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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/67/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τα µέτρα διασφάλισης του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

θα πρέπει να επιβάλλουν βάρος παράλογο και δυσανάλογο
στους συναλλασσόµενους στην αγορά αερίου, περιλαµβανοµένων των νέων φορέων στην αγορά, καθώς και των
µικρών συναλλασσοµένων.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(5)

Εν όψει της συνεχώς µεγενθυνόµενης αγοράς αερίου στην
Κοινότητα, είναι σηµαντικό να διατηρηθεί η ασφάλεια του
εφοδιασµού µε αέριο, ιδίως ως προς την οικιακή κατανάλωση.

(6)

H βιοµηχανία και, εφόσον ενδείκνυται, τα κράτη µέλη έχουν
στη διάθεσή τους ευρεία επιλογή µέτρων για να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις τις σχετικές µε την ασφάλεια του
εφοδιασµού. Οι διµερείς µεταξύ κρατών µελών συµφωνίες
θα µπορούσαν να είναι ένα από τα µέσα που θα συνέβαλαν
στην επίτευξη των ελαχίστων προτύπων ασφαλείας του εφοδιασµού, τηρουµένων της συνθήκης και του παραγώγου
δικαίου, ιδίως της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της οδηγίας
2003/55/ΕΚ.

(7)

Ενδεικτικοί ελάχιστοι στόχοι αποθεµατοποίησης αερίου θα
ήταν δυνατόν να ορισθούν σε εθνικό επίπεδο, ή από τη
βιοµηχανία. Εξυπακούεται ότι αυτό δεν θα πρέπει να
δηµιουργεί καµία υποχρέωση για πρόσθετες επενδύσεις.

(8)

Λόγω του ότι προέχει η διασφάλιση του εφοδιασµού µε
αέριο, συν τοις άλλοις και βάσει µακροπρόθεσµων συµβάσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις
της αγοράς αερίου βάσει εκθέσεων των κρατών µελών.

(9)

Προκειµένου να ικανοποιηθεί η αυξανόµενη ζήτηση σε αέριο
και να διαφοροποιηθούν οι πηγές προµήθειας αερίου ως
προϋποθέσεις δηµιουργίας ανταγωνιστικής εσωτερικής
αγοράς αερίου, η Κοινότητα θα αναγκαστεί να συγκεντρώσει
σηµαντικούς πρόσθετους όγκους αερίου τις προσεχείς
δεκαετίες, µεγάλο µέρος των οποίων θα προέρχεται από
αποµακρυσµένες πηγές και θα µεταφέρεται σε µεγάλες αποστάσεις.

(10)

Η Κοινότητα και οι χώρες που προµηθεύουν αέριο ή οι
χώρες διαµετακόµισης έχουν ισχυρό κοινό συµφέρον να
διασφαλίσουν τη συνέχεια των επενδύσεων σε υποδοµές σχετικές µε τον εφοδιασµό µε αέριο.

(11)

Οι µακροπρόθεσµες συµβάσεις έχουν διαδραµατίσει πολύ
σηµαντικό ρόλο για την εξασφάλιση αποθεµάτων αερίου για
την Ευρώπη και θα διατηρήσουν τον ρόλο αυτό. Το σηµερινό επίπεδο των µακροπρόθεσµων συµβάσεων είναι επαρκές
σε κοινοτική κλίµακα, και αναµένεται ότι οι συµβάσεις του
είδους αυτού θα συνεχίσουν να συµβάλλουν σηµαντικά στις
συνολικές προµήθειες αερίου καθώς οι εταιρείες θα συνεχίσουν να τις περιλαµβάνουν στο συνολικό τους χαρτοφυλάκιο εφοδιασµού µε αέριο.

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
3

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Το φυσικό αέριο («αέριο») καθίσταται ένα συνεχώς σηµαντικότερο στοιχείο του εφοδιασµού της Κοινότητας µε ενέργεια
και, κατά τα δηλούµενα στην Πράσινη Βίβλο «Προς µία
ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού», αναµένεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτάται µακροπρόθεσµα ολοένα και περισσότερο από πηγές
αερίου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατόπιν της οδηγίας 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, σχετικά
µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά αερίου (4)
και της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, που
αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αφορά
αερίου και που καταργεί την οδηγίας 98/30/ΕΚ (5), η κοινοτική αγορά αερίου απελευθερώνεται. Κατά συνέπεια, όσον
αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού, κάθε δυσκολία που
θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του εφοδιασµού µε αέριο
θα προξενούσε σοβαρές διαταράξεις της οικονοµικής
δραστηριότητας της Κοινότητας. Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται όλο και περισσότερο να διασφαλισθεί ο εφοδιασµός µε
αέριο.
Για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αερίου απαιτείται µια ελάχιστη κοινή προσέγγιση για την ασφάλεια του
εφοδιασµού, κυρίως µέσω διαφανών πολιτικών ασφάλειας
του εφοδιασµού που δεν εισάγουν διακρίσεις, συµβατών µε
τις απαιτήσεις της εν λόγω αγοράς, προκειµένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αφοράς. Εποµένως, ο επακριβής
καθορισµός ρόλων και αρµοδιοτήτων για όλους τους συναλλασσοµένους της αγοράς είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασµού µε αέριο και της
εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
Οι υποχρεώσεις οι σχετικές µε την ασφάλεια της παροχής
που επιβάλλονται στις εταιρείες δεν θα πρέπει να παρεµποδίζουν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δεν
ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 262.
ΕΕ C 133 της 6.6.2003, σ. 16.
Γνώµη που δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 1.
ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 57.
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(12)
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Η ανάπτυξη ρευστών µηχανισµών εµπορίας αερίου και προγραµµάτων αποδέσµευσης αερίου σε εθνικό επίπεδο έχει
σηµειώσει σηµαντική πρόοδο. Η τάση αυτή αναµένεται να
συνεχιστεί.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
(13)

Η θέσπιση γνήσιας αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών
στις έκτακτες καταστάσεις εφοδιασµού σοβαρής µορφής
είναι ουσιώδης, λόγω της αυξανόµενης αλληλεξάρτησης των
κρατών µελών ως προς την ασφάλεια του εφοδιασµού.

(14)

Τα κυριαρχικά δικαιώµατα των κρατών µελών επί των
εθνικών τους πόρων δεν θίγονται από την παρούσα οδηγία.

(15)

Θα πρέπει να συσταθεί οµάδα συντονισµού για το αέριο, η
οποία να διευκολύνει τον συντονισµό των µέτρων ασφάλειας
του εφοδιασµού σε κοινοτικό επίπεδο σε περίπτωση µείζονος
διακοπής του εφοδιασµού, και να µπορεί να βοηθά επίσης
τα κράτη µέλη κατά τον συντονισµό των µέτρων που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η εν λόγω οµάδα θα
πρέπει να ανταλλάσσει τακτικά πληροφορίες για την ασφάλεια του ανεφοδιασµού µε αέριο και να µελετά τυχόν
παραµέτρους που έχουν σηµασία στο πλαίσιο µιας µείζονος
διακοπής του εφοδιασµού.

(16)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εκδώσουν και να δηµοσιεύσουν
εθνικές διατάξεις για τις καταστάσεις ανάγκης.

(17)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει κανόνες για το
ενδεχόµενο µείζονος διακοπής του εφοδιασµού µε αέριο. Η
δυναµένη να προβλεφθεί διάρκεια της διακοπής του εφοδιασµού θα πρέπει να καλύπτει µεγάλη χρονική περίοδο, τουλάχιστον οκτώ εβδοµάδων.

(18)

Όσον αφορά τη διαχείριση µείζονος διακοπής του εφοδιασµού, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει µηχανισµό
βασιζόµενο σε µία προσέγγιση σε τρία στάδια. Το πρώτο
στάδιο θα αφορά τις αντιδράσεις της βιοµηχανίας ως προς
τη διακοπή του εφοδιασµού. Εάν αυτό δεν επαρκεί, τα κράτη
µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν µέτρα για την αντιµετώπιση
της διακοπής του εφοδιασµού. Μόνο εάν τα µέτρα που
ελήφθησαν στο στάδιο ένα και δύο απέτυχαν θα πρέπει να
λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο.

(19)

Επειδή ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ιδίως η διασφάλιση
επαρκούς επιπέδου ασφαλείας του εφοδιασµού µε αέριο σε
περίπτωση ιδίως µείζονος διακοπής του εφοδιασµού, καίτοι
συµβάλλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
αερίου δεν είναι δυνατόν, σε κάθε περίπτωση, να επιτευχθεί
επαρκώς από τα κράτη µέλη, ιδίως ενόψει της αυξηµένης
αλληλεξάρτησης των κρατών µελών ως προς την ασφάλεια
του εφοδιασµού µε αέριο και, συνεπώς, λόγω της κλίµακας
και των αποτελεσµάτων της δράσης, µπορεί να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να
εκδώσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας η
οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την
αρχή της αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο ίδιο άρθρο,
η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την
επίτευξη του εν λόγω στόχου,

Στόχος
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει µέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς
επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασµού µε αέριο. Τα εν λόγω µέτρα
συµβάλουν επίσης στην εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
αερίου. Καθορίζει κοινό πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη µέλη
θεσπίζουν γενικές, διαφανείς και µη εισάγουσες διακρίσεις πολιτικές
για την ασφάλεια του εφοδιασµού, συµβατές µε τις απαιτήσεις µιας
ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς αερίου, διασαφηνίζουν τους
γενικούς ρόλους και τις ευθύνες των διαφόρων παραγόντων της
αγοράς και θεσπίζουν συγκεκριµένες αµερόληπτες διαδικασίες για
τη διασφάλιση του εφοδιασµού µε αέριο.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
1. «µακροπρόθεσµες συµβάσεις εφοδιασµού µε αέριο», οι συµβάσεις προµήθειας αερίου µε διάρκεια µεγαλύτερη των δέκα ετών·
2. «µείζων διακοπή εφοδιασµού», η κατάσταση κατά την οποία η
Κοινότητα κινδυνεύει να χάσει άνω του 20 % του εφοδιασµού
της µε αέριο από τρίτες χώρες και η διαχείριση της οποίας σε
κοινοτικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί αποτελεσµατικά µε εθνικά µέτρα.

Άρθρο 3
Πολιτικές για την ασφάλεια του εφοδιασµού µε αέριο
1. Κατά τη συγκρότηση των γενικών τους πολιτικών όσον
αφορά τα κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας του εφοδιασµού µε αέριο,
τα κράτη µέλη καθορίζουν τους ρόλους και τις ευθύνες των διαφόρων παραγόντων της αγοράς αερίου για την ευόδωση των πολιτικών αυτών και διευκρινίζουν κατάλληλα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας του εφοδιασµού τα οποία πρέπει να τηρούν οι παράγοντες
της αγοράς αερίου του συγκεκριµένου κράτους µέλους. Τα πρότυπα πρέπει να εφαρµόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και διαφανή και να δηµοσιοποιούνται.
2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου
να διασφαλίσουν ότι τα µέτρα που αναφέρονται στην παρούσα
οδηγία δεν επιβάλλουν παράλογη και δυσανάλογη επιβάρυνση
στους φορείς της αγοράς αερίου και είναι συµβατά προς τις απαιτήσεις µιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς αερίου.
3. Στο παράρτηµα παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των
µέσων για την ασφάλεια του εφοδιασµού µε αέριο.
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Άρθρο 4

Ασφάλεια του εφοδιασµού για συγκεκριµένους πελάτες

1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο εφοδιασµός για οικιακούς
χρήστες εντός του εδάφους τους να προστατεύεται στον δέοντα
βαθµό τουλάχιστον σε περίπτωση:
α) µερικής διακοπής του εφοδιασµού µε αέριο σε εθνικό επίπεδο
για τη διάρκεια περιόδου που καθορίζουν τα κράτη µέλη λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό επίπεδο·
β) εξαιρετικά χαµηλών θερµοκρασιών κατά τη διάρκεια περιόδου
ακραίων τιµών, η οποία καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο·
γ) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη διάρκεια
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς επερχοµένων κάθε είκοσι
έτη.

Τα εν λόγω κριτήρια αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ως «πρότυπα ασφαλείας του εφοδιασµού».

2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρµογής
της παραγράφου 1 ιδίως στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και σε
άλλους πελάτες οι οποίοι δεν µπορούν να αντικαταστήσουν την
κατανάλωση αερίου από άλλες πηγές ενέργειας, καθώς και τα µέτρα
για την ασφάλεια του εθνικού τους συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας, εάν αυτό εξαρτάται από τον εφοδιασµό σε αέριο.

3.
Ένας ενδεικτικός κατάλογος του παραρτήµατος απαριθµεί
παραδείγµατα µέσων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για
να επιτευχθεί η ασφάλεια των επιπέδων εφοδιασµού.

4.
Τα κράτη µέλη, αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις γεωλογικές
συνθήκες της επικράτειάς τους και την οικονοµική και τεχνική σκοπιµότητα, µπορούν επίσης να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα
ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου
στην επικράτειά τους συµβάλλουν σε ικανό βαθµό στην επίτευξη
του προτύπου ασφάλειας του εφοδιασµού.

5.
Εάν υφίσταται το ενδεδειγµένο επίπεδο διασύνδεσης, τα
κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν τα δέοντα µέτρα σε συνεργασία
µε κάποιο άλλο κράτος µέλος, ή στο πλαίσιο διµερών συµφωνιών,
προκειµένου να επιτυγχάνουν τα πρότυπα ασφάλειας του εφοδιασµού, χρησιµοποιώντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου ευρισκόµενες στο εν λόγω κράτος µέλος. Τα µέτρα αυτά, κυρίως οι διµερείς συµφωνίες, δεν πρέπει να παρεµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου.

6.
Τα κράτη µέλη δύνανται να θέτουν, ή να απαιτούν από τον
κλάδο να θέσει, ενδεικτικούς ελάχιστους στόχους σχετικά µε ενδεχόµενη µελλοντική συµβολή της αποθήκευσης, είτε εντός είτε εκτός
του κράτους µέλους, στην ασφάλεια του εφοδιασµού. Οι στόχοι
αυτοί δηµοσιεύονται.

29.4.2004
Άρθρο 5
Εκθέσεις

1. Στην έκθεση που δηµοσιεύουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, τα κράτη µέλη αναφέρουν
επίσης τα εξής:
α) τον αντίκτυπο που έχουν στον ανταγωνισµό τα µέτρα που
λαµβάνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 για όλους τους
παράγοντες της αγοράς αερίου·
β) τα επίπεδα του αποθηκευτικού δυναµικού·
γ) την εµβέλεια των µακροπρόθεσµων συµβάσεων προµήθειας
αερίου που συνάπτουν επιχειρήσεις συσταθείσες και εδρεύουσες
στο έδαφός τους, ιδίως δε την υπολειπόµενη διάρκειά τους,
βάσει πληροφοριών που παρέχουν οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις,
εξαιρουµένων όµως των εµπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών
και του βαθµού ρευστότητας της αγοράς αερίου·
δ) τα ρυθµιστικά πλαίσια για την παροχή κατάλληλων κινήτρων για
νέες επενδύσεις σε γεωτρήσεις και παραγωγή, αποθήκευση,
υγροποιηµένο αέριο και µεταφορά αερίου, λαµβάνοντας υπόψη
το άρθρο 22 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθόσον εφαρµόζεται
από το κράτος µέλος.
2. Οι εν λόγω πληροφορίες λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή στις εκθέσεις που υποβάλλει βάσει του άρθρου 31 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ µε γνώµονα τις συνέπειες της εν λόγω οδηγίας
για την Κοινότητα ως σύνολο και για την εν γένει αποτελεσµατική
και ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου.

Άρθρο 6
Παρακολούθηση
1. Η Επιτροπή παρακολουθεί, βάσει των εκθέσεων περί των
οποίων το άρθρο 5 παράγραφος 1:
α) το επίπεδο των νέων συµβάσεων µακράς διαρκείας για τον εφοδιασµό µε εισαγόµενο αέριο από τρίτες χώρες·
β) την ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας εφοδιασµού µε αέριο·
γ) το επίπεδο του ωφέλιµου αερίου και του δυναµικού εξαγωγής
της αποθήκευσης αερίου·
δ) το επίπεδο διασύνδεσης των εθνικών συστηµάτων αερίου των
κρατών µελών·
ε) την προβλεπτή κατάσταση του εφοδιασµού µε αέριο σε
συνάρτηση µε τη ζήτηση, την αυτονοµία του εφοδιασµού και
τις διαθέσιµες πηγές σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές εντός της Κοινότητας.
2. Εάν η Επιτροπή συµπεράνει ότι ο εφοδιασµός της Κοινότητας
µε αέριο θα είναι ανεπαρκής για την κάλυψη της ζήτησης αερίου
που προβλέπεται µακροπρόθεσµα, µπορεί να υποβάλει προτάσεις
σύµφωνα µε τη συνθήκη.
3. Έως τις 19 Μαΐου 2008, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης της
εµπειρίας που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
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Άρθρο 7
Οµάδα συντονισµού για το αέριο
1.
∆ια της παρούσης συστήνεται οµάδα συντονισµού για το
αέριο προκειµένου να διευκολυνθεί ο συντονισµός των µέτρων για
την ασφάλεια του εφοδιασµού («οµάδα»).
2.
Η οµάδα συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των κρατών
µελών και από τα αντιπροσωπευτικά όργανα του ενδιαφεροµένου
κλάδου και των σχετικών καταναλωτών υπό την προεδρία της Επιτροπής.
3.

Η οµάδα θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 8
Εθνικά µέτρα έκτακτης ανάγκης

1.
Τα κράτη µέλη προετοιµάζουν εκ των προτέρων και, εάν
κρίνεται σκόπιµο, καθιστούν επίκαιρα τα εθνικά µέτρα έκτακτης
ανάγκης και τα κοινοποιούν στην Επιτροπή. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα εθνικά τους µέτρα έκτακτης ανάγκης.
2.
Τα µέτρα έκτακτης ανάγκης των κρατών µελών διασφαλίζουν,
κατά περίπτωση, ότι παρέχεται επαρκής δυνατότητα στους παράγοντες της αγοράς να αντιδράσουν αρχικά στην κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.
3.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 1 τα κράτη
µέλη µπορούν να αναφέρουν στο Προεδρείο της οµάδας περιστάσεις τις οποίες, λόγω του µεγέθους και του ασυνήθους
χαρακτήρα τους, θεωρούν ότι δεν µπορούν να χειριστούν κατάλληλα µε εθνικά µέτρα.
Άρθρο 9
Κοινοτικός µηχανισµός
1.
Εάν επέλθει κάποιο γεγονός το οποίο µπορεί να εξελιχθεί σε
µείζονα διακοπή εφοδιασµού για σηµαντικό χρονικό διάστηµα, ή σε
περίπτωση περιστατικού το οποίο αναφέρει κράτος µέλος σύµφωνα
µε το άρθρο 8 παράγραφος 3 η Επιτροπή συγκαλεί, κατόπιν
αιτήµατος κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, την οµάδα
το συντοµότερο δυνατό.
2.
Η οµάδα εξετάζει και, ενδεχοµένως, επικουρεί τα κράτη µέλη
στο συντονισµό των µέτρων που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο
για την αντιµετώπιση της µείζονος διακοπής εφοδιασµού.
3.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών της, η οµάδα λαµβάνει
πλήρως υπόψη:
α) τα µέτρα που λαµβάνει ο κλάδος του αερίου ως πρώτη αντίδραση στη µείζονα διακοπή εφοδιασµού·
β) τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη, για παράδειγµα µέτρα
που λαµβάνουν σύµφωνα µε το άρθρο 4, συµπεριλαµβανοµένων
των σχετικών διµερών συµφωνιών.
4.
Εάν τα µέτρα που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο και αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν ενδείκνυνται προς αντιµετώπιση των
συνεπειών του γεγονότος της παραγράφου 1, η Επιτροπή µπορεί,
σε διαβούλευση µε την οµάδα, να καθοδηγήσει τα κράτη µέλη όσον
αφορά περαιτέρω µέτρα για την παροχή συνδροµής στα κράτη µέλη
που πλήττονται ιδιαίτερα από τη µείζονα διακοπή εφοδιασµού
αερίου.
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5. Εάν τα µέτρα που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο κατ' εφαρµογή της παραγράφου 4 δεν ενδείκνυνται προς αντιµετώπιση των
συνεπειών του γεγονότος της παραγράφου 1, η Επιτροπή µπορεί να
υποβάλει πρόταση στο Συµβούλιο όσον αφορά περαιτέρω αναγκαία
µέτρα.
6. Κάθε µέτρο, σε κοινοτικό επίπεδο, εκ των αναφεροµένων στο
παρόν άρθρο περιλαµβάνει διατάξεις που εξασφαλίζουν έντιµη και
δίκαιη αντιστάθµιση για τις επιχειρήσεις που θίγονται από τα µέτρα
τα οποία πρέπει να ληφθούν.
Άρθρο 10
Παρακολούθηση της εφαρµογής
1. Έως τις 19 Μαΐου 2008, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη
τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη έχουν εφαρµόσει την
παρούσα οδηγία, θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των χρησιµοποιούµενων µέσων σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και
4 και τις συνέπειες των εν λόγω µέσων στην εσωτερική αγορά
αερίου και στην εξέλιξη του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά
αερίου.
2. Βάσει των αποτελεσµάτων της εν λόγω παρακολούθησης και
εφόσον συντρέχει λόγος, η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει συστάσεις ή
υποβάλλει προτάσεις σχετικά µε τη λήψη περαιτέρω µέτρων για την
ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού.
Άρθρο 11
Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία έως 19 Μαΐου 2006. Κοινοποιούν αµελλητί
στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα
αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.
Όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, τα εν λόγω µέτρα παραπέµπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραποµπή
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τον ακριβή τρόπο παραποµπής.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 13
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 26 Απριλίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. WALSH
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτικός κατάλογος µέσων για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού µε αέριο τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 3
— δυναµικό αποθήκευσης ωφέλιµου όγκου αερίου,
— δυναµικό αποδέσµευσης του αποθηκευµένου αερίου,
— πρόβλεψη αγωγών για την εκτροπή αποθεµάτων αερίου σε πληττόµενες περιοχές,
— ρευστές αγορές εµπορεύσιµου αερίου,
— ευελιξία του συστήµατος,
— εξέλιξη της διακοπτόµενης ζήτησης,
— χρήση εναλλακτικών εφεδρικών καυσίµων σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
— διασυνοριακό δυναµικό,
— συνεργασία µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς γειτονικών κρατών µελών για συντονισµένη διεκπεραίωση,
— συντονισµένες δραστηριότητες διεκπεραίωσης µεταξύ φορέων διανοµής και φορέων εκµετάλλευσης των συστηµάτων µεταφοράς,
— εγχώρια παραγωγή αερίου,
— ευελιξία παραγωγής,
— ευελιξία εισαγωγής,
— διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού µε αέριο,
— µακροπρόθεσµες συµβάσεις,
— επενδύσεις σε υποδοµές για την εισαγωγή αερίου µέσω τερµατικών επαναεριοποίησης και αγωγών.
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