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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Ιουνίου 2003

σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

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

τις προτάσεις της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (2),

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (4), αποτέλεσε σηµαντικό βήµα για την ολοκλήρωση
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

(2) Στη σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβώνα στις 23
και 24 Μαρτίου 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε να
επισπευσθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση της εσωτε-
ρικής αγοράς στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και
του αερίου και να επιταχυνθεί η ελευθέρωση σε αυτούς
τους τοµείς, ούτως ώστε να επιτευχθεί η πλήρης λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς εν προκειµένω.

(3) Η δηµιουργία πραγµατικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας θα πρέπει να προωθηθεί µε εντονότερες συναλ-
λαγές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επί του παρόντος δεν
είναι τόσο ανεπτυγµένες σε σύγκριση µε άλλους οικονοµι-
κούς κλάδους.

(4) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική πρόσβαση
στα συστήµατα µεταφοράς για διασυνοριακές συναλλαγές
θα πρέπει να θεσπισθούν ισότιµοι, ανταποκρινόµενοι στο
κόστος, διαφανείς και άµεσα εφαρµόσιµοι κανόνες για τη
διασυνοριακή τιµολόγηση και τον καταµερισµό του διαθέσι-
µου δυναµικού διασύνδεσης, οι οποίοι να λαµβάνουν υπόψη
τους τη σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµατικών διαχειριστών
δικτύου από διαρθρωτικά συγκρίσιµες περιοχές και να συµ-
πληρώνουν τις διατάξεις της οδηγίας 96/92/ΕΚ.

(5) Στα συµπεράσµατά του το Συµβούλιο «Ενέργεια» της 30ής
Μαΐου 2000, κάλεσε την Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τις
εθνικές ρυθµιστικές αρχές και διοικήσεις να εξασφαλίσουν
έγκαιρη εφαρµογή των µέτρων διαχείρισης της συµφόρησης
και, σε συνδυασµό µε τους ευρωπαϊκούς διαχειριστές των
συστηµάτων µεταφοράς (ETSO), ταχεία καθιέρωση ανθεκτι-
κού και µακροπρόθεσµου συστήµατος τιµολόγησης που
παρέχει κατάλληλα µηνύµατα στους συντελεστές αγοράς
για το κόστος που έχει επιµερισθεί.

(6) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά του της 6ης
Ιουλίου 2000 επί της δεύτερης έκθεσης της Επιτροπής σχε-
τικά µε την κατάσταση της ελευθέρωσης των αγορών ενέρ-
γειας, ζήτησε να καθιερωθούν συνθήκες για τη χρησιµοποί-
ηση των δικτύων στα κράτη µέλη οι οποίες να µην εµποδί-
ζουν τις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας
και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριµένες προτά-
σεις για να υπερκερασθούν όλα τα υπάρχοντα εµπόδια στις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

(7) Οι τρίτες χώρες που αποτελούν µέρος του ευρωπαϊκού
συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συµµορφώ-
νονται µε τους κανόνες του παρόντος κανονισµού και τις
κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζονται δυνάµει του
παρόντος κανονισµού, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ουσια-
στική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(8) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να καθορίσει τις βασικές
αρχές όσον αφορά την τιµολόγηση και τον καταµερισµό
του δυναµικού, ενώ παράλληλα να προβλέψει τη θέσπιση
κατευθυντήριων γραµµών για τις περαιτέρω βασικές αρχές
και µεθοδολογίες, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ταχεία
προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες συνθήκες.

(1) ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001, σ. 72 και ΕΕ C 227 Ε της 24.9.2002,
σ. 440.

(2) ΕΕ C 36 της 8.2.2002, σ. 10.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2002 (ΕΕ C

47E της 27.2.2003, σ. 379), κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης
Φεβρουαρίου 2003 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)
και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουνίου 2003 (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(4) ΕΕ L 27 της 30.1.1997, σ. 20.
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(9) Σε µια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά, στους διαχειριστές
δικτύων µεταφοράς θα πρέπει να καταβάλλεται αντιστάθ-
µιση για το κόστος που προκύπτει ως αποτέλεσµα της
χρήσης των δικτύων τους κατά τις διασυνοριακές ροές
ηλεκτρικής ενέργειας από τους διαχειριστές των δικτύων
µεταφοράς από όπου προέρχονται οι διασυνοριακές ροές
και των δικτύων στα οποία καταλήγουν οι εν λόγω ροές.

(10) Οι πληρωµές και τα έσοδα από τις αντισταθµίσεις µεταξύ
των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς θα πρέπει να λαµβά-
νονται υπόψη κατά τον καθορισµό των εθνικών τιµολογίων
δικτύου.

(11) Το πραγµατικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται για τη
διασυνοριακή πρόσβαση στο δίκτυο µπορεί να ποικίλλει
σηµαντικά, ανάλογα µε τους εµπλεκόµενους διαχειριστές
δικτύων µεταφοράς και λόγω των διαφορών της διάρθρωσης
των τιµολογίων που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη. Κατά
συνέπεια, απαιτείται κάποιος βαθµός εναρµόνισης ώστε να
αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στο εµπόριο.

(12) Θα απαιτηθεί ένα κατάλληλο σύστηµα µακροπρόθεσµων
σηµάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης, το οποίο θα βασίζε-
ται στην αρχή ότι το ύψος των τελών πρόσβασης στο
δίκτυο θα πρέπει να αντανακλά την ισορροπία παραγωγής
και κατανάλωσης της συγκεκριµένης περιοχής, βάσει της
διαφοροποίησης των επιβαρύνσεων των παραγωγών ή/και
των καταναλωτών για την πρόσβαση στο δίκτυο.

(13) ∆εν ενδείκνυται η εφαρµογή τιµών εξαρτώµενων από την
απόσταση ή, εφόσον λειτουργούν τα κατάλληλα σήµατα
γεωγραφικής διαφοροποίησης, ειδικών τιµολογίων µόνον για
τους εξαγωγείς ή εισαγωγείς, τα οποία προστίθενται στα
γενικά τέλη που καταβάλλονται για πρόσβαση στο εθνικό
δίκτυο.

(14) Προϋπόθεση για την ύπαρξη πραγµατικού ανταγωνισµού
στην εσωτερική αγορά είναι η επιβολή αµερόληπτων και
διαφανών τελών για τη χρήση δικτύου, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των γραµµών διασύνδεσης, στο δίκτυο µεταφοράς. Στις
γραµµές αυτές, θα πρέπει να προσφέρεται το µέγιστο δυνα-
µικό που πληροί τα πρότυπα ασφαλείας για την ασφαλή
λειτουργία των δικτύων.

(15) Τα πρότυπα ασφάλειας, λειτουργίας και προγραµµατισµού
που χρησιµοποιούν οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς στα
κράτη µέλη είναι σηµαντικό να µην οδηγούν σε στρέβλωση
του ανταγωνισµού. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει διαφά-
νεια για τους συντελεστές της αγοράς όσον αφορά το δια-
θέσιµο δυναµικό µεταφοράς καθώς και τα πρότυπα ασφα-
λείας, προγραµµατισµού και λειτουργίας που επηρεάζουν
το διαθέσιµο δυναµικό µεταφοράς.

(16) Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για τη χρήση των εσόδων
που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες διαχείρισης της συµ-
φόρησης, εκτός εάν ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της οικείας
γραµµής διασύνδεσης δικαιολογεί την εξαίρεση από την
εφαρµογή των εν λόγω κανόνων.

(17) Θα πρέπει να είναι δυνατή η αντιµετώπιση των προβληµά-
των συµφόρησης κατά διάφορους τρόπους, εφόσον οι χρη-
σιµοποιούµενες µεθοδολογίες παρέχουν τα κατάλληλα οικο-
νοµικά µηνύµατα στους διαχειριστές δικτύων µεταφοράς
και τους συντελεστές της αγοράς και βασίζονται στους
µηχανισµούς της αγοράς.

(18) Για να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες οι οποίες να
καθιστούν δυνατή την έγκριση από την Επιτροπή, αποφά-
σεων και κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά, µεταξύ
άλλων, την τιµολόγηση και τον καταµερισµό δυναµικού,
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συµµετοχή των ρυθµιστικών
αρχών των κρατών µελών σε αυτή τη διαδικασία, ενδεχο-
µένως µέσω του ευρωπαϊκού φορέα τους. Οι ρυθµιστικές
αρχές, από κοινού µε άλλες αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών, καλούνται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο όσον
αφορά τη συµβολή στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτε-
ρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

(19) Τα κράτη µέλη και οι αρµόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να
υποχρεούνται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στην
Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να χειρίζεται εµπιστευτικά
τις πληροφορίες αυτές. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέ-
πει να έχει τη δυνατότητα να ζητά σχετικές πληροφορίες
απευθείας από τις οικείες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση
ότι ενηµερώνονται οι αρµόδιες εθνικές αρχές.

(20) Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη
συµµόρφωση προς τους κανόνες που περιέχονται στον
παρόντα κανονισµό και τις κατευθυντήριες γραµµές που
θεσπίζονται µε βάση τον παρόντα κανονισµό.

(21) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίζουν κανόνες για τις
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων του παρόντος κανονισµού και να εξασφαλίζουν
την εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι απο-
τελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

(22) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης,
δηλαδή η καθιέρωση εναρµονισµένου πλαισίου για τις δια-
συνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, δεν µπορεί να
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται,
συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της
δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συν-
θήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου
αυτού.

(23) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την από-
φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστι-
κών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

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

Άρθρο 1

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός δίκαιων
κανόνων για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας
και, κατά συνέπεια, η ενίσχυση του ανταγωνισµού εντός της εσωτε-
ρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαι-
τερότητες των εθνικών και περιφερειακών αγορών. Προς τούτο,
απαιτείται η θέσπιση µηχανισµού αντισταθµίσεων για τις διασυνο-
ριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και εναρµονισµένων αρχών για
τα διασυνοριακά τέλη µεταφοράς καθώς και ο καταµερισµός του
διαθέσιµου δυναµικού των διασυνδέσεων µεταξύ των εθνικών
δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 2

Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ορι-
σµοί που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκ-
τρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ (1) µε
εξαίρεση τον ορισµό της «γραµµής διασύνδεσης», ο οποίος αντικα-
θίσταται ως εξής:

Ως «γραµµή διασύνδεσης» νοείται µια γραµµή µεταφοράς που δια-
σχίζει ή γεφυρώνει σύνορο µεταξύ κρατών µελών και η οποία συν-
δέει τα εθνικά δίκτυα µεταφοράς των κρατών µελών.

2. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισµοί:

α) ως «ρυθµιστικές αρχές» νοούνται οι ρυθµιστικές αρχές που
αναφέρονται στο άρθρο 23, παράγραφος 1 της οδηγίας
2003/54/ΕΚ·

β) ως «διασυνοριακή ροή» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η φυσική
ροή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο µεταφοράς ενός κράτους
µέλους, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα της δραστηριότητας
παραγωγών ή/και καταναλωτών εκτός του εν λόγω κράτους
µέλους στο δίκτυο µεταφοράς του. Εάν τα δίκτυα µεταφοράς
δύο ή περισσότερων κρατών µελών αποτελούν τµήµα, εν όλω
ή εν µέρει, ενιαίας ενότητας ελέγχου οι για τους σκοπούς και
µόνον του µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών
δικτύων µεταφοράς (∆ΣΜ) που αναφέρεται στο άρθρο 3 η ενό-
τητα ελέγχου ως σύνολο θεωρείται ότι αποτελεί τµήµα του
δικτύου µεταφοράς ενός εκ των ενδιαφερόµενων κρατών
µελών, ώστε να αποφεύγεται οι ροές που περνούν µέσα από
τις ενότητες ελέγχου να θεωρούνται διασυνοριακές ροές και
να οδηγούν στην καταβολή αντισταθµίσεων, δυνάµει του
άρθρου 3. Οι ρυθµιστικές αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών
µελών µπορούν να αποφασίζουν ποιό από τα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη είναι εκείνο του οποίου η ενότητα ελέγχου θεωρεί-
ται ότι αποτελεί µέρος στο σύνολό της·

γ) ως «συµφόρηση» νοείται η κατάσταση κατά την οποία η
γραµµή διασύνδεσης που συνδέει εθνικά δίκτυα µεταφοράς δεν
είναι σε θέση να διεκπεραιώνει όλες τις φυσικές ροές που προ-
κύπτουν από διεθνείς συναλλαγές που ζητούν οι συµµετέ-
χοντες στην αγορά, λόγω ελλιπούς δυναµικού των γραµµών
διασύνδεσης ή/και των εµπλεκόµενων εθνικών δικτύων µετα-
φοράς·

δ) ως «δηλωθείσα εξαγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η απο-
στολή ηλεκτρικής ενέργειας σε κάποιο κράτος µέλος, βάσει
συµβατικής συµφωνίας σύµφωνα µε την οποία ταυτόχρονη
αντίστοιχη απορρόφηση («δηλωθείσα εισαγωγή») ηλεκτρικής
ενέργειας συντελείται σε άλλο κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα·

ε) ως «δηλωθείσα διαµετακόµιση» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η
περίσταση κατά την οποία υπάρχει «δηλωθείσα εξαγωγή» ηλε-
κτρικής ενέργειας και όπου στην καθορισθείσα οδό για τη
συναλλαγή εµπλέκεται χώρα στην οποία ούτε αποστέλλεται
ούτε αντιστοίχως απορροφάται ταυτοχρόνως η ηλεκτρική ενέρ-
γεια·

στ) ως «δηλωθείσα εισαγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας νοείται η απορ-
ρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας σε κράτος µέλος ή τρίτη χώρα
ταυτόχρονα µε την αποστολή ηλεκτρικής ενέργειας («δηλω-
θείσα εξαγωγή») σε άλλο κράτος µέλος·

ζ) ως «νέα γραµµή διασύνδεσης» νοείται η γραµµή διασύνδεσης
που δεν έχει ολοκληρωθεί έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος κανονισµού·

Άρθρο 3

Μηχανισµός αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών δικτύων
µεταφοράς

1. Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς εισπράττουν αντιστάθ-
µιση για το κόστος που προκύπτει λόγω των διασυνοριακών ροών
ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των δικτύων τους.

2. Η αντιστάθµιση της παραγράφου 1 καταβάλλεται από τους
διαχειριστές των εθνικών δικτύων µεταφοράς από τα οποία πηγά-
ζουν και των συστηµάτων στα οποία καταλήγουν οι διασυνοριακές
ροές.

3. Οι αντισταθµίσεις καταβάλλονται σε τακτική βάση για συγκε-
κριµένο παρελθόν χρονικό διάστηµα. Τυχόν αντισταθµίσεις που
καταβλήθηκαν προσαρµόζονται, κατά περίπτωση, εκ των υστέρων
ώστε να ανταποκρίνονται στο κόστος που προκύπτει πραγµατικά.

Το πρώτο χρονικό διάστηµα για το οποίο καταβάλλονται αντισταθ-
µίσεις καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται
στο άρθρο 8.

4. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ανα-
φέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, αποφασίζει σχετικά µε τα
ποσά αντιστάθµισης που πρέπει να καταβληθούν.

5. Το µέγεθος των µέσω των δικτύων διασυνοριακών ροών και
το µέγεθος των διασυνοριακών ροών, οι οποίες ορίζεται ότι πηγά-
ζουν από τα εθνικά δίκτυα µεταφοράς ή/και καταλήγουν σε αυτά,
καθορίζονται µε βάση τις φυσικές ροές ηλεκτρικής ενέργειας που
µετρούνται πράγµατι επί συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.(1) Βλέπε σελίδα 37 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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6. Το κόστος που προκύπτει λόγω των µέσω του δικτύου δια-
συνοριακών ροών καθορίζεται µε βάση το µελλοντικό µακροπρόθε-
σµο µέσο οριακό κόστος, ενώ λαµβάνονται υπόψη οι απώλειες, οι
επενδύσεις για νέες υποδοµές και η προσήκουσα αναλογία του
κόστους των υφιστάµενων υποδοµών, εφόσον οι υποδοµές χρησι-
µοποιούνται για τη µεταφορά διασυνοριακών ροών, λαµβανοµένης
ιδίως υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασµού.
Κατά τον καθορισµό του κόστους που προκύπτει, πρέπει να χρησι-
µοποιούνται αναγνωρισµένες τυποποιηµένες µεθοδολογίες υπολογι-
σµού του κόστους. Τα κέρδη που προκύπτουν από κάποιο δίκτυο
λόγω των µέσω αυτού διασυνοριακών ροών πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη για τη µείωση της λαµβανόµενης αντιστάθµισης.

Άρθρο 4

Τέλη πρόσβασης στα δίκτυα

1. Τα τέλη που εφαρµόζουν οι διαχειριστές δικτύου για την
πρόσβαση στα δίκτυα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια, να λαµ-
βάνουν υπόψη την ανάγκη ασφάλειας των δικτύων και να αντανα-
κλούν το πραγµατικό κόστος που προκύπτει στο βαθµό που αντι-
στοιχεί στο κόστος αποτελεσµατικού και διαρθρωτικά συγκρίσιµου
διαχειριστή δικτύου και να εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις. Τα τέλη
αυτά δεν πρέπει να εξαρτώνται από την απόσταση.

2. Οι παραγωγοί και οι καταναλωτές («φορτίο») επιτρέπεται να
επιβαρύνονται για την πρόσβαση στα δίκτυα. Το µερίδιο του συνο-
λικού ποσού των τελών δικτύου µε το οποίο επιβαρύνονται οι
παραγωγοί πρέπει να είναι χαµηλότερο από το µερίδιο µε το οποίο
επιβαρύνονται οι καταναλωτές, εφόσον καλύπτεται η ανάγκη
κατάλληλων και αποτελεσµατικών σηµάτων γεωγραφικής διαφορο-
ποίησης. Ανάλογα µε την περίπτωση, το επίπεδο των τιµολογίων
που ισχύουν για τους παραγωγούς ή/και τους καταναλωτές παρέχει
σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
λαµβάνει υπόψη το µέγεθος των απωλειών δικτύου και τη συµφό-
ρηση που προκαλούνται και το κόστος επένδυσης για τις υπο-
δοµές. Αυτό δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να παρέχουν σήµατα
γεωγραφικής διαφοροποίησης στην επικράτειά τους ή να εφαρµό-
ζουν µηχανισµούς που να εξασφαλίζουν ότι τα τέλη πρόσβασης
στο δίκτυο που βαρύνουν τους καταναλωτές («φορτίο») είναι ενιαία
σε ολόκληρη την επικράτειά τους.

3. Κατά τον καθορισµό των τελών πρόσβασης στο δίκτυο λαµ-
βάνονται υπόψη τα εξής:

— οι πληρωµές και οι εισπράξεις που προκύπτουν µε βάση το
µηχανισµό αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών δικτύων µετα-
φοράς,

— τα ποσά που όντως καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν, καθώς
και όλες οι αναµενόµενες για µελλοντικές χρονικές περιόδους
πληρωµές, που υπολογίζονται µε βάση παρελθούσες χρονικές
περιόδους.

4. Εφόσον λειτουργούν κατάλληλα και αποτελεσµατικά σήµατα
γεωγραφικής διαφοροποίησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, τα
τέλη πρόσβασης στα δίκτυα που ισχύουν για τους παραγωγούς και

τους καταναλωτές εφαρµόζονται ανεξαρτήτως της χώρας προορι-
σµού και της χώρας προέλευσης, αντίστοιχα, της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, σύµφωνα µε τη συναφθείσα εµπορική σύµβαση, αλλά µε την
επιφύλαξη των τελών που επιβάλλονται επί των δηλωθεισών εξαγω-
γών και δηλωθεισών εισαγωγών που προκύπτουν λόγω της διαχεί-
ρισης της συµφόρησης που αναφέρεται στο άρθρο 6.

5. ∆εν επιβάλλεται ειδικό τέλος δικτύου σε µεµονωµένες συναλ-
λαγές για δηλωθείσα διαµετακόµιση ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 5

Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη δυνατότητα
διασύνδεσης

1. Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς συγκροτούν µηχανισµούς
συντονισµού και ανταλλαγής πληροφοριών για να διασφαλίζεται η
ασφάλεια των δικτύων στο πλαίσιο της διαχείρισης συµφόρησης.

2. Τα πρότυπα ασφάλειας, λειτουργίας και προγραµµατισµού
που χρησιµοποιούν οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δηµοσι-
εύονται. Η δηµοσίευση περιλαµβάνει γενικό σχέδιο για τον υπολο-
γισµό του συνολικού δυναµικού µεταφοράς και του περιθωρίου
αξιοπιστίας της µεταφοράς, µε βάση τις ηλεκτρικές και φυσικές
ιδιότητες του δικτύου. Τα γενικά αυτά σχέδια υπόκεινται στην
έγκριση των ρυθµιστικών αρχών.

3. Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς δηµοσιεύουν κατά προ-
σέγγιση υπολογισµούς της διαθέσιµης δυναµικότητας µεταφοράς
για κάθε ηµέρα, αναφέροντας και το τυχόν διαθέσιµο δυναµικό
που έχει ήδη δεσµευθεί. Τα στοιχεία αυτά δηµοσιεύονται σε συγκε-
κριµένη χρονική στιγµή πριν από την ηµέρα της µεταφοράς και
περιλαµβάνουν, οπωσδήποτε, εκτιµήσεις για την επόµενη εβδοµάδα
και τον επόµενο µήνα, καθώς και την ποσοτική ένδειξη για την
αναµενόµενη αξιοπιστία του διαθέσιµου δυναµικού.

Άρθρο 6

Γενικές αρχές διαχείρισης συµφόρησης

1. Τα προβλήµατα συµφόρησης δικτύου αντιµετωπίζονται µε
λύσεις οι οποίες δεν συνιστούν διακριτική µεταχείριση, βασίζονται
στην αγορά και δίνουν αποτελεσµατικά οικονοµικά µηνύµατα
στους συντελεστές της αγοράς και τους εµπλεκόµενους διαχειρι-
στές δικτύων µεταφοράς. Τα προβλήµατα συµφόρησης δικτύου επι-
λύονται κατά προτίµηση µε µεθοδολογίες που δεν βασίζονται στις
συναλλαγές, δηλαδή µεθοδολογίες που δεν προϋποθέτουν την επι-
λογή µεταξύ συµβάσεων µε διαφορετικούς συντελεστές της
αγοράς.

2. ∆ιαδικασίες περικοπής των συναλλαγών χρησιµοποιούνται
µόνον σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όταν ο διαχειριστής
δικτύων µεταφοράς πρέπει να ενεργεί επειγόντως και δεν είναι
δυνατή η αναδιανοµή ή αντίρροπη συναλλαγή των ροών. Οι διαδι-
κασίες αυτές δεν πρέπει να εφαρµόζονται κατά τρόπο που να συνι-
στά διακριτική µεταχείριση.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι συντελεστές της
αγοράς στους οποίους έχει επιµερισθεί δυναµικό αποζηµιώνονται
για οποιαδήποτε περικοπή.
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3. Το µέγιστο δυναµικό των διασυνδέσεων ή/και των δικτύων
µεταφοράς που έχουν επιπτώσεις στις διασυνοριακές ροές διατίθε-
ται στους συµµετέχοντες στην αγορά που πληρούν τα πρότυπα
ασφάλειας για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου.

4. Οι συµµετέχοντες στην αγορά πληροφορούν τους εµπλεκό-
µενους διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς σε εύλογο χρόνο πριν
από την αντίστοιχη περίοδο δραστηριοτήτων κατά πόσον προτίθε-
νται να εκµεταλλευθούν το επιµεριζόµενο δυναµικό. Το τυχόν
αχρησιµοποίητο επιµερισθέν δυναµικό διατίθεται εκ νέου στην
αγορά, µε τρόπο ανοικτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις.

5. Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς συµψηφίζουν, στο βαθµό
που είναι τεχνικώς δυνατόν, το δυναµικό που απαιτείται για ροές
ηλεκτρικής ενέργειας κατά αντίθετη κατεύθυνση σε συµφορηµένη
γραµµή διασύνδεσης ούτως ώστε η γραµµή αυτή να χρησιµοποι-
ηθεί µε το µέγιστο δυναµικό της. Εφόσον λαµβάνεται πλήρως
υπόψη η ασφάλεια του δικτύου, δεν απορρίπτονται συναλλαγές οι
οποίες µειώνουν τη συµφόρηση.

6. Τυχόν έσοδα που προκύπτουν από τον επιµερισµό διασύν-
δεσης χρησιµοποιούνται για έναν ή περισσότερους από τους ακό-
λουθους σκοπούς:

α) για να εξασφαλίζεται η πραγµατική διαθεσιµότητα του επιµερι-
σθέντος δυναµικού·

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

γ) ως εισόδηµα, το οποίο λαµβάνουν υπόψη οι ρυθµιστικές αρχές
όταν εγκρίνουν τη µέθοδο υπολογισµού των τιµολογίων του
δικτύου, ή/και για να εκτιµήσουν εάν τα τιµολόγια θα πρέπει
να τροποποιηθούν.

Άρθρο 7

Νέες γραµµές διασύνδεσης

1. Οι νέες γραµµές διασύνδεσης συνεχούς ρεύµατος είναι δυνα-
τόν, κατόπιν αιτήσεως, να εξαιρούνται από τις διατάξεις του
άρθρου 6 παράγραφος 6, του παρόντος κανονισµού καθώς και του
άρθρου 20 και του άρθρου 23, παράγραφοι 2, 3 και 4 της οδη-
γίας 2003/54/ΕΚ, µε τους ακόλουθους όρους:

α) η επένδυση αυξάνει τον ανταγωνισµό όσον αφορά την προµή-
θεια ηλεκτρικής ενέργειας·

β) ο βαθµός κινδύνου που συνδέεται µε µια επένδυση είναι
τέτοιος που η επένδυση µπορεί γίνει µόνο εφόσον χορηγείται
εξαίρεση·

γ) η γραµµή διασύνδεσης πρέπει να αποτελεί ιδιοκτησία φυσικού
ή νοµικού προσώπου διαφορετικού, τουλάχιστον ως προς τη
νοµική του µορφή, από τους διαχειριστές δικτύων στα δίκτυα
των οποίων θα δηµιουργηθεί η γραµµή διασύνδεσης·

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

ε) από το µερικό άνοιγµα της αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο
19 της οδηγίας 96/92/ΕΚ δεν έχει ανακτηθεί κανένα ποσοστό
του κεφαλαίου ή του λειτουργικού κόστους της γραµµής δια-
σύνδεσης από οποιαδήποτε συνιστώσα των τελών που καταβάλ-
λονται για τη χρήση των δικτύων µεταφοράς ή διανοµής τα
οποία συνδέονται από τη γραµµή διασύνδεσης·

στ) η απαλλαγή δεν αποβαίνει εις βάρος του ανταγωνισµού ή της
αποτελεσµατικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας ή της αποτελεσµατικής λειτουργίας του
ελεγχόµενου δικτύου µε το οποίο συνδέεται η γραµµή διασύν-
δεσης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται επίσης, σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις, σε γραµµές διασύνδεσης εναλλασσόµενου ρεύµατος, υπό
τον όρο ότι το κόστος και οι κίνδυνοι της συγκεκριµένης επέν-
δυσης είναι ιδιαίτερα υψηλά σε σύγκριση µε το κόστος και τους
κινδύνους που διαπιστώνονται συνήθως κατά τη διασύνδεση δύο
γειτονικών εθνικών δικτύων µεταφοράς µε γραµµή διασύνδεσης
εναλλασσόµενου ρεύµατος.

3. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και για τις σηµαντικές αυξή-
σεις δυναµικού σε υφιστάµενες γραµµές διασύνδεσης.

4. α) Η ρυθµιστική αρχή δύναται, κατά περίπτωση, να αποφασί-
ζει για την εξαίρεση που αναφέρεται στις παραγράφους 1
και 2. Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν
ότι οι ρυθµιστικές αρχές υποβάλλουν, για τυπική από-
φαση, στο αρµόδιο όργανο του κράτους µέλους τη γνώµη
τους σχετικά µε την αίτηση εξαίρεσης. Η γνώµη αυτή
δηµοσιεύεται µαζί µε την απόφαση.

β) i) Η εξαίρεση µπορεί να καλύπτει το σύνολο ή µέρος
του δυναµικού της νέας γραµµής διασύνδεσης ή της
υφιστάµενης γραµµής διασύνδεσης µε σηµαντικά αυξη-
µένο δυναµικό.

ii) Κατά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση απαλλαγής,
λαµβάνεται κατά περίπτωση υπόψη η ανάγκη να επι-
βληθούν όροι όσον αφορά τη διάρκεια της απαλλαγής
και την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στη γραµµή δια-
σύνδεσης.

iii) Κατά τη λήψη της απόφασης για τους όρους των
σηµείων i) και ii) λαµβάνεται ιδίως υπόψη το δηµιουρ-
γηθέν πρόσθετο δυναµικό, ο αναµενόµενος χρονικός
ορίζοντας του έργου και οι εθνικές συνθήκες.

γ) Η αρµόδια αρχή, όταν χορηγεί µια εξαίρεση δύναται να
εγκρίνει ή να καθορίζει τους κανόνες ή/και µηχανισµούς
σχετικά µε τη διαχείριση και τον επιµερισµό του δυναµι-
κού.

δ) Η απόφαση για την εξαίρεση, συµπεριλαµβανοµένων των
τυχόν όρων που αναφέρονται στο στοιχείο β), αιτιολογεί-
ται δεόντως και δηµοσιεύεται.

ε) Κάθε απόφαση εξαίρεσης λαµβάνεται κατόπιν διαβού-
λευσης µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ή τις ενδιαφερό-
µενες ρυθµιστικές αρχές.
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5. Η απόφαση της εξαίρεσης κοινοποιείται αµελλητί από την
αρµόδια αρχή στην Επιτροπή, µαζί µε όλες τις σχετικές µε την
απόφαση πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να υποβάλ-
λονται στην Επιτροπή µε οµαδοποιηµένη µορφή, ώστε να της επι-
τρέψουν να καταλήξει σε δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες περιέχουν:

— τους λεπτοµερείς λόγους βάσει των οποίων η ρυθµιστική αρχή
ή το κράτος µέλος χορήγησε την εξαίρεση, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των οικονοµικών πληροφοριών που δικαιολογούν την
ανάγκη εξαίρεσης,

— την ανάλυση που επιχειρήθηκε για την επίδραση που θα έχει η
χορήγηση της εξαίρεσης στον ανταγωνισµό και στην αποτελε-
σµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας,

— αιτιολόγηση για το χρονικό διάστηµα και το µερίδιο του συνο-
λικού δυναµικού της εν λόγω γραµµής διασύνδεσης για τα
οποία χορηγείται η εξαίρεση,

— το αποτέλεσµα της διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη ή τις ενδιαφερόµενες ρυθµιστικές αρχές.

Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόµενη ρυθµιστική
αρχή ή το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος την τροποποίηση ή την
ανάκληση της απόφασης µε την οποία χορηγείται εξαίρεση, εντός
δύο µηνών από την παραλαβή της σχετικής κοινοποίησης. Η προ-
θεσµία των δύο µηνών µπορεί να παρατείνεται κατά έναν επιπλέον
µήνα, εάν η Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Εάν η ενδιαφερόµενη ρυθµιστική αρχή ή το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος δεν συµµορφωθεί µε το αίτηµα εντός προθεσµίας τεσσάρων
εβδοµάδων, η τελική απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία του άρθρου 13 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπο-
ρικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Άρθρο 8

Κατευθυντήριες γραµµές

1. Εάν συντρέχει περίπτωση, η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, θεσπίζει και τρο-
ποποιεί κατευθυντήριες γραµµές για τα θέµατα που απαριθµούνται
στις παραγράφους 2 και 3 και αφορούν το µηχανισµό αντιστάθ-
µισης µεταξύ διαχειριστών δικτύων µεταφοράς, σύµφωνα µε τις
αρχές που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4. Η Επιτροπή, όταν θεσπίζει
για πρώτη φορά αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές, µεριµνά ώστε
να καλύπτουν µε ένα µόνο σχέδιο µέτρου τουλάχιστον τα θέµατα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και δ) και στην
παράγραφο 3.

2. Οι κατευθυντήριες γραµµές ορίζουν:

α) λεπτοµέρειες σχετικά µε την διαδικασία καθορισµού των δια-
χειριστών δικτύων µεταφοράς που οφείλουν να καταβάλλουν

αντισταθµίσεις για διασυνοριακές ροές, µεταξύ άλλων όσον
αφορά τον καταµερισµό µεταξύ των διαχειριστών εθνικών
δικτύων µεταφοράς από τα οποία πηγάζουν οι διασυνοριακές
ροές και των δικτύων όπου οι ροές αυτές καταλήγουν, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2·

β) λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία πληρωµής που πρέπει
να ακολουθείται, καθώς και καθορισµό του πρώτου χρονικού
διαστήµατος για το οποίο πρέπει να καταβάλλεται αντιστάθ-
µιση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο·

γ) λεπτοµέρειες των µεθοδολογιών καθορισµού των µέσω του
δικτύου διασυνοριακών ροών για τις οποίες οφείλεται αποζη-
µίωση βάσει του άρθρου 3, από άποψη τόσο της ποσότητας
όσο και του τύπου των ροών, και καθορισµού του µεγέθους
των εν λόγω ροών οι οποίες λογίζεται ότι πηγάζουν ή/και
καταλήγουν στα εθνικά δίκτυα µεταφοράς των µεµονωµένων
κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 5·

δ) λεπτοµέρειες της µεθοδολογίας καθορισµού του κόστους και
του κέρδους που προκύπτει λόγω των µέσω του δικτύου δια-
συνοριακών ροών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 6·

ε) λεπτοµέρειες της µεταχείρισης των ροών ηλεκτρικής ενέργειας
που πηγάζουν από ή καταλήγουν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου στο πλαίσιο του µηχανισµού αντι-
στάθµισης µεταξύ των ∆ΣΜ·

στ) συµµετοχή των εθνικών δικτύων που είναι διασυνδεδεµένα µε
γραµµές συνεχούς ρεύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 3.

3. Στις κατευθυντήριες γραµµές καθορίζονται επίσης οι προσή-
κοντες κανόνες οι οποίοι οδηγούν στην προοδευτική εναρµόνιση
των αρχών στις οποίες βασίζεται ο καθορισµός τελών που ισχύουν
για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές (φορτίο) δυνάµει των
εθνικών τιµολογίων, στα οποία περιλαµβάνεται η επίπτωση του
εσωτερικού µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ των ∆ΣΜ στα εθνικά
τέλη δικτύου και τα κατάλληλα και αποτελεσµατικά σήµατα γεω-
γραφικής διαφοροποίησης, σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται
στο άρθρο 4.

Οι κατευθυντήριες γραµµές προβλέπουν επίσης κατάλληλα και
αποτελεσµατικά εναρµονισµένα σήµατα γεωγραφικής διαφοροποί-
ησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τυχόν εναρµόνιση ως προς το θέµα αυτό δεν εµποδίζει τα κράτη
µέλη να εφαρµόζουν µηχανισµούς ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα
τέλη πρόσβασης στο δίκτυο που βαρύνουν τους καταναλωτές
(φορτίο) είναι συγκρίσιµα σε ολόκληρη την επικράτειά τους.

4. Εάν συντρέχει περίπτωση, η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2 τροποποιεί τις

L 176/6 15.7.2003Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση και τον επιµερισµό του
διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς των διασυνδέσεων µεταξύ εθνι-
κών συστηµάτων που ορίζονται στο παράρτηµα, σύµφωνα µε τις
αρχές που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, προκειµένου ειδικό-
τερα να περιληφθούν αναλυτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά
µε όλες τις µεθοδολογίες επιµερισµού του δυναµικού που εφαρµό-
ζονται στην πράξη και προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι µηχανι-
σµοί διαχείρισης της συµφόρησης εξελίσσονται κατά τρόπο συµ-
βατό προς τους στόχους της εσωτερικής αγοράς. Εάν συντρέχει
περίπτωση, στο πλαίσιο αυτών των τροποποιήσεων ορίζονται κοινοί
κανόνες σχετικά µε ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας
για τη χρήση και την εκµετάλλευση δικτύου, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγραφος 2.

Κατά τη θέσπιση ή τροποποίηση των κατευθυντήριων γραµµών, η
Επιτροπή µεριµνά ώστε να παρέχουν τον ελάχιστο βαθµό εναρµό-
νισης που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων του παρόντος
κανονισµού και να µην υπερβαίνουν το απολύτως αναγκαίο.

Κατά τη θέσπιση ή τροποποίηση των κατευθυντήριων γραµµών, η
Επιτροπή προσδιορίζει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί όσον αφορά
τη συµµόρφωση των κανόνων τρίτων χωρών, οι οποίες αποτελούν
µέρος του ευρωπαϊκού συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας, προς τις
εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές.

Άρθρο 9

Ρυθµιστικές αρχές

Οι ρυθµιστικές αρχές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εξα-
σφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τον παρόντα κανονισµό και προς
τις κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο
8. Εφόσον ενδείκνυται για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος
κανονισµού, οι ρυθµιστικές αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους
καθώς και µε την Επιτροπή.

Άρθρο 10

Παροχή πληροφοριών και εχεµύθεια

1. Τα κράτη µέλη και οι ρυθµιστικές αρχές παρέχουν στην Επι-
τροπή, κατόπιν αιτήσεως, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται
για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του
άρθρου 8.

Συγκεκριµένα, για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και
6, οι ρυθµιστικές αρχές παρέχουν, σε τακτική βάση, πληροφορίες
σχετικά µε το κόστος που πραγµατικά προκύπτει για τους εθνικούς
διαχειριστές δικτύων µεταφοράς, καθώς και τα δεδοµένα και κάθε
άλλη σχετική πληροφορία που αφορούν τις πραγµατικές ροές στα
δίκτυα των διαχειριστών δικτύων µεταφοράς και το κόστος του
δικτύου.

Η Επιτροπή καθορίζει εύλογο χρονικό διάστηµα, εντός του οποίου
πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες, λαµβάνοντας υπόψη την
πολυπλοκότητα των απαιτούµενων πληροφοριών και τον επείγοντα
χαρακτήρα µε τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες.

2. Εάν το αρµόδιο κράτος µέλος ή η ρυθµιστική αρχή δεν παρέ-
χει αυτές τις πληροφορίες εντός της ταχθείσας προθεσµίας σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει όλες
τις απαραίτητες για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 4
και του άρθρου 8 πληροφορίες, απευθείας από τις εµπλεκόµενες
επιχειρήσεις.

Όταν η Επιτροπή αποστέλλει αίτηµα µε το οποίο ζητά πληροφο-
ρίες από επιχείρηση, διαβιβάζει ταυτοχρόνως αντίγραφο του αιτή-
µατός της στις ρυθµιστικές αρχές του κράτους µέλους στο έδαφος
του οποίου ευρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

3. Στο αίτηµά της για παροχή πληροφοριών, η Επιτροπή αναφέ-
ρει τη νοµική βάση του αιτήµατος, την προθεσµία εντός της οποίας
πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες, το σκοπό του αιτήµατος,
καθώς και τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρά-
γραφος 2 για την παροχή εσφαλµένων, ελλιπών ή παραπλανητικών
πληροφοριών. Η Επιτροπή καθορίζει εύλογο χρονικό διάστηµα,
λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των απαιτούµενων πληρο-
φοριών και τον επείγοντα χαρακτήρα µε τον οποίο ζητούνται οι
πληροφορίες.

4. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή οι εκπρόσωποί τους και, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, τα πρόσωπα που είναι εκ του νόµου
ή εκ του καταστατικού τους εξουσιοδοτηµένα να τις εκπροσωπούν,
παρέχουν τις αιτούµενες πληροφορίες. Οι δεόντως εξουσιοδοτηµέ-
νοι προς τούτο δικηγόροι επιτρέπεται να παρέχουν τις πληροφορίες
εξ ονόµατος των πελατών τους, οπότε οι πελάτες φέρουν την από-
λυτη ευθύνη εάν οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι ελλιπείς,
εσφαλµένες ή παραπλανητικές.

5. Σε περίπτωση που µια επιχείρηση δεν παρέχει τις αιτούµενες
πληροφορίες εντός της προθεσµίας που καθορίσθηκε από την Επι-
τροπή ή παρέχει ελλιπείς πληροφορίες, η Επιτροπή µπορεί να απαι-
τεί, µε απόφασή της, την παροχή των πληροφοριών. Στην απόφαση
καθορίζονται οι πληροφορίες που απαιτούνται και ορίζεται εύλογη
προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν. Στην απόφαση
αναφέρονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρά-
γραφος 2. Στην απόφαση αναφέρεται επίσης το δικαίωµα προ-
σφυγής κατά της απόφασης ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπα-
ϊκών Κοινοτήτων.

Η Επιτροπή αποστέλλει ταυτοχρόνως αντίγραφο της απόφασής της
στις ρυθµιστικές αρχές του κράτους µέλους στο έδαφος του
οποίου βρίσκεται η κατοικία του προσώπου ή η έδρα της επιχεί-
ρησης.

6. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται δυνάµει του παρόντος
κανονισµού, χρησιµοποιούνται µόνον για τους σκοπούς του
άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 8.

Η Επιτροπή δεν δηµοσιοποιεί πληροφορίες που κατέχει σύµφωνα
µε τον παρόντα κανονισµό, εφόσον διέπονται από την υποχρέωση
τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου.

Άρθρο 11

∆ικαίωµα των κρατών µελών να προβλέπουν λεπτοµερέστερα
µέτρα

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να
διατηρούν σε ισχύ ή να θεσπίζουν µέτρα τα οποία περιέχουν
λεπτοµερέστερες διατάξεις από εκείνες που καθορίζονται στον
παρόντα κανονισµό και στις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 8.
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Άρθρο 12

Κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη µέλη ορί-
ζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβά-
σεις των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα
τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η εφαρµογή τους. Οι
προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανά-
λογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις
αυτές στην Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο και
κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή κάθε µεταγενέστερη τροποποί-
ησή τους.

2. Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να επιβάλλει στις επι-
χειρήσεις πρόστιµα που δεν υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού
κύκλου εργασιών κατά την προηγούµενη χρήση, στις περιπτώσεις
που, εκ προθέσεως ή εξ αµελείας, παρέχουν εσφαλµένες, ελλιπείς ή
παραπλανητικές πληροφορίες κατόπιν αιτήµατος που υποβλήθηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3, ή εάν δεν ανταποκριθούν
σε αίτηµα παροχής πληροφοριών εντός της προθεσµίας που ορί-
σθηκε µε απόφαση εκδοθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρά-
γραφος 5.

Κατά τον καθορισµό του ύψους του προστίµου, πρέπει να λαµβά-
νεται υπόψη η σοβαρότητα της µη συµµόρφωσης προς τις απαιτή-
σεις του πρώτου εδαφίου.

3. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 και οι
αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δεν
έχουν ποινικό χαρακτήρα.

Άρθρο 13

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 14

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση του παρόντος κανονισµού.
Υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, το
αργότερο τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονι-
σµού, έκθεση για την αποκτηθείσα πείρα κατά την εφαρµογή του.
Στην έκθεση εξετάζεται ιδίως κατά πόσον ο κανονισµός έχει απο-
δειχθεί επαρκής ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διασυνοριακές ανταλ-
λαγές ηλεκτρικής ενέργειας αντιµετωπίζουν όρους πρόσβασης στο
δίκτυο που δεν εισάγουν διακρίσεις και εκφράζουν το συναφές
κόστος, προκειµένου να συµβάλλουν στις επιλογές των καταναλω-
τών σε µια ορθώς λειτουργούσα εσωτερική αγορά και στην µακρο-
πρόθεσµη ασφάλεια του εφοδιασµού, καθώς και κατά πόσον έχουν
καθιερωθεί αποτελεσµατικά σήµατα γεωγραφικής διαφοροποίησης.
Εάν κριθεί αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από τις κατάλληλες
προτάσεις ή/και συστάσεις.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

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

Εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2004.

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

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη διαχείριση και τον επιµερισµό του διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας των διασυνδέσεων µεταξύ εθνικών δικτύων

Γε ν ι κ ά

1. Οι µέθοδοι διαχείρισης της συµφόρησης που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν τη βραχυπρόθεσµη συµφόρηση
κατά τρόπο βασιζόµενο στην αγορά και οικονοµικώς αποδοτικό, ενώ παρέχουν παράλληλα τα κατάλληλα µηνύµατα ή κίνη-
τρα για αποδοτικές επενδύσεις σε δίκτυα και παραγωγή ενέργειας στις ενδεδειγµένες τοποθεσίες.

2. Οι διαχειριστές δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (∆ΣΜ), ή, εφόσον απαιτείται, τα κράτη µέλη, καθορίζουν αµερό-
ληπτα και διαφανή πρότυπα, όπου περιγράφονται ποιες µέθοδοι διαχείρισης της συµφόρησης θα εφαρµόζονται υπό ποιες
συνθήκες. Τα πρότυπα αυτά, καθώς και τα πρότυπα ασφαλείας, περιγράφονται σε έγγραφα προσιτά στο κοινό.

3. Η διαφορετική µεταχείριση για διαφορετικά είδη διασυνοριακών ανταλλαγών, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για διµερείς συµ-
βάσεις ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας ή για προσφορές σε οργανωµένες αγορές του εξωτερικού, πρέπει να περιορίζεται
στο ελάχιστο όταν σχεδιάζονται οι κανόνες για τις συγκεκριµένες µεθόδους διαχείρισης της συµφόρησης. Η µέθοδος επιµε-
ρισµού σπανίζουσας δυναµικότητας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι διαφανής. Πρέπει να αποδεικνύεται
ότι οιεσδήποτε διαφορές στον τρόπο αντιµετώπισης των ανταλλαγών δεν στρεβλώνουν ούτε παρεµποδίζουν την ανάπτυξη
του ανταγωνισµού.

4. Τα µέσω των τιµών µηνύµατα που απορρέουν από τα συστήµατα διαχείρισης συµφόρησης πρέπει να εξαρτώνται από την
κατεύθυνση µεταφοράς.

5. Οι ∆ΣΜ προσφέρουν στην αγορά δυναµικό µεταφοράς υπό όσο το δυνατόν «αµετάβλητες» συνθήκες. Εύλογο µερίδιο του
δυναµικού µπορεί να προσφέρεται στην αγορά υπό λιγότερο αµετάβλητες συνθήκες αλλά, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
γνωστοποιούνται στους συντελεστές της αγοράς οι ακριβείς όροι µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσω διασυνοριακών
γραµµών.

6. ∆εδοµένου ότι το δίκτυο της ηπειρωτικής Ευρώπης είναι πολύ πυκνό και ότι η χρήση γραµµών διασύνδεσης έχει επίπτωση
στις ροές ηλεκτρικής ενέργειας, σε τουλάχιστον δύο πλευρές των εθνικών συνόρων, οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές εξασφαλί-
ζουν ότι δεν καθορίζεται µονοµερώς διαδικασία διαχείρισης συµφόρησης που έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην ροή ηλε-
κτρικής ενέργειας σε άλλα δίκτυα.

Μα κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ε ς σ υ µ β ά σ ε ι ς

1. ∆ικαιώµατα προτεραιότητας πρόσβασης σε δυναµικό διασύνδεσης δεν επιτρέπεται να εκχωρούνται σε συµβάσεις που παρα-
βιάζουν τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ.

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

Π α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φο ρ ι ώ ν

1. Οι ∆ΣΜ εφαρµόζουν τους κατάλληλους µηχανισµούς συντονισµού και ανταλλαγής πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του δικτύου.

2. Οι ∆ΣΜ δηµοσιεύουν όλα τα σχετικά δεδοµένα που αφορούν το συνολικό δυναµικό διασυνοριακής µεταφοράς. Πέραν των
χειµερινών και θερινών µεγεθών διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς, οι ∆ΣΜ πρέπει να δηµοσιεύουν για κάθε ηµέρα εκτί-
µηση του διαθέσιµου δυναµικού µεταφοράς, σε διάφορες χρονικές στιγµές πριν από την ηµέρα της µεταφοράς. Τουλάχι-
στον µία εβδοµάδα πριν από τη µεταφορά, πρέπει να διατίθενται στην αγορά ακριβείς εκτιµήσεις και οι ∆ΣΜ θα πρέπει
επίσης να προσπαθούν να παρέχουν πληροφορίες ένα µήνα εκ των προτέρων. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνεται περιγραφή
σχετικά µε την αξιοπιστία των δεδοµένων.
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3. Οι ∆ΣΜ δηµοσιεύουν γενικό σχέδιο για τον υπολογισµό του συνολικού δυναµικού µεταφοράς και του περιθωρίου αξιοπι-
στίας µεταφοράς µε βάση τις ηλεκτρικές και φυσικές ιδιότητες του δικτύου. Το σχέδιο αυτό πρέπει να υπόκειται στην
έγκριση των ρυθµιστικών αρχών των εµπλεκοµένων κρατών µελών. Τα πρότυπα ασφαλείας και τα πρότυπα λειτουργίας και
προγραµµατισµού αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των πληροφοριών που δηµοσιεύουν οι ∆ΣΜ σε έγγραφα προσιτά στο
κοινό.

Α ρ χ έ ς πο υ δ ι έ π ο υ ν τ ι ς µ ε θ ό δ ο υ ς δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ η ς σ υ µφό ρ η σ η ς

1. Τα προβλήµατα συµφόρησης δικτύου επιλύονται κατά προτίµηση µε µεθόδους που δεν βασίζονται στις συναλλαγές,
δηλαδή µεθόδους που δεν προϋποθέτουν την επιλογή µεταξύ συµβάσεων µε διαφορετικούς συντελεστές της αγοράς.

2. Η διασυνοριακώς συντονισµένη αναδιανοµή ή οι αντίρροπες ανταλλαγές δύνανται να εφαρµόζονται από κοινού από τους
εµπλεκόµενους ∆ΣΜ. Πρέπει, ωστόσο, να είναι εύλογο το κόστος που υφίστανται οι ∆ΣΜ για τις αντίρροπες ανταλλαγές
και την αναδιανοµή.

3. Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει, ενδεχοµένως, ο συνδυασµός της διάσπασης της αγοράς, ή άλλων µηχανισµών βασισµέ-
νων στην αγορά, για την επίλυση «µόνιµης» συµφόρησης και των αντίρροπων ανταλλαγών για την επίλυση προσωρινής
συµφόρησης πρέπει να διερευνώνται αµέσως, ως µονιµότερη προσέγγιση για τη διαχείριση συµφόρησης.

Κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς γ ρ α µ µ έ ς γ ι α ά µ ε σ ο υ ς π λ ε ι σ τ η ρ ι α σ µ ο ύ ς

1. Το σύστηµα πλειστηριασµού πρέπει να σχεδιασθεί κατά τρόπον ώστε να προσφέρεται στην αγορά όλο το διαθέσιµο δυνα-
µικό. Αυτό µπορεί να γίνει µε τη διοργάνωση σύνθετου πλειστηριασµού, στο πλαίσιο του οποίου προσφέρεται σε πλειστη-
ριασµό δυναµικό διαφορετικής διάρκειας και διαφορετικών χαρακτηριστικών (π.χ. όσον αφορά την αναµενόµενη αξιοπιστία
του εκάστοτε διαθέσιµου δυναµικού).

2. Το συνολικό δυναµικό διασύνδεσης πρέπει να προσφέρεται σε διάφορους πλειστηριασµούς, οι οποίοι, παραδείγµατος χάριν,
είναι δυνατόν να διενεργούνται ετησίως, µηνιαίως, εβδοµαδιαίως, καθηµερινώς ή κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ανάλογα µε
τις ανάγκες των ενδιαφεροµένων αγορών. Με κάθε πλειστηριασµό πρέπει να επιµερίζεται προκαθορισµένο µερίδιο του δια-
θέσιµου δυναµικού µεταφοράς καθώς και κάθε υπόλοιπο δυναµικού που δεν έχει επιµερισθεί σε προηγούµενους πλειστη-
ριασµούς.

3. Οι διαδικασίες άµεσων πλειστηριασµών πρέπει να εκπονούνται µε τη στενή συνεργασία των εθνικών ρυθµιστικών αρχών και
των εµπλεκοµένων ∆ΣΜ και να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να παρέχεται στους διαγωνιζόµενους η δυνατότητα να συµ-
µετέχουν επίσης στις ηµερήσιες συνεδρίες κάθε οργανωµένης αγοράς (δηλ. χρηµατιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας) των
χωρών που συµµετέχουν.

4. Οι ροές ηλεκτρικής ενέργειας προς αµφότερες τις κατευθύνσεις σε συµφορηµένες γραµµές διασύνδεσης πρέπει, κατ' αρχήν,
να συµψηφίζονται ώστε να µεγιστοποιείται η δυναµικότητα µεταφοράς προς την κατεύθυνση της συµφόρησης. Ωστόσο, η
διαδικασία συµψηφισµού των ροών πρέπει να είναι συµβατή µε την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

5. Προκειµένου να προσφέρεται στην αγορά όσον το δυνατόν µεγαλύτερη δυναµικότητα, οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που
αφορούν τον συµψηφισµό των ροών πρέπει να βαρύνουν τους συναλλασσόµενους που ευθύνονται για την ύπαρξη αυτών
των κινδύνων.

6. Κάθε υιοθετούµενη διαδικασία πλειστηριασµού υιοθετείται πρέπει να είναι ικανή να δίδει στους συντελεστές της αγοράς
µέσω των τιµών µηνύµατα ανάλογα µε την κατεύθυνση της µεταφοράς. Μεταφορές ηλεκτρικής ενέργειας προς κατεύθυνση
αντίθετη προς την κυρίαρχη ροή ενέργειας µειώνουν τη συµφόρηση και έχουν συνεπώς ως αποτέλεσµα πρόσθετο δυναµικό
µεταφοράς µέσω της συµφορηµένης γραµµής διασύνδεσης.

7. Προκειµένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος δηµιουργίας ή επιδείνωσης προβληµάτων που σχετίζονται µε τη δεσπόζουσα θέση
συντελεστή(-ών) της αγοράς, κατά το σχεδιασµό µηχανισµών για τους πλειστηριασµούς, οι αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές
πρέπει να εξετάζουν σοβαρά τον καθορισµό ανωτάτων ορίων για το µέγεθος του δυναµικού που θα επιτρέπεται να αγορά-
ζει/να κατέχει/να εκµεταλλεύεται κάθε µεµονωµένος συντελεστής της αγοράς.

8. Για να προωθηθεί η δηµιουργία ρευστών αγορών ηλεκτρισµού, το δυναµικό που αγοράζεται σε πλειστηριασµό πρέπει να
είναι ελεύθερα εµπορεύσιµο έως τη στιγµή που κοινοποιείται στον ∆ΣΜ ότι το δυναµικό που έχει αγορασθεί πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί.
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