο είναι συµβατά µε την αρχή αυτή. 

Αρχή της επικουρικότητας 

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού της Κοινότητας. Με 
την πραγµατοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και όπως αποδείχθηκε µε τη 
διαταραχή του εφοδιασµού µε αέριο του Ιανουαρίου του 2009, η ασφάλεια εφοδιασµού µε 
αέριο είναι πηγή ανησυχίας της οποίας η κοινοτική διάσταση γίνεται όλο και περισσότερο 
σηµαντική, δικαιολογώντας έτσι τη συµµετοχή των θεσµικών οργάνων της Κοινότητας και 
ειδικότερα της Επιτροπής. Σε µια κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή 
βρίσκεται σε καλύτερη θέση προκειµένου να συντονίζει τις ενέργειες των αρµόδιων αρχών 
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των κρατών µελών και να διευκολύνει το διάλογο µε τρίτες χώρες. Για την πρόληψη των 
διαταραχών του εφοδιασµού µε αέριο και την προετοιµασία για τέτοιες καταστάσεις, η 
καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια εφοδιασµού είναι µια µεγάλη, καλά διασυνδεδεµένη και 
ανταγωνιστική εσωτερική αγορά, που προσφέρει διαφορετικές πηγές και διαδροµές 
εφοδιασµού και εξασφαλίζει τη διασπορά των επιπτώσεων µιας διαταραχής του εφοδιασµού 
σε µεµονωµένα κράτη µέλη ή σε επιχειρήσεις εφοδιασµού.  

Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας· δεν υπερβαίνει αυτό που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη των στόχων. Τα κράτη µέλη θα συνεχίσουν να είναι υπεύθυνα για την 
ασφάλεια εφοδιασµού τους και θα έχουν σηµαντική ευελιξία όσον αφορά την επιλογή των 
ρυθµίσεων και των µέσων για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασµού, λαµβάνοντας 
υπόψη τα εθνικά χαρακτηριστικά τους στον τοµέα του αερίου.  

4. ∆ηµοσιονοµικές Επιπτώσεις 
Η πρόταση θα έχει περιορισµένη µόνο επίπτωση στον κοινοτικό προϋπολογισµό. Ειδικότερα, 
θα πρέπει να καλύπτονται οι δαπάνες των συνεδριάσεων της Οµάδας συντονισµού για το 
φυσικό αέριο και, σε περίπτωση κινητοποίησης, οι δαπάνες της ειδικής οµάδας 
παρακολούθησης που µπορεί να αναπτυχθεί για να παρακολουθεί και να αναφέρει τις ροές 
αερίου εντός και εκτός της Κοινότητας. Οι αποστολές εκτός της Κοινότητας σε περιόδους 
κρίσης µπορούν να αντλούν χρηµατοδότηση από το µέσο σταθερότητας.  
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2009/xxxx (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο και την κατάργηση 
της οδηγίας 2004/67/ΕΚ 

(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 Επιτροπής2, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3, 

έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών4, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης5, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το φυσικό αέριο (εφεξής: αέριο) είναι ουσιαστική συνιστώσα του ενεργειακού 
εφοδιασµού της Κοινότητας, που αποτελεί το ένα τέταρτο του εφοδιασµού σε 
πρωτογενή ενέργεια και συµβάλλει κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρισµού, στη 
θέρµανση, στην τροφοδοσία της βιοµηχανίας και στα καύσιµα για τις µεταφορές. 

(2) Η κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δέκα ετών. Με τη µείωση της εγχώριας παραγωγής, οι εισαγωγές αερίου 
αυξήθηκαν ακόµη ταχύτερα, δηµιουργώντας έτσι υψηλότερη εξάρτηση από τις 
εισαγωγές και την ανάγκη να εξεταστεί το ζήτηµα της ασφάλειας εφοδιασµού. 

(3) Η οδηγία 2004/67/EK του Συµβουλίου θέσπισε για πρώτη φορά νοµικό πλαίσιο σε 
κοινοτικό επίπεδο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασµού µε φυσικό αέριο και 
για να συµβάλει στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου ακόµη και 
στην περίπτωση διαταραχών του εφοδιασµού. Η οδηγία δηµιούργησε την Οµάδα 
συντονισµού για το φυσικό αέριο, που αποδείχθηκε ότι είναι χρήσιµη όσον αφορά την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τον καθορισµό κοινών δράσεων µεταξύ των κρατών 

                                                 
2 ΕΕ C της , σ. . 
3 ΕΕ C της , σ. . 
4 ΕΕ C της , σ. . 
5 ΕΕ C της , σ. . 



EL 6   EL 

µελών, της Επιτροπής, του κλάδου του αερίου και των καταναλωτών. Το δίκτυο 
ανταποκριτών ασφαλείας της ενέργειας (NESCO) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2006 βελτίωσε την ικανότητα συλλογής πληροφοριών 
και παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανές απειλές κατά της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασµού. Η νέα νοµοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας που 
εγκρίθηκε από το Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2009 αποτελεί σηµαντικό βήµα για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και έχει σαφή στόχο να ενισχύσει την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Κοινότητας.  

(4) Εντούτοις, µε τα τρέχοντα µέτρα σχετικά µε την ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο που 
έχουν ληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη µέλη εξακολουθούν να έχουν σηµαντική 
διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή µέτρων. Όταν απειλείται η ασφάλεια 
εφοδιασµού ενός κράτους µέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα µέτρα που θα 
θεσπίσει µονοµερώς εκείνο το κράτος µέλος µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την 
εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου. Η πρόσφατη εµπειρία έχει 
καταδείξει ότι ο κίνδυνος αυτός είναι πραγµατικός. Συνεπώς, για να είναι δυνατό να 
λειτουργεί η εσωτερική αγορά αερίου ακόµη και σε περίπτωση στενότητας της 
προσφοράς, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί µια πιο συντονισµένη απόκριση στις 
κρίσεις εφοδιασµού, όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσοκαι την αντίδραση 
σε συγκεκριµένες διαταραχές του εφοδιασµού.  

(5) Οι διαδροµές και οι πηγές του αερίου για την Κοινότητα πρέπει να υποστηρίξουν την 
ασφάλεια εφοδιασµού της Κοινότητας συνολικά και των κρατών µελών της 
ξεχωριστά. Στο µέλλον η ασφάλεια εφοδιασµού θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του 
µείγµατος καυσίµων, την ανάπτυξη της παραγωγής στην Κοινότητα και σε τρίτες 
χώρες που προµηθεύουν την Κοινότητα και τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και σε οδούς µεταφοράς εντός και εκτός της Κοινότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων υγροποιηµένου φυσικού αερίου. 

(6) Μια σηµαντική διαταραχή του εφοδιασµού µε αέριο στην Κοινότητα µπορεί να έχει 
επιπτώσεις σε όλα τα κράτη µέλη και τα συµβαλλόµενα µέρη στην Συνθήκη 
Ενεργειακής Κοινότητας και να προκαλέσει σοβαρές οικονοµικές ζηµίες σε όλη την 
κοινοτική οικονοµία. Επιπλέον, η διαταραχή του εφοδιασµού µε αέριο µπορεί να έχει 
σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις ευάλωτες οµάδες πελατών. 

(7) Η έκθεση του ∆εκεµβρίου του 2008 σχετικά µε την εφαρµογή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής ασφάλειας επισηµαίνει την αυξανόµενη εξάρτηση από εισαγόµενη 
ενέργεια ως σηµαντικό πρόσθετο κίνδυνο για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασµού της Κοινότητας και τονίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι µια από τις 
νέες προκλήσεις για την πολιτική ασφάλειας. Η εσωτερική αγορά αερίου αποτελεί 
κεντρικό στοιχείο για την αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού στην 
Κοινότητα και για τη µείωση της έκθεσης των µεµονωµένων κρατών µελών στις 
επιβλαβείς συνέπειες των διαταραχών του εφοδιασµού.  

(8) Η αστοχία της µεγαλύτερης ενιαίας υποδοµής αερίου ή πηγής εφοδιασµού µε αέριο, η 
λεγόµενη αρχή N-1, είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της αστοχίας της εν λόγω 
υποδοµής ή πηγής εφοδιασµού ως σηµείου αναφοράς για το ποια κράτη µέλη µπορούν 
να είναι σε θέση να αντισταθµίσουν την έλλειψη είναι µια έγκυρη αφετηρία για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασµού τους µε αέριο.  
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(9) Η επαρκής υποδοµή αερίου σε ένα κράτος µέλος και σε ολόκληρη την Κοινότητα 
είναι ουσιαστικής σηµασίας για την αντιµετώπιση των διαταραχών του εφοδιασµού. Η 
ύπαρξη κοινών ελάχιστων κριτηρίων για την ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο 
αναµένεται ότι θα εξασφαλίσει ισότιµους όρους ανταγωνισµού για την ασφάλεια 
εφοδιασµού µε αέριο και θα δηµιουργήσει σηµαντικά κίνητρα για την κατασκευή της 
απαραίτητης υποδοµής και τη βελτίωση του επιπέδου ετοιµότητας σε περίπτωση 
κρίσης. Τα µέτρα που αφορούν την πλευρά της ζήτησης, όπως η εναλλαγή καυσίµων, 
µπορούν να διαδραµατίσουν πολύτιµο ρόλο όσον αφορά την κατοχύρωση ενεργειακής 
ασφάλειας, εφόσον µπορούν να εφαρµοστούν γρήγορα και να µειώσουν αισθητά τη 
ζήτηση στο πλαίσιο της αντίδρασης σε µια διαταραχή του εφοδιασµού.  

(10) Πρέπει να προωθηθούν ενεργά οι επενδύσεις σε νέες υποδοµές αερίου. Οι εν λόγω 
επενδύσεις αναµένεται ότι θα ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο, 
εξασφαλίζοντας την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. Στις 
περιπτώσεις όπου µια επένδυση υποδοµής είναι διασυνοριακής φύσης, πρέπει να 
συµµετέχει ενεργά ο Οργανισµός Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας 
που συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. .../… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου ("ACER") και το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστηµάτων 
µεταφοράς φυσικού αερίου ("ENTSO-G"), προκειµένου να λαµβάνονται καλύτερα 
υπόψη οι διασυνοριακές επιπτώσεις. 

(11) ∆ιάφορες κοινοτικές πηγές χρηµατοδότησης είναι διαθέσιµες για την υποστήριξη των 
κρατών µελών στη χρηµατοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων σε εγχώρια 
παραγωγή και υποδοµή, ιδίως δάνεια και εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ή χρηµατοδότηση από περιφερειακά ή διαρθρωτικά ταµεία ή ταµεία 
συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και τα κοινοτικά εξωτερικά µέσα 
όπως τα ENPI, IPA και DCI µπορούν επίσης να χρηµατοδοτήσουν ενέργειες σε τρίτες 
χώρες προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο.  

(12) Ο παρών κανονισµός αναµένεται ότι θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους πελάτες 
φυσικού αερίου να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στους µηχανισµούς της 
αγοράς κατά την αντιµετώπιση των διαταραχών. Αναµένεται επίσης ότι θα επιτρέψει 
να χρησιµοποιούνται µηχανισµοί έκτακτης ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον 
ικανές να αντιµετωπίσουν επαρκώς µια διαταραχή του εφοδιασµού µε αέριο. Ακόµη 
και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε 
µηχανισµούς βασιζόµενους στην αγορά για το µετριασµό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασµού.  

(13) Μετά την έκδοση της τρίτης δέσµης για την εσωτερική ενεργειακή αγορά6, θα 
ισχύσουν νέες διατάξεις για τον τοµέα του αερίου, οι οποίες θα θεσπίσουν σαφείς 
ρόλους και αρµοδιότητες για τα κράτη µέλη, τους ρυθµιστικούς φορείς, τους φορείς 
εκµετάλλευσης συστηµάτων µεταφοράς και τον ACER, και θα βελτιώσουν τη 
διαφάνεια της αγοράς προς όφελος της καλής λειτουργίας της και της ασφάλειας 
εφοδιασµού. 

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αερίου και ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός 
στο εσωτερικό της αγοράς αυτής προσφέρουν στην Κοινότητα το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο ασφάλειας εφοδιασµού για όλα τα κράτη µέλη, υπό τον όρο ότι θα 

                                                 
6 ΕΕ L 
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επιτρέπεται να λειτουργεί πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής του εφοδιασµού 
που έχει επιπτώσεις σε ένα µέρος της Κοινότητας, όποια και αν είναι η αιτία της 
διαταραχής. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται µια περιεκτική και αποτελεσµατική κοινή 
προσέγγιση για την ασφάλεια εφοδιασµού, ιδίως µέσω διαφανών και αµερόληπτων 
πολιτικών, συµβατών µε τις απαιτήσεις της αγοράς, που θα αποφεύγει τις 
στρεβλώσεις της αγοράς και την υπονόµευση των αποκρίσεων της αγοράς στις 
διαταραχές.  

(15) Συνεπώς, ο ακριβής καθορισµός των ρόλων και των ευθυνών όλων των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου και των αρµόδιων αρχών έχει καίρια σηµασία για τη διατήρηση της 
καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ιδίως κατά τις διαταραχές εφοδιασµού και 
τις καταστάσεις κρίσης. 

(16) Πρέπει να καθοριστούν επαρκώς εναρµονισµένοι κανόνες για την ασφάλεια 
εφοδιασµού, που θα καλύπτουν τουλάχιστον την κατάσταση που εµφανίστηκε τον 
Ιανουάριο του 2009, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές µεταξύ των κρατών µελών, 
χωρίς επιβολή παράλογου και δυσανάλογου φόρτου στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, 
συµπεριλαµβανοµένων των νεοεισερχόµενων και των µικρών επιχειρήσεων. 

(17) Για την καλή λειτουργία της αγοράς έχει ουσιαστική σηµασία να γίνονται εγκαίρως 
από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου οι απαραίτητες επενδύσεις σε εγχώρια παραγωγή 
και σε υποδοµές όπως οι διασυνδέσεις, ο εξοπλισµός που επιτρέπει φυσικές 
αµφίδροµες ροές στους αγωγούς, και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
επαναεριοποίησης ΥΦΑ, λαµβάνοντας υπόψη πιθανές διαταραχές του εφοδιασµού 
όπως αυτή που εκδηλώθηκε τον Ιανουάριο του 2009. 

(18) Είναι σηµαντικό να διατηρείται η παροχή αερίου, ιδίως όσον αφορά τους οικιακούς 
πελάτες, καθώς επίσης και άλλους προστατευµένους πελάτες όπως τα σχολεία και τα 
νοσοκοµεία, σε περιπτώσεις στις οποίες η αγορά δεν µπορεί να συνεχίσει τον 
εφοδιασµό τους. Έχει ουσιαστική σηµασία τα µέτρα που λαµβάνονται κατά τη 
διάρκεια µιας κρίσης να έχουν καθοριστεί πριν από οποιαδήποτε κρίση. 

(19) Προσφέρεται ευρεία επιλογή µέσων για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις τις 
σχετικές µε την ασφάλεια εφοδιασµού. Αυτά τα µέσα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε 
εθνικό, περιφερειακό και κοινοτικό πλαίσιο, ανάλογα µε την περίπτωση, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι θα παρέχουν συνεκτικό και οικονοµικώς αποδοτικό αποτέλεσµα. 

(20) Οι σχετικές µε την ασφάλεια εφοδιασµού πτυχές του µακροπρόθεσµου 
προγραµµατισµού των επενδύσεων σε επαρκείς διασυνοριακές δυναµικότητες και 
άλλες υποδοµές, που εξασφαλίζουν τη µακροπρόθεσµη ικανότητα του συστήµατος να 
εγγυάται την ασφάλεια εφοδιασµού και να ικανοποιεί λογικές απαιτήσεις, 
καλύπτονται από την οδηγία .../…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου [σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού 
αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/EK]7. Για την κάλυψη των κανόνων 
ασφάλειας εφοδιασµού µπορεί να απαιτηθεί µια µεταβατική περίοδος προκειµένου να 
πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις. Θεµελιώδες εργαλείο για τον 
προσδιορισµό των απαραίτητων επενδύσεων που απαιτούνται σε κοινοτικό επίπεδο 
αποτελεί το δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων που κατάρτισε το ENTSO-G και 
εποπτεύεται από τον ACER.  

                                                 
7 Οδηγία XXX  
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(21) Το ENTSO-G και ο ACER, ως µέλη της οµάδας συντονισµού για το φυσικό αέριο, 
πρέπει να συµµετέχουν πλήρως στη διαδικασία συνεργασίας και διαβουλεύσεων σε 
κοινοτικό επίπεδο. 

(22) Προκειµένου να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιµότητας σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασµού, πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από όλες τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου από κοινού µε τις αρµόδιες αρχές. 
Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να χαρακτηρίζονται από αµοιβαία συνεκτικότητα. Το 
περιεχόµενό τους πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές που εµφανίζονται στα 
υφιστάµενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει σαφείς ρόλους και αρµοδιότητες για όλες 
τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις φυσικού αερίου και τις αρµόδιες αρχές. Όπου είναι 
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης ανάγκης σε 
περιφερειακό επίπεδο.  

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών σε περίπτωση κοινοτικής 
έκτακτης ανάγκης, και ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη µέλη που είναι 
εκτεθειµένα σε λιγότερο ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές συνθήκες, τα κράτη 
µέλη πρέπει να σχεδιάσουν συγκεκριµένα µέτρα για την άσκηση της αλληλεγγύης, 
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων όπως οι εµπορικές συµφωνίες µεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι µηχανισµοί αντιστάθµισης, η αύξηση των εξαγωγών 
αερίου ή η αύξηση των αποδεσµεύσεων από εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Τα µέτρα 
αλληλεγγύης µπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα µεταξύ των κρατών µελών για τα οποία 
η Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο. 

(24) Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει επίσης, όπου χρειάζεται, να λαµβάνει τη µορφή της 
παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας από την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της. Η 
εν λόγω βοήθεια θα διευκολύνεται και θα συντονίζεται από τον κοινοτικό µηχανισµό 
πολιτικής προστασίας που θεσπίζεται µε την απόφαση 2007/779/EK, Ευρατόµ, του 
Συµβουλίου8. 

(25) Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα κυριαρχικά δικαιώµατα των κρατών µελών στους 
φυσικούς πόρους τους.  

(26) Η οδηγία 2008/114/EK του Συµβουλίου, της 8ης ∆εκεµβρίου 2008, σχετικά µε τον 
προσδιορισµό και το χαρακτηρισµό των ευρωπαϊκών υποδοµών ζωτικής σηµασίας και 
σχετικά µε την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους9, ορίζει 
διαδικασία που έχει σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας χαρακτηρισµένων 
ευρωπαϊκών υποδοµών ζωτικής σηµασίας, συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων 
υποδοµών αερίου, στην Κοινότητα. Η οδηγία 2008/114/EK µαζί µε τον παρόντα 
κανονισµό συµβάλλει στη δηµιουργία µιας συνολικής προσέγγισης για την ενεργειακή 
ασφάλεια της Κοινότητας. 

(27) Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά και να 
δηµοσιεύονται. Πρέπει να είναι υπόκεινται σε οµότιµη αναθεώρηση και σε δοκιµές. 

                                                 
8 ΕΕ L 314 της 1.12.2007, σ. 9 
9 ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75. 
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(28) Η Οµάδα συντονισµού για το φυσικό αέριο, µε την οδηγία 2004/67/EK της 26ης 
Απριλίου 2004 σχετικά µε τα µέτρα διασφάλισης του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο10, 
πρέπει να ενεργεί ως σύµβουλος της Επιτροπής, ώστε να διευκολύνει το συντονισµό 
των µέτρων ασφάλειας εφοδιασµού στην περίπτωση κοινοτικής έκτακτης ανάγκης. 
Πρέπει επίσης να παρακολουθεί την επάρκεια και την καταλληλότητα των µέτρων 
που λαµβάνονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 

(29) Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου και στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να εξασφαλίζουν την 
αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου για όσο το δυνατό 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε περίπτωση διαταραχής του εφοδιασµού, πριν από τη 
λήψη µέτρων από τις αρµόδιες αρχές για να αντιµετωπιστεί η κατάσταση στην οποία 
η αγορά δεν µπορεί πλέον να παρέχει τις απαραίτητες προµήθειες αερίου. Τα εν λόγω 
έκτακτα µέτρα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως µε την κοινοτική νοµοθεσία και 
πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 

(30) ∆εδοµένου ότι οι προµήθειες αερίου από τρίτες χώρες έχουν καίρια σηµασία για την 
ασφάλεια εφοδιασµού της Κοινότητας µε αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει τις 
ενέργειες που έχουν σχέση µε τρίτες χώρες, σε συνεργασία µε τις παραγωγές χώρες 
και τις χώρες διέλευσης, όσον αφορά ρυθµίσεις για το χειρισµό των καταστάσεων 
κρίσης και την εξασφάλιση σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα. Η Επιτροπή 
πρέπει να έχει το δικαίωµα να κινητοποιεί µια οµάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, κατόπιν 
διαβουλεύσεων µε τις σχετικές τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της Κοινότητας και, όταν 
εκδηλώνεται κρίση λόγω δυσκολιών σε µια τρίτη χώρα, να αναλαµβάνει ρόλο 
διαµεσολάβησης και διευκόλυνσης.  

(31) Τον Φεβρουάριο του 2009, το Συµβούλιο Ενέργειας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 
πρέπει να αυξηθούν η διαφάνεια και η αξιοπιστία µέσω ουσιαστικής ανταλλαγής 
πληροφοριών µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών όσον αφορά τις 
ενεργειακές σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων για τον 
εφοδιασµό, µε τρίτες χώρες, µε παράλληλη διαφύλαξη των εµπορικώς ευαίσθητων 
πληροφοριών. 

(32) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η διασφάλιση του 
εφοδιασµού µε αέριο, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και 
δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης 
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να 
θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζει το άρθρο 5 
της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών 
κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. 

(33) Η οδηγία 2004/67/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. 

                                                 
10 ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 92. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Ο παρών κανονισµός ορίζει µέτρα που στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασµού µε αέριο ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθµη και συνεχής λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αερίου, προβλέποντας σαφή ορισµό και κατανοµή αρµοδιοτήτων και 
συντονισµό της απόκρισης στο επίπεδο των κρατών µελών και της Κοινότητας όσον αφορά 
τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε συγκεκριµένες διαταραχές του 
εφοδιασµού.  

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται οι ορισµοί της οδηγίας 
2009/xxx/ΕΚ11 («οδηγία για το αέριο») και του κανονισµού 2009/xxx/ΕΚ12 ( «κανονισµός για 
τον Οργανισµό»). 

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

(1) ως «προστατευµένοι πελάτες» νοούνται όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη 
συνδεδεµένοι µε δίκτυο διανοµής αερίου, και, εάν αποφασίσει σχετικά το 
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, µπορούν επίσης να συµπεριλαµβάνονται οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία και τα νοσοκοµεία υπό τον όρο ότι συνδέονται 
ήδη µε δίκτυο διανοµής αερίου· 

(2) ως «Αρµόδια Αρχή» νοείται η εθνική ρυθµιστική αρχή ή η εθνική κρατική αρχή που 
ορίζεται από τα κράτη µέλη ως αρµόδια για την ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο. Αυτό 
ισχύει χωρίς να θίγεται η δυνατότητα επιλογής των κρατών µελών να αναθέτουν 
ορισµένα καθήκοντα που απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό σε άλλες αρχές 
εκτός της Αρµόδιας Αρχής. Τα εν λόγω καθήκοντα εκτελούνται υπό την επίβλεψη της 
αρµόδιας αρχής και ορίζονται στα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 4.  

Άρθρο 3 
Ευθύνη για την ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο 

1. Η ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο είναι καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, 
των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών, των βιοµηχανικών πελατών και της 
Επιτροπής στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια εφοδιασµού 
απαιτεί υψηλό βαθµό συνεργασίας µεταξύ τους.  

                                                 
11 Οδηγία 2009/xxx/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου, για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2003/55/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (ΕΕ L 
[ ]). 

12 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την ίδρυση Οργανισµού 
Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας (ΕΕ L [ ]). 
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2. Κάθε κράτος µέλος ορίζει Αρµόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρµογή των µέτρων 
ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. Τα 
µέτρα περιλαµβάνουν τη διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας, την κατάρτιση σχεδίων 
προληπτικής δράσης, την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης, και τη συνεχή 
παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο σε εθνικό επίπεδο. Οι αρµόδιες 
αρχές συνεργάζονται αµοιβαία για την αποτροπή των διαταραχών του εφοδιασµού 
και τον περιορισµό των ζηµίων σε περίπτωση αυτές συµβούν. 

3. Κάθε κράτος µέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή την οριζόµενη Αρµόδια Αρχή το 
αργότερο έως τις [30 Ιουνίου 2010· 3 µήνες από την έναρξη ισχύος]. 

4. Η Επιτροπή συντονίζει τις αρµόδιες αρχές σε κοινοτικό επίπεδο µέσω της Οµάδας 
συντονισµού για το φυσικό αέριο, ιδίως σε περίπτωση κοινοτικής έκτακτης ανάγκης.  

5. Τα µέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασµού πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισµένα, διαφανή, αναλογικά, αµερόληπτα, επαληθεύσιµα, και να µην 
προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και της 
αποτελεσµατικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

Άρθρο 4 
Κατάρτιση σχεδίου προληπτικής δράσης και σχεδίου έκτακτης ανάγκης 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 µήνες από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρµόδια Αρχή, µετά από διαβούλευση µε τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συµφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιοµηχανικών πελατών και τη ρυθµιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για άλλη από 
την αρµόδια αρχή, καταρτίζει τα εξής:  

(α) Σχέδιο προληπτικής δράσης που περιέχει τα µέτρα τα απαιτούµενα για τον 
µετριασµό των επισηµανθέντων κινδύνων· και 

(β) Σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιέχει τα ληπτέα µέτρα για τον µετριασµό των 
επιπτώσεων µιας διαταραχής του εφοδιασµού µε αέριο.  

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω σχεδίων, οι Αρµόδιες Αρχές ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και προβαίνουν σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους και µε την Επιτροπή για 
να βεβαιωθούν ότι τα σχέδια και τα µέτρα τους παρουσιάζουν αµοιβαία 
συνεκτικότητα στο κατάλληλο περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις θα 
καλύπτουν, ως ελάχιστο, τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές προµήθειες, την 
διασυνοριακή αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα αµφίδροµης µεταφοράς αερίου. 

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 η Επιτροπή µπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγµατοποιούνται η ανταλλαγή πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η Επιτροπή, 
µετά από διαβουλεύσεις µε το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστηµάτων 
µεταφοράς αερίου («ENTSO-G») και τον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών 
Αρχών Ενέργειας ("ACER"), µπορεί επίσης να συστήσει την κατάρτιση κοινού 
σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο.  

4. Ακόµη, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν την κατάρτιση κοινών σχεδίων σε 
περιφερειακό επίπεδο, αντί ή επιπλέον των ξεχωριστών εθνικών σχεδίων.  
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5. Η Αρµόδια Αρχή δηµοσιεύει τα σχέδιά της, συµπεριλαµβανοµένων των 
τροποποιηµένων εκδόσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. 

6. Μέσα σε έξι µήνες µετά από την κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρµόδιες αρχές, η 
Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια όλων των κρατών µελών. Η Επιτροπή συµβουλεύεται 
τον ENTSO-G, το ACER, την Οµάδα συντονισµού για το φυσικό αέριο και άλλους 
ενδιαφερόµενους για τα εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα σχέδιο δεν 
είναι αποτελεσµατικό για τον µετριασµό των κινδύνων που έχουν επισηµανθεί στην 
αξιολόγηση επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές µε τα σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια 
άλλων κρατών µελών, ή ότι δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού ή άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, απαιτεί την αναθεώρηση του 
σχεδίου.  

Μέσα σε 2 µήνες από την κοινοποίηση του αιτήµατος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρµόδια Αρχή τροποποιεί το σχέδιό της και κοινοποιεί το τροποποιηµένο σχέδιο 
στην Επιτροπή ή αναφέρει στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους δεν 
συµφωνεί µε το αίτηµα. Σε µια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή µπορεί να 
τροποποιήσει ή να αποσύρει το αίτηµά της. 

Εάν µέσα σε 2 µήνες η Επιτροπή αποφασίσει να µην τροποποιήσει ή να µην 
αποσύρει το αίτηµά της, η Αρµόδια Αρχή συµµορφώνεται µε το αίτηµα της 
Επιτροπής µέσα σε 3 µήνες µετά από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής.  

Άρθρο 5 
Περιεχόµενο του σχεδίου προληπτικής δράσης 

1. Το σχέδιο προληπτικής δράσης περιέχει τα εξής:  

(α) τα µέτρα για την τήρηση των κανόνων για την υποδοµή και τον εφοδιασµό, 
όπως ορίζονται στα άρθρα 6 και 7. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τουλάχιστον 
τον προγραµµατισµό για την τήρηση του κανόνα N-1, τις ποσότητες και τις 
δυναµικότητες που απαιτούνται για να προµηθεύουν τους προστατευµένους 
πελάτες στις καθορισµένες περιόδους υψηλής ζήτησης, τα µέτρα τα σχετικά µε 
την πλευρά της ζήτησης και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και άλλους σχετικούς οργανισµούς· 

(β) την εκτίµηση επικινδυνότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 8· 

(γ) τα προληπτικά µέτρα για την αντιµετώπιση των κινδύνων που έχουν 
επισηµανθεί· 

(δ) πληροφορίες για τις σχετικές υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας.  

2. Το σχέδιο προληπτικής δράσης, και ειδικότερα οι ενέργειες για την τήρηση του 
κανόνα για την υποδοµή όπως ορίζεται στο άρθρο 6, βασίζεται στο δεκαετές σχέδιο 



EL 14   EL 

ανάπτυξης του δικτύου που θα καταρτιστεί από τον ENTSO-G13 και είναι συνεπές 
µε αυτό.  

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης λαµβάνει υπόψη την οικονοµική αποδοτικότητα, τις 
επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

4. Το σχέδιο προληπτικής δράσης επικαιροποιείται κάθε δύο έτη.  

Άρθρο 6 
Κανόνας για την υποδοµή 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη µετά την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η Αρµόδια 
Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση διαταραχής της µεγαλύτερης υποδοµής 
εφοδιασµού µε αέριο, η υπόλοιπη υποδοµή (N-1) έχει την ικανότητα να παρέχει την 
απαραίτητη ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη συνολική ζήτηση φυσικού 
αερίου της περιοχής υπολογισµού για περίοδο εξήντα ηµερών εξαιρετικά υψηλής 
ζήτησης αερίου κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχοµένων κάθε είκοσι έτη.  

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ή 
στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 µπορεί να πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι τηρείται όταν η αρµόδια αρχή αποδεικνύει στο 
σχέδιο προληπτικής δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι µια διαταραχή του 
εφοδιασµού µπορεί να αντισταθµίζεται επαρκώς και εγκαίρως µε µέτρα στην πλευρά 
της ζήτησης. 

3. Εφαρµόζεται η µεθοδολογία υπολογισµού του κανόνα N-1 όπως προβλέπεται στο 
παράρτηµα Ι. Η µεθοδολογία πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη διαµόρφωση του δικτύου 
και τις πραγµατικές ροές αερίου καθώς και την παρουσία δυναµικοτήτων παραγωγής 
και αποθήκευσης. Η περιοχή υπολογισµού που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι 
επεκτείνεται στο κατάλληλο περιφερειακό επίπεδο, όπου αυτό είναι απαραίτητο.  

4. Κάθε Αρµόδια Αρχή αναφέρει χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή οποιαδήποτε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το πρότυπο N-1. 

5. Οι φορείς εκµετάλλευσης συστηµάτων µεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
µόνιµη φυσική ικανότητα για αµφίδροµη µεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
µέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, µετά από αίτηµα µιας αρµόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει ότι 
η προσθήκη ικανότητας αµφίδροµης ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασµού οποιουδήποτε κράτους µέλους. Η σχετική απόφαση µπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας αµφίδροµης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί µε τρόπο οικονοµικά συµφέροντα και να λαµβάνει υπόψη 
τουλάχιστον την ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας για τον 
εφοδιασµό που ορίζεται στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο δύο ετών, ο φορέας 
εκµετάλλευσης συστηµάτων µεταφοράς αερίου πρέπει να προσαρµόσει τη 

                                                 
13 Άρθρο XX της οδηγίας ΕΕ L  
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λειτουργία του συστήµατος µεταφοράς στο σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αµφίδροµες ροές αερίου. 

6. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε νέα υποδοµή µεταφοράς εξασφαλίζει την 
ασφάλεια εφοδιασµού µε επαρκή αριθµό σηµείων εισόδου και εξόδου και συµβάλλει 
στην ανάπτυξη υποδοµής µε καλή διασύνδεση.  

7. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές λαµβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του κανόνα N-1 
και το κόστος εξασφάλισης της µόνιµης φυσικής ικανότητας αµφίδροµης µεταφοράς 
αερίου κατά την έγκριση των τιµολογίων τους σύµφωνα µε το άρθρο 41 παράγραφος 
8 της οδηγίας […/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που βαρύνουν περισσότερα από 
ένα κράτη µέλη, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές όλων των ενδιαφερόµενων κρατών 
µελών αποφασίζουν από κοινού σχετικά µε την κατανοµή των δαπανών αυτών. 
Εφαρµόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. …/… . 

Άρθρο 7 
Κανόνας για τον εφοδιασµό 

1. Η Αρµόδια Αρχή λαµβάνει µέτρα για να εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευµένους πελάτες του κράτους µέλους σε περίπτωση: 

α) εξαιρετικά χαµηλών θερµοκρασιών κατά τη διάρκεια επταήµερης περιόδου 
ακραίων τιµών στατιστικώς επερχοµένης κάθε είκοσι έτη· και 

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για αέριο εξήντα ηµερών κατά τη 
διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς επερχοµένων κάθε είκοσι 
έτη. 

2. Η Αρµόδια Αρχή λαµβάνει µέτρα για να εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευµένους πελάτες για περίοδο εξήντα ηµερών επίσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Η αρµόδια αρχή 
προσπαθεί να διατηρήσει την παροχή στους προστατευµένους πελάτες καθ’ όσο 
είναι απαραίτητο.  

3. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου για την τήρηση 
του προτύπου εφοδιασµού όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2, πρέπει να µην 
επιβάλλουν διακρίσεις και επίσης να µην επιβάλλουν υπέρµετρα βάρη στους 
νεοεισερχόµενους στην αγορά και στις µικρές επιχειρήσεις.  

4. Η Αρµόδια Αρχή επιτρέπει στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου να ικανοποιούν τα 
κριτήρια αυτά σε περιφερειακό ή κοινοτικό επίπεδο και δεν απαιτεί αυτά τα πρότυπα 
να πληρούνται µόνο µε βάση την υποδοµή που βρίσκεται στο έδαφος της χώρας 
τους. 

5. Η Αρµόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι όροι για την παροχή αερίου στους 
προστατευµένους πελάτες θεσπίζονται µε την επιφύλαξη της εύρυθµης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς αερίου και σε τιµή που ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία 
του προϊόντος. 
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Άρθρο 8 
Εκτίµηση επικινδυνότητας 

1. Έως τις [30 Σεπτεµβρίου 2010· 6 µήνες µετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρµόδια 
Αρχή προβαίνει σε πλήρη εκτίµηση των κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια 
εφοδιασµού µε αέριο στο κράτος µέλος της ως εξής: 

α) χρησιµοποιώντας τους κανόνες των άρθρων 6 και 7·  

β) λαµβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις·  

γ) εξετάζοντας διάφορα σενάρια εξαιρετικά υψηλής διαταραχής της προσφοράς 
και της ζήτησης, όπως η αστοχία κύριων υποδοµών µεταφοράς, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, τερµατικών σταθµών ΥΦΑ, και διαταραχής του 
εφοδιασµού από προµηθευτές τρίτων χωρών· 

δ) εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση και το συσχετισµό κινδύνων µε άλλα κράτη 
µέλη.  

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συµφέροντα των οικιακών πελατών και των βιοµηχανικών πελατών και η 
ρυθµιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για άλλη από την αρµόδια αρχή, συνεργάζονται 
και παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση 
επικινδυνότητας.  

3. Η εκτίµηση επικινδυνότητας επαναλαµβάνεται κάθε δύο έτη πριν από τις 30 
Σεπτεµβρίου του αντίστοιχου έτους. 

Άρθρο 9 
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και επίπεδα κρίσης 

1. Το Σχέδιο έκτακτης ανάγκης:  

(1) Βασίζεται στα επίπεδα κρίσης της παραγράφου 2·  

(2) Ορίζει το ρόλο και τις αρµοδιότητες των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και 
των βιοµηχανικών πελατών, και τη διάδρασή τους µε την αρµόδια αρχή και, 
κατά περίπτωση, µε τη ρυθµιστική αρχή·  

(3) Ορίζει τους ρόλους και τις αρµοδιότητες της Αρµόδιας Αρχής· 

(4) Θεσπίζει λεπτοµερείς διαδικασίες που ακολουθούνται για κάθε επίπεδο 
κρίσης, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων σχεδίων για τις ροές 
πληροφοριών· 

(5) Ορίζει διαχειριστή κρίσης ή οµάδα κρίσης και καθορίζει το ρόλο τους·  

(6) Προσδιορίζει τη συµβολή των µέτρων που στηρίζονται στην αγορά τα οποία 
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ για την αντιµετώπιση της κατάστασης σε 
επίπεδο επιφυλακής και την άµβλυνση της κατάστασης σε επίπεδο έκτακτης 
ανάγκης· 
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(7) Προσδιορίζει τη συµβολή των µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά που 
έχουν προγραµµατιστεί ή πρόκειται να εφαρµοστούν για το επίπεδο έκτακτης 
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ και αξιολογεί το βαθµό 
στον οποίο η χρήση των µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά είναι 
απαραίτητη για την αντιµετώπιση της κρίσης, αξιολογεί τα αποτελέσµατά 
τους και καθορίζει τις διαδικασίες εφαρµογής τους· 

(8) Περιγράφει τους µηχανισµούς που χρησιµοποιούνται για τη συνεργασία µε 
άλλα κράτη µέλη για κάθε επίπεδο κρίσης· 

(9) Παρουσιάζει αναλυτικά τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου στα επίπεδα επιφυλακής και 
έκτακτης ανάγκης· 

(10) Περιλαµβάνει κατάλογο προκαθορισµένων ενεργειών για την εξασφάλιση 
διαθέσιµου αερίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων 
των µηχανισµών αντιστάθµισης και των εµπορικών συµφωνιών µεταξύ των 
µερών που συµµετέχουν στις εν λόγω ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές µπορούν 
να περιλαµβάνουν διασυνοριακές συµφωνίες µεταξύ των κρατών µελών 
ή/και επιχειρήσεων φυσικού αερίου. 

2. Τα τρία κύρια επίπεδα κρίσης είναι τα ακόλουθα: 

(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης (έγκαιρη προειδοποίηση): όταν υπάρχουν 
συγκεκριµένες, σοβαρές και αξιόπιστες πληροφορίες, που ενδεχοµένως 
προέρχονται από µηχανισµό έγκαιρης προειδοποίησης, ότι µπορεί να συµβεί 
ένα γεγονός που θα επιδεινώσει τους όρους εφοδιασµού · 

(2) Επίπεδο επιφυλακής (επιφυλακή): όταν εµφανίζεται διαταραχή του 
εφοδιασµού ή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση αλλά η αγορά είναι ακόµα ικανή να 
αντιµετωπίσει την κατάσταση χωρίς παρέµβαση της Αρµόδιας Αρχής·  

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη ανάγκη): όταν εκδηλώνεται εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση ή όταν υπάρχει διαταραχή του εφοδιασµού µέσω της 
µεγαλύτερης υποδοµής ή πηγής ή οφειλόµενη σ’ αυτήν και είναι 
υπολογίσιµος ο κίνδυνος ότι δεν θα µπορεί πλέον να τηρηθεί ο κανόνας 
εφοδιασµού των προστατευµένων πελατών µόνο µε µέσα στηριζόµενα στην 
αγορά.  

3. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζει τη διατήρηση της διασυνοριακής 
πρόσβασης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ακόµη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης δεν θεσπίζει κανένα µέτρο που περιορίζει 
αδικαιολόγητα τη διασυνοριακή ροή αερίου.  

4. Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που µπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια από 
την ΕΕ και τα κράτη µέλη της, η Αρµόδια Αρχή του ενδιαφερόµενου κράτους 
µέλους ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο Παρακολούθησης και 
Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής. 
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5. Οταν η Αρµόδια Αρχή κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ακολουθεί τις 
προκαθορισµένες ενέργειες όπως ορίζονται στο σχέδιό της για έκτακτη ανάγκη και 
ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή ιδίως για τις ενέργειες που σκοπεύει να 
πραγµατοποιήσει σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1. Η Επιτροπή µπορεί να 
συγκαλέσει την Οµάδα συντονισµού για το φυσικό αέριο.  

6. Η Επιτροπή επαληθεύει µέσα σε µια εβδοµάδα εάν είναι δικαιολογηµένη η κήρυξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης και εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα εξαιτίας 
της οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η 
Επιτροπή µπορεί, ειδικότερα, να ζητήσει από την Αρµόδια Αρχή να τροποποιήσει τα 
µέτρα που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και να άρει 
την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι 
αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον δικαιολογηµένη. 

Άρθρο 10 
Αποκρίσεις σε κοινοτικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

1. Η Επιτροπή µπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης µετά από 
αίτηση µιας Αρµόδιας Αρχής ή όταν η Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ηµερήσιων εισαγωγών της αερίου από τρίτες χώρες σύµφωνα µε τους 
υπολογισµούς του ENTSO-G. Κηρύσσει κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από µια Αρµόδιες Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης µετά από την επαλήθευση σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 6. Μπορεί 
να κηρύξει κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για συγκεκριµένες πληττόµενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαµβάνουν περισσότερα από ένα κράτη µέλη. 

2. Η Επιτροπή συγκαλεί την Οµάδα συντονισµού για το φυσικό αέριο αµέσως µόλις 
κηρύξει κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις ενέργειες των 
Αρµόδιων Αρχών. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την ανταλλαγή 
πληροφοριών, εξασφαλίζει τη συνέπεια και την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών 
σε επίπεδο κρατών µελών και σε περιφερειακό επίπεδο σε σχέση µε το κοινοτικό 
επίπεδο, και συντονίζει τις ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η Επιτροπή µπορεί 
να συγκαλέσει οµάδα διαχείρισης κρίσης που αποτελείται µεταξύ άλλων από 
εκπροσώπους της βιοµηχανίας και των κρατών µελών τα οποία αφορά η κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.  

4. Οταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι ενέργειες 
µιας Αρµόδιας Αρχής ή επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι ακατάλληλες για την 
αντιµετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο 
την κατάσταση σε άλλο κράτος µέλος, ζητεί από την Αρµόδια Αρχή ή την 
επιχείρηση φυσικού αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές τους. 

Μέσα σε τρεις ηµέρες από την κοινοποίηση του αιτήµατος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρµόδια Αρχή τροποποιεί τις ενέργειές της και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή ή 
εξηγεί στην Επιτροπή γιατί δεν συµφωνεί µε το αίτηµα. Σε µια τέτοια περίπτωση, η 
Επιτροπή µπορεί να τροποποιήσει ή να αποσύρει το αίτηµά της. 
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Εάν, µέσα σε τρεις ηµέρες, η Επιτροπή αποφασίσει να µην τροποποιήσει ή να µην 
αποσύρει το αίτηµά της, η Αρµόδια Αρχή συµµορφώνεται µε το αίτηµα της 
Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση.  

5. Η Αρµόδια Αρχή ή οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου δεν θεσπίζουν κανένα µέτρο που 
περιορίζει τη ροή του αερίου µέσα στην εσωτερική αγορά οποτεδήποτε. 

6. Σε µια κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη 
διατήρηση της διασυνοριακής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και δεν 
θεσπίζουν νοµοθετικές διατάξεις που περιορίζουν αδικαιολόγητα τις ροές του αερίου 
στις πληττόµενες αγορές.  

7. Η Επιτροπή καταρτίζει µόνιµο εφεδρικό κατάλογο για µια ειδική οµάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από τους εµπειρογνώµονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η ειδική οµάδα παρακολούθησης µπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά µε τις ροές 
αερίου εντός και εκτός της Κοινότητας, σε συνεργασία µε τις προµηθεύτριες χώρες 
και τις χώρες διέλευσης.  

8. Η Αρµόδια Αρχή παρέχει στο Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφοριών 
Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής πληροφορίες για οποιαδήποτε ανάγκη 
παροχής βοήθειας. Το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφοριών Πολιτικής 
Προστασίας αξιολογεί τη συνολική κατάσταση και παρέχει συµβουλές για τη 
βοήθεια που πρέπει να παρασχεθεί στα κράτη µέλη τα οποία αντιµετωπίζουν τα 
µεγαλύτερα προβλήµατα και, κατά περίπτωση, σε τρίτες χώρες. 

Άρθρο 11 
Οµάδα συντονισµού για το φυσικό αέριο 

1. Συγκροτείται Οµάδα συντονισµού για το φυσικό αέριο µε σκοπό να διευκολύνει το 
συντονισµό των µέτρων σχετικά µε την ασφάλεια εφοδιασµού. Η Οµάδα 
αποτελείται από εκπροσώπους των αρµόδιων αρχών, του ACER, του ENTSO-G και 
των αντιπροσωπευτικών οργανισµών της σχετικής βιοµηχανίας και των σχετικών 
πελατών. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε τη σύνθεση της Οµάδας 
εξασφαλίζοντας την αντιπροσωπευτικότητά της και προεδρεύει της Οµάδας. Η 
Οµάδα καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

2. Η Οµάδα συντονισµού για το φυσικό αέριο επικουρεί την Επιτροπή µεταξύ άλλων 
για ζητήµατα σχετικά µε τα εξής:  

(α) την ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο, οποτεδήποτε και ειδικότερα σε περιόδους 
έκτακτης ανάγκης· 

(β) κάθε πληροφορία σχετικά µε την ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο σε εθνικό, 
περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο· 

(γ) τις βέλτιστες πρακτικές και πιθανές κατευθυντήριες γραµµές για όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη· 

(δ) το επίπεδο ασφάλειας εφοδιασµού, στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης και 
µεθοδολογίες αξιολόγησης· 
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(ε) εθνικά, περιφερειακά και κοινοτικά σενάρια και δοκιµή των επιπέδων 
ετοιµότητας· 

(στ) το συντονισµό µέτρων για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
εντός της Κοινότητας, σε χώρες της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα 
και σε τρίτες χώρες· 

(ζ) την εφαρµογή των σχεδίων· 

(η) τις ανάγκες παροχής βοήθειας προς τα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν τα 
σοβαρότερα προβλήµατα. 

3. Η Επιτροπή συγκαλεί την Οµάδα συντονισµού για το φυσικό αέριο σε τακτική βάση. 

Άρθρο 12 
Ανταλλαγή πληροφοριών 

1. Η Αρµόδια Αρχή κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχει στη 
διάθεσή της, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες σε καθηµερινή βάση: 

(α) καθηµερινές προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης αερίου για τις τρεις επόµενες 
ηµέρες· 

(β) ωριαία παροχή αερίου σε όλα τα διασυνοριακά σηµεία εισόδου και εξόδου 
καθώς και σε όλα τα σηµεία που συνδέουν µια εγκατάσταση παραγωγής µε το 
δίκτυο, εγκαταστάσεις αποθήκευση, εγκαταστάσεις ΥΦΑ σε m³/ηµέρα· 

(γ) χρονικό διάστηµα, εκφρασµένο σε ηµέρες, κατά το οποίο είναι δυνατό να 
εξασφαλιστεί η παροχή αερίου στους προστατευµένους πελάτες 

2. Η Επιτροπή έχει το δικαίωµα, σε περίπτωση κοινοτικής κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης, να ζητήσει από την Αρµόδια Αρχή να της διαβιβάσει χωρίς καθυστέρηση 
τουλάχιστον τα εξής:  

(α) τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1· 

(β) πληροφορίες για τα µέτρα που είναι προγραµµατισµένα να ληφθούν και τα 
µέτρα που ήδη εφαρµόζονται από την αρµόδια αρχή για την άµβλυνση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, και για την αποτελεσµατικότητά τους· 

(γ) τα αιτήµατα που διατυπώθηκαν για λήψη πρόσθετων µέτρων από άλλες 
Αρµόδιες Αρχές· 

(δ) τα µέτρα που εφαρµόζονται µετά από αίτηµα άλλων Αρµόδιων Αρχών. 

3. Οι Αρµόδιες Αρχές και η Επιτροπή τηρούν την εµπιστευτικότητα των εµπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών. 

4. Η Αρµόδια Αρχή παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες για την ανάπτυξη του σχεδίου 
της για έκτακτη ανάγκη και των µέτρων που έχουν ληφθεί.  
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5. Μετά από κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Αρµόδια Αρχή παρέχει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή λεπτοµερή αξιολόγηση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης και της αποτελεσµατικότητας των εφαρµοσθέντων µέτρων, 
συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης των οικονοµικών επιπτώσεων της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, των επιπτώσεων της χρήσης εναλλακτικών 
καυσίµων στα επίπεδα εκποµπών, των επιπτώσεων στον τοµέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της βοήθειας που δόθηκε ή/και ελήφθη απόστην Κοινότητα και τα 
κράτη µέλη της.  

6. Έως τις [30 Σεπτεµβρίου 2010· 6 µήνες µετά την έναρξη ισχύος] το αργότερο, 
προκειµένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση της 
ασφάλειας εφοδιασµού σε κοινοτικό επίπεδο: 

α) Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συµφωνίες που έχουν συναφθεί µε τρίτες χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδοµών και των προµηθειών αερίου. Πρίν συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συµφωνίες, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για να 
αξιολογηθεί η συµµόρφωσή τους µε τη νοµοθεσία περί εσωτερικής αγοράς·  

β) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
λεπτοµέρειες των συµβάσεων που έχουν συναφθεί µε προµηθευτές από τρίτες 
χώρες: 

- ∆ιάρκεια της σύµβασης και διατάξεις περί παράτασης· 

- Συµβατικές ποσότητες συνολικά, σε ετήσια βάση, και µέση ποσότητα 
ανά µήνα· 

- Ευελιξία των συµβατικών ποσοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των 
διατάξεων σχετικά µε τις υποχρεώσεις βάσει συµβάσεων υποχρεωτικής 
αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής (take-or-pay). 

- Συµβατικά σηµεία παράδοσης. 

Άρθρο 13 
Παρακολούθηση και αναφορά για την ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο 

1. Εκτός από τις υποχρεώσεις παρακολούθησης και αναφοράς που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 της οδηγίας για το φυσικό αέριο, η Αρµόδια Αρχή δηµοσιεύει και 
διαβιβάζει στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση που περιέχει τα 
ακόλουθα στοιχεία:  

(α) υπολογισµό του δείκτη N-1 και τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό αυτό, 
επιτευχθείσα πρόοδος όσον αφορά τις επενδύσεις που απαιτούνται για την κάλυψη 
του προτύπου N-1, ιδιαίτερες δυσκολίες κατά χώρα που ανέκυψαν κατά την 
εφαρµογή νέων εναλλακτικών λύσεων·  

(β) ετήσιες ποσότητες, διάρκειες και προµηθεύτριες χώρες που καλύπτονται από 
συµβάσεις εισαγωγής για την προµήθεια αερίου· 
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(γ) µέγιστη ικανότητα διασύνδεσης του κάθε σηµείου εισόδου και εξόδου προς και από 
τα συστήµατα αερίου· 

(δ) τα κύρια στοιχεία των σχετικών διακυβερνητικών συµφωνιών που έχουν συναφθεί 
µε τρίτες χώρες.  

2. Οι Αρµόδιες Αρχές και η Επιτροπή τηρούν την εµπιστευτικότητα των εµπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.  

Άρθρο 14 
Παρακολούθηση  

Έως τις […]η Επιτροπή, µετά από αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων και κατόπιν 
διαβουλεύσεως µε την Οµάδα συντονισµού για το φυσικό αέριο, συντάσσει συµπεράσµατα 
ως προς τα πιθανά µέσα ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασµού σε κοινοτικό επίπεδο και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή 
του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση θα περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, συστάσεις για τη 
βελτίωση του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 15 
Κατάργηση 

Η οδηγία 2004/67/EΚ καταργείται. 

Άρθρο 16 

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

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

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ N-1" 

1. Υπολογισµός του δείκτη N-1  

Ο δείκτης N-1 περιγράφει την ικανότητα της δυναµικότητας της υποδοµής αερίου να παρέχει 
το αέριο για την κάλυψη της µέγιστης ζήτησης στην περιοχή υπολογισµού σε περίπτωση 
διαταραχής της µεγαλύτερης υποδοµής.  

Ως "περιοχή υπολογισµού" νοείται γεωγραφική περιοχή για την οποία υπολογίζεται η 
εφαρµογή του δείκτη N-1. 

Η τεχνική δυναµικότητα14 όλης της υπόλοιπης διαθέσιµης υποδοµής παροχής αερίου σε 
περίπτωση διαταραχής της µεγαλύτερης υποδοµής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε τη 
συνολική ζήτηση αερίου της περιοχής υπολογισµού για περίοδο εξήντα ηµερών εξαιρετικά 
υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη διάρκεια της ψυχρότερης περιόδου που στατιστικώς 
εµφανίζεται κάθε είκοσι έτη. Ο δείκτης N-1, που υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται 
παρακάτω, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε 100%.  

……………………….IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout 

N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%  

……………………………………….Dmax  

Ορισµοί που απαιτούνται για τον υπολογισµό του δείκτη N-1: 

Ορισµοί της πλευράς της προσφοράς 

IPm – Ως µέγιστη τεχνική δυναµικότητα σωληναγωγών εισαγωγής (m³/ηµέρα) νοείται το 
άθροισµα της µέγιστης τεχνικής δυναµικότητας των σωληναγωγών που παρέχουν αέριο στην 
περιοχή υπολογισµού.  

Pm – Ως µέγιστη παραγωγική δυναµικότητα (m³/ηµέρα) νοείται το άθροισµα των µέγιστων 
δυνατών ρυθµών παραγωγής στην περιοχή υπολογισµού από όλες τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής αερίου, λαµβάνοντας υπόψη κρίσιµα στοιχεία όπως η ανάκτηση πεδίων 
παραγωγής· 

Sm – Ως ικανότητα απόληψης σε κρίση (m³/ηµέρα) νοείται ο µέγιστος ρυθµός απόληψης από 
όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή υπολογισµού που είναι δυνατόν να 
διατηρηθεί για κάθε µια από τις εξήντα ηµέρες της περιόδου διαταραχής. Ο ρυθµός αυτός 
µπορεί να προσδιορίζεται µε το συνδυασµό των ρυθµών απόληψης των διαφόρων τύπων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης της περιοχής υπολογισµού που χρησιµοποιούνται κατά την 
περίοδο των εξήντα ηµερών.  

                                                 
14 Σχέδιο κανονισµού (ΕΚ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 

τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005 άρθρο 2 παράγραφος 18. Ως «τεχνική δυναµικότητα» νοείται η µέγιστη 
αµετάβλητη δυναµικότητα την οποία είναι σε θέση να προσφέρει η επιχείρηση εκµετάλλευσης του 
συστήµατος µεταφοράς στους χρήστες του δικτύου, λαµβανοµένων υπόψη της ακεραιότητας του 
συστήµατος και των λειτουργικών απαιτήσεων του δικτύου µεταφοράς. 
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LNGm – Ως µέγιστη δυναµικότητα εγκατάστασης ΥΦΑ (m³/ηµέρα) νοείται το άθροισµα των 
µέγιστων δυνατών δυναµικοτήτων σε όλους τους τερµατικούς σταθµούς ΥΦΑ για την 
υγροποίηση φυσικού αερίου ή την εισαγωγή, την εκφόρτωση, τις βοηθητικές υπηρεσίες, την 
προσωρινή αποθήκευση και την επαναεριοποίηση ΥΦΑ, λαµβάνοντας υπόψη κρίσιµα 
στοιχεία όπως η µέγιστη διαθεσιµότητα πλοίων και δυναµικοτήτων αποθήκευσης και η 
τεχνική δυναµικότητα εξαγωγής στο σύστηµα που παρέχει αέριο για περίοδο 60 ηµερών στην 
περιοχή υπολογισµού.  

Im – ∆υναµικότητα της µεγαλύτερης υποδοµής αερίου (m³/ηµέρα) η οποία παρέχει στην 
περιοχή υπολογισµού το µεγαλύτερο µερίδιο αερίου.  

Όταν η περιοχή υπολογισµού διαθέτει δυναµικότητα µεταφοράς από περισσότερους από έναν 
σωληναγωγούς και δεν πρόκειται για τη µεγαλύτερη υποδοµή (Ipm ≠ Im), στον αριθµητή 
πρέπει επίσης να αφαιρείται η υπόλοιπη δυναµικότητα µεταφοράς της περιοχής υπολογισµού.  

Tout – ∆υναµικότητα εκροής µεταφοράς (m³/ηµέρα) είναι το άθροισµα της αποµένουσας 
δυναµικότητας µεταφοράς αερίου µέσω της περιοχής υπολογισµού σε περίπτωση διαταραχής 
της µεγαλύτερης υποδοµής.  
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Υπολογισµός της ζήτησης 

Dmax – σηµαίνει δυναµικότητα παροχής της σχετικής ηµερήσιας ζήτησης αερίου της 
περιοχής υπολογισµού που συνδέεται µε την ψυχρότερη ηµέρα µε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση 
αερίου, που στατιστικώς εµφανίζεται κάθε είκοσι έτη  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ 

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης η Αρµόδια 
Αρχή λαµβάνει υπόψη τον ακόλουθο ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό κατάλογο µέτρων:  

Πλευρά της προσφοράς 

• Αυξηµένη ευελιξία παραγωγής  

• Αυξηµένη ευελιξία εισαγωγών  

• Εµπορική αποθήκευση αερίου – δυναµικότητα απόληψης και και όγκος αερίου σε 
αποθήκευση 

• ∆υναµικότητα τερµατικών σταθµών ΥΦΑ και µέγιστη δυναµικότητα εξαγωγής 

• ∆ιαφοροποίηση προµηθειών και διαδροµών 

• Αντίστροφες ροές 

• Συντονισµένη αποστολή από διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς 

• Μακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες συµβάσεις 

• Επενδύσεις σε υποδοµή 

• Συµβατικές ρυθµίσεις για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο 

Πλευρά της ζήτησης  

• Συµβάσεις που µπορεί να διακοπούν 

• ∆υνατότητα εναλλαγής καυσίµων – εναλλακτικά εφεδρικά καύσιµα στις βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής 

• Αύξηση βαθµού απόδοσης  

• Αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ 

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης η Αρµόδια 
Αρχή εξετάζει την πιθανή συµβολή των ακόλουθων µέτρων µόνο σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης: 

Πλευρά της προσφοράς 

• Στρατηγικά αποθέµατα αερίου  

• Αναγκαστική εναλλαγή καυσίµων  

• Χρήση αποθεµάτων εναλλακτικών καυσίµων (π.χ. σύµφωνα µε την 
υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων πετρελαίου 90 ηµερών) 

• Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από άλλες πηγές εκτός από το 
αέριο 

Πλευρά της ζήτησης 

• ∆ιάφορα µέτρα υποχρεωτικής µείωσης της ζήτησης 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

Το παρόν έγγραφο συνοδεύει και συµπληρώνει την αιτιολογική έκθεση. Για το λόγο αυτό, 
κατά τη συµπλήρωση αυτού του νοµοθετικού δηµοσιονοµικού δελτίου, και εφόσον δεν 
θίγεται η αναγνωσιµότητά του, πρέπει να αποφεύγεται στο µέτρο του δυνατού η επανάληψη 
πληροφοριών που περιέχονται στην αιτιολογική έκθεση. Προτού συµπληρώσετε το δελτίο, 
διαβάστε τις ειδικές κατευθυντήριες γραµµές µε τις οποίες παρέχονται οδηγίες και 
αποσαφηνίσεις σχετικά µε τα κατωτέρω σηµεία.  

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

"Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε µέτρα 
κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο" (∆ραστηριότητα σχετική µε τις 
αποστολές των εµπειρογνωµόνων που ασχολούνται µε την παρακολούθηση) 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆ / ΠΒ∆ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων/προϋπολογισµός 
βάσει δραστηριοτήτων 

Τοµέας (-είς) δραστηριότητας και σχετική (-ές) δραστηριότητα (-ες): 

06: Ενέργεια και µεταφορές 

06 04: Συµβατικές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας  

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού (επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές B..A)) περιλαµβανοµένων 
των ονοµασιών τους : 

06 01 01: ∆απάνες που αφορούν το εν ενεργεία προσωπικό του τοµέα άσκησης 
πολιτικής «Ενέργεια και Μεταφορές»  

06 04 03: Ασφάλεια εφοδιασµού από συµβατικές πηγές ενέργειας 

06 01 02: Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη 
του τοµέα πολιτικής «Ενέργεια κα µεταφορές»  

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και της δηµοσιονοµικής επίπτωσης: 

Έναρξη: 2010 Τέλος δεν έχει καθορισθεί 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά (να προστεθούν γραµµές εάν είναι αναγκαίο) : 

Γραµµή 
προϋπολογισµού Είδος δαπάνης Νέα Συµµετοχή 

ΕΖΕΣ 

Συνεισφορές 
υποψήφιων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµικών 
προοπτικών 
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06.01.01 ΜΥ∆ Μ∆Π15  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ N°5 

06.04.03 ΜΥ∆ ∆ιαχ.  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ N°1a 

06.01.02 ΜΥ∆ Μ∆Π ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ N°5 

 

                                                 
15 Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις, εφεξής Μ∆Π. 
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4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των 
πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ) 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 

Είδος δαπάνης 

Τµήµα 
αριθ. 

  

Έτος 
n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

n + 5 
και 
επόµε
να 

 

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες16         
Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8,1 α 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Πιστώσεις πληρωµών 
(ΠΠ) 

 β 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς17 

    

Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4 γ        

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ                

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α+γ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Πιστώσεις πληρωµών  β+γ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς18   
Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5 δ 0,24

4 
0,24
4 

0,24
4 

0,24
4 

0,24
4 

0,24
4 

1,464 

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6 ε 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,9 

                                                 
16 ∆απάνες εκτός Κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx. 
17 ∆απάνες του άρθρου xx 01 04 του Τίτλου xx. 
18 ∆απάνες Κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05. 
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Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

 α+γ
+δ+
ε 

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 5,364 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

 β+γ
+δ+
ε 

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 5,364 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση 

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από άλλους 
οργανισµούς (διευκρινίστε ποιους), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να περιλαµβάνει 
εκτίµηση του επιπέδου της συγχρηµατοδότησης (µπορούν να προστεθούν γραµµές εάν 
προβλέπεται ότι περισσότεροι οργανισµοί θα συµµετάσχουν στη συγχρηµατοδότηση): 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Συγχρηµατοδοτών 
οργανισµός  

 

Έτος 
n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

n + 5 
και 
επόµε
να 

 

Σύνολο 

…………………… στ        

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ 
περιλαµβανοµένης της 
συγχρηµατοδότησης 

α+γ
+δ+
ε+σ
τ 

       

 

4.1.2. Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

x Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό 
προγραµµατισµό. 

 Η πρόταση απαιτεί τον επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
∆ιοργανικής Συµφωνίας19 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την αναθεώρηση 
των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

                                                 
19 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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x Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η 
ακόλουθη: 

Σηµείωση: Όλες οι διευκρινίσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε τη µέθοδο 
υπολογισµού της επίπτωσης στα έσοδα πρέπει να περιλαµβάνονται σε 
χωριστό παράρτηµα. 
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εκατ. ευρώ (µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

  Κατάσταση µετά τη δράση 

Γραµµή 
προϋπολογι
σµού 

Έσοδα 

Πριν 
από 
τη 

δράση
[Έτος n-

1] 

[Έτος 
n] 

[n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5]20

α) Έσοδα σε απόλυτες τιµές         

β) Μεταβολή εσόδων  ∆       

(Να αναφερθεί κάθε σχετική γραµµή εσόδων του προϋπολογισµού και να 
προστεθεί ο κατάλληλος αριθµός γραµµών στον πίνακα εάν η επίπτωση 
αφορά περισσότερες της µιας γραµµές του προϋπολογισµού.) 

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (FTE=ΙΠΑ) (περιλαµβανοµένων των µονίµων υπαλλήλων 
και του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτοµέρειες στο 
σηµείο 8.2.1. 

  

 

Ετήσιες ανάγκες 

 

Έτος n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n + 5 
και 
επόµε
να 

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 

2 2 2 2 2 2 

 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι διευκρινίσεις σχετικά µε το πλαίσιο της πρότασης πρέπει να δίνονται στην 
αιτιολογική έκθεση. Το παρόν τµήµα του νοµοθετικού δηµοσιονοµικού δελτίου 
πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες: 

5.1. Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Όπως προτείνεται στον "κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο", η Επιτροπή θα 
συστήσει µια µόνιµη ειδική οµάδα παρακολούθησης που θα αποτελείται από 
εµπειρογνώµονες της βιοµηχανίας και εκπροσώπους της Επιτροπής. Η ειδική οµάδα 

                                                 
20 Να προστεθούν στήλες εάν είναι αναγκαίο, δηλαδή εάν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα έξι 

έτη 
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παρακολούθησης θα κινητοποιείται σε περίπτωση διαταραχής ή πιθανής διαταραχής του 
εφοδιασµού µε αέριο και θα παρακολουθεί και θα αναφέρει σχετικά µε τις ροές αερίου 
εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία µε τις προµηθεύτριες χώρες και 
τις χώρες διέλευσης.  

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια της πρότασης µε άλλα 
δηµοσιονοµικά µέσα και δυνατή συνέργεια 

Όπως φάνηκε στην πρόσφατη κρίση του αερίου τον Ιανουάριο του 2009, το ζήτηµα της 
ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο µε πρωτοβουλίες σε 
επίπεδο κρατών µελών. Απαιτείται κοινοτική συµµετοχή για να εξασφαλιστεί η 
συντονισµένη δράση εντός της Ένωσης, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις 
της κρίσης καθώς επίσης και να εφαρµοστούν συνεκτικές πρωτοβουλίες έναντι των 
προµηθευτών και των χωρών διέλευσης. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων) 

Όπως αναφέρθηκε κατά την κρίση του αερίου τον Ιανουάριο του 2009, η Κοινότητα 
χρειάζεται να αποκτήσει τη δυνατότητα να κινητοποιεί, σε πολύ σύντοµο χρονικό 
διάστηµα, οµάδα παρακολούθησης που θα περιλαµβάνει εµπειρογνώµονες από τη 
βιοµηχανία και η οποία θα επικουρεί τους υπαλλήλους της Επιτροπής κατά τη διάρκεια 
κάθε κρίσης αερίου. 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

Αναφέρατε κατωτέρω τη µέθοδο ή τις µεθόδους21 που επιλέχθηκε(-αν) για την 
υλοποίηση της δράσης. 

X Κεντρική διαχείριση 

x Άµεσα από την Επιτροπή 

 :Έµµεσα µε ανάθεση σε ٱ

 Εκτελεστικούς οργανισµούς ٱ

 Οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα µε το άρθρο 185 ٱ
του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

 Εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας ٱ
υπηρεσίας 

 Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση ٱ

                                                 
21 Εάν αναφέρονται περισσότερες µέθοδοι, να δοθούν συµπληρωµατικές διευκρινίσεις στο τµήµα 

("Παρατηρήσεις") του παρόντος σηµείου 
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 Με τα κράτη µέλη ٱ

 Με τρίτες χώρες ٱ

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (διευκρινίστε) ٱ

Παρατηρήσεις: 
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6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Η δραστηριότητα της οµάδας παρακολούθησης θα αξιολογείται και θα περιλαµβάνεται 
σε έκθεση που συντάσσεται σε ετήσια βάση.  

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων 

Άνευ αντικειµένου 

6.2.2. Μέτρα που λήφθηκαν µετά από ενδιάµεση / εκ των υστέρων αξιολόγηση 
(διδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες στο παρελθόν) 

Άνευ αντικειµένου 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

Άνευ αντικειµένου 

7. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

Η δραστηριότητα παρακολούθησης θα αξιολογείται µία φορά το χρόνο και θα 
συντάσσεται σχετική έκθεση. Η δραστηριότητα της οµάδας παρακολούθησης θα 
υπόκειται στα τυποποιηµένα µέτρα κατά της απάτης που εφαρµόζονται στην Επιτροπή.  



 

EL 37  

8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Έτος n Έτος n+1 Έτος n+2 Έτος n+3 Έτος 
n+4 

Έτος n+5 και 
επόµενα 

ΣΥΝΟΛΟ (Ονοµασίες 
στόχων, 
δράσεων και 
υλοποιήσεων) 

Είδος 
υλοποίησης 

Μέσο 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

   Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 
22……… 

                

∆ράση 1 
αποστολή της 
οµάδας 
παρακολούθησης 

Πληρωµές για 
την αποστολή 
των 
εµπειρογνωµόνων 
(κατ' εκτίµηση 10 
αποστολές των 50 
ηµερών η κάθε 
µία) 

 10 0,5 10 0,5 10 0,5 10 0,5 10 0,5 10 0,5 50 2,5 

- Υλοποίηση 1                 

- Υλοποίηση 2                 

∆ράση 
2………………. 

                

- Υλοποίηση 1                 

Υποσύνολο 
στόχος 1 

                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 
1……… 

                

                                                 
22 Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 5.3 
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∆ράση 
1………………. 

                

- Υλοποίηση 1                 

Υποσύνολο 
στόχος 2 

                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ n 
1 

                

Υποσύνολο 
στόχος n 

                

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

  10 0,5 10 0,5 10 0,5 10 0,5 10 0,5 10 0,5 50 2,5 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους και/ή 
συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  Έτος n Έτος n+1 Έτος n+2 Έτος n+3 Έτος n+4 Έτος n+5 

A*/AD 2 2 2 2 2 2 Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 

υπάλληλοι23 
(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται24 από 
το άρθρο XX 01 02 

      

Λοιπό προσωπικό25 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 04/05 

      

ΣΥΝΟΛΟ 2 2 2 2 2 2 

 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

Εκτέλεση αποστολών παρακολούθησης στα κράτη µέλη ή/και σε τρίτες χώρες ανάλογα µε τις 
ανάγκες σε περίπτωση κρίσης σχετικής µε το αέριο. Τα αποτελέσµατα της αποστολής θα 
αναφέρονται στα κράτη µέλη µέσω των εκθέσεων αποστολής και στις συνεδριάσεις της 
οµάδας συντονισµού για το φυσικό αέριο.  

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης) 

(Εάν αναφέρονται περισσότερες της µιας πηγές ανθρώπινων πόρων, διευκρινίστε τον αριθµό 
θέσεων που προέρχεται από καθεµία από τις πηγές αυτές) 

x Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να παραταθούν 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 
(Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής/Προσχεδίου Προϋπολογισµού) για το έτος n 

 Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 

 Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση υφιστάµενων πόρων στη σχετική 
υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη) 

                                                 
23 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς 
24 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς 
25 Των οποίων το κόστος περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς 
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 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους 



 

EL 41   EL 

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Γραµµή προϋπολογισµού 

(αριθµός και ονοµασία) Έτος 
n 

Έτος 
n+1 

Έτος 
n+2 

Έτος 
n+3 

Έτος 
n+4 

Έτος 
n+5 

και 
επό-
µενα 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια 
(περιλαµβανοµένων των σχετικών 
δαπανών προσωπικού) 

 
     

 

Εκτελεστικοί οργανισµοί26        

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια        

- εντός (intra muros)         

- εκτός (extra muros)        

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας        

 

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων Έτος n Έτος n+1 Έτος n+2 Έτος n+3 Έτος n+4 

Έτος n+5 

και επό-
µενα 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 
(XX 01 01) 

0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

 

0,244 

 

Προσωπικό που χρηµατοδοτείται 
από το άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, END(=ΑΕΕ), 
συµβασιούχοι υπάλληλοι, κλπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

      

                                                 
26 Να γίνει παραποµπή στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω 

εκτελεστικό (-ούς) οργανισµό (-ούς). 
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Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και συναφείς 
δαπάνες (ΜΗ περιλαµβανόµενες 

στο ποσό αναφοράς) 

0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

Υπολογισµός– Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

2 AD FTE/ΙΠΑ (ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης) 122.000 €/υπάλληλο/έτος* 2= 244.000 €  

Υπολογισµός– Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 

 

Έτος 
n 

Έτος 
n+1 

Έτος 
n+2 

Έτος 
n+3 

Έτος 
n+4 

Έτος 
n+5 

και 
επό-
µενα 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

XX 01 02 11 01 – Αποστολές        

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,9 

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές 27         

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

       

XX 01 02 11 05 - Συστήµατα πληροφοριών        

 2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

       

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να 
προσδιοριστούν και να αναφερθεί η 
σχετική γραµµή του προϋπολογισµού) 

 

       

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των 
ανθρώπινων πόρων και των συναφών 
δαπανών (που ∆ΕΝ περιλαµβάνονται 

στο ποσό αναφοράς) 

0,15 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,15 0,9 

 

Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς 

                                                 
27 Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει.. 
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Περιοδικές συνεδριάσεις της οµάδας συντονισµού για το φυσικό αέριο στις οποίες 
συζητούνται ζητήµατα που αφορούν την ασφάλεια εφοδιασµού µε αέριο (30 
εµπειρογνώµονες x 1000€ x 5 συνεδριάσεις).  




