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I

(ΠρÀêεις για την ισøυ� των ïπïÝων απαιτεÝται δηµïσÝευση)

Ã∆ΗΓΙΑ 98/30/ΕΚ ΤÃΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚÃΥ ΚÃΙΝÃΒÃΥΛΙÃΥ ΚΑΙ ΤÃΥ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃΥ

της 22ας ΙïυνÝïυ 1998

σøετικÀ µε τïυς κïινïυ� ς κανÞνες για την εσωτερικη� αγïρÀ æυσικïυ� αερÝïυ

ΤÃ ΕΥΡΩΠΑÏΚÃ ΚÃΙΝÃΒÃΥΛΙÃ ΚΑΙ ΤÃ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îøïντας υπÞψη:

τη συνθη� κη για την Ýδρυση της Ευρωπαϊκη� ς ΚïινÞτητας,
και ιδÝως τï Àρθρï 57 παρÀγραæïς 2, τï Àρθρï 66 και τï
Àρθρï 100 Α,

την πρÞταση της Επιτρïπη� ς (1),

τη γνω� µη της Ãικïνïµικη� ς και Κïινωνικη� ς Επιτρïπη� ς (2),

ΑπïæασÝúïντας µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 189 Β της
συνθη� κης (3),

Εκτιµω� ντας:

(1) Þτι, συ� µæωνα µε τï Àρθρï 7 Α της συνθη� κης, η
εσωτερικη� αγïρÀ περιλαµâÀνει ε� να øω� ρï øωρÝς εσω-
τερικÀ συ� νïρα, µε� σα στïν ïπïÝï εêασæαλÝúεται η
ελευ� θερη κυκλïæïρÝα των εµπïρευµÀτων, των πρï-
σω� πων, των υπηρεσιω� ν και των κεæαλαÝων¯ Þτι εÝναι
σηµαντικÞ να θεσπιστïυ� ν µε� τρα για να συνεøιστεÝ η
ïλïκλη� ρωση της εσωτερικη� ς αγïρÀς¯

(2) Þτι, συ� µæωνα µε τï Àρθρï 7 Γ της συνθη� κης, πρε� πει
να λαµâÀνïνται υπÞψη ïι διαæïρε� ς ανÀπτυêης
ïρισµε� νων ïικïνïµιω� ν, αλλÀ ïι παρεκκλÝσεις πρε� πει
να ε� øïυν πρïσωρινÞ øαρακτη� ρα και να επιæε�ρïυν
την ελÀøιστη δυνατη� διαταραøη� στη λειτïυργÝα της
εσωτερικη� ς αγïρÀς¯

(3) Þτι η δηµιïυργÝα µιας ανταγωνιστικη� ς αγïρÀς æυσι-
κïυ� αερÝïυ εÝναι σηµαντικÞ στïιøεÝï της ïλïκλη� ρω-
σης της εσωτερικη� ς αγïρÀς ενε� ργειας¯

(1) ΕΕ C 65 της 14.3.1992, σ. 14 και ΕΕ C 123 της 4.5.1994,
σ. 26.

(2) ΕΕ C 73 της 15.3.1993, σ. 31 και ΕΕ C 195 της 18.7.1994,
σ. 82.

(3) Γνω� µη τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ της 17ης ΝïεµâρÝïυ
1993 (ΕΕ C 329 της 6.12.1993, σ. 182), κïινη� θε� ση τïυ Συµâïυ-
λÝïυ της 12ης ΦεâρïυαρÝïυ 1998 (ΕΕ C 91 της 26.3.1998, σ. 46)
και απÞæαση τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ της 30η� ς Απρι-
λÝïυ 1998 (ΕΕ C 152 της 18.5.1998). ΑπÞæαση τïυ ΣυµâïυλÝïυ
της 11ης Μαιïυ 1998.

(4) Þτι η ïδηγÝα 91/296/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 1ης
Μαιïυ 1991, για τη διαµετακÞµιση æυσικïυ� αερÝïυ
µε� σω των µεγÀλων δικτυ� ων (4) και η ïδηγÝα 90/
377/ΕÃΚ τï ΣυµâïυλÝïυ, της 29ης ΙïυνÝïυ 1990,
σøετικÀ µε µια κïινïτικη� διαδικασÝα για τη διαæÀ-
νεια των τιµω� ν αερÝïυ και ηλεκτρικη� ς ενε� ργειας για
τïν τελικÞ âιïµηøανικÞ καταναλωτη� (5), συνιστïυ� ν
µια πρω� τη æÀση για την ïλïκλη� ρωση της εσωτερι-
κη� ς αγïρÀς στïν τïµε� α τïυ æυσικïυ� αερÝïυ¯

(5) Þτι εÝναι πλε� ïν αναγκαÝï να ληæθïυ� ν περαιτε�ρω
µε� τρα για τη δηµιïυργÝα της εσωτερικη� ς αγïρÀς
æυσικïυ� αερÝïυ¯

(6) Þτι διατÀêεις της παρïυ� σας ïδηγÝας δεν θα πρε� πει
να επηρεÀúïυν την πλη� ρη εæαρµïγη� της συνθη� κης,
και ιδÝως τις διατÀêεις σøετικÀ µε την ελευ� θερη
διακÝνηση εµπïρευµÀτων µε� σα στην εσωτερικη� αγï-
ρÀ και τïυς κανÞνες ανταγωνισµïυ� , και δεν θÝγïυν
τις εêïυσÝες της Επιτρïπη� ς δυνÀµει της συνθη� κης¯

(7) Þτι η εσωτερικη� αγïρÀ æυσικïυ� αερÝïυ πρε� πει να
δηµιïυργηθεÝ σταδιακÀ, πρïκειµε� νïυ η âιïµηøανÝα
να εÝναι σε θε� ση να πρïσαρµïστεÝ στï νε� ï της
περιâÀλλïν κατÀ τρÞπï ευε� λικτï και ïρθïλïγικÞ
και να ληæθïυ� ν υπÞψη ïι διαæïρετικε� ς διαρθρω� σεις
της αγïρÀς στα κρÀτη µε� λη¯

(8) Þτι η δηµιïυργÝα της εσωτερικη� ς αγïρÀς στïν τïµε�α
τïυ æυσικïυ� αερÝïυ θα πρε� πει να ευνïεÝ τη διασυ� ν-
δεση και τη διαλειτïυργικÞτητα των δικτυ� ων, π.ø.
µε� σω συµâατω� ν πïιïτικω� ν øαρακτηριστικω� ν τïυ
αερÝïυ¯

(9) Þτι πρε� πει να θεσπιστïυ� ν ïρισµε� νïι κïινïÝ κανÞνες
για την ïργÀνωση και τη λειτïυργÝα τïυ τïµε� α τïυ
æυσικïυ� αερÝïυ¯ Þτι, συ� µæωνα µε την αρøη� της
επικïυρικÞτητας, ïι κανÞνες αυτïÝ συνιστïυ� ν απλω� ς
πλαÝσιï γενικω� ν αρøω� ν, η λεπτïµερη� ς εæαρµïγη� των
ïπïÝων πρε� πει να επαæÝεται στα κρÀτη µε� λη, ω� στε
κÀθε κρÀτïς µε� λïς να µπïρεÝ να διατηρεÝ η� να

(4) ΕΕ L 147 της 12.6.1991, σ. 37¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 95/49/ΕΚ (ΕΕ L 233 της 30.9.1995,
σ. 86).

(5) ΕΕ L 185 της 17.7.1990, σ. 16¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀêη πρïσøω� ρησης τïυ 1994.
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επιλε� γει τï καταλληλÞτερï για µια ιδιαÝτερη κατÀ-
σταση καθεστω� ς, ιδÝως Þσïν αæïρÀ τις Àδειες και
την επïπτεÝα των συµâÀσεων πρïµη� θειας¯

(10) Þτι η ε� êωθεν πρïµη� θεια æυσικïυ� αερÝïυ ε� øει ιδιαÝτε-
ρη σηµασÝα για την αγïρÀ æυσικïυ� αερÝïυ απÞ
κρÀτη µε� λη πïυ εêαρτω� νται σηµαντικÀ απÞ τις εισα-
γωγε� ς¯

(11) Þτι, κατÀ γενικÞ κανÞνα, ïι επιøειρη� σεις τïυ τïµε� α
τïυ æυσικïυ� αερÝïυ πρε� πει να µπïρïυ� ν να λειτïυρ-
γïυ� ν øωρÝς να αντιµετωπÝúïυν διακρÝσεις¯

(12) Þτι, για ïρισµε� να κρÀτη µε� λη, η επιâïλη� υπïøρεω� σε-
ων παρïøη� ς υπηρεσÝας κïινη� ς ωæε� λειας ενδε� øεται
να εÝναι αναγκαÝα πρïκειµε� νïυ να εêασæαλιστεÝ η
ασæÀλεια τïυ εæïδιασµïυ� , η πρïστασÝα των κατα-
ναλωτω� ν και η πρïστασÝα τïυ περιâÀλλïντïς, στïι-
øεÝα πïυ κατÀ τη γνω� µη αυτω� ν των κρατω� ν µελω� ν
δεν µπïρεÝ να εγγυηθεÝ αναγκαστικÀ απÞ µÞνïς τïυ
ï ελευ� θερïς ανταγωνισµÞς¯

(13) Þτι ï µακρïπρÞθεσµïς πρïγραµµατισµÞς µπïρεÝ να
απïτελε� σει ε� να απÞ τα µε�σα για την εκπλη� ρωση των
εν λÞγω υπïøρεω� σεων παρïøη� ς υπηρεσÝας κïινη� ς
ωæε� λειας, λαµâανïµε� νης υπÞψη της δυνατÞτητας να
úητεÝται πρÞσâαση στï δÝκτυï απÞ τρÝτïυς¯ Þτι τα
κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να παρακïλïυθïυ� ν τις συµâÀ-
σεις υπïøρεωτικη� ς αγïρÀς ανεêαρτη� τως παραλαâη� ς
ïι ïπïÝες συνÀπτïνται για να εêασæαλιστεÝ ï εæï-
διασµÞς¯

(14) Þτι τï Àρθρï 90 παρÀγραæïς 1 της συνθη� κης υπï-
øρεω� νει τα κρÀτη µε� λη να τηρïυ� ν τïυς κανÞνες
ανταγωνισµïυ� ως πρïς τις δηµÞσιες επιøειρη� σεις και
τις επιøειρη� σεις στις ïπïÝες ε� øïυν øïρηγηθεÝ ειδικÀ η�
απïκλειστικÀ δικαιω� µατα¯

(15) Þτι τï Àρθρï 90 παρÀγραæïς 2 της συνθη� κης ïρÝúει
Þτι στïυς εν λÞγω κανÞνες υπÞκεινται, υπÞ ïρισµε� -
νες ειδικε� ς πρïυMπïθε� σεις, και ïι επιøειρη� σεις ïι επι-
æïρτισµε� νες µε τη διαøεÝριση υπηρεσιω� ν γενικïυ�
ïικïνïµικïυ� συµæε� ρïντïς¯ Þτι η εæαρµïγη� της
παρïυ� σας ïδηγÝας θα επηρεÀσει τις δραστηριÞτητες
των επιøειρη� σεων αυτω� ν¯ Þτι, Þπως αναæε� ρεται στï
Àρθρï 3 παρÀγραæïς 3, τα κρÀτη µε� λη δεν θα
πρε� πει, ιδÝως, να εæαρµÞúïυν τï Àρθρï 4 στην
υπïδïµη� διανïµη� ς πρïκειµε� νïυ να µην εµπïδÝúïυν,
νïµικÀ η� πραγµατικÀ, την εκπλη� ρωση των υπïøρεω� -
σεων γενικïυ� ïικïνïµικïυ� συµæε� ρïντïς πïυ επιâÀλ-
λïνται στις επιøειρη� σεις αερÝïυ¯

(16) Þτι επïµε� νως, Þταν τα κρÀτη µε� λη επιâÀλλïυν υπï-
øρεω� σεις παρïøη� ς υπηρεσÝας κïινη� ς ωæε� λειας στις
επιøειρη� σεις τïυ τïµε� α τïυ æυσικïυ� αερÝïυ, πρε� πει
να τηρïυ� ν τïυς ïικεÝïυς κανÞνες της συνθη� κης,
Þπως τïυς ερµηνευ� ει τï ∆ικαστη� ριï των Ευρωπαϊ-
κω� ν Κïινïτη� των¯

(17) Þτι πρε� πει να θεσπιστïυ� ν âασικÀ κριτη� ρια και διαδι-
κασÝες για τις Àδειες τις ïπïÝες ενδε� øεται να øïρη-
γïυ� ν τα κρÀτη µε� λη για την κατασκευη� η� τη λει-
τïυργÝα των σøετικω� ν εγκαταστÀσεων τïυ εθνικïυ�

τïυς δικτυ� ïυ¯ Þτι ïι διατÀêεις αυτε� ς δεν πρε� πει να
θÝγïυν τïυς σøετικïυ� ς κανÞνες της εθνικη� ς νïµïθε-
σÝας âÀσει των ïπïÝων απαιτεÝται Àδεια για την
κατασκευη� η� λειτïυργÝα των σøετικω� ν εγκαταστÀσε-
ων¯ Þτι, ωστÞσï, η απαÝτηση αυτη� δεν πρε� πει να
ïδηγεÝ σε περιïρισµÞ τïυ ανταγωνισµïυ� µεταêυ� των
επιøειρη� σεων τïυ τïµε� α¯

(18) Þτι η απÞæαση αριθ. 1254/96/ΕΚ τïυ Ευρωπαϊκïυ�
ΚïινïâïυλÝïυ και τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 5ης ΙïυνÝïυ
1996, για τïν καθïρισµÞ συνÞλïυ πρïσανατïλισµω� ν
σøετικÀ µε τα διευρωπαϊκÀ δÝκτυα στïν τïµε� α της
ενε� ργειας (1), Þπως τρïπïπïιη� θηκε απÞ την απÞæα-
ση αριθ. 1047/97/ΕΚ, συµâÀλλει στην ανÀπτυêη
ïλïκληρωµε� νων υπïδïµω� ν στïν τïµε� α τïυ æυσικïυ�
αερÝïυ¯

(19) Þτι ïι τεøνικïÝ κανÞνες για τη λειτïυργÝα των δι-
κτυ� ων και των απευθεÝας αγωγω� ν πρε� πει να εÝναι
διαæανεÝς και να διασæαλÝúïυν τη διαλειτïυργικÞτη-
τα¯

(20) Þτι πρε� πει να θεσπιστïυ� ν âασικïÝ κανÞνες για τις
επιøειρη� σεις µεταæïρÀς, απïθη� κευσης και υγρïπïι-
ηµε� νïυ æυσικïυ� αερÝïυ, καθω� ς και για τις επιøειρη� -
σεις διανïµη� ς και εæïδιασµïυ� ¯

(21) Þτι πρε� πει να πρïâλεæθεÝ η πρÞσâαση των αρµÞ-
διων αρøω� ν στïυς εσωτερικïυ� ς λïγαριασµïυ� ς των
επιøειρη� σεων, τηρïυµε� νης δεÞντως της εµπιστευτικÞ-
τητας¯

(22) Þτι ïι λïγαριασµïÝ Þλων των ïλïκληρωµε� νων επιøει-
ρη� σεων æυσικïυ� αερÝïυ θα πρε� πει να παρïυσιÀúïυν
υψηλÞ âαθµÞ διαæÀνειας¯ Þτι, πρε� πει να τηρïυ� νται
øωριστïÝ λïγαριασµïÝ για τις διÀæïρες δραστηριÞτη-
τες Þταν αυτÞ εÝναι απαραÝτητï πρïκειµε� νïυ να
απïæευ� γïνται ïι διακρÝσεις, ïι διασταυρïυ� µενες επι-
δïτη� σεις και Àλλες στρεâλω� σεις τïυ ανταγωνισµïυ� ,
λαµâÀνïντας υπÞψη στις ïικεÝες περιπτω� σεις Þτι για
λïγιστικïυ� ς λÞγïυς η µεταæïρÀ περιλαµâÀνει και
την επαναεριïπïÝηση¯ Þτι δεν θα πρε� πει να απαιτïυ� -
νται øωριστïÝ λïγαριασµïÝ για νïµικÀ πρÞσωπα
Þπως τα øρηµατιστη� ρια και ïι πρïθεσµιακε� ς αγïρε� ς
øρεïγρÀæων, τα ïπïÝα δεν ασκïυ� ν καµÝα απÞ τις
δραστηριÞτητες µιας επιøεÝρησης æυσικïυ� αερÝïυ
εκτÞς υπÞ αυτη� ν την συναλλακτικη� ιδιÞτητα¯ Þτι ïι
ïλïκληρωµε� νïι λïγαριασµïÝ για την παραγωγη�
υδρïγïνανθρÀκων και συναæεÝς δραστηριÞτητες
µπïρïυ� ν να υπïâÀλλïνται ως µε� ρïς της υπïøρεωτι-
κη� ς κατÀρτισης λïγαριασµω� ν για δραστηριÞτητες
Àλλες πλην τïυ æυσικïυ� αερÝïυ δυνÀµει της παρïυ� -
σας ïδηγÝας¯ Þτι στις σøετικε� ς πληρïæïρÝες τïυ Àρ-
θρïυ 23 παρÀγραæïς 3 θα πρε� πει να περιλαµâÀνï-
νται, εæÞσïν απαιτεÝται, λïγιστικε� ς πληρïæïρÝες
σøετικÀ µε τïυς ανÀντη αγωγïυ� ς¯

(23) Þτι η πρÞσâαση στï δÝκτυï θα πρε� πει να εÝναι
ανïικτη� συ� µæωνα µε την παρïυ� σα ïδηγÝα και να

(1) ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 147¯ απÞæαση Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την απÞæαση αριθ. 1047/97/ΕΚ (ΕΕ L 152 της
11.6.1997, σ. 12).
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ïδηγεÝ σε επαρκε� ς και, εÀν øρειÀúεται, συγκρÝσιµï
επÝπεδï ανïÝγµατïς των αγïρω� ν στα διÀæïρα κρÀτη
µε� λη¯ Þτι, ταυτÞøρïνα, τï Àνïιγµα των αγïρω� ν δεν
πρε� πει να δηµιïυργη� σει περιττη� ανισïρρïπÝα της
κατÀστασης ανταγωνισµïυ� για τις επιøειρη� σεις δια-
æïρετικω� ν κρατω� ν µελω� ν¯

(24) Þτι, λÞγω της πïικιλÝας των διαρθρω� σεων και της
ιδιαιτερÞτητας των δικτυ� ων στα κρÀτη µε� λη, πρε� πει
να πρïâλεæθïυ� ν διαæïρετικε� ς διαδικασÝες πρÞσâα-
σης στï δÝκτυï ïι ïπïÝες να λειτïυργïυ� ν συ� µæωνα
µε αντικειµενικÀ, διαæανη� και αµερÞληπτα κριτη� -
ρια¯

(25) Þτι, πρïκειµε� νïυ να επιτευøθεÝ η δηµιïυργÝα αντα-
γωνιστικη� ς αγïρÀς στïν τïµε� α τïυ æυσικïυ� αερÝïυ,
θα πρε� πει να πρïâλεæθεÝ πρÞσâαση στα πρïς τα
ανÀντη δÝκτυα αγωγω� ν¯ Þτι απαιτεÝται ιδιαÝτερη
µεταøεÝριση Þσïν αæïρÀ την εν λÞγω πρÞσâαση στα
πρïς τα ανÀντη δÝκτυα αγωγω� ν, ε� øïντας ιδÝως υπÞ-
ψη τα ειδικÀ ïικïνïµικÀ, τεøνικÀ και λειτïυργικÀ
øαρακτηριστικÀ των δικτυ� ων αυτω� ν¯ Þτι η παρïυ� σα
ïδηγÝα ïυδÞλως θÝγει τïυς εθνικïυ� ς æïρïλïγικïυ� ς
κανÞνες¯

(26) Þτι πρε� πει να υπÀρøει διÀταêη σøετικÀ µε την ε� γκρι-
ση της κατασκευη� ς και τη øρησιµïπïÝηση απευθεÝας
αγωγω� ν¯

(27) Þτι πρε� πει να πρïâλεæθïυ� ν ρη� τρες διασæÀλισης και
διαδικασÝες επÝλυσης των διαæïρω� ν¯

(28) Þτι πρε�πει να απïæευ� γεται κÀθε κατÀøρηση δε-
σπÞúïυσας θε� σης η� κÀθε εêïντωτικη� συµπεριæïρÀ¯

(29) Þτι, λÞγω τïυ κινδυ� νïυ ιδιαÝτερων δυσøερειω� ν κατÀ
την πρïσαρµïγη� των δικτυ� ων σε ïρισµε� να κρÀτη
µε� λη, πρε� πει να πρïâλεæθïυ� ν πρïσωρινε� ς παρεκκλÝ-
σεις¯

(30) Þτι ïι µακρïπρÞθεσµες συµâÀσεις υπïøρεωτικη� ς
αγïρÀς ανεêαρτη� τως παραλαâη� ς απïτελïυ� ν πραγ-
µατικÞτητα στην αγïρÀ για τη διασæÀλιση τïυ εæï-
διασµïυ� των κρατω� ν µελω� ν σε αε� ριï¯ Þτι, ειδικÞτε-
ρα, πρε� πει να πρïâλεæθïυ� ν παρεκκλÝσεις απÞ ïρι-
σµε� νες διατÀêεις της παρïυ� σας ïδηγÝας για τις επι-
øειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ πïυ αντιµετωπÝúïυν η�
ενδε� øεται να αντιµετωπÝσïυν σïâαρε� ς ïικïνïµικε� ς
δυσøε� ρειες λÞγω των συµâατικω� ν τïυς δεσµευ� σεων
υπïøρεωτικη� ς αγïρÀς ανεêαρτη� τως παραλαâη� ς¯ Þτι
ïι παρεκκλÝσεις αυτε� ς δεν θα πρε� πει να υπïνïµευ� -
ïυν τï στÞøï της παρïυ� σας ïδηγÝας πïυ εÝναι η
æιλελευθερïπïÝηση της εσωτερικη� ς αγïρÀς æυσικïυ�
αερÝïυ¯ Þτι ïπïιεσδη� πïτε συµâÀσεις υπïøρεωτικη� ς
αγïρÀς ανεêαρτη� τως παραλαâη� ς πïυ συνÀπτïνται η�
ανανεω� νïνται µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας
ïδηγÝας θα πρε�πει να εÝναι πρïσεκτικÀ συντεταγµε� -
νες ïυ� τως ω� στε να µην παρακωλυ� ïυν τï σηµαντικÞ
Àνïιγµα της αγïρÀς¯ Þτι, συνεπω� ς, ïι παρεκκλÝσεις
αυτε� ς θα πρε�πει να εÝναι περιïρισµε� νες Þσïν αæïρÀ

τï øρÞνï και τï πεδÝï εæαρµïγη� ς τïυς και να
øïρηγïυ� νται κατÀ διαæανη� τρÞπï, υπÞ την επïπτεÝα
της Επιτρïπη� ς¯

(31) Þτι απαιτïυ� νται ειδικε� ς διατÀêεις για αγïρε� ς και
επενδυ� σεις σε Àλλες περιïøε� ς ïι ïπïÝες δεν ε� øïυν
ακÞµη æθÀσει σε ανεπτυγµε� νï στÀδιï¯ Þτι ïι παρεκ-
κλÝσεις για τις αγïρε� ς και περιïøε� ς αυτε� ς θα πρε� πει
να εÝναι περιïρισµε� νες Þσïν αæïρÀ τï øρÞνï και τï
πεδÝï εæαρµïγη� ς τïυς¯ Þτι, για λÞγïυς διαæÀνειας
και ïµïιïµïρæÝας, η Επιτρïπη� θα πρε� πει να ε� øει
σηµαντικÞ ρÞλï στη øïρη� γηση των παρεκκλÝσεων
αυτω� ν¯

(32) Þτι η παρïυ� σα ïδηγÝα συνιστÀ περαιτε� ρω æÀση
æιλελευθερïπïÝησης¯ Þτι εντïυ� τïις, ακÞµα και µετÀ
την ε� ναρêη εæαρµïγη� ς της, θα διατηρηθïυ� ν κÀπïια
εµπÞδια στις εµπïρικε� ς συναλλαγε� ς æυσικïυ� αερÝïυ
µεταêυ� των κρατω� ν µελω� ν¯ Þτι, âÀσει της απïκτηθεÝ-
σας πεÝρας, πρε� πει να υπïâληθïυ� ν πρïτÀσεις για τη
âελτÝωση της λειτïυργÝας της εσωτερικη� ς αγïρÀς
æυσικïυ� αερÝïυ¯ Þτι, συνεπω� ς, η Επιτρïπη� πρε� πει να
υπïâÀλει στï ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïυ� λιï και στï
Συµâïυ� λιï ε� κθεση σøετικÀ µε την εæαρµïγη� της
παρïυ� σας ïδηγÝας,

Ε¥Ε∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡÃΥΣΑ Ã∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙÃ I

ΠΕ∆ΙÃ ΕΦΑΡΜÃΓΗΣ ΚΑΙ ÃΡΙΣΜÃΙ

Íρθρï 1

Η παρïυ� σα ïδηγÝα θεσπÝúει κïινïυ� ς κανÞνες για τη µετα-
æïρÀ, τη διανïµη� , την πρïµη� θεια και την απïθη� κευση τïυ
æυσικïυ� αερÝïυ και πρïσδιïρÝúει τïυς Þρïυς σøετικÀ µε
την ïργÀνωση και λειτïυργÝα τïυ τïµε� α τïυ æυσικïυ�
αερÝïυ, συµπεριλαµâανïµε� νïυ τïυ υγρïπïιηµε� νïυ æυσι-
κïυ� αερÝïυ (ΥΦΑ), την πρÞσâαση στην αγïρÀ, την εκµε-
τÀλλευση των δικτυ� ων και τα κριτη� ρια και τις διαδικασÝες
øïρη� γησης αδειω� ν µεταæïρÀς, διανïµη� ς, πρïµη� θειας και
απïθη� κευσης æυσικïυ� αερÝïυ.

Íρθρï 2

Για τïυς σκïπïυ� ς της παρïυ� σας ïδηγÝας, νïïυ� νται ως:

1. «επιøεÝρηση æυσικïυ� αερÝïυ»: τï æυσικÞ η� νïµικÞ
πρÞσωπï πïυ ασκεÝ τïυλÀøιστïν µÝα απÞ τις ακÞλïυ-
θες δραστηριÞτητες και εÝναι υπευ� θυνï για τα εµπïρι-
κÀ και τεøνικÀ καθη� κïντα η� /και τα καθη� κïντα συντη� -
ρησης τα σøετικÀ µε τις δραστηριÞτητες αυτε� ς: παρα-
γωγη� , µεταæïρÀ, διανïµη� , πρïµη� θεια, αγïρÀ η� απï-
θη� κευση æυσικïυ� αερÝïυ, συµπεριλαµâανïµε� νïυ τïυ
ΥΦΑ¯ στïν ïρισµÞ αυτÞ δεν περιλαµâÀνïνται ïι τελι-
κïÝ πελÀτες¯
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2. «πρïς τα ανÀντη δÝκτυï αγωγω� ν»: κÀθε αγωγÞς η�
δÝκτυï αγωγω� ν πïυ λειτïυργεÝ η� /και κατασκευÀúεται
ως µε� ρïς ενÞς ε� ργïυ παραγωγη� ς πετρελαÝïυ η� æυσι-
κïυ� αερÝïυ, η� øρησιµïπïιεÝται για την παρïøε� τευση
æυσικïυ� αερÝïυ απÞ ε� να η� περισσÞτερα τε� τïια ε� ργα
πρïς ε� να εργïστÀσιï η� τερµατικÞ σταθµÞ επεêεργασÝ-
ας η� τελικÞ παρÀκτιï σταθµÞ εκæÞρτωσης¯

3. «µεταæïρÀ»: η µεταæïρÀ æυσικïυ� αερÝïυ µε� σω δι-
κτυ� ïυ αγωγω� ν υψηλη� ς πÝεσης πλην δικτυ� ïυ αγωγω� ν
πρïς τα ανÀντη, µε σκïπÞ την παρïøη� σε πελÀτες¯

4. «επιøεÝρηση µεταæïρÀς»: τï æυσικÞ η� νïµικÞ πρÞσω-
πï πïυ ασκεÝ τη δραστηριÞτητα µεταæïρÀς¯

5. «διανïµη� »: η µεταæïρÀ æυσικïυ� αερÝïυ µε� σω τïπικω� ν
η� περιæερειακω� ν δικτυ� ων αεριαγωγω� ν µε σκïπÞ την
παρÀδïση� τïυ σε πελÀτες¯

6. «επιøεÝρηση διανïµη� ς»: τï æυσικÞ η� νïµικÞ πρÞσωπï
πïυ ασκεÝ τη δραστηριÞτητα διανïµη� ς¯

7. «πρïµη� θεια»: η παρïøη� η� /και πω� ληση æυσικïυ�
αερÝïυ, συµπεριλαµâανïµε� νïυ τïυ ΥΦΑ, σε πελÀτες¯

8. «επιøεÝρηση πρïµη� θειας»: τï æυσικÞ η� νïµικÞ πρÞσω-
πï πïυ ασκεÝ τη δραστηριÞτητα πρïµη� θειας¯

9. «εγκατÀσταση απïθη� κευσης»: η εγκατÀσταση πïυ
øρησιµïπïιεÝται για την απïθη� κευση æυσικïυ� αερÝïυ
η ïπïÝα ανη� κει η� /και την ïπïÝα εκµεταλλευ� εται µια
επιøεÝρηση æυσικïυ� αερÝïυ, εêαιρïυµε� νïυ τïυ τµη� µα-
τïς πïυ øρησιµïπïιεÝται για δραστηριÞτητες παραγω-
γη� ς¯

10. «επιøεÝρηση απïθη� κευσης»: τï νïµικÞ η� æυσικÞ πρÞ-
σωπï πïυ ασκεÝ τη δραστηριÞτητα απïθη� κευσης¯

11. «εγκατÀσταση υγρïπïιηµε� νïυ æυσικïυ� αερÝïυ»: ï
τερµατικÞς σταθµÞς πïυ øρησιµïπïιεÝται για την
υγρïπïÝηση æυσικïυ� αερÝïυ η� την εκæÞρτωση, απï-
θη� κευση και εκ νε� ïυ αεριïπïÝηση ΥΦΑ¯

12. «δÝκτυï»: τα δÝκτυα µεταæïρÀς η� /και διανïµη� ς η� /και
ïι εγκαταστÀσεις ΥΦΑ πïυ ανη� κïυν σε η� /και πïυ τα
εκµεταλλευ� εται επιøεÝρηση æυσικïυ� αερÝïυ, συµπερι-
λαµâανïµε� νων των εγκαταστÀσεων για την παρïøη�
âïηθητικω� ν υπηρεσιω� ν, καθω� ς και των εγκαταστÀσε-
ων συνδεδεµε� νων επιøειρη� σεων πïυ απαιτïυ� νται για
την παρïøη� πρÞσâασης στη µεταæïρÀ και τη διανï-
µη� ¯

13. «διασυνδεδεµε� νï δÝκτυï»: δÝκτυï απïτελïυ� µενï απÞ
αριθµÞ δικτυ� ων πïυ συνδε� ïνται µεταêυ� τïυς¯

14. «απευθεÝας αγωγÞς»: αγωγÞς æυσικïυ� αερÝïυ συµπλη-
ρωµατικÞς τïυ διασυνδεδεµε� νïυ δικτυ� ïυ¯

15. «ïλïκληρωµε�νη επιøεÝρηση æυσικïυ� αερÝïυ»: η επιøεÝ-
ρηση πïυ εÝναι κÀθετα η� ïριúÞντια ïλïκληρωµε� νη¯

16. «κÀθετα ïλïκληρωµε� νη επιøεÝρηση»: η επιøεÝρηση
æυσικïυ� αερÝïυ πïυ ασκεÝ δυ� ï η� περισσÞτερες απÞ τις
δραστηριÞτητες παραγωγη� ς, µεταæïρÀς, διανïµη� ς,
πρïµη� θειας η� απïθη� κευσης æυσικïυ� αερÝïυ¯

17. «ïριúÞντια ïλïκληρωµε� νη επιøεÝρηση»: η επιøεÝρηση
πïυ ασκεÝ µÝα τïυλÀøιστïν απÞ τις δραστηριÞτητες
παραγωγη� ς, µεταæïρÀς, διανïµη� ς, πρïµη� θειας η� απï-
θη� κευσης æυσικïυ� αερÝïυ, και µÝα δραστηριÞτητα
εκτÞς τïυ τïµε� α τïυ æυσικïυ� αερÝïυ¯

18. «συνδεδεµε� νη επιøεÝρηση»: ïι συνδεδεµε� νες επιøειρη� -
σεις, κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 41 της ε� âδïµης
ïδηγÝας 83/349/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 13ης Ιïυ-
νÝïυ 1983, âÀσει τïυ Àρθρïυ 54 παρÀγραæïς 3 στïι-
øεÝï ú) της συνθη� κης, σøετικÀ µε τïυς ενïπïιηµε� νïυς
λïγαριασµïυ� ς (1), η� /και ïι συγγενεÝς επιøειρη� σεις κατÀ
την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 33 παρÀγραæïς 1 της Ýδιας
ïδηγÝας η� /και ïι επιøειρη� σεις πïυ ανη� κïυν στïυς
Ýδιïυς µετÞøïυς¯

19. «øρη� στης δικτυ� ïυ»: τï æυσικÞ η� νïµικÞ πρÞσωπï πïυ
τρïæïδïτεÝ τï δÝκτυï η� τρïæïδïτεÝται απÞ αυτÞ¯

20. «πελÀτες»: ïι πελÀτες øïνδρικη� ς η� ïι τελικïÝ πελÀτες
æυσικïυ� αερÝïυ και επιøειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ πïυ
αγïρÀúïυν æυσικÞ αε�ριï¯

21. «τελικÞς πελÀτης»: ï πελÀτης πïυ αγïρÀúει æυσικÞ
αε� ριï για ιδÝα øρη� ση¯

22. «πελÀτες øïνδρικη� ς»: εæÞσïν τα κρÀτη µε� λη αναγνω-
ρÝúïυν την υ� παρêη� τïυς, τα æυσικÀ η� νïµικÀ πρÞσω-
πα, τα ïπïÝα αγïρÀúïυν και πωλïυ� ν æυσικÞ αε� ριï
και τα ïπïÝα δεν ασκïυ� ν τις δραστηριÞτητες µεταæï-
ρÀς η� διανïµη� ς εντÞς η� εκτÞς τïυ δικτυ� ïυ στï ïπïÝï
εÝναι εγκατεστηµε� να¯

23. «µακρïπρÞθεσµïς πρïγραµµατισµÞς»: ï πρïγραµµα-
τισµÞς τïυ εæïδιασµïυ� και της µακρïπρÞθεσµης
µεταæïρικη� ς δυναµικÞτητας των επιøειρη� σεων æυσι-
κïυ� αερÝïυ, µε σκïπÞ να ικανïπïιεÝται η úη� τηση σε
æυσικÞ αε� ριï τïυ δικτυ� ïυ, να επιτυγøÀνεται η διαæï-
ρïπïÝηση των πηγω� ν και να εêασæαλÝúεται ï εæï-
διασµÞς των πελατω� ν¯

24. «αναδυÞµενη αγïρÀ»: τï κρÀτïς µε� λïς στï ïπïÝï η
πρω� τη εµπïρικη� πρïµη� θεια της πρω� της µακρïøρÞνιας
συ� µâαση� ς τïυ για την πρïµη� θεια æυσικïυ� αερÝïυ
πραγµατïπïιη� θηκε εντÞς των τελευταÝων δε� κα ετω� ν¯

25. «ασæÀλεια»: τÞσï η ασæÀλεια της πρïµη� θειας και τïυ
εæïδιασµïυ� Þσï και η τεøνικη� ασæÀλεια.

(1) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την πρÀêη πρïσøω� ρησης τïυ 1994.
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ΚΕΦΑΛΑΙÃ II

ΓΕΝΙΚÃΙ ΚΑΝÃΝΕΣ ÃΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤÃΥ ΤÃΜΕΑ

Íρθρï 3

1. Τα κρÀτη µε� λη, âÀσει της θεσµικη� ς τïυς ïργÀνωσης και
τηρïυµε� νης της αρøη� ς της επικïυρικÞτητας, µεριµνïυ� ν
ω� στε, µε την επιæυ� λαêη της παραγρÀæïυ 2, η εκµετÀλλευ-
ση των επιøειρη� σεων æυσικïυ� αερÝïυ να διενεργεÝται
συ� µæωνα µε τις αρøε� ς της παρïυ� σας ïδηγÝας, µε σκïπÞ την
επÝτευêη µιας ανταγωνιστικη� ς αγïρÀς æυσικïυ� αερÝïυ, και
δεν εæαρµÞúïυν διακρÝσεις µεταêυ� αυτω� ν των επιøειρη� σε-
ων Þσïν αæïρÀ τα δικαιω� µατα η� τις υπïøρεω� σεις τïυς.

2. Τηρω� ντας πλη� ρως τις ïικεÝες διατÀêεις της συνθη� κης,
και ιδÝως τï Àρθρï 90, τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να επιâÀλ-
λïυν στις επιøειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ υπïøρεω� σεις παρï-
øη� ς υπηρεσιω� ν κïινη� ς ωæε� λειας πρïς τï γενικÞτερï ïικï-
νïµικÞ συµæε� ρïν, ïι ïπïÝες µπïρïυ� ν να αæïρïυ� ν την
ασæÀλεια, συµπεριλαµâανïµε� νης της ασæÀλειας εæïδια-
σµïυ� , την τακτικη� παρïøη� , την πïιÞτητα και τις τιµε� ς,
καθω� ς και την πρïστασÝα τïυ περιâÀλλïντïς. Ãι υπïøρεω� -
σεις αυτε� ς πρε� πει να ïρÝúïνται σαæω� ς, να εÝναι διαæανεÝς,
αµερÞληπτες και ελε� γêιµες¯ ïι εν λÞγω υπïøρεω� σεις, καθω� ς
και ïι ενδεøÞµενες αναθεωρη� σεις τïυς, δηµïσιευ� ïνται και
κïινïπïιïυ� νται αµελλητÝ απÞ τα κρÀτη µε� λη στην Επιτρï-
πη� . Ως µε� σï για την υλïπïÝηση των υπïøρεω� σεων παρïøη� ς
υπηρεσιω� ν κïινη� ς ωæε� λειας Þσïν αæïρÀ την ασæÀλεια
εæïδιασµïυ� , Þσα κρÀτη µε� λη τï επιθυµïυ� ν µπïρïυ� ν να
εæαρµÞσïυν µακρïπρÞθεσµï πρïγραµµατισµÞ, λαµâÀνï-
ντας υπÞψη τη δυνατÞτητα τρÝτων να επιδιω� êïυν πρÞσâα-
ση στï δÝκτυï.

3. Τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να µην εæαρµÞσïυν τις διατÀ-
êεις τïυ Àρθρïυ 4 Þσïν αæïρÀ τη διανïµη� , εæÞσïν η
εæαρµïγη� τïυς θα παρεµπÞδιúε, απÞ νïµικη� η� πραγµατικη�
Àπïψη, την εκπλη� ρωση των υπïøρεω� σεων πïυ επιâÀλλï-
νται στις επιøειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ πρïς τï κïινÞ ïικï-
νïµικÞ συµæε� ρïν, και στï µε� τρï πïυ η ανÀπτυêη των
συναλλαγω� ν δεν θα επηρεαúÞταν σε âαθµÞ αντÝθετï µε τα
συµæε� ρïντα της ΚïινÞτητας. Τα συµæε� ρïντα της ΚïινÞτη-
τας περιλαµâÀνïυν, µεταêυ� Àλλων, τïν ανταγωνισµÞ Þσïν
αæïρÀ τïυς επιλε� êιµïυς πελÀτες συ� µæωνα µε την παρïυ� σα
ïδηγÝα και τï Àρθρï 90 της συνθη� κης.

Íρθρï 4

1. ÃσÀκις απαιτεÝται Àδεια (π.ø. ειδικη� Àδεια, συναÝνεση,
εκøω� ρηση, συγκατÀθεση η� ε� γκριση) για την κατασκευη� η�
την εκµετÀλλευση εγκαταστÀσεων æυσικïυ� αερÝïυ, τα κρÀ-
τη µε� λη η� η αρµÞδια αρøη� την ïπïÝα ïρÝúïυν, øïρηγïυ� ν
Àδειες κατασκευη� ς η� /και εκµετÀλλευσης τε� τïιων εγκατα-
στÀσεων, αγωγω� ν και συναæω� ν εêïπλισµω� ν στï ε� δαæÞς
τïυς, συ� µæωνα µε τις παραγρÀæïυς 2 ε� ως 4. Τα κρÀτη
µε� λη η� η υπ’ αυτω� ν ïριúïµε� νη αρµÞδια αρøη� δυ� νανται
επÝσης να øïρηγïυ� ν Àδειες στην Ýδια âÀση για την πρïµη� -
θεια æυσικïυ� αερÝïυ, µεταêυ� Àλλων και σε πελÀτες øïνδρι-
κη� ς.

2. Ùταν εæαρµÞúïυν συ� στηµα øïρη� γησης αδειω� ν, τα κρÀ-
τη µε� λη καθïρÝúïυν αντικειµενικÀ και αµερÞληπτα κριτη� -
ρια τα ïπïÝα πρε�πει να πληρïÝ η επιøεÝρηση πïυ úητÀ
Àδεια κατασκευη� ς η� /και εκµετÀλλευσης εγκαταστÀσεων
æυσικïυ� αερÝïυ, η� Àδεια πρïµη� θειας æυσικïυ� αερÝïυ. Τα
αµερÞληπτα κριτη� ρια και διαδικασÝες για τη øïρη� γηση
αδειω� ν δηµïσιïπïιïυ� νται.

3. Τα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝúïυν την αντικειµενικÞτητα
και την αµερïληψÝα των λÞγων απÞρριψης µιας αÝτησης
για øïρη� γηση Àδειας, καθω� ς και τη γνωστïπïÝηση� τïυς
στïν αιτïυ� ντα. Ãι λÞγïι απÞρριψης διαâιâÀúïνται στην
Επιτρïπη� πρïς ενηµε� ρωση� της. Τα κρÀτη µε� λη θεσπÝúïυν
διαδικασÝα πïυ παρε� øει στïν αιτïυ� ντα τη δυνατÞτητα
πρïσæυγη� ς κατÀ της απÞρριψης της αÝτησης.

4. Για την ανÀπτυêη νεïεæïδιαúÞµενων περιïøω� ν και για
την εν γε� νει απïτελεσµατικη� λειτïυργÝα, µε την επιæυ� λαêη
τïυ Àρθρïυ 20, τα κρÀτη µε� λη δυ� νανται να αρνïυ� νται τη
øïρη� γηση και Àλλης Àδειας για κατασκευη� και εκµετÀλλευ-
ση δικτυ� ων αγωγω� ν διανïµη� ς σε ïπïιαδη� πïτε συγκεκριµε� -
νη περιïøη� εæÞσïν ε� øïυν η� δη κατασκευασθεÝ η� πρïâλε� πε-
ται να κατασκευασθïυ� ν εκεÝ τε� τïια δÝκτυα αγωγω� ν και
εæÞσïν η υπÀρøïυσα πρïâλεπÞµενη µεταæïρικη� δυναµι-
κÞτης δεν ε� øει κïρεσθεÝ.

Íρθρï 5

Τα κρÀτη µε� λη µεριµνïυ� ν για την εκπÞνηση και τη δηµï-
σÝευση τεøνικω� ν κανÞνων πïυ ïρÝúïυν τις ελÀøιστες απαι-
τη� σεις τεøνικïυ� σøεδιασµïυ� και λειτïυργÝας για τη συ� νδεση
µε τï δÝκτυï εγκαταστÀσεων ΥΦΑ, εγκαταστÀσεων απïθη� -
κευσης, Àλλων δικτυ� ων µεταæïρÀς η� διανïµη� ς και απευ-
θεÝας αγωγω� ν. Ãι κανÞνες αυτïÝ πρε� πει να εêασæαλÝúïυν
τη διαλειτïυργικÞτητα των δικτυ� ων και να εÝναι αντικειµε-
νικïÝ και αµερÞληπτïι. Κïινïπïιïυ� νται στην Επιτρïπη� ,
συ� µæωνα µε τï Àρθρï 8 της ïδηγÝας 83/189/ΕÃΚ τïυ
ΣυµâïυλÝïυ, της 28ης ΜαρτÝïυ 1983, περÝ τïυ καθïρισµïυ�
της διαδικασÝας για την παρïøη� πληρïæïριω� ν στïν τïµε� α
των τεøνικω� ν πρïτυ� πων και κανÞνων (1).

ΚΕΦΑΛΑΙÃ III

ΜΕΤΑΦÃΡΑ, ΑΠÃΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡÃΠÃΙΗΜΕΝÃ
ΦΥΣΙΚÃ ΑΕΡΙÃ

Íρθρï 6

Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα αναγκαÝα µε� τρα ω� στε ïι
επιøειρη� σεις µεταæïρÀς, απïθη� κευσης και ΥΦΑ να τηρïυ� ν
τα Àρθρα 7 και 8.

(1) ΕΕ L 109 της 26.4.1983, σ. 8¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 96/139/ΕΚ (ΕΕ L 32 της 10.2.1996,
σ. 31).
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Íρθρï 7

1. Η επιøεÝρηση µεταæïρÀς, απïθη� κευσης η� /και ΥΦΑ
εκµεταλλευ� εται, συντηρεÝ και αναπτυ� σσει, υπÞ ïικïνïµικω� ς
απïδεκτε� ς συνθη� κες, ασæαλεÝς, αêιÞπιστες και απïτελε-
σµατικε� ς εγκαταστÀσεις µεταæïρÀς, απïθη� κευσης και
υγρïπïιηµε� νïυ æυσικïυ� αερÝïυ, λαµâÀνïντας τη δε� ïυσα
µε� ριµνα για τï περιâÀλλïν.

2. Σε κÀθε περÝπτωση, η επιøεÝρηση µεταæïρÀς, απïθη� -
κευσης η� /και ΥΦΑ ïæεÝλει να απïæευ� γει κÀθε διÀκριση
µεταêυ� των øρηστω� ν τïυ δικτυ� ïυ η� των κατηγïριω� ν øρη-
στω� ν τïυ δικτυ� ïυ, ιδÝως υπε�ρ των συνδεδεµε� νων της επι-
øειρη� σεων.

3. Η επιøεÝρηση µεταæïρÀς, απïθη� κευσης η� /και και υγρï-
πïιηµε� νïυ æυσικïυ� αερÝïυ παρε� øει σε κÀθε Àλλη επιøεÝρη-
ση µεταæïρÀς, σε κÀθε Àλλη επιøεÝρηση απïθη� κευσης
η� /και σε κÀθε Àλλη επιøεÝρηση διανïµη� ς επαρκεÝς πληρï-
æïρÝες πρïκειµε� νïυ να εêασæαλÝúεται Þτι η µεταæïρÀ και
η απïθη� κευση τïυ æυσικïυ� αερÝïυ θα µπïρεÝ να πραγµα-
τïπïιεÝται κατÀ τρÞπï συµâατÞ µε την ασæαλη� και απïτε-
λεσµατικη� λειτïυργÝα τïυ διασυνδεδεµε� νïυ δικτυ� ïυ.

Íρθρï 8

1. Με την επιæυ� λαêη τïυ Àρθρïυ 12 η� ïπïιασδη� πïτε
Àλλης νïµικη� ς υπïøρε� ωσης για κïινïπïÝηση πληρïæïριω� ν,
η επιøεÝρηση µεταæïρÀς, απïθη� κευσης η� /και ΥΦΑ τηρεÝ τï
απÞρρητï των εµπïρικω� ς ευαÝσθητων πληρïæïριω� ν ïι
ïπïÝες περιε� ρøïνται σε γνω� ση της κατÀ την εκτε� λεση των
εργασιω� ν της.

2. ΚατÀ την αγïρÀ η� την πω� ληση æυσικïυ� αερÝïυ απÞ την
επιøεÝρηση µεταæïρÀς η� απÞ συνδεδεµε� νη επιøεÝρηση, ïι
επιøειρη� σεις µεταæïρÀς δεν καταøρω� νται των εµπïρικω� ς
ευαÝσθητων πληρïæïριω� ν πïυ λαµâÀνïυν απÞ τρÝτïυς
κατÀ την παρïøη� η� τη διαπραγµÀτευση παρïøη� ς πρÞσâα-
σης στï δÝκτυï.

ΚΕΦΑΛΑΙÃ IV

∆ΙΑΝÃΜΗ ΚΑΙ ΠΡÃΜΗΘΕΙΑ

Íρθρï 9

1. Τα κρÀτη µε� λη µεριµνïυ� ν ω� στε ïι επιøειρη� σεις διανïµη� ς
να ενεργïυ� ν συ� µæωνα µε τα Àρθρα 10 και 11.

2. Τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να υπïøρεω� σïυν τις επιøειρη� -
σεις διανïµη� ς η� /και τις επιøειρη� σεις πρïµη� θειας να εæïδι-
Àúïυν πελÀτες ευρισκïµε� νïυς σε µια δεδïµε� νη úω� νη η�
ïρισµε� νη κατηγïρÝα η� και τα δυ� ï. Τï τιµïλÞγιï αυτω� ν των
πρïµηθειω� ν µπïρεÝ να ρυθµισθεÝ πρïκειµε� νïυ, για παρÀ-
δειγµα, να διασæαλÝúεται η Ýση µεταøεÝριση των συγκεκρι-
µε� νων πελατω� ν.

Íρθρï 10

1. ΚÀθε επιøεÝρηση διανïµη� ς εκµεταλλευ� εται, συντηρεÝ
και αναπτυ� σσει υπÞ ïικïνïµικω� ς απïδεκτε� ς συνθη� κες ε� να
ασæαλε� ς, αêιÞπιστï και απïτελεσµατικÞ δÝκτυï, λαµâÀνï-
ντας τη δε� ïυσα µε�ριµνα για τï περιâÀλλïν.

2. Εν πÀση περιπτω� σει, η επιøεÝρηση διανïµη� ς ïæεÝλει να
απïæευ� γει κÀθε διÀκριση µεταêυ� øρηστω� ν η� κατηγïριω� ν
øρηστω� ν τïυ δικτυ� ïυ, ιδÝως υπε� ρ των συνδεδεµε� νων της
επιøειρη� σεων.

3. ΚÀθε επιøεÝρηση διανïµη� ς παρε� øει σε κÀθε Àλλη επιøεÝ-
ρηση διανïµη� ς η� /και σε κÀθε Àλλη επιøεÝρηση µεταæïρÀς
η� /και σε κÀθε Àλλη επιøεÝρηση απïθη� κευσης, επαρκεÝς
πληρïæïρÝες πρïκειµε� νïυ να εêασæαλÝúεται Þτι η µεταæï-
ρÀ τïυ αερÝïυ θα διενεργεÝται κατÀ τρÞπï συµâατÞ µε την
ασæαλη� και απïτελεσµατικη� λειτïυργÝα τïυ διασυνδεδεµε� -
νïυ δικτυ� ïυ.

Íρθρï 11

1. Με την επιæυ� λαêη τïυ Àρθρïυ 12 η� ïπïιασδη� πïτε
Àλλης νïµικη� ς υπïøρε� ωσης για κïινïπïÝηση πληρïæïριω� ν,
η επιøεÝρηση διανïµη� ς τηρεÝ τï απÞρρητï των εµπïρικω� ς
ευαÝσθητων πληρïæïριω� ν ïι ïπïÝες περιε� øïνται σε γνω� ση
της κατÀ την εκτε� λεση των εργασιω� ν της.

2. ΚατÀ την αγïρÀ η� την πω� ληση æυσικïυ� αερÝïυ απÞ
επιøειρη� σεις διανïµη� ς η� απÞ συνδεδεµε� νες επιøειρη� σεις, ïι
επιøειρη� σεις διανïµη� ς δεν καταøρω� νται των εµπïρικω� ς
ευαÝσθητων πληρïæïριω� ν πïυ λαµâÀνïυν απÞ τρÝτïυς
κατÀ την παρïøη� η� τη διαπραγµÀτευση παρïøη� ς πρÞσâα-
σης στï δÝκτυï.

ΚΕΦΑΛΑΙÃ V

∆ΙΑÌΩΡΙΣΜÃΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΛÃΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Íρθρï 12

Τα κρÀτη µε� λη, η� κÀθε ïριúïµε� νη υπ’ αυτω� ν αρµÞδια
αρøη� , συµπεριλαµâανïµε� νων των αρµÞδιων για την
επÝλυση των διαæïρω� ν αρøω� ν κατ’ Àρθρï 21 παρÀγραæïς
2 και Àρθρï 23 παρÀγραæïς 3, ε� øïυν δικαÝωµα πρÞσâασης
στïυς λïγαριασµïυ� ς των επιøειρη� σεων æυσικïυ� αερÝïυ
κατ’ Àρθρï 13, τïυς ïπïÝïυς øρειÀúεται να ελε� γêïυν κατÀ
την εκτε� λεση των καθηκÞντων τïυς. Τα κρÀτη µε� λη και η
ïριúÞµενη υπ’ αυτω� ν αρµÞδια αρøη� , συµπεριλαµâανïµε� -
νων των αρµÞδιων για την επÝλυση των διαæïρω� ν αρøω� ν,
διαæυλÀσσïυν τï απÞρρητï των εµπïρικω� ς ευαÝσθητων
πληρïæïριω� ν. Τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να θεσπÝúïυν εêαι-
ρε� σεις απÞ την αρøη� της εµπιστευτικÞτητας εæÞσïν τïυ� τï
εÝναι αναγκαÝï για την εκτε� λεση των καθηκÞντων τïυς.

Íρθρï 13

1. Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα αναγκαÝα µε� τρα για να
εêασæαλÝσïυν Þτι ïι λïγαριασµïÝ των επιøειρη� σεων æυσι-
κïυ� αερÝïυ θα τηρïυ� νται συ� µæωνα µε τις παραγρÀæïυς 2
ε�ως 5 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ.



L 204/7EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των21.7.98

2. ΑνεêÀρτητα απÞ τï ιδιïκτησιακÞ τïυς καθεστω� ς η� τη
νïµικη� µïρæη� τïυς, ïι επιøειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ καταρ-
τÝúïυν, υπïâÀλλïυν πρïς ε� λεγøï και δηµïσιευ� ïυν τïυς
ετη� σιïυς λïγαριασµïυ� ς τïυς συ� µæωνα µε τïυς κανÞνες τïυ
εθνικïυ� δικαÝïυ περÝ ετησÝων λïγαριασµω� ν των κεæαλαι-
ïυøικω� ν εταιρειω� ν ïι ïπïÝïι ε� øïυν θεσπισθεÝ µε την τε� ταρ-
τη ïδηγÝα 78/660/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 25ης ΙïυλÝïυ
1978, âασιúÞµενη στï Àρθρï 54 παρÀγραæïς 3 στïιøεÝï ú)
της συνθη� κης περÝ των ετησÝων λïγαριασµω� ν εταιρειω� ν
ïρισµε� νων µïρæω� ν (1).

Ãι επιøειρη� σεις πïυ δεν υπïøρεïυ� νται απÞ τï νÞµï να
δηµïσιευ� ïυν τïυς ετη� σιïυς λïγαριασµïυ� ς τïυς ïæεÝλïυν
να τηρïυ� ν στην ε� δρα τïυς αντÝγραæα στη διÀθεση τïυ
κïινïυ� .

3. Ãι ïλïκληρωµε�νες επιøειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ τηρïυ� ν,
στα εσωτερικÀ λïγιστικÀ τïυς, øωριστïυ� ς λïγαριασµïυ� ς
για τις δραστηριÞτητες µεταæïρÀς, διανïµη� ς και απïθη� -
κευσης æυσικïυ� αερÝïυ, και, ανÀλïγα µε την περÝπτωση,
ενïπïιηµε� νïυς λïγαριασµïυ� ς για τις δραστηριÞτητες εκτÞς
τïυ τïµε� α τïυ æυσικïυ� αερÝïυ, Þπως ακριâω� ς θα ε�πρατταν
εÀν ïι εν λÞγω δραστηριÞτητες ασκïυ� νταν απÞ διαæïρετι-
κε� ς επιøειρη� σεις, πρïκειµε� νïυ να απïæευ� γïνται ïι διακρÝ-
σεις, ïι διασταυρïυ� µενες επιδïτη� σεις και ïι στρεâλω� σεις
τïυ ανταγωνισµïυ� . Ãι εσωτερικïÝ αυτïÝ λïγαριασµïÝ περι-
λαµâÀνïυν ισïλïγισµÞ και λïγαριασµÞ απïτελεσµÀτων
øρη� σεως για κÀθε δραστηριÞτητα.

Ùπïυ εæαρµÞúεται τï Àρθρï 16 και η πρÞσâαση στï
δÝκτυï âασÝúεται σε ενιαÝα επιâÀρυνση τÞσï για τη µετα-
æïρÀ Þσï και για τη διανïµη� , ïι λïγαριασµïÝ µεταæïρÀς
και διανïµη� ς εÝναι δυνατÞν να συνδυÀúïνται.

4. Ãι επιøειρη� σεις διευκρινÝúïυν, στα εσωτερικÀ τïυς
λïγιστικÀ, τïυς κανÞνες κατανïµη� ς τïυ ενεργητικïυ� και
παθητικïυ� και των δαπανω� ν και εσÞδων, καθω� ς και τïυς
κανÞνες απÞσâεσης, µε την επιæυ� λαêη των εæαρµïúïµε� νων
σε εθνικÞ επÝπεδï κανÞνων περÝ λïγιστικη� ς, τïυς ïπïÝïυς
εæαρµÞúïυν για την κατÀρτιση των øωριστω� ν λïγαρια-
σµω� ν πïυ αναæε� ρïνται στην παρÀγραæï 3. Ãι κανÞνες
αυτïÝ µπïρïυ� ν να τρïπïπïιïυ� νται µÞνï σε εêαιρετικε� ς
περιπτω� σεις. Ãι τρïπïπïιη� σεις πρε� πει να επισηµαÝνïνται
και να αιτιïλïγïυ� νται δεÞντως.

5. Ãι ετη� σιïι λïγαριασµïÝ παραθε� τïυν, σε παρÀρτηµα, τις
σηµαντικε� ς πρÀêεις πïυ ε� øïυν πραγµατïπïιηθεÝ µε συγγε-
νικε� ς επιøειρη� σεις.

(1) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 94/8/ΕΚ (ΕΕ L 82 της 25.3.1994,
σ. 33).

ΚΕΦΑΛΑΙÃ VI

ΠΡÃΣΒΑΣΗ ΣΤÃ ∆ΙΚΤΥÃ

Íρθρï 14

Για την ïργÀνωση της πρÞσâασης στï δÝκτυï, τα κρÀτη
µε� λη µπïρïυ� ν να επιλε� êïυν µÝα η� και τις δυ� ï διαδικασÝες
των Àρθρων 15 και 16. Η διαøεÝριση αυτω� ν των διαδικα-
σιω� ν γÝνεται συ� µæωνα µε αντικειµενικÀ, διαæανη� και αµε-
ρÞληπτα κριτη� ρια.

Íρθρï 15

1. Στην περÝπτωση πρÞσâασης στï δÝκτυï κατÞπιν δια-
πραγµατευ� σεων, τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα αναγκαÝα
µε� τρα ω� στε ïι επιøειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ και ïι επιλε� êι-
µïι πελÀτες, εντÞς και εκτÞς τïυ εδÀæïυς πïυ καλυ� πτεται
απÞ τï διασυνδεδεµε� νï δÝκτυï, να εÝναι σε θε� ση να δια-
πραγµατευ� ïνται την πρÞσâαση στï δÝκτυï ω� στε να συνÀ-
πτïυν µεταêυ� τïυς συµâÀσεις πρïµηθειω� ν âÀσει εθελïντι-
κω� ν εµπïρικω� ν συµæωνιω� ν. Τα µε� ρη ïæεÝλïυν να διαπραγ-
µατευ� ïνται καλïπÝστως την πρÞσâαση στï δÝκτυï.

2. Ãι συµâÀσεις για την πρÞσâαση στï δÝκτυï απïτελïυ� ν
αντικεÝµενï διαπραγµÀτευσης µε τις εκÀστïτε επιøειρη� σεις
æυσικïυ� αερÝïυ. Τα κρÀτη µε� λη απαιτïυ� ν απÞ τις επιøειρη� -
σεις æυσικïυ� αερÝïυ να δηµïσιευ� ïυν τïυς κυ� ριïυς εµπïρι-
κïυ� ς Þρïυς øρη� σης τïυ δικτυ� ïυ εντÞς τïυ πρω� τïυ ε� τïυς
µετÀ την εæαρµïγη� της παρïυ� σας ïδηγÝας και εν συνεøεÝα
κÀθε øρÞνï.

Íρθρï 16

Τα κρÀτη µε� λη τα ïπïÝα επιλε� γïυν διαδικασÝα ρυθµιúÞµε-
νης πρÞσâασης στï δÝκτυï λαµâÀνïυν τα αναγκαÝα µε� τρα
ω� στε να παρε� øïυν στις επιøειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ και
στïυς επιλε� êιµïυς πελÀτες εντÞς και εκτÞς τïυ εδÀæïυς
πïυ καλυ� πτεται απÞ τï διασυνδεδεµε� νï δÝκτυï, δικαÝωµα
πρÞσâασης στï δÝκτυï, âÀσει δηµïσιευÞµενων τιµïλïγÝων
η� /και Àλλων Þρων και υπïøρεω� σεων øρη� σης τïυ δικτυ� ïυ
αυτïυ� . ΑυτÞ τï δικαÝωµα πρÞσâασης των επιλε� êιµων πελα-
τω� ν µπïρεÝ να εêασæαλÝúεται δÝδïντÀς τïυς τη δυνατÞτητα
να συνÀπτïυν συµâÀσεις πρïµη� θειας µε ανταγωνιστικε� ς
επιøειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ διαæïρετικε� ς απÞ τïν ιδιïκτη� -
τη η� /και τï æïρε� α εκµετÀλλευσης τïυ δικτυ� ïυ η� µια συνδε-
δεµε� νη επιøεÝρηση.

Íρθρï 17

1. Ãι επιøειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ µπïρïυ� ν να απαγïρευ� -
σïυν την πρÞσâαση στï δÝκτυï λÞγω ε� λλειψης øωρητικÞτη-
τας, η� Þταν η πρÞσâαση στï δÝκτυï θα τις εµπÞδιúε να
εκπληρω� σïυν τις υπïøρεω� σεις παρïøη� ς υπηρεσιω� ν κïινη� ς
ωæελεÝας πïυ αναæε� ρïνται στï Àρθρï 3 παρÀγραæïς 2,
και ïι ïπïÝες τïυς ε� øïυν ανατεθεÝ η� λÞγω σïâαρω� ν ïικïνï-
µικω� ν και øρηµατïπιστωτικω� ν δυσøερειω� ν στï πλαÝσιï
συµâÀσεων υπïøρεωτικη� ς αγïρÀς ανεêαρτη� τως παραλα-
âη� ς, λαµâÀνïντας υπÞψη τα κριτη� ρια και τις διαδικασÝες
τïυ Àρθρïυ 25 και την εναλλακτικη� λυ� ση πïυ επιλε� γει τï
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κρÀτïς µε� λïς συ� µæωνα µε την παρÀγραæï 1 τïυ ιδÝïυ
Àρθρïυ. Η απαγÞρευση αιτιïλïγεÝται δεÞντως.

2. Τα κρÀτη µε� λη δυ� νανται να λÀâïυν τα αναγκαÝα µε� τρα
πρïκειµε� νïυ να εêασæαλÝσïυν Þτι η επιøεÝρηση æυσικïυ�
αερÝïυ πïυ απαγïρευ� ει την πρÞσâαση στï δÝκτυï λÞγω
ε� λλειψης øωρητικÞτητας η� λÞγω ε� λλειψης διασυ� νδεσης θα
πρïâεÝ στις αναγκαÝες âελτιω� σεις, Þταν αυτÞ εÝναι ïικïνï-
µικω� ς εæικτÞ η� Þταν ε� νας δυνητικÞς πελÀτης εÝναι διατε-
θειµε� νïς να πληρω� σει γι’ αυτε� ς. Σε περιπτω� σεις κατÀ τις
ïπïÝες τα κρÀτη µε� λη εæαρµÞúïυν την παρÀγραæï 4 τïυ
Àρθρïυ 4, τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα µε� τρα αυτÀ.

Íρθρï 18

1. Τα κρÀτη µε� λη ïρÝúïυν τïυς επιλε� êιµïυς πελÀτες, δηλα-
δη� τïυς εντÞς τïυ εδÀæïυς τïυς πελÀτες, ïι ïπïÝïι ε� øïυν
τη νïµικη� ικανÞτητα να συνÀπτïυν συµâÀσεις στïν τïµε� α
τïυ æυσικïυ� αερÝïυ η� να αγïρÀúïυν æυσικÞ αε� ριï συ� µæω-
να µε τα Àρθρα 15 και 16. Ùλïι ïι πελÀτες πïυ αναæε� ρïν-
ται στην παρÀγραæï 2 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ πρε� πει να
ανη� κïυν στην κατηγïρÝα αυτη� .

2. Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα αναγκαÝα µε� τρα για να
εêασæαλÝσïυν Þτι τïυλÀøιστïν ïι ακÞλïυθïι πελÀτες θα
ïρισθïυ� ν ως επιλε� êιµïι:

— ïι επιøειρη� σεις ïι ïπïÝες øρησιµïπïιïυ� ν æυσικÞ αε� ριï
για την παραγωγη� ηλεκτρικη� ς ενε� ργειας, ανεêÀρτητα
απÞ τï επÝπεδï ετη� σιας κατανÀλωση� ς τïυς¯ πρïκειµε� -
νïυ Þµως να διασæαλÝσïυν την ισïρρïπÝα της αγïρÀς
ηλεκτρικη� ς ενε� ργειας, τα κρÀτη µε� λη δυ� νανται να
καθïρÝσïυν Þριï, τï ïπïÝï δεν θα υπερâαÝνει τï επÝπε-
δï πïυ πρïâλε� πεται για τïυς Àλλïυς τελικïυ� ς πελÀτες,
για την επιλεêιµÞτητα των παραγωγω� ν συνδυασµε� νης
θερµÞτητας και ηλεκτρικη� ς ενε� ργειας. Τα Þρια αυτÀ
κïινïπïιïυ� νται στην Επιτρïπη� ,

— Àλλïι τελικïÝ πελÀτες πïυ καταναλω� νïυν Àνω των 25
εκατïµµυρÝων κυâικω� ν µε� τρων æυσικïυ� αερÝïυ ετησÝ-
ως ανÀ τÞπï κατανÀλωσης.

3. Τα κρÀτη µε� λη µεριµνïυ� ν ω� στε ï ïρισµÞς των επιλε� êι-
µων πελατω� ν πïυ αναæε� ρïνται στην παρÀγραæï 1 να
ïδηγη� σει σε Àνïιγµα της αγïρÀς Ýσï τïυλÀøιστïν πρïς
20% της συνïλικη� ς ετη� σιας κατανÀλωσης στην εθνικη�
αγïρÀ æυσικïυ� αερÝïυ.

4. Τï αναæερÞµενï στην παρÀγραæï 3 πïσïστÞ αυêÀνε-
ται στï 28% της συνïλικη� ς ετη� σιας κατανÀλωσης στην
εθνικη� αγïρÀ æυσικïυ� αερÝïυ πε� ντε ε� τη µετÀ την ε� ναρêη
ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας και στï 33% αυτη� ς δε� κα ε� τη
µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της.

5. ΕÀν ï ïρισµÞς των επιλε� êιµων πελατω� ν, Þπως αναæε� ρε-
ται στην παρÀγραæï 1, επιæε� ρει Àνïιγµα της αγïρÀς
µεγαλυ� τερï τïυ 30% της συνïλικη� ς ετη� σιας κατανÀλωσης
στην εθνικη� αγïρÀ æυσικïυ� αερÝïυ, τï ενδιαæερÞµενï
κρÀτïς µε� λïς δυ� ναται να τρïπïπïιη� σει τïν ïρισµÞ ω� στε τï
Àνïιγµα να µειωθεÝ σε επÝπεδï Þøι øαµηλÞτερï τïυ 30%
της συνïλικη� ς ετη� σιας κατανÀλωσης στην εθνικη� αγïρÀ
æυσικïυ� αερÝïυ. Τα κρÀτη µε� λη τρïπïπïιïυ� ν τïν ïρισµÞ

κατÀ τρÞπï ισïρρïπηµε� νï, πïυ να µη συνεπÀγεται συγκε-
κριµε� να µειïνεκτη� µατα για ïρισµε� νïυς τυ� πïυς η� κατηγïρÝ-
ες επιλε� êιµων πελατω� ν, αλλÀ πïυ να λαµâÀνει υπÞψη τις
υæιστÀµενες διαρθρω� σεις της αγïρÀς.

6. Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα ακÞλïυθα µε� τρα ω� στε τï
Àνïιγµα της αγïρÀς τïυς στïν τïµε� α τïυ æυσικïυ� αερÝïυ
να αυêÀνεται πρïïδευτικÀ επÝ διÀστηµα δε� κα ετω� ν:

— τï κατω� τατï Þριï πïυ ïρÝúεται στην παρÀγραæï 2
δευ� τερï εδÀæιï για τïυς επιλε� êιµïυς πελÀτες, εκτÞς
των επιøειρη� σεων πïυ øρησιµïπïιïυ� ν æυσικÞ αε� ριï για
την παραγωγη� ηλεκτρικη� ς ενε� ργειας, µειω� νεται σε 15
εκατïµµυ� ρια κυâικÀ µε� τρα ετησÝως ανÀ τÞπï κατανÀ-
λωσης πε� ντε ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας
ïδηγÝας, και σε 5 εκατïµµυ� ρια κυâικÀ µε� τρα ετησÝως
ανÀ τÞπï κατανÀλωσης δε� κα ε� τη µε� τα την ε� ναρêη
ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας,

— τï πïσïστÞ πïυ αναæε� ρεται στην παρÀγραæï 5 αυêÀ-
νεται σε 38% της συνïλικη� ς ετη� σιας κατανÀλωσης στην
εθνικη� αγïρÀ æυσικïυ� αερÝïυ πε� ντε ε� τη µετÀ την ε� ναρ-
êη ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας και σε 43% δε� κα ε� τη
µετα την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝας.

7. Ùσïν αæïρÀ τις αναδυÞµενες αγïρε� ς, τï âαθµιαÝï
Àνïιγµα της αγïρÀς πïυ πρïâλε� πεται απÞ τï παρÞν Àρθρï
αρøÝúει να εæαρµÞúεται απÞ τη λη� êη της παρε� κκλισης κατ’
Àρθρï 26 παρÀγραæïς 2.

8. Ãι επιøειρη� σεις διανïµη� ς, εÀν δεν ε� øïυν η� δη øαρακτη-
ρισθεÝ ως επιλε� êιµïι πελÀτες δυνÀµει της παραγρÀæïυ 1,
ε� øïυν την νïµικη� ικανÞτητα να συνÀπτïυν συµâÀσεις για
æυσικÞ αε� ριï συ� µæωνα µε τα Àρθρα 15 και 16 για την
πïσÞτητα æυσικïυ� αερÝïυ την ïπïÝα καταναλω� νïυν ïι
πελÀτες τïυς πïυ ε� øïυν ïριστεÝ ως επιλε� êιµïι εντÞς τïυ
δικτυ� ïυ διανïµη� ς τïυς, πρïκειµε� νïυ να πρïµηθευ� ïυν τïυς
πελÀτες αυτïυ� ς.

9. Τα κρÀτη µε� λη δηµïσιευ� ïυν τα κριτη� ρια για τïν καθï-
ρισµÞ των επιλε� êιµων πελατω� ν ïι ïπïÝïι αναæε� ρïνται στην
παρÀγραæï 1 ε� ως τις 31 ΙανïυαρÝïυ εκÀστïυ ε� τïυς. Ãι
πληρïæïρÝες αυτε� ς και κÀθε Àλλη κατÀλληλη πληρïæïρÝα
πïυ αιτιïλïγεÝ τï Àνïιγµα της αγïρÀς συ� µæωνα µε τï
παρÞν Àρθρï, απïστε� λλïνται στην Επιτρïπη� πρïς δηµï-
σÝευση στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινï-
τη� των. Η Επιτρïπη� δυ� ναται να úητÀ απÞ κρÀτïς µε� λïς
τρïπïπïÝηση των πρïδιαγραæω� ν τïυ, εæÞσïν αυτε� ς παρα-
κωλυ� ïυν την ïρθη� εæαρµïγη� της παρïυ� σας ïδηγÝας Þσïν
αæïρÀ την ïµαλη� λειτïυργÝα της εσωτερικη� ς αγïρÀς æυσι-
κïυ� αερÝïυ. ΕÀν τï ïικεÝï κρÀτïς µε� λïς δεν συµµïρæωθεÝ
εντÞς τριω� ν µηνω� ν, λαµâÀνεται τελικη� απÞæαση συ� µæωνα
µε τη διαδικασÝα I τïυ Àρθρïυ 2 της απÞæασης 87/373/
ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 13ης ΙïυλÝïυ 1987, για τïν
καθïρισµÞ των Þρων Àσκησης των εκτελεστικω� ν αρµïδιï-
τη� των πïυ ανατÝθενται στην Επιτρïπη� (1).

(1) ΕΕ L 197 της 18.7.1987, σ. 33.
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Íρθρï 19

1. Πρïκειµε� νïυ να απïæευøθïυ� ν ανισïρρïπÝες στï Àνïιγ-
µα των αγïρω� ν æυσικïυ� αερÝïυ κατÀ την περÝïδï πïυ
πρïâλε� πεται στï Àρθρï 28:

α) δεν µπïρïυ� ν να απαγïρευθïυ� ν ïι συµâÀσεις για την
πρïµη� θεια æυσικïυ� αερÝïυ δυνÀµει των Àρθρων 15, 16
και 17 µε επιλε� êιµï πελÀτη στï δÝκτυï Àλλïυ κρÀτïυς
µε� λïυς αν ï πελÀτης αυτÞς θεωρεÝται επιλε� êιµïς σε
αµæÞτερα τα συγκεκριµε� να δÝκτυα¯

â) αν η διεêαγωγη� των συναλλαγω� ν πïυ περιγρÀæïνται
στï στïιøεÝï α) δεν γÝνει δεκτη� διÞτι ï πελÀτης εÝναι
επιλε� êιµïς σε ε� να µÞνï απÞ τα δυ� ï δÝκτυα, η Επιτρïπη�
µπïρεÝ, λαµâÀνïντας υπÞψη την κατÀσταση της αγï-
ρÀς και τï κïινÞ συµæε�ρïν, να υπïøρεω� σει τï αρνïυ� -
µενï µε� ρïς να εκτελε� σει την αιτïυ� µενη πρïµη� θεια
æυσικïυ� αερÝïυ µετÀ απÞ αÝτηµα τïυ κρÀτïυς µε� λïυς
στï ïπïÝï ευρÝσκεται ï επιλε� êιµïς πελÀτης.

2. Εκ παραλλη� λïυ µε τη διαδικασÝα και τï øρïνïδιÀγραµ-
µα πïυ πρïâλε� πïνται στï Àρθρï 28, και πριν απÞ την
πÀρïδï τïυ µισïυ� διαστη� µατïς πïυ πρïâλε�πεται στï Ýδιï
Àρθρï, η Επιτρïπη� επανεêετÀúει την εæαρµïγη� τïυ στïι-
øεÝïυ â) της παραγρÀæïυ 1 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ âÀσει
των εêελÝêεων της αγïρÀς και λαµâÀνïντας υπÞψη τï
κïινÞ συµæε� ρïν. ΒÀσει της πεÝρας πïυ ε� øει απïκτηθεÝ, η
Επιτρïπη� αêιïλïγεÝ την κατÀσταση και υπïâÀλλει ε� κθεση
για ενδεøÞµενες ανισïρρïπÝες στï Àνïιγµα των αγïρω� ν
æυσικïυ� αερÝïυ Þσïν αæïρÀ την παρÀγραæï 1 στïιøεÝï
â).

Íρθρï 20

1. Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα αναγκαÝα µε� τρα ω� στε:

— ïι εγκατεστηµε� νες στï ε�δαæÞς τïυς επιøειρη� σεις æυσι-
κïυ� αερÝïυ να µπïρïυ� ν να εæïδιÀúïυν µε απευθεÝας
αγωγÞ τïυς πελÀτες πïυ περιγρÀæïνται στï Àρθρï 18
της παρïυ� σας ïδηγÝας,

— κÀθε τε� τïιïς επιλε� êιµïς πελÀτης εντÞς τïυ εδÀæïυς
τïυς να µπïρεÝ να εæïδιÀúεται απÞ επιøειρη� σεις æυσι-
κïυ� αερÝïυ µε απευθεÝας αγωγÞ.

2. Ùταν η κατασκευη� η� εκµετÀλλευση απευθεÝας αγωγω� ν
απαιτεÝ Àδεια (π.ø. ειδικη� Àδεια, συναÝνεση, εκøω� ρηση,
συγκατÀθεση η� ε� γκριση), τα κρÀτη µε� λη η� ïι υπ’ αυτω� ν
ïριúÞµενες αρµÞδιες αρøε� ς καθïρÝúïυν τα κριτη� ρια για τη
øïρη� γηση αδειω� ν κατασκευη� ς η� εκµετÀλλευσης απευθεÝας
αγωγω� ν στï ε� δαæÞς τïυς. Τα κριτη� ρια αυτÀ πρε� πει να
εÝναι αντικειµενικÀ, διαæανη� και αµερÞληπτα.

3. Τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να θε� τïυν ως πρïυMπÞθεση για
τη øïρη� γηση Àδειας κατασκευη� ς απευθεÝας αγωγïυ� εÝτε
την απαγÞρευση πρÞσâασης στα δÝκτυα âÀσει τïυ Àρθρïυ
17, εÝτε την κÝνηση διαδικασÝας επÝλυσης διαæïρω� ν δυνÀ-
µει τïυ Àρθρïυ 21.

Íρθρï 21

1. Τα κρÀτη µε� λη εêασæαλÝúïυν Þτι τα ενδιαæερÞµενα
µε� ρη διαπραγµατευ� ïνται την πρÞσâαση στï δÝκτυï καλÞ-
πιστα øωρÝς να καταøρω� νται τη διαπραγµατευτικη� τïυς
θε� ση για να εµπïδÝσïυν την αÝσια ε� κâαση των διαπραγµα-
τευ� σεων.

2. Τα κρÀτη µε� λη ïρÝúïυν αρµÞδια αρøη� , ανεêÀρτητη απÞ
τα συµâαλλÞµενα µε�ρη, για την ταøεÝα επÝλυση διαæïρω� ν
περÝ τις εν λÞγω διαπραγµατευ� σεις. Η αρøη� αυτη� επιλυ� ει
ειδικÞτερα τις διαæïρε� ς πïυ αæïρïυ� ν διαπραγµατευ� σεις
και απαγÞρευση πρÞσâασης εντÞς τïυ πεδÝïυ εæαρµïγη� ς
της παρïυ� σας ïδηγÝας. Η αρµÞδια αρøη� υπïâÀλλει τα
συµπερÀσµατÀ της τï ταøυ� τερï η� εÀν εÝναι εæικτÞ, εντÞς
δω� δεκα εâδïµÀδων απÞ την ηµερïµηνÝα της σøετικη� ς
πρïσæυγη� ς. Η πρïσæυγη� στην αρøη� αυτη� γÝνεται µε την
επιæυ� λαêη της Àσκησης των δικαιωµÀτων πρïσæυγη� ς
δυνÀµει της κïινïτικη� ς νïµïθεσÝας.

3. Σε περÝπτωση διασυνïριακω� ν διαæïρω� ν, αρµÞδια για
την επÝλυση της διαæïρÀς εÝναι η αρøη� επÝλυσης της
διαæïρÀς η ïπïÝα καλυ� πτει τï δÝκτυï της επιøεÝρησης
æυσικïυ� αερÝïυ πïυ απαγïρευ� ει τη øρησιµïπïÝηση τïυ
δικτυ� ïυ η� την πρÞσâαση σ’ αυτÞ. Σε περÝπτωση διασυνï-
ριακω� ν διαæïρω� ν Þπïυ περισσÞτερες απÞ µÝα αρøε� ς
καλυ� πτïυν τï αντÝστïιøï δÝκτυï, ïι αρøε� ς πρïâαÝνïυν σε
συνεννïη� σεις ω� στε να εêασæαλÝσïυν τη συνεπη� εæαρµïγη�
της παρïυ� σας ïδηγÝας.

Íρθρï 22

Τα κρÀτη µε� λη δηµιïυργïυ� ν κατÀλληλïυς και απïτελεσµα-
τικïυ� ς µηøανισµïυ� ς ρυ� θµισης, ελε� γøïυ και διαæÀνειας ω� -
στε να απïæευ� γεται κÀθε κατÀøρηση δεσπÞúïυσας θε� σης,
κυρÝως εις âÀρïς των καταναλωτω� ν, και κÀθε εêïντωτικη�
συµπεριæïρÀ. Στïυς µηøανισµïυ� ς αυτïυ� ς λαµâÀνïνται
υπÞψη ïι διατÀêεις της συνθη� κης και ιδÝως τï Àρθρï 86.

Íρθρï 23

1. Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα απαραÝτητα µε� τρα ω� στε
ïι επιøειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ και ïι πελÀτες πïυ πρε�πει
να εÝναι επιλε� êιµïι δυνÀµει τïυ Àρθρïυ 18 να µπïρïυ� ν,
Þπïυ και αν εÝναι εγκατεστηµε� νïι, να ε� øïυν πρÞσâαση σε
ανÀντη δÝκτυα αγωγω� ν συµπεριλαµâανïµε� νων των εγκα-
ταστÀσεων παρïøη� ς τεøνικω� ν υπηρεσιω� ν πïυ συνεπÀγεται
η πρÞσâαση αυτη� , συ� µæωνα µε τï παρÞν Àρθρï, εκτÞς απÞ
τα µε� ρη των εν λÞγω δικτυ� ων και εγκαταστÀσεων πïυ
øρησιµïπïιïυ� νται για τïπικε� ς δραστηριÞτητες παραγωγη� ς
στïν τÞπï Þπïυ παρÀγεται τï αε� ριï. Τα µε� τρα αυτÀ
κïινïπïιïυ� νται στην Επιτρïπη� συ� µæωνα µε τις διατÀêεις
τïυ Àρθρïυ 29.

2. Η πρÞσâαση της παραγρÀæïυ 1 παρε� øεται Þπως ïρÝ-
úïυν τα κρÀτη µε� λη συ� µæωνα µε την κειµε� νη νïµïθεσÝα.
Τα κρÀτη µε� λη εæαρµÞúïυν τïυς στÞøïυς της δÝκαιης και
ελευ� θερης πρÞσâασης, της δηµιïυργÝας ανταγωνιστικη� ς
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αγïρÀς στïν τïµε� α τïυ æυσικïυ� αερÝïυ και της απïæυγη� ς
καταøρη� σεων κυρÝαρøης θε� σης λαµâÀνïντας υπÞψη την
ασæÀλεια και την τακτικÞτητα τïυ ανεæïδιασµïυ� , την
υπαρκτη� η� εæικτη� παραγωγικη� ικανÞτητα και την πρïστα-
σÝα τïυ περιâÀλλïντïς. ΛαµâÀνïνται υπÞψη τα ακÞλïυ-
θα:

α) ανÀγκη απαγÞρευσης της πρÞσâασης σε περÝπτωση
ασυµâατÞτητας των τεøνικω� ν πρïδιαγραæω� ν, η ïπïÝα
δεν µπïρεÝ να αντιµετωπιστεÝ ευλÞγως¯

â) ανÀγκη απïæυγη� ς δυσκïλιω� ν ïι ïπïÝες δεν µπïρïυ� ν να
αντιµετωπισθïυ� ν ευλÞγως και θα úηµÝωναν την απïτε-
λεσµατικη� , υæιστÀµενη η� µελλïντικη� , παραγωγη� υδρï-
γïνανθρÀκων Þπïυ συµπεριλαµâÀνïνται και τα κïι-
τÀσµατα ïριακη� ς ïικïνïµικη� ς âιωσιµÞτητας¯

γ) ανÀγκη ικανïπïÝησης των ευλÞγων και δεÞντως απïδε-
δειγµε� νων αναγκω� ν τïυ ιδιïκτη� τη η� æïρε� α τïυ ανÀντη
δικτυ� ïυ αγωγω� ν για τη µεταæïρÀ και επεêεργασÝα
αερÝïυ και των συµæερÞντων Þλων των Àλλων øρηστω� ν
τïυ ανÀντη δικτυ� ïυ η� των σøετικω� ν εγκαταστÀσεων
επεêεργασÝας και διεκπεραÝωσης πïυ ενδε� øεται να
θÝγïνται¯

δ) ανÀγκη εæαρµïγη� ς των νÞµων και διïικητικω� ν τïυς
ρυθµÝσεων, συ� µæωνα µε τï κïινïτικÞ δÝκαιï, για τη
øïρη� γηση Àδειας παραγωγη� ς η� ανÀντη αναπτυêιακη� ς
δραστηριÞτητας.

3. Τα κρÀτη µε� λη µεριµνïυ� ν για την υ� παρêη µηøανισµω� ν
διευθε� τησης διαæïρω� ν, συµπεριλαµâανïµε� νης και µιας
αρøη� ς ανεêÀρτητης απÞ τα µε�ρη η ïπïÝα θα ε� øει πρÞσâαση
σε Þλες τις σøετικε� ς πληρïæïρÝες για την ταøεÝα επÝλυση
διαæïρω� ν περÝ την πρÞσâαση σε ανÀντη δÝκτυα αγωγω� ν,
λαµâÀνïντας υπÞψη τα κριτη� ρια της παραγρÀæïυ 2 και
τïν αριθµÞ των µερω� ν πïυ µπïρεÝ να διαπραγµατευ� ïνται
την πρÞσâαση σε τε� τïια δÝκτυα.

4. Σε περÝπτωση διασυνïριακω� ν διαæïρω� ν, εæαρµÞúïνται
ïι µηøανισµïÝ διευθε� τησης τïυ κρÀτïυς µε� λïυς πïυ ε� øει
δικαιïδïσÝα στï ανÀντη δÝκτυï αγωγω� ν, τï ïπïÝï απαγï-
ρευ� ει την πρÞσâαση. Σε περÝπτωση διασυνïριακω� ν διαæï-
ρω� ν Þπïυ περισσÞτερα απÞ ε� να κρÀτη µε� λη καλυ� πτïυν τï
ïικεÝï δÝκτυï, τα εν λÞγω κρÀτη µε� λη συνεννïïυ� νται µε
σκïπÞ τη συνεπη� εæαρµïγη� της παρïυ� σας ïδηγÝας.

ΚΕΦΑΛΑΙÃ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑ¥ΕΙΣ

Íρθρï 24

1. Σε περÝπτωση αιæνÝδιας κρÝσης στην ενεργειακη� αγïρÀ
η� εæÞσïν απειλïυ� νται η σωµατικη� ακεραιÞτητα η� η ασæÀ-

λεια των πρïσω� πων, των µηøανηµÀτων η� των εγκαταστÀ-
σεων, η� η αρτιÞτητα τïυ δικτυ� ïυ, ε� να κρÀτïς µε� λïς µπïρεÝ
να λÀâει πρïσωρινω� ς τα αναγκαÝα µε� τρα διασæÀλισης.

2. Τα µε� τρα αυτÀ πρε�πει να πρïκαλïυ� ν τις ελÀøιστες
δυνατε� ς διαταραøε� ς στη λειτïυργÝα της εσωτερικη� ς αγïρÀς
και να µην υπερâαÝνïυν την ε� κταση πïυ εÝναι απïλυ� τως
αναγκαÝα για την αντιµετω� πιση των αιæνÝδιων δυσøερειω� ν
πïυ ε� øïυν πρïκυ� ψει.

3. Τï ενδιαæερÞµενï κρÀτïς µε� λïς κïινïπïιεÝ τï ταøυ� τερï
τα µε� τρα αυτÀ στα Àλλα κρÀτη µε� λη και την Επιτρïπη� , η
ïπïÝα µπïρεÝ να απïæασÝσει Þτι τï εν λÞγω κρÀτïς µε� λïς
ïæεÝλει να τα τρïπïπïιη� σει η� να τα καταργη� σει, εæÞσïν
πρïκαλïυ� ν στρεâλω� σεις τïυ ανταγωνισµïυ� και διαταρÀσ-
σïυν τις συναλλαγε� ς κατÀ τρÞπï ασυµâÝâαστï µε τï κïινÞ
συµæε� ρïν.

Íρθρï 25

1. ΕÀν µια επιøεÝρηση æυσικïυ� αερÝïυ αντιµετωπÝúει η�
αναµε� νει να αντιµετωπÝσει σïâαρε� ς ïικïνïµικε� ς και øρηµα-
τïπιστωτικε� ς δυσøε� ρειες λÞγω των δεσµευ� σεων πïυ ε� øει
αναλÀâει âÀσει µιας η� περισσÞτερων συµâÀσεων περÝ
υπïøρεωτικη� ς αγïρÀς ανεêαρτη� τως παραλαâη� ς æυσικïυ�
αερÝïυ, µπïρεÝ να υπïâληθεÝ, στï ïικεÝï κρÀτïς µε� λïς η�
στην υπïδεικνυÞµενη αρµÞδια αρøη� , αÝτηση για πρïσωρινη�
παρε� κκλιση απÞ τï Àρθρï 15 η� /και τï Àρθρï 16. Κατ’
επιλïγη� των κρατω� ν µελω� ν, ïι αιτη� σεις υπïâÀλλïνται
øωριστÀ για κÀθε περÝπτωση εÝτε πριν εÝτε µετÀ την απαγÞ-
ρευση πρÞσâασης στï δÝκτυï. Τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν
επÝσης να παρε� øïυν στην επιøεÝρηση æυσικïυ� αερÝïυ τη
δυνατÞτητα υπïâïλη� ς αÝτησης εÝτε πριν εÝτε µετÀ την
απαγÞρευση πρÞσâασης στï δÝκτυï. Ùταν µια επιøεÝρηση
æυσικïυ� αερÝïυ απαγïρευ� ει την πρÞσâαση, η αÝτηση υπï-
âÀλλεται τï ταøυ� τερï. Ãι αιτη� σεις συνïδευ� ïνται απÞ Þλες
τις øρη� σιµες πληρïæïρÝες σøετικÀ µε τη æυ� ση και την
ε� κταση τïυ πρïâλη� µατïς και τις πρïσπÀθειες πïυ κατα-
âÀλλïνται απÞ την επιøεÝρηση æυσικïυ� αερÝïυ για την
επÝλυση τïυ πρïâλη� µατïς.

ΕÀν δεν ε� øïυν ευ� λïγες εναλλακτικε� ς λυ� σεις και λαµâÀνï-
ντας υπÞψη τις διατÀêεις της παραγρÀæïυ 3, τï κρÀτïς
µε� λïς η� η ïρισθεÝσα αρµÞδια αρøη� µπïρεÝ να øïρηγη� σει
παρε�κκλιση.

2. Τï κρÀτïς µε� λïς η� η ïρισθεÝσα αρµÞδια αρøη� κïινïπïι-
εÝ τï ταøυ� τερï στην Επιτρïπη� την απÞæαση øïρη� γησης
παρε�κκλισης και Þλες τις øρη� σιµες πληρïæïρÝες αναæïρικÀ
µε την παρε� κκλιση. Ãι πληρïæïρÝες µπïρïυ� ν να υπïâÀλ-
λïνται στην Επιτρïπη� συνïλικÀ, ω� στε να της επιτρε� πïυν
να λÀâει τεκµηριωµε� νη απÞæαση. ΕντÞς τεσσÀρων εâδïµÀ-
δων απÞ την παραλαâη� της κïινïπïÝησης αυτη� ς, η Επιτρï-
πη� µπïρεÝ να úητη� σει απÞ τï ïικεÝï κρÀτïς µε� λïς η� την
ïρισθεÝσα αρµÞδια αρøη� να τρïπïπïιη� σει η� να απïσυ� ρει
την απÞæαση για τη øïρη� γηση παρε� κκλισης. ΕÀν τï ïικεÝï
κρÀτïς µε� λïς η� η ïρισθεÝσα αρµÞδια αρøη� δεν συµµïρæω-
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θεÝ µε την αÝτηση αυτη� εντÞς τεσσÀρων εâδïµÀδων, λαµâÀ-
νεται ταøε� ως τελικη� απÞæαση µε τη διαδικασÝα I τïυ
Àρθρïυ 2 της απÞæασης 87/373/ΕÃΚ.

Η Επιτρïπη� τηρεÝ την εµπιστευτικÞτητα των εµπïρικω� ς
ευαÝσθητων πληρïæïριω� ν.

3. Ùταν λαµâÀνïυν απÞæαση για τις παρεκκλÝσεις πïυ
αναæε� ρïνται στην παρÀγραæï 1, τï κρÀτïς µε� λïς, η� η υπ’
αυτïυ� ïριúïµε� νη αρµÞδια αρøη� και η Επιτρïπη� λαµâÀνïυν
ειδικÞτερα υπÞψη τα ακÞλïυθα κριτη� ρια:

α) την επιδιωκÞµενη επÝτευêη ανταγωνιστικη� ς αγïρÀς
αερÝïυ¯

â) την ανÀγκη εκπλη� ρωσης υπïøρεω� σεων κïινη� ς ωæελεÝ-
ας και εγγυ� ησης της ασæÀλειας τïυ εæïδιασµïυ� ¯

γ) τη θε� ση της επιøεÝρησης æυσικïυ� αερÝïυ στην αγïρÀ
æυσικïυ� αερÝïυ και την πραγµατικη� κατÀσταση τïυ
ανταγωνισµïυ� στην Ýδια αγïρÀ¯

δ) τη σïâαρÞτητα των ïικïνïµικω� ν και øρηµατïπιστωτι-
κω� ν δυσøερειω� ν πïυ αντιµετωπÝúïυν ïι επιøειρη� σεις
æυσικïυ� αερÝïυ και ïι επιøειρη� σεις µεταæïρÀς η� ïι
επιλε� êιµïι πελÀτες¯

ε) τις ηµερïµηνÝες υπïγραæη� ς και τïυς Þρïυς της εν λÞγω
συ� µâασης η� συµâÀσεων, συµπεριλαµâανïµε� νïυ τïυ
κατÀ πÞσïν πρïâλε� πïυν τï ενδεøÞµενï αλλαγη� ς της
αγïρÀς¯

στ) τις πρïσπÀθειες πïυ καταâÀλλïνται για την επÝλυση
τïυ πρïâλη� µατïς¯

ú) τï κατÀ πÞσïν, απïδεøÞµενη τις εν λÞγω δεσµευ� σεις
υπïøρεωτικη� ς αγïρÀς ανεêαρτη� τως παραλαâη� ς η επι-
øεÝρηση θα µπïρïυ� σε ευλÞγως να πρïâλε� ψει, λαµâανï-
µε� νων υπÞψη των διατÀêεων της παρïυ� σας ïδηγÝας,
Þτι η� ταν πιθανÞν να ανακυ� ψïυν σïâαρε� ς δυσøε� ρειες¯

η) τï επÝπεδï διασυ� νδεσης τïυ δικτυ� ïυ µε Àλλα δÝκτυα,
και τï âαθµÞ διαλειτïυργικÞτητÀς τïυς, και

θ) τις επιπτω� σεις πïυ θα ε� øει η øïρη� γηση παρε� κκλισης επÝ
της ïρθη� ς εæαρµïγη� ς της παρïυ� σας ïδηγÝας Þσïν αæï-
ρÀ την ïµαλη� λειτïυργÝα της εσωτερικη� ς αγïρÀς æυσι-
κïυ� αερÝïυ.

Η απÞæαση σøετικÀ µε αÝτηση παρε� κκλισης πïυ αæïρÀ
συµâÀσεις υπïøρεωτικη� ς αγïρÀς ανεêαρτη� τως παραλαâη� ς
συναæθεÝσες πριν απÞ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας
ïδηγÝας, δεν πρε� πει να καθιστÀ αδυ� νατη την εêευ� ρεση
ïικïνïµικω� ς âιω� σιµων εναλλακτικω� ν διεêÞδων. Εν πÀση
περιπτω� σει, δεν θεωρεÝται Þτι υπÀρøïυν σïâαρε� ς δυσøε� ρει-
ες Þταν ïι πωλη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ δεν ε� øïυν κατε� λθει
κÀτω απÞ τï εγγυηµε� νï επÝπεδï ελÀøιστης úη� τησης, τï
ïπïÝï πρïâλε� πεται στις συµâÀσεις υπïøρεωτικη� ς αγïρÀς
ανεêαρτη� τως παραλαâη� ς η� εæÞσïν η συγκεκριµε� νη συ� µâα-
ση µπïρεÝ να πρïσαρµïσθεÝ η� η επιøεÝρηση æυσικïυ�
αερÝïυ µπïρεÝ να âρει εναλλακτικε� ς διεêÞδïυς διÀθεσης.

4. Ãι επιøειρη� σεις æυσικïυ� αερÝïυ, στις ïπïÝες δεν ε� øει
øïρηγηθεÝ η παρε� κκλιση πïυ αναæε� ρεται στην παρÀγραæï
1, δεν απαγïρευ� ïυν η� παυ� ïυν να απαγïρευ� ïυν την πρÞ-
σâαση στï δÝκτυï λÞγω δεσµευ� σεων υπïøρεωτικη� ς αγïρÀς
ανεêαρτη� τως παραλαâη� ς τις ïπïÝες ε� øïυν αναλÀâει µε
συ� µâαση αγïρÀς æυσικïυ� αερÝïυ. Τα κρÀτη µε� λη µερι-
µνïυ� ν για την τη� ρηση των σøετικω� ν διατÀêεων τïυ κεæα-
λαÝïυ VI.

5. Ãι τυøÞν παρεκκλÝσεις πïυ øïρηγïυ� νται δυνÀµει των
ως Àνω διατÀêεων πρε� πει να αιτιïλïγïυ� νται δεÞντως. Η
Επιτρïπη� δηµïσιευ� ει την απÞæαση στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝ-
δα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των.

6. ΕντÞς πε� ντε ετω� ν απÞ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας
ïδηγÝας, η Επιτρïπη� υπïâÀλλει ε� κθεση ανασκÞπησης σøε-
τικÀ µε την πεÝρα πïυ απïκτη� θηκε απÞ την εæαρµïγη� τïυ
παρÞντïς Àρθρïυ, πρïκειµε� νïυ τï ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïυ� -
λιï και τï Συµâïυ� λιï να µπïρε� σïυν να εêετÀσïυν, σε
ευ� θετï øρÞνï, την ανÀγκη πρïσαρµïγω� ν τïυ παρÞντïς
Àρθρïυ.

Íρθρï 26

1. Τα κρÀτη µε� λη τα ïπïÝα δεν εÝναι Àµεσα συνδεδεµε� να
µε τï διασυνδεδεµε� νï δÝκτυï κÀπïιïυ Àλλïυ κρÀτïυς
µε� λïυς και ε� øïυν µÞνï ε� ναν κυ� ριï εêωτερικÞ πρïµηθευτη� ,
µπïρïυ� ν να παρεκκλÝνïυν απÞ τï Àρθρï 4, τï Àρθρï 18
παρÀγραæïι 1, 2, 3, 4 και 6 η� /και τï Àρθρï 20 της
παρïυ� σας ïδηγÝας. Ã πρïµηθευτη� ς πïυ διαθε� τει µερÝδιï
της αγïρÀς µεγαλυ� τερï τïυ 75% θεωρεÝται κυ� ριïς πρïµη-
θευτη� ς. Η παρε� κκλιση αυτη� λη� γει αυτïµÀτως απÞ τη στιγ-
µη� πïυ παυ� ει να ισøυ� ει τïυλÀøιστïν µÝα απÞ τις ως Àνω
πρïυMπïθε� σεις. Ùλες αυτε� ς ïι παρεκκλÝσεις κïινïπïιïυ� νται
στην Επιτρïπη� .

2. Îνα κρÀτïς µε� λïς τï ïπïÝï øαρακτηρÝúεται ως αναδυÞ-
µενη αγïρÀ και λÞγω της εæαρµïγη� ς της παρïυ� σας ïδηγÝ-
ας θα αντιµετω� πιúε ïυσιαστικÀ πρïâλη� µατα, µη συνδεÞµε-
να µε τις συµâατικε� ς δεσµευ� σεις υπïøρεωτικη� ς αγïρÀς
ανεêαρτη� τως παραλαâη� ς πïυ αναæε� ρïνται στï Àρθρï 25,
µπïρεÝ να παρεκκλÝνει απÞ τï Àρθρï 4, τï Àρθρï 18
παρÀγραæïι 1, 2, 3, 4 και 6 η� /και τï Àρθρï 20 της
παρïυ� σας ïδηγÝας. Η παρε� κκλιση αυτη� λη� γει αυτïµÀτως
µÞλις τï κρÀτïς µε� λïς παυ� σει να øαρακτηρÝúεται ως ανα-
δυÞµενη αγïρÀ. Ùλες αυτε� ς ïι παρεκκλÝσεις κïινïπïιïυ� -
νται στην Επιτρïπη� .

3. Ùταν η εæαρµïγη� της παρïυ� σας ïδηγÝας θα δηµιïυρ-
γïυ� σε ïυσιαστικÀ πρïâλη� µατα σε µια γεωγραæικÀ περιïρι-
σµε� νη περιïøη� κρÀτïυς µε� λïυς ιδÝως Þσïν αæïρÀ την
ανÀπτυêη της µεταæïρικη� ς υπïδïµη� ς και µε σκïπÞ την
ενθÀρρυνση των επενδυ� σεων, τï κρÀτïς µε� λïς µπïρεÝ να
υπïâÀλει στην Επιτρïπη� αÝτηση πρïσωρινη� ς παρε� κκλισης
απÞ τï Àρθρï 4, τï Àρθρï 18 παρÀγραæïι 1, 2, 3, 4 και 6
η� /και τï Àρθρï 20 για αναπτυêιακε� ς ενε� ργειες εντÞς της
περιïøη� ς αυτη� ς.

4. Η Επιτρïπη� µπïρεÝ να øïρηγη� σει την παρε� κκλιση πïυ
αναæε� ρεται στην παρÀγραæï 3 λαµâÀνïντας ιδÝως υπÞψη
τα ακÞλïυθα κριτη� ρια:



L 204/12 EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των 21.7.98

— την ανÀγκη επενδυ� σεων σε υπïδïµε� ς, ïι ïπïÝες δεν θα
η� ταν ïικïνïµικÀ εæικτε� ς σε συνθη� κες ανταγωνιστικη� ς
αγïρÀς,

— τï επÝπεδï και τις πρïïπτικε� ς απÞσâεσης των απαιτïυ� -
µενων επενδυ� σεων,

— τï µε� γεθïς και την ωριµÞτητα τïυ δικτυ� ïυ αερÝïυ στην
εν λÞγω περιïøη� ,

— τις πρïïπτικε� ς της ïικεÝας αγïρÀς αερÝïυ,

— τï γεωγραæικÞ µε� γεθïς και τα øαρακτηριστικÀ της
ïικεÝας περιïøη� ς η� περιæε� ρειας,

— τïυς κïινωνικïïικïνïµικïυ� ς και δηµïγραæικïυ� ς παρÀ-
γïντες.

Παρε�κκλιση µπïρεÝ να øïρηγεÝται µÞνïν εæÞσïν δεν υπÀρ-
øει υπïδïµη� æυσικïυ� αερÝïυ η� εÀν αυτη� ε� øει δηµιïυργηθεÝ
εντÞς των τελευταÝων δε� κα ετω� ν. Η πρïσωρινη� παρε� κκλιση
δεν µπïρεÝ να υπερâεÝ τα δε� κα ε� τη µετÀ την πρω� τη πρïµη� -
θεια æυσικïυ� αερÝïυ στην περιïøη� .

5. Η Επιτρïπη� ενηµερω� νει τα κρÀτη µε� λη για τις υπïâλη-
θεÝσες συ� µæωνα µε την παρÀγραæï 3 αιτη� σεις πρïτïυ�
λÀâει την απÞæαση συ� µæωνα µε την παρÀγραæï 4, λαµâÀ-
νïντας υπÞψη τις επιταγε� ς της εµπιστευτικÞτητας. Η απÞ-
æαση καθω� ς και ïι παρεκκλÝσεις πïυ αναæε� ρïνται στις
παραγρÀæïυς 1 και 2 δηµïσιευ� νïνται στην ΕπÝσηµη Εæη-
µερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των.

Íρθρï 27

1. ΕντÞς τïυ πρω� τïυ ε� τïυς µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της
παρïυ� σας ïδηγÝας, η Επιτρïπη� υπïâÀλλει στï ÎυρωπαϊκÞ
Κïινïâïυ� λιï και τï Συµâïυ� λιï ε� κθεση για τις απαιτη� σεις
εναρµÞνισης πïυ δεν συνδε� ïνται µε τις διατÀêεις της ïδη-
γÝας. ΕÀν øρειÀúεται, η Επιτρïπη� συνïδευ� ει την ε�κθεση µε
τις πρïτÀσεις εναρµÞνισης πïυ εÝναι αναγκαÝες για την
απïτελεσµατικη� λειτïυργÝα της εσωτερικη� ς αγïρÀς æυσι-
κïυ� αερÝïυ.

2. Τï ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïυ� λιï και τï Συµâïυ� λιï απïæαÝ-
νïνται για τις εν λÞγω πρïτÀσεις εντÞς δυ� ï ετω� ν απÞ την
υπïâïλη� τïυς.

Íρθρï 28

Η Επιτρïπη� επανεêετÀúει την εæαρµïγη� της παρïυ� σας
ïδηγÝας και υπïâÀλλει ε� κθεση για την απïκτηθεÝσα πεÝρα
Þσïν αæïρÀ τη λειτïυργÝα της εσωτερικη� ς αγïρÀς æυσικïυ�
αερÝïυ και την εæαρµïγη� των αναæερÞµενων στï Àρθρï 3
γενικω� ν κανÞνων πρïκειµε� νïυ να δïθεÝ η δυνατÞτητα στï
ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïυ� λιï και στï Συµâïυ� λιï να εêετÀσïυν
εν καιρω� , âÀσει της πεÝρας αυτη� ς, τη δυνατÞτητα θε� σπισης
διατÀêεων για την περαιτε� ρω âελτÝωση της εσωτερικη� ς
αγïρÀς æυσικïυ� αερÝïυ, ïι ïπïÝες θα παρÀγïυν απïτε� λε-
σµα δε� κα ε� τη µετÀ την ε� ναρêη ισøυ� ïς της παρïυ� σας ïδηγÝ-
ας.

Íρθρï 29

Τα κρÀτη µε� λη θε� τïυν σε ισøυ� τις αναγκαÝες νïµïθετικε� ς,
κανïνιστικε� ς και διïικητικε� ς διατÀêεις για να συµµïρæω-
θïυ� ν µε την παρïυ� σα ïδηγÝα τï αργÞτερï δυ� ï ε� τη απÞ την
ηµερïµηνÝα πïυ ïρÝúεται στï Àρθρï 30. Ενηµερω� νïυν
αµε� σως την Επιτρïπη� σøετικÀ.

Ãι διατÀêεις αυτε� ς, Þταν θεσπÝúïνται απÞ τα κρÀτη µε� λη,
αναæε� ρïνται στην παρïυ� σα ïδηγÝα η� συνïδευ� ïνται απÞ
τε� τïια αναæïρÀ κατÀ την επÝσηµη δηµïσÝευση� τïυς. Ãι
λεπτïµερεÝς διατÀêεις σøετικÀ µε αυτη� την αναæïρÀ
θεσπÝúïνται απÞ τα κρÀτη µε� λη.

Íρθρï 30

Η παρïυ� σα ïδηγÝα αρøÝúει να ισøυ� ει την εικïστη� ηµε� ρα
απÞ τη δηµïσÝευση� της στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των
Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των.

Íρθρï 31

Η παρïυ� σα ïδηγÝα απευθυ� νεται στα κρÀτη µε� λη.

Λïυêεµâïυ� ργï, 22 ΙïυνÝïυ 1998.

Για τï ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïυ� λιï

Ã ΠρÞεδρïς
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Για τï Συµâïυ� λιï
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