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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 312/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαρτίου 2014
για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα
μεταφοράς
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 καθορίζει κανόνες χωρίς
διακρίσεις για τις συνθήκες πρόσβασης στα δίκτυα μεταφο
ράς φυσικού αερίου με στόχο την εξασφάλιση της ορθής
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς αερίου. Οι βασιζόμενοι
στην αγορά κανόνες εξισορρόπησης παρέχουν οικονομικής
φύσεως κίνητρα στους χρήστες του δικτύου, προκειμένου να
εξισορροπήσουν τα χαρτοφυλάκια εξισορρόπησής τους μέσω
της επιβολής τελών διαταραχής της ισορροπίας που αντικα
τοπτρίζουν το κόστος.

(5)

Οι χρήστες του δικτύου πρόκειται να επιφορτιστούν με την
ευθύνη της εξισορρόπησης των εισροών και των απολήψεών
τους, με βάση κανόνες εξισορρόπησης σχεδιασμένους για
την προώθηση της βραχυπρόθεσμης αγοράς χονδρικής φυσι
κού αερίου και χρήση βάθρων εμπορίας που θα συγκροτη
θούν για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση της εμπορίας φυσικού
αερίου μεταξύ των χρηστών του δικτύου και του διαχειριστή
του συστήματος μεταφοράς. Οι διαχειριστές των συστημά
των μεταφοράς διενεργούν τυχόν αναγκαία εναπομένουσα
εξισορρόπηση των δικτύων μεταφοράς. Στο πλαίσιο της
ενέργειας αυτής, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα
πρέπει να τηρούν την αξιολογική κατάταξη. Η αξιολογική
κατάταξη διαμορφώνεται κατά τρόπο ώστε οι διαχειριστές
συστημάτων μεταφοράς να προμηθεύονται φυσικό αέριο
συνεκτιμώντας τόσο τους οικονομικούς όσο και τους επιχει
ρησιακούς προβληματισμούς, χρησιμοποιώντας προϊόντα
που μπορούν να παραδοθούν από το πλέον ευρύ φάσμα
πηγών, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που προέρχονται
από εγκαταστάσεις ΥΦΑ και εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα πρέπει να επιδιώ
κουν τη μεγιστοποίηση της ποσότητας των αναγκών εξισορ
ρόπησης φυσικού αερίου που καλύπτεται μέσω της αγοράς
και της πώλησης βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων
στη βραχυπρόθεσμη αγορά χονδρικής πώλησης αερίου.

(6)

Για να μπορέσουν οι χρήστες του δικτύου να εξισορροπούν
τα χαρτοφυλάκια εξισορρόπησής τους, ο παρών κανονισμός
προβλέπει επίσης ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την πλη
ροφόρηση για την εφαρμογή ενός βασιζόμενου στην αγορά
καθεστώτος εξισορρόπησης. Συνεπώς, η ροή πληροφοριών
που προβλέπει ο παρών κανονισμός στοχεύει στη στήριξη
του ημερήσιου καθεστώτος εξισορρόπησης, ενώ επιδιώκεται
να δημιουργηθεί σύνολο πληροφοριών για τη στήριξη του
χρήστη του δικτύου κατά τη διαχείριση των κινδύνων και
των ευκαιριών του με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

(7)

Πέραν της προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφο
ριών, βάσει του παρόντος κανονισμού οι διαχειριστές του
συστήματος μεταφοράς θα πρέπει να διαφυλάττουν τον εμπι
στευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και των δεδομένων
που λαμβάνουν για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρό
ντος κανονισμού και δεν θα πρέπει να αποκαλύπτουν σε
τρίτους πληροφορίες, δεδομένα ή μέρος αυτών, εκτός στην
περίπτωση και στον βαθμό που δικαιούνται νομίμως να το
πράξουν.

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009,
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού
αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1775/2005 (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 11,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η επείγουσα ολοκλήρωση πλήρως λειτουργικής και διασυν
δεδεμένης εσωτερικής ενεργειακής αγοράς που συμβάλλει
στην εξασφάλιση του εφοδιασμού της ενωσιακής οικονομίας
με οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια, είναι θεμελιώ
δους σημασίας για την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας και της εξασφάλισης της δυνατότη
τας των καταναλωτών να προμηθεύονται ενέργεια στις πλέον
ανταγωνιστικές τιμές.

(2)

Για να προωθηθεί η ενοποίηση της αγοράς, είναι σημαντικό
οι κανόνες σχετικά με την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου
στα δίκτυα μεταφοράς να διευκολύνουν τις εμπορικές
συναλλαγές εντός των ζωνών εξισορρόπησης, συμβάλλοντας
έτσι στην ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς. Ο παρών
κανονισμός καθορίζει συνεπώς ενωσιακών διαστάσεων εναρ
μονισμένους κανόνες εξισορρόπησης οι οποίοι στοχεύουν
στη διαβεβαίωση των χρηστών του δικτύου ότι έχουν τη
δυνατότητα να διαχειριστούν τις θέσεις εξισορρόπησής
τους σε διαφορετικές ζώνες εξισορρόπησης ανά την Ένωση
κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό και χωρίς να συνεπάγεται
διακρίσεις.

(3)

Ο παρών κανονισμός στηρίζει την ανάπτυξη ανταγωνιστικής
βραχυπρόθεσμης αγοράς χονδρικής πώλησης φυσικού
αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καθιστά δυνατή
την ευελιξία στην προμήθεια φυσικού αερίου από οποι
αδήποτε πηγή, με στόχο τη θέση της προς αγορά και
πώληση μέσω των μηχανισμών της αγοράς, ώστε οι χρήστες
του δικτύου να είναι σε θέση να εξισορροπήσουν αποτελε
σματικά τα χαρτοφυλάκια εξισορρόπησής τους ή ο διαχειρι
στής του συστήματος μεταφοράς να μπορεί να χρησιμοποι
ήσει την ευελιξία του φυσικού αερίου κατά την εξισορρό
πηση του δικτύου μεταφοράς.

(1) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 36.
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Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 715/2009, τον οποίο συμπληρώνει και του οποίου
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Οι παραπομπές στον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 που περιέχονται σε άλλες νομικές
πράξεις θα πρέπει να νοούνται ως παραπομπές και στον
παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται
όμως στις μη εξαιρούμενες δυναμικότητες σε κύριες νέες
υποδομές που έχουν τύχει εξαίρεσης από το άρθρο 32
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1) ή από το παλαιότερο άρθρο 18
της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (2), στον βαθμό που η εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού δεν υπονομεύει την εν λόγω εξαίρεση.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τον
ειδικό χαρακτήρα των διασυνδέσεων.

την επιχειρησιακή εξισορρόπηση μεταξύ δικτύων των διαχειριστών
συστημάτων μεταφοράς.

(9)

Ο παρών κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τη διαδικα
σία που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 715/2009. Εναρμονίζει περαιτέρω τους κανόνες εξι
σορρόπησης που προβλέπονται στο άρθρο 21 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, με σκοπό τη διευκόλυνση της
εμπορίας του φυσικού αερίου.

3.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην αντιστοίχιση που
ενδεχομένως απαιτείται μεταξύ των κατανομών και της πραγματικής
κατανάλωσης, η οποία προσδιορίζεται σε μεταγενέστερο στάδιο με
βάση τις ενδείξεις των μετρητών των τελικών πελατών, όταν αυτές
συγκεντρώνονται.

(10)

Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις που ισχύουν
για τους διαχειριστές συστημάτων διανομής και οι οποίες
στοχεύουν στην εναρμόνιση των ρόλων τους, μόνο εφόσον
και στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την ορθή
εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

(11)

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι διαχειριστές συστημάτων
μεταφοράς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες
πρακτικές και να επιχειρούν την εναρμόνιση των διαδικασιών
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ενεργώντας σύμφωνα
με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ο Οργα
νισμός και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να εξα
σφαλίζουν την εφαρμογή των κανόνων εξισορρόπησης με
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση.

4.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καταστάσεις έκτα
κτης ανάγκης, κατά τις οποίες ο διαχειριστής συστήματος μεταφο
ράς εφαρμόζει ειδικά μέτρα που προβλέπονται βάσει των ισχυόντων
εθνικών κανόνων και βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο (4), ανάλογα με την περίπτωση.

(8)

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 51 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κώδικα δικτύου που καθορίζει κανό
νες για την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομέ
νων των σχετικών με τα δίκτυα κανόνων για τις διαδικασίες δήλω
σης, τα τέλη διαταραχής της ισορροπίας, τις διαδικασίες διακανονι
σμού σε σχέση με το ημερήσιο τέλος διαταραχής ισορροπίας και
(1) Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας
2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94).
(2) Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας
98/30/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 57).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για την ίδρυση Οργανισμού
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ΕΕ L 211 της
14.8.2009, σ. 1).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ζώνες εξισορρόπησης
εντός των συνόρων της Ένωσης.
2.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ζώνες εξισορρό
πησης στα κράτη μέλη στα οποία χορηγείται παρέκκλιση βάσει του
άρθρου 49 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

5.
Τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηστών του
δικτύου που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ισχύουν
μόνο για τους χρήστες του δικτύου που έχουν συνάψει νομικώς
δεσμευτική συμφωνία, σύμβαση μεταφοράς ή άλλη σύμβαση, με την
οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν κοινοποιήσεις
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 5.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί
του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, του άρθρου 3
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013 της Επιτροπής, της 14ης
Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου για τους μηχανι
σμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς και για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (5), καθώς
και του άρθρου 2 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Επιπλέον, ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισμοί:
1) «ζώνη εξισορρόπησης»: σύστημα εισόδου-εξόδου στο οποίο
εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς εξισορρόπησης και το οποίο
μπορεί να περιλαμβάνει συστήματα διανομής ή μέρος αυτών·
2) «πράξη εξισορρόπησης»: πράξη που εκτελεί ο διαχειριστής του
συστήματος μεταφοράς για τη μεταβολή των ροών φυσικού
αερίου προς ή από το δίκτυο μεταφοράς, εξαιρουμένων των
πράξεων που αφορούν αέριο το οποίο δεν καταγράφεται ως
απόληψη από το σύστημα και του αερίου που χρησιμοποιείται
από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς για τη λει
τουργία του συστήματος·
(4) ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ L 273 της 15.10.2013, σ. 5.
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3) «επιβάρυνση ουδετερότητας για εξισορρόπηση»: επιβάρυνση
που ισούται με τη διαφορά μεταξύ των εισπραχθέντων ή
εισπρακτέων και των καταβληθέντων ή καταβλητέων ποσών
από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, λόγω της
απόδοσης των δραστηριοτήτων εξισορρόπησης που αναλαμβά
νει, η οποία καταβάλλεται στους σχετικούς χρήστες του
δικτύου ή εισπράττεται από αυτούς·
4) «βάθρο εμπορίας»: ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο παρέχει και
χειρίζεται ο διαχειριστής του βάθρου εμπορίας, μέσω του
οποίου οι συμμετέχοντες στη συναλλαγή επιτρέπεται να υπο
βάλλουν και να αποδέχονται, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος να αναθεωρούν και να αποσύρουν, προσφορές
για φυσικό αέριο που απαιτείται για την κάλυψη των βραχυ
πρόθεσμων διακυμάνσεων της ζήτησης ή της παροχής του
φυσικού αερίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ισχύουν στο εν λόγω βάθρο εμπορίας και βάσει των
οποίων ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς προβαίνει
σε εμπορικές συναλλαγές με σκοπό την ανάληψη πράξεων
εξισορρόπησης·
5) «συμμετέχων στη συναλλαγή»: χρήστης του δικτύου ή διαχειρι
στής συστήματος μεταφοράς που έχει συνάψει σύμβαση με τον
διαχειριστή του βάθρου εμπορίας και πληροί τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για να συναλλάσσεται στο βάθρο εμπορίας·
6) «βάθρο εξισορρόπησης»: βάθρο εμπορίας στο οποίο ο διαχειρι
στής συστήματος μεταφοράς συμμετέχει σε όλες τις εμπορικές
συναλλαγές·
7) «υπηρεσία εξισορρόπησης»: υπηρεσία παρεχόμενη σε διαχειρι
στή συστήματος μεταφοράς μέσω σύμβασης φυσικού αερίου
που απαιτείται για την κάλυψη των διακυμάνσεων της ζήτησης
ή της παροχής φυσικού αερίου, που δεν αποτελεί βραχυπρό
θεσμο τυποποιημένο προϊόν·
8) «επιβεβαιωμένη ποσότητα»: ποσότητα φυσικού αερίου για την
οποία ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς επιβεβαιώνει
τον προγραμματισμό ή τον επαναπρογραμματισμό ροής για
την ημέρα παροχής αερίου Η·
9) «ημερήσιο τέλος διαταραχής ισορροπίας»: το χρηματικό ποσό
που καταβάλλει ή εισπράττει ο χρήστης του δικτύου για την
ημερήσια ποσότητα διαταραχής ισορροπίας·
10) «ημερήσια μέτρηση»: η ποσότητα φυσικού αερίου μετριέται και
συλλέγεται άπαξ κάθε ημέρα παροχής αερίου·
11) «ενδοημερήσια μέτρηση»: η ποσότητα φυσικού αερίου μετριέ
ται και συλλέγεται τουλάχιστον δύο φορές εντός της ημέρας
παροχής αερίου·
12) «μη ημερήσια μέτρηση»: η ποσότητα του φυσικού αερίου
μετριέται και συλλέγεται λιγότερο συχνά από μία φορά ανά
ημέρα παροχής αερίου·
13) «χαρτοφυλάκιο εξισορρόπησης»: ομαδοποίηση των εισροών και
των απολήψεων χρήστη του δικτύου·
14) «ποσότητα κοινοποίησης»: η ποσότητα φυσικού αερίου που
μεταφέρεται μεταξύ διαχειριστή δικτύου μεταφοράς και του
χρήστη ή των χρηστών του δικτύου ή των χαρτοφυλακίων
εξισορρόπησης, κατά περίπτωση·
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15) «κατανομή»: η ποσότητα φυσικού αερίου που έχει καταλογισθεί
σε χρήστη του δικτύου από τον διαχειριστή του συστήματος
μεταφοράς ως εισροή ή απόληψη εκφρασμένη σε kWh για τον
καθορισμό της ημερήσιας ποσότητας διαταραχής ισορροπίας·
16) «διαδικασία επαναδήλωσης»: η διαδικασία που διεξάγεται από
τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς για να μεταβιβάσει
σε χρήστη του δικτύου μήνυμα σχετικά με τις επιβεβαιωμένες
ποσότητες μετά την παραλαβή επαναδήλωσης·
17) «ενδοημερήσια επιβάρυνση»: επιβάρυνση που επιβάλλεται ή
καταβάλλεται από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς
σε χρήστη του δικτύου στο πλαίσιο ενδοημερήσιας υποχρέω
σης·
18) «ενδοημερήσια υποχρέωση»: σύνολο κανόνων σχετικά με τις
εισροές και τις απολήψεις των χρηστών του δικτύου εντός
της ημέρας παροχής αερίου, οι οποίοι επιβάλλονται από τον
διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς στους χρήστες του
δικτύου·
19) «βασικό σενάριο»: το μοντέλο πληροφόρησης με βάση το
οποίο οι πληροφορίες για τις μη ημερησίως μετρηθείσες απο
λήψεις συνίστανται σε προβλέψεις της επόμενης ή της ίδιας
ημέρας·
20) «παραλλαγή 1»: το μοντέλο πληροφόρησης με βάση το οποίο
οι πληροφορίες για τις μη ημερησίως μετρηθείσες και τις
ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις βασίζονται στον καταμερι
σμό των μετρημένων ροών κατά τη διάρκεια της ημέρας παρο
χής αερίου·
21) «παραλλαγή 2»: το μοντέλο πληροφόρησης με βάση το οποίο
οι πληροφορίες για τις μη ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις
αφορούν προβλέψεις της επόμενης ημέρας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

Άρθρο 4
Γενικές αρχές
1.
Οι χρήστες του δικτύου είναι υπεύθυνοι με την εξισορρόπηση
των χαρτοφυλακίων εξισορρόπησής τους, με στόχο την ελαχιστο
ποίηση της ανάγκης των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς να
αναλάβουν τις πράξεις εξισορρόπησης που καθορίζονται στο πλαί
σιο του παρόντος κανονισμού.
2.
Οι κανόνες εξισορρόπησης που καθορίζονται σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες του
συστήματος, λαμβανομένων υπόψη των πόρων που διαθέτουν οι
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, και παρέχουν στους χρήστες
του δικτύου κίνητρα αποτελεσματικής εξισορρόπησης των χαρτοφυ
λακίων εξισορρόπησής τους.
3.
Οι χρήστες του δικτύου έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν
με διαχειριστή συστήματος μεταφοράς νομικώς δεσμευτική συμφω
νία με την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν
κοινοποιήσεις συναλλαγών ανεξαρτήτως του αν έχουν συνάψει σύμ
βαση μεταφοράς δυναμικότητας ή όχι.
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4.
Σε ζώνη εξισορρόπησης στην οποία δραστηριοποιούνται
περισσότεροι του ενός διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, ο
παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους διαχειριστές συστη
μάτων μεταφοράς της συγκεκριμένης ζώνης εξισορρόπησης. Στην
περίπτωση που η ευθύνη διατήρησης της ισορροπίας των οικείων
δικτύων μεταφοράς έχει μεταβιβασθεί σε φορέα, ο παρών κανονι
σμός εφαρμόζεται στον εν λόγω φορέα στον βαθμό που καθορίζεται
με βάση τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.
Άρθρο 5
Κοινοποιήσεις συναλλαγών και κατανομές
1.
Η μεταφορά φυσικού αερίου μεταξύ δύο χαρτοφυλακίων εξι
σορρόπησης εντός μιας ζώνης εξισορρόπησης πραγματοποιείται
μέσω κοινοποιήσεων συναλλαγών διάθεσης και απόκτησης που υπο
βάλλονται στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς σχετικά με
την ημέρα παροχής αερίου.
2.
Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή, την απόσυρση και την
τροποποίηση των κοινοποιήσεων συναλλαγών καθορίζεται από τον
διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς στη σύμβαση μεταφοράς ή
άλλη νομικώς δεσμευτική συμφωνία με τους χρήστες του δικτύου,
λαμβανομένου υπόψη του ενδεχομένως αναγκαίου χρονικού διαστή
ματος επεξεργασίας των κοινοποιήσεων συναλλαγών. Ο διαχειριστής
του συστήματος μεταφοράς παρέχει στους χρήστες του δικτύου τη
δυνατότητα να υποβάλλουν κοινοποιήσεις συναλλαγών σε χρονική
στιγμή κοντά στην έναρξη ισχύος τους.
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β) ως εισροή στο χαρτοφυλάκιο εξισορρόπησης του χρήστη του
δικτύου που υποβάλλει την κοινοποίηση συναλλαγής απόκτη
σης.
6.
Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των ποσοτήτων κοινοποίησης
που αναφέρονται στην παράγραφο 5, ο διαχειριστής του συστήμα
τος μεταφοράς είτε κατανέμει τη μικρότερη ποσότητα κοινοποίησης
που προσδιορίζεται στη σχετική κοινοποίηση συναλλαγής είτε απορ
ρίπτει αμφότερες τις κοινοποιήσεις. Ο διαχειριστής του συστήματος
μεταφοράς προσδιορίζει τον εφαρμοστέο κανόνα στην ισχύουσα
σύμβαση μεταφοράς ή άλλη νομικώς δεσμευτική συμφωνία.
7.
Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν απαγορεύεται να ενεργούν εκ
μέρους των χρηστών του δικτύου για τους σκοπούς της παραγρά
φου 5, με την προϋπόθεση προηγούμενης έγκρισης του διαχειριστή
του συστήματος μεταφοράς.
8.
Κάθε χρήστης του δικτύου δύναται να υποβάλλει κοινοποι
ήσεις συναλλαγών σχετικά με ημέρα παροχής αερίου ανεξάρτητα
από το αν έχει πραγματοποιηθεί δήλωση της δυναμικότητας από
τον συγκεκριμένο χρήστη του δικτύου για τη συγκεκριμένη ημέρα
παροχής αερίου.
9.
Οι παράγραφοι 1 έως 8 εφαρμόζονται, τηρουμένων των ανα
λογιών, στους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς οι οποίοι
προβαίνουν σε συναλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3
στοιχείο α).

3.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ελαχιστοποιεί το
χρονικό διάστημα επεξεργασίας των κοινοποιήσεων συναλλαγών. Το
χρονικό διάστημα επεξεργασίας δεν υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά,
πλην των περιπτώσεων στις οποίες η κοινοποίηση συναλλαγής που
τίθεται σε ισχύ επιτρέπει την παράταση του χρονικού διαστήματος
επεξεργασίας μέχρι δύο ώρες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ

4.
Η κοινοποίηση συναλλαγών περιλαμβάνει τουλάχιστον τις
ακόλουθες πληροφορίες:

1.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς αναλαμβάνει πρά
ξεις εξισορρόπησης ώστε:

α) την ημέρα παροχής αερίου κατά την οποία μεταφέρεται το
φυσικό αέριο·

α) να διατηρεί το δίκτυο μεταφοράς εντός των επιχειρησιακών
ορίων του·

β) τον προσδιορισμό των σχετικών χαρτοφυλακίων εξισορρόπησης·

β) στο τέλος της ημέρας να επιτυγχάνει κατάσταση αποθήκευσης σε
αγωγό του δικτύου μεταφοράς διαφορετική από την προβλεπό
μενη με βάση τις αναμενόμενες εισροές και απολήψεις για την εν
λόγω ημέρα παροχής αερίου, η οποία συνάδει με την οικονομική
και αποδοτική εκμετάλλευση του συστήματος μεταφοράς.

γ) εάν πρόκειται για κοινοποίηση συναλλαγής διάθεσης ή απόκτη
σης·
δ) την ποσότητα της κοινοποίησης εκφρασμένη σε kWh/ημέρα για
την ημερήσια ποσότητα κοινοποίησης ή σε kWh/ώρα για την
ωριαία ποσότητα κοινοποίησης, όπως απαιτείται από τον διαχει
ριστή του συστήματος μεταφοράς.
5.
Αν ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς λαμβάνει αντί
στοιχο σύνολο κοινοποίησης συναλλαγής διάθεσης και κοινοποί
ησης συναλλαγής απόκτησης και οι ποσότητες κοινοποίησης είναι
ίσες, τότε κατανέμει την ποσότητα κοινοποίησης στα οικεία χαρτο
φυλάκια εξισορρόπησης ως εξής:
α) ως απόληψη στο χαρτοφυλάκιο εξισορρόπησης του χρήστη του
δικτύου που υποβάλλει την κοινοποίηση συναλλαγής
διάθεσης και

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άρθρο 6
Γενικές διατάξεις

2.
Κατά την εκτέλεση πράξεων εξισορρόπησης, ο διαχειριστής
του συστήματος μεταφοράς λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα ακό
λουθα σχετικά με τη ζώνη εξισορρόπησης:
α) εκτιμήσεις του ίδιου του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς
σχετικά με τη ζήτηση φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια και
εντός μιας ημέρας παροχής αερίου για την οποία εξετάζεται
(εξετάζονται) η πράξη (οι πράξεις) εξισορρόπησης·
β) δήλωση και πληροφορίες σχετικά με την κατανομή και τις
μετρηθείσες ροές αερίου·
γ) την πίεση του αερίου στο (στα) δίκτυο(-α) μεταφοράς.
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3.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς εκτελεί πράξεις
εξισορρόπησης μέσω:

του συστήματος μεταφοράς αποδεικτικά στοιχεία ότι η ποσότητα
τροποποιήθηκε αναλόγως.

α) της αγοράς και της πώλησης βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων
προϊόντων σε βάθρο εμπορίας και/ή

5.
Στην περίπτωση εμπορίας προϊόντος συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου:

β) της χρήσης υπηρεσιών εξισορρόπησης.

α) τηρούνται οι όροι της παραγράφου 3 στοιχεία α) και β)·

4.
Κατά την εκτέλεση πράξεων εξισορρόπησης, ο διαχειριστής
του συστήματος μεταφοράς λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες αρχές:
α) οι πράξεις εξισορρόπησης εφαρμόζονται με τρόπο που δεν συνε
πάγεται διακρίσεις·

β) εφαρμόζεται ωριαία ποσότητα κοινοποίησης στις ώρες της ημέ
ρας παροχής αερίου από συγκεκριμένο χρονικό σημείο έναρξης
μέχρι συγκεκριμένο χρονικό σημείο λήξης και ισούται με το
μηδέν για όλες τις ώρες που προηγούνται του χρονικού σημείου
έναρξης και ακολουθούν το χρονικό σημείο λήξης.

β) οι πράξεις εξισορρόπησης αφορούν τυχόν υποχρέωση των δια
χειριστών συστημάτων μεταφοράς να εκμεταλλεύονται οικονο
μικό και αποδοτικό δίκτυο μεταφοράς.

6.
Στην περίπτωση εμπορίας προϊόντων συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου και θέσης, πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται
στην παράγραφο 4 στοιχεία α) και γ) και την παράγραφο 5.

Άρθρο 7

7.
Κατά τον καθορισμό των βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων
προϊόντων, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι διαχειρι
στές των βάθρων εμπορίας των παρακείμενων ζωνών εξισορρόπησης
συνεργάζονται προκειμένου να καθορίσουν τα σχετικά προϊόντα.
Κάθε διαχειριστής συστήματος μεταφοράς ενημερώνει χωρίς αδι
καιολόγητη καθυστέρηση τους διαχειριστές των βάθρων εμπορίας
σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω συνεργασίας.

Βραχυπρόθεσμα τυποποιημένα προϊόντα
1.
Τα βραχυπρόθεσμα τυποποιημένα προϊόντα πωλούνται με
παράδοση εντός της ίδιας ή της επόμενης ημέρας, επτά ημέρες
την εβδομάδα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του βάθρου
εμπορίας, οι οποίοι ορίζονται κατόπιν συνεργασίας του διαχειριστή
του βάθρου εμπορίας και του διαχειριστή του συστήματος μεταφο
ράς.
2.
Ο αρχικός συμμετέχων στη συναλλαγή είναι εκείνος που υπο
βάλλει προσφορά πώλησης στο βάθρο εμπορίας και ο αποδεχόμε
νος συμμετέχων στη συναλλαγή είναι εκείνος που αποδέχεται την
προσφορά.
3.

Στην περίπτωση εμπορίας προϊόντων τίτλων:

α) ο ένας συμμετέχων στη συναλλαγή προβαίνει σε κοινοποίηση
συναλλαγής απόκτησης ενώ ο άλλος υποβάλλει κοινοποίηση
συναλλαγής διάθεσης·
β) και στις δύο κοινοποιήσεις συναλλαγών προσδιορίζεται η ποσό
τητα του φυσικού αερίου που μεταφέρεται από τον συμμετέ
χοντα στη συναλλαγή που υποβάλλει την κοινοποίηση συναλ
λαγής διάθεσης προς τον συμμετέχοντα που υποβάλλει την κοι
νοποίηση συναλλαγής απόκτησης·
γ) στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ωριαία ποσότητα κοινοποί
ησης, εφαρμόζεται αμετάβλητη στο σύνολο των υπόλοιπων
ωρών της ημέρας παροχής αερίου από ένα συγκεκριμένο χρονικό
σημείο έναρξης και ισούται με το μηδέν για όλες τις ώρες που
προηγούνται του εν λόγω χρονικού σημείου έναρξης.
4.

Στην περίπτωση εμπορίας προϊόντος συγκεκριμένης θέσης:

α) ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς προσδιορίζει τα σχε
τικά σημεία εισόδου και εξόδου ή τις ομάδες αυτών που μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν·
β) τηρούνται όλοι οι όροι της παραγράφου 3·
γ) ο αρχικός συμμετέχων στη συναλλαγή τροποποιεί την ποσότητα
φυσικού αερίου που πρόκειται να παραδοθεί στο σύστημα μετα
φοράς ή να αποληφθεί από το σύστημα μεταφοράς στο (στα)
συγκεκριμένο(-α) σημείο(-α) εισόδου ή εξόδου κατά ποσό ίσο με
την ποσότητα κοινοποίησης και προσκομίζει στον διαχειριστή

Άρθρο 8
Υπηρεσίες εξισορρόπησης
1.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δικαιούται να
προμηθεύεται υπηρεσίες εξισορρόπησης για τις περιστάσεις στις
οποίες τα βραχυπρόθεσμα τυποποιημένα προϊόντα δεν πρόκειται ή
είναι απίθανο να παράσχουν την απαραίτητη απόκριση για τη δια
τήρηση του δικτύου μεταφοράς εντός των επιχειρησιακών του
ορίων ή ελλείψει ρευστότητας εμπορίας βραχυπρόθεσμων τυποποι
ημένων προϊόντων.
2.
Για την ανάληψη πράξεων εξισορρόπησης μέσω της χρήσης
υπηρεσιών εξισορρόπησης, κατά την εξασφάλιση των εν λόγω υπη
ρεσιών, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς λαμβάνει του
λάχιστον υπόψη:
α) τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες εξισορρόπησης θα δια
τηρήσουν το δίκτυο μεταφοράς εντός των επιχειρησιακών ορίων
του·
β) τον χρόνο αντίδρασης των υπηρεσιών εξισορρόπησης σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο χρόνο αντίδρασης τυχόν διαθέσι
μων βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων·
γ) το εκτιμώμενο κόστος της προμήθειας και της χρήσης των
υπηρεσιών εξισορρόπησης σε σύγκριση με το εκτιμώμενο
κόστος της χρήσης τυχόν διαθέσιμων βραχυπρόθεσμων τυπο
ποιημένων προϊόντων·
δ) την περιοχή στην οποία πρέπει να παραδοθεί το φυσικό αέριο·
ε) τις απαιτήσεις του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς σχε
τικά με την ποιότητα του φυσικού αερίου·
στ) τον βαθμό στον οποίο η προμήθεια και η χρήση υπηρεσιών
εξισορρόπησης ενδέχεται να επηρεάσει τη ρευστότητα της βρα
χυπρόθεσμης αγοράς χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου.
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3.
Η προμήθεια των υπηρεσιών εξισορρόπησης πραγματοποιείται
με βάση την αγορά, μέσω διαφανούς διαδικασίας δημόσιου διαγω
νισμού που δεν συνεπάγεται διακρίσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες
εθνικούς κανόνες και ειδικότερα:
α) πριν αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση για σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης, ο διαχειριστής του συστή
ματος μεταφοράς δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προ
σφορών, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής
και σχετικές οδηγίες για τους προσφέροντες, ώστε να μπορέσουν
να συμμετάσχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού·
β) τα αποτελέσματα δημοσιεύονται με την επιφύλαξη της προστα
σίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, ενώ τα επιμέρους
αποτελέσματα κοινοποιούνται σε κάθε προσφέροντα.
4.
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η εθνική ρυθμιστική αρχή δύνα
ται να εγκρίνει τη διεξαγωγή άλλης διαφανούς και χωρίς διακρίσεις
διαδικασίας πλην του δημόσιου διαγωνισμού.
5.
Η διάρκεια της σύμβασης παροχής φυσικού αερίου για σκο
πούς εξισορρόπησης δεν υπερβαίνει το ένα έτος και η ημερομηνία
έναρξης καθορίζεται εντός περιόδου δώδεκα μηνών από τη σχετική
ανάληψη δεσμευτικής υποχρέωσης των συμβαλλόμενων μερών,
εκτός εάν επιτραπεί η παράταση της διάρκειας της υπηρεσίας εξι
σορρόπησης με απόφαση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.
6.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς επανεξετάζει τη
χρήση των υπηρεσιών εξισορρόπησής του σε ετήσια βάση, προκει
μένου να αξιολογήσει εάν τα διαθέσιμα βραχυπρόθεσμα τυποποι
ημένα προϊόντα ανταποκρίνονται καλύτερα στις επιχειρησιακές απαι
τήσεις του και κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα μείωσης της χρήσης
υπηρεσιών εξισορρόπησης για το επόμενο έτος.
7.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δημοσιεύει σε
ετήσια βάση τα στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες εξισορρόπησης
που χρησιμοποίησε και το σχετικό κόστος.
Άρθρο 9

27.3.2014

επιχειρησιακών ορίων του, απαιτούνται αλλαγές στη ροή του
φυσικού αερίου εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου
κατά τη διάρκεια της ημέρας παροχής αερίου. Ο διαχειριστής
του συστήματος μεταφοράς χρησιμοποιεί προϊόν συγκεκριμέ
νης χρονικής περιόδου μόνο όταν η επιλογή αυτή αναμένεται
να αποδειχθεί πιο οικονομική και αποτελεσματική από την
αγορά και την πώληση συνδυασμού προϊόντων τίτλων ή
προϊόντων συγκεκριμένης θέσης,
3) προϊόντα συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και θέσης όταν,
προκειμένου να διατηρηθεί το δίκτυο μεταφοράς εντός των
επιχειρησιακών ορίων του, απαιτούνται αλλαγές στη ροή του
φυσικού αερίου σε συγκεκριμένα σημεία εισόδου και/ή εξό
δου και εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου κατά τη
διάρκεια της ημέρας παροχής αερίου. Ο διαχειριστής του
συστήματος μεταφοράς χρησιμοποιεί προϊόν συγκεκριμένης
χρονικής περιόδου μόνο όταν η επιλογή αυτή αναμένεται
να αποδειχθεί πιο οικονομική και αποτελεσματική από την
αγορά και την πώληση συνδυασμού προϊόντων τίτλων ή
προϊόντων συγκεκριμένης θέσης·
γ) χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξισορρόπησης μόνο στην περίπτωση
που τα βραχυπρόθεσμα τυποποιημένα προϊόντα δεν πρόκειται
ή είναι απίθανο να συντελέσουν, βάσει της αξιολόγησης του
οικείου διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, στις απαραίτη
τες αλλαγές για τη διατήρηση του δικτύου μεταφοράς εντός των
επιχειρησιακών του ορίων.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς λαμβάνει υπόψη την
απόδοση κόστους εντός των αντίστοιχων ορίων της αξιολογικής
κατάταξης κατά τα στοιχεία α) έως γ).
2.
Όταν προβαίνει σε συναλλαγές βραχυπρόθεσμων τυποποι
ημένων προϊόντων, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς
δίνει προτεραιότητα στη χρήση ενδοημερήσιων προϊόντων σε
σχέση με τα προϊόντα της επόμενης ημέρας, εφόσον και στον
βαθμό που αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Αξιολογική κατάταξη
1.
Σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6 παρά
γραφος 4, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κατάλληλες
πράξεις εξισορρόπησης, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς:
α) δίνει προτεραιότητα στη χρήση των προϊόντων τίτλων, εφόσον
και στον βαθμό που αυτό κρίνεται σκόπιμο σε σύγκριση με
οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο βραχυπρόθεσμο τυποποιημένο
προϊόν·
β) χρησιμοποιεί τα άλλα βραχυπρόθεσμα τυποποιημένα προϊόντα
όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) προϊόντα συγκεκριμένης θέσης όταν, προκειμένου να διατη
ρηθεί το δίκτυο μεταφοράς εντός των επιχειρησιακών ορίων
του, απαιτούνται αλλαγές στη ροή του φυσικού αερίου σε
συγκεκριμένα σημεία εισόδου και/ή εξόδου και/ή για την
έναρξη από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια
της ημέρας παροχής αερίου,
2) προϊόντα συγκεκριμένης χρονικής περιόδου όταν,
προκειμένου να διατηρηθεί το δίκτυο μεταφοράς εντός των

3.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δύναται να ζητεί
την έγκριση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής για συναλλαγές εντός
παρακείμενης ζώνης εξισορρόπησης και να μεταφέρει αέριο προς
και από αυτή τη ζώνη εξισορρόπησης, ως εναλλακτική λύση στην
εμπορία προϊόντων τίτλων και/ή προϊόντων συγκεκριμένης θέσης
στην οικεία ζώνη (στις οικείες ζώνες) εξισορρόπησης. Κατά τη
λήψη της απόφασης σχετικά με τη χορήγηση της έγκρισης, η εθνική
ρυθμιστική αρχή δύναται να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για τη
βελτίωση της λειτουργίας της εγχώριας αγοράς. Οι ισχύοντες όροι
και προϋποθέσεις επανεξετάζονται σε ετήσια βάση από τον διαχειρι
στή του συστήματος μεταφοράς και την εθνική ρυθμιστική αρχή. Η
χρήση της εν λόγω πράξης εξισορρόπησης δεν περιορίζει την πρό
σβαση των χρηστών του δικτύου στη δυναμικότητα και τη χρήση
αυτής στο συγκεκριμένο σημείο διασύνδεσης.
4.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δημοσιεύει σε
ετήσια βάση τα στοιχεία σχετικά με το κόστος, τη συχνότητα και
την ποσότητα των πράξεων εξισορρόπησης που έχουν αναληφθεί
σύμφωνα με καθεμία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην
παράγραφο 1 και των πράξεων εξισορρόπησης που έχουν αναλη
φθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3.
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Άρθρο 10
Βάθρο εμπορίας
1.
Για τους σκοπούς της προμήθειας βραχυπρόθεσμων τυποποι
ημένων προϊόντων, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς
συναλλάσσεται σε βάθρο εμπορίας το οποίο πληροί όλα τα ακό
λουθα κριτήρια:
α) παρέχει επαρκή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας παρο
χής αερίου τόσο στους χρήστες του δικτύου για τις εμπορικές
τους συναλλαγές όσο και στους διαχειριστές των συστημάτων
μεταφοράς για την ανάληψη κατάλληλων πράξεων εξισορρόπη
σης μέσω της εμπορίας των σχετικών βραχυπρόθεσμων τυποποι
ημένων προϊόντων·

6.
Ο διαχειριστής του βάθρου εμπορίας επιτρέπει στους χρήστες
του δικτύου να συναλλάσσονται στο οικείο βάθρο εμπορίας μόνον
εάν δικαιούνται να προβαίνουν σε κοινοποιήσεις συναλλαγών.
7.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ενημερώνει χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον διαχειριστή του βάθρου εμπορίας
στην περίπτωση που χρήστης του δικτύου απολέσει το δικαίωμα να
προβαίνει σε κοινοποιήσεις συναλλαγών δυνάμει της ισχύουσας
συμβατικής ρύθμισης, με αποτέλεσμα την αναστολή του δικαιώμα
τος του χρήστη του δικτύου να προβαίνει σε συναλλαγές στο
βάθρο εμπορίας, με την επιφύλαξη των λοιπών έννομων μέσων
προστασίας τα οποία στη εν λόγω περίπτωση έχει ενδεχομένως
στη διάθεσή του ο διαχειριστής του βάθρου εμπορίας σύμφωνα
με τους κανόνες που ισχύουν για το βάθρο εμπορίας.

β) παρέχει διαφανή πρόσβαση χωρίς διακρίσεις·

Άρθρο 11

γ) παρέχει υπηρεσίες με βάση την ισότιμη μεταχείριση·
δ) διασφαλίζει την ανωνυμία της διαδικασίας μέχρι να ολοκληρω
θεί η συναλλαγή·
ε) παρέχει λεπτομερή επισκόπηση των τρεχουσών προσφορών σε
όλους τους συμμετέχοντες στη συναλλαγή·
στ) διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές κοινοποιούνται δεόντως
στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς.
2.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς επιδιώκει τη δια
σφάλιση της εκπλήρωσης των κριτηρίων που καθορίζονται στην
παράγραφο 1 από τουλάχιστον ένα βάθρο εμπορίας. Σε περίπτωση
αδυναμίας εκπλήρωσης αυτών των κριτηρίων από τουλάχιστον ένα
βάθρο εμπορίας, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς λαμ
βάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία βάθρου εξισορρόπη
σης ή κοινού βάθρου εξισορρόπησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
47.
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Κίνητρα
1.
Προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα στη βραχυπρόθεσμη
αγορά χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου, η εθνική ρυθμιστική
αρχή μπορεί να παρέχει κίνητρα στους διαχειριστές των συστημάτων
μεταφοράς για να αναλαμβάνουν αποτελεσματικές πράξεις εξισορ
ρόπησης ή για να μεγιστοποιούν την ανάληψη πράξεων εξισορρό
πησης μέσω της εμπορίας βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊ
όντων.
2.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δύναται να υπο
βάλει προς έγκριση στην εθνική ρυθμιστική αρχή μηχανισμό παρο
χής κινήτρων, ο οποίος συνάδει με τις γενικές αρχές που καθορίζο
νται στον παρόντα κανονισμό.
3.
Πριν από την υποβολή της πρότασης που αναφέρεται στην
παράγραφο 2, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δύναται
να διαβουλευτεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν δικής του πρω
τοβουλίας ή κατόπιν αιτήματος της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

3.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, ο διαχειριστής του
βάθρου εμπορίας θέτει στη διάθεση των συμμετεχόντων επαρκείς
πληροφορίες για την επιβεβαίωση της συναλλαγής.

4.

4.
Ο συμμετέχων στη συναλλαγή είναι υπεύθυνος για την υπο
βολή κοινοποίησης της συναλλαγής στον διαχειριστή του συστήμα
τος μεταφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, εκτός εάν το καθήκον
αυτό έχει ανατεθεί στον διαχειριστή του βάθρου εμπορίας ή σε
τρίτο μέρος σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το βάθρο
εμπορίας.

α) βασίζεται στις επιδόσεις του διαχειριστή του συστήματος μετα
φοράς μέσω καταβολής ποσών με ανώτατο όριο στον εν λόγω
διαχειριστή για την αύξηση των επιδόσεών του και μέσω κατα
βολής ποσών με ανώτατο όριο από τον εν λόγω διαχειριστή για
υστέρηση των επιδόσεών του, τα οποία υπολογίζονται με βάση
προκαθορισμένους στόχους επιδόσεων, στους οποίους περιλαμ
βάνονται, μεταξύ άλλων, στόχοι σχετικά με το κόστος·

5.

Ο διαχειριστής του βάθρου εμπορίας:

α) δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την εξέλιξη της
οριακής τιμής αγοράς και της οριακής τιμής πώλησης έπειτα
από κάθε συναλλαγή ή
β) παρέχει στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς πληροφο
ρίες στην περίπτωση που ο εν λόγω διαχειριστής του συστήμα
τος μεταφοράς επιλέγει να δημοσιεύσει την εξέλιξη της οριακής
τιμής αγοράς και της οριακής τιμής πώλησης. Ο διαχειριστής
του συστήματος μεταφοράς δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Όταν στην ίδια ζώνη εξισορρόπησης υπάρχουν περισσότεροι του
ενός διαχειριστές βάθρου εμπορίας, εφαρμόζεται το στοιχείο β).

Ο μηχανισμός παροχής κινήτρων:

β) λαμβάνει υπόψη τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο διαχειρι
στής του συστήματος μεταφοράς για τον έλεγχο των επιδόσεων·
γ) μεριμνά ώστε η εφαρμογή του να αντανακλά επακριβώς την
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών·
δ) προσαρμόζεται στην κατάσταση της ανάπτυξης της οικείας αγο
ράς φυσικού αερίου, στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί·
ε) υπόκειται σε τακτική επανεξέταση από την εθνική ρυθμιστική
αρχή, σε στενή συνεργασία με τον διαχειριστή του συστήματος
μεταφοράς, προκειμένου να εκτιμηθεί σε ποιες περιπτώσεις και
σε ποιο βαθμό απαιτούνται ενδεχόμενες αλλαγές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 14

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαδικασία δήλωσης δυναμικότητας στα σημεία διασύνδεσης

Άρθρο 12

1.
Ο χρήστης του δικτύου δικαιούται να υποβάλει στον διαχει
ριστή του συστήματος μεταφοράς δήλωση δυναμικότητας για την
ημέρα παροχής αερίου Η το αργότερο μέχρι την προθεσμία υπο
βολής της την ημέρα παροχής αερίου Η – 1. Η προθεσμία υποβο
λής της δήλωσης λήγει στις 13:00 ώρα UTC (χειμερινή ώρα) ή στις
12:00 ώρα UTC (θερινή ώρα) την ημέρα παροχής αερίου Η – 1.

Γενικές διατάξεις
1.
Η ποσότητα του φυσικού αερίου που καθορίζεται στη
δήλωση και την επαναδήλωση δυναμικότητας εκφράζεται είτε σε
kWh/ημέρα για τις ημερήσιες δηλώσεις και επαναδηλώσεις είτε
σε kWh/ώρα για τις ωριαίες δηλώσεις και επαναδηλώσεις.
2.
O διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δύναται να απαι
τεί από τους χρήστες του δικτύου την παροχή επιπλέον στοιχείων
σχετικά με τις δηλώσεις και τις επαναδηλώσεις δυναμικότητας, επι
πλέον των απαιτήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό,
όπως, μεταξύ άλλων, ακριβή, επικαιροποιημένη και επαρκώς λεπτο
μερή πρόβλεψη των αναμενόμενων εισροών και απολήψεων, σύμ
φωνα με τη (τις) συγκεκριμένη(-ες) ανάγκη(-ες) του διαχειριστή του
συστήματος μεταφοράς.
3.
Τα άρθρα 13 έως 16 σχετικά με τη δήλωση και την επανα
δήλωση για αποδεσμοποιημένα προϊόντα δυναμικότητας εφαρμόζο
νται τηρουμένων των αναλογιών σε μεμονωμένες δηλώσεις και επα
ναδηλώσεις για δέσμες προϊόντων. Οι διαχειριστές των συστημάτων
μεταφοράς συνεργάζονται για την εφαρμογή των κανόνων σχετικά
με τις δηλώσεις και τις επαναδηλώσεις για δέσμες προϊόντων δυνα
μικότητας στα σημεία διασύνδεσης.
4.
Το άρθρο 15 παράγραφος 3 και το άρθρο 17 παράγραφος 1
εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη της τήρησης του κανόνα για την
ελάχιστη διάρκεια των διακοπών που προβλέπεται στο άρθρο 22
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013.
Άρθρο 13
Πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις και τις επαναδηλώσεις
δυναμικότητας στα σημεία διασύνδεσης
Οι δηλώσεις και επαναδηλώσεις δυναμικότητας που παρέχουν οι
χρήστες του δικτύου στους διαχειριστές των συστημάτων μεταφο
ράς σχετικά με τα σημεία διασύνδεσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον
τα εξής στοιχεία:
1) τον προσδιορισμό του σημείου διασύνδεσης·
2) την κατεύθυνση της ροής του φυσικού αερίου·
3) την ταυτοποίηση του χρήστη του δικτύου και, κατά περίπτωση,
τον προσδιορισμό του χαρτοφυλακίου εξισορρόπησής του·
4) την ταυτοποίηση του ομολόγου του χρήστη του δικτύου και,
κατά περίπτωση, τον προσδιορισμό του οικείου χαρτοφυλακίου
εξισορρόπησης·
5) την ώρα έναρξης και λήξης της ροής του φυσικού αερίου για
την οποία υποβάλλεται δήλωση ή επαναδήλωση·
6) την ημέρα παροχής αερίου Η·
7) την ποσότητα του φυσικού αερίου που ζητήθηκε να μεταφερθεί.

2.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς λαμβάνει υπόψη
την τελευταία δήλωση που έλαβε από τον χρήστη του δικτύου πριν
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
3.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ενημερώνει τους
αντίστοιχους χρήστες του δικτύου σχετικά με τις επιβεβαιωμένες
ποσότητες το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας επιβεβαίωσης
την ημέρα παροχής αερίου Η – 1. Η προθεσμία επιβεβαίωσης λήγει
στις 15:00 ώρα UTC (χειμερινή ώρα) ή στις 14:00 ώρα UTC
(θερινή ώρα) την ημέρα παροχής αερίου Η – 1.
4.
Οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς εκατέρωθεν του
σημείου διασύνδεσης δύνανται να συμφωνήσουν να προσφέρουν
διαδικασία προκαταρκτικής δήλωσης, κατά την οποία:
α) οι χρήστες του δικτύου δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώ
σεις δυναμικότητας·
β) οι χρήστες του δικτύου δύνανται να υποβάλουν στον διαχειριστή
του συστήματος μεταφοράς τις δηλώσεις δυναμικότητας και την
ημέρα παροχής αερίου Η το αργότερο στις 12:00 ώρα UTC
(χειμερινή ώρα) ή στις 11:00 ώρα UTC (θερινή ώρα) την ημέρα
παροχής αερίου Η – 1·
γ) ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς ενημερώνει τους
αντίστοιχους χρήστες του δικτύου σχετικά με τις επεξεργασθεί
σες ποσότητες το αργότερο στις 12:30 ώρα UTC (χειμερινή
ώρα) ή στις 11:30 ώρα UTC (θερινή ώρα) την ημέρα παροχής
αερίου Η – 1.
5.
Εάν δεν αποσταλεί έγκυρη δήλωση δυναμικότητας από τον
χρήστη του δικτύου εντός της σχετικής προθεσμίας, οι αντίστοιχοι
διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς εφαρμόζουν τον κανόνα
προκαθορισμένης δήλωσης, την οποία έχουν εγκρίνει από κοινού. Ο
κανόνας προκαθορισμένης δήλωσης που ισχύει σε σημείο διασύν
δεσης γνωστοποιείται στους χρήστες του δικτύου των φορέων εκμε
τάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς.
Άρθρο 15
Διαδικασία επαναδήλωσης δυναμικότητας στα σημεία
διασύνδεσης
1.
Ο χρήστης του δικτύου δικαιούται να υποβάλλει επαναδηλώ
σεις δυναμικότητας εντός της περιόδου επαναδήλωσης, η οποία
ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας επιβεβαίωσης και
λήγει το νωρίτερο τρεις ώρες πριν από το τέλος της ημέρας παρο
χής αερίου Η. Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς προβαίνει
στην έναρξη διαδικασίας επαναδήλωσης δυναμικότητας στην αρχή
κάθε ώρας κατά τη διάρκεια της περιόδου επαναδήλωσης.
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2.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς λαμβάνει υπόψη
την τελευταία επαναδήλωση που έλαβε από τον χρήστη του δικτύου
στα πλαίσια της διαδικασίας επαναδήλωσης πριν από την έναρξη
της διαδικασίας επαναδήλωσης.
3.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς αποστέλλει στους
αντίστοιχους χρήστες του δικτύου μήνυμα σχετικά με τις επιβεβαι
ωμένες ποσότητες εντός δύο ωρών από την έναρξη κάθε διαδικασίας
επαναδήλωσης. Η έναρξη της πραγματικής αλλαγής της ροής του
φυσικού αερίου γίνεται δύο ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας
επαναδήλωσης, εκτός εάν:
α) ο χρήστης του δικτύου ζητήσει την καθυστέρηση της πραγμα
τοποίησης της αλλαγής, ή εάν
β) ο διαχειριστής επιτρέψει την πραγματοποίηση της αλλαγής νωρί
τερα.
4.
Θεωρείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη ροή του φυσικού
αερίου πραγματοποιείται στην αρχή κάθε ώρας.
Άρθρο 16
Ειδικές διατάξεις για τα σημεία διασύνδεσης
1.
Στην περίπτωση συνύπαρξης ημερήσιων και ωριαίων δηλώ
σεων και επαναδηλώσεων δυναμικότητας σε ένα σημείο διασύνδε
σης, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή οι εθνικές ρυθμιστι
κές αρχές (κατά περίπτωση) δύνανται να διαβουλεύονται με τα
ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να προσδιορίσουν εάν θα πρέπει
να υποβληθούν εναρμονισμένες δηλώσεις και επαναδηλώσεις εκατέ
ρωθεν του συγκεκριμένου σημείου διασύνδεσης. Κατά τη διαβού
λευση λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον τα εξής:
α) ο οικονομικός αντίκτυπος στους διαχειριστές των συστημάτων
μεταφοράς και τους χρήστες του δικτύου·
β) ο αντίκτυπος στο διασυνοριακό εμπόριο·
γ) ο αντίκτυπος στο ημερήσιο καθεστώς εξισορρόπησης στο(-α)
σημείο(-α) εξισορρόπησης.
2.
Μετά την εν λόγω διαβούλευση, οι ενδεχόμενες προτεινόμενες
αλλαγές εγκρίνονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Αμέσως
μετά την έγκριση των προτεινόμενων αλλαγών, οι διαχειριστές των
συστημάτων μεταφοράς τροποποιούν αναλόγως τις ισχύουσες συμ
φωνίες διασύνδεσης, καθώς επίσης και τις συμβάσεις μεταφοράς ή
άλλες νομικά δεσμευτικές συμφωνίες και δημοσιεύουν τις αλλαγές
αυτές.
Άρθρο 17
Απόρριψη δηλώσεων και επαναδηλώσεων δυναμικότητας ή
τροποποίηση της ζητούμενης ποσότητας αερίου στα σημεία
διασύνδεσης
1.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δύναται να απορ
ρίψει:
α) δήλωση ή επαναδήλωση δυναμικότητας το αργότερο δύο ώρες
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ή την
έναρξη της διαδικασίας επαναδήλωσης, στις εξής περιπτώσεις:
i) δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με το περιε
χόμενο·
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ii) υποβλήθηκε από φορέα πλην χρήστη του δικτύου·
iii) η αποδοχή των ημερήσιων δηλώσεων ή επαναδηλώσεων θα
συντελούσε σε αρνητικό ρυθμό ροής δηλώσεων·
iv) υπερβαίνει τη δυναμικότητα που έχει κατανεμηθεί στον χρή
στη του δικτύου·
β) επαναδήλωση δυναμικότητας το αργότερο δύο ώρες μετά την
έναρξη της διαδικασίας επαναδήλωσης, στις εξής επιπλέον περι
πτώσεις:
i) υπερβαίνει τη δυναμικότητα που έχει κατανεμηθεί στον χρή
στη του δικτύου για τις υπόλοιπες ώρες, εκτός εάν η εν λόγω
επαναδήλωση υποβάλλεται στα πλαίσια αιτήματος διακοπτό
μενης δυναμικότητας, στην περίπτωση που ο διαχειριστής
του συστήματος μεταφοράς προσφέρει τη δυνατότητα αυτή·
ii) η αποδοχή των ωριαίων επαναδηλώσεων συντελεί σε αναμε
νόμενη αλλαγή στη ροή του φυσικού αερίου πριν από το
τέλος της διαδικασίας επαναδήλωσης.
2.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δεν απορρίπτει τη
δήλωση και επαναδήλωση δυναμικότητας του χρήστη του δικτύου
απλώς και μόνο διότι οι σκοπούμενες εισροές του δεν ισούνται με
τις σκοπούμενες απολήψεις.
3.
Σε περίπτωση απόρριψης επαναδήλωσης δυναμικότητας, ο
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς χρησιμοποιεί την τυχόν
τελευταία επιβεβαιωμένη ποσότητα του χρήστη του δικτύου.
4.
Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που
ισχύουν για τη διακοπτόμενη δυναμικότητα και για τη δυναμικό
τητα που υπόκειται στους κανόνες για τη διαχείριση της συμφόρη
σης, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς επιτρέπεται, καταρ
χήν, να τροποποιεί την ποσότητα φυσικού αερίου που ζητείται στα
πλαίσια δήλωσης και επαναδήλωσης δυναμικότητας μόνο σε εξαι
ρετικές περιπτώσεις και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κατά τις
οποίες διαπιστώνεται προφανής κίνδυνος για την ασφάλεια και τη
σταθερότητα του συστήματος. Κάθε διαχειριστής συστήματος μετα
φοράς γνωστοποιεί στην εθνική ρυθμιστική αρχή οποιοδήποτε
τέτοιο μέτρο που έλαβε.
Άρθρο 18
Διαδικασία δήλωσης και επαναδήλωσης δυναμικότητας σε
σημεία διαφορετικά από τα σημεία διασύνδεσης
1.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή καθορίζει, εφόσον δεν έχει ήδη
καθοριστεί ύστερα από διαβούλευση με τον διαχειριστή του συστή
ματος μεταφοράς, σε ποια σημεία διαφορετικά από τα σημεία δια
σύνδεσης απαιτούνται δηλώσεις και επαναδηλώσεις δυναμικότητας.
2.
Στις περιπτώσεις που απαιτούνται δηλώσεις και επαναδηλώ
σεις δυναμικότητας σε σημεία διαφορετικά από τα σημεία διασύν
δεσης εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:
α) οι χρήστες του δικτύου δικαιούνται να υποβάλουν επαναδηλώ
σεις δυναμικότητας για την ημέρα παροχής αερίου·
β) ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς επιβεβαιώνει ή απορρίπτει
τις υποβληθείσες δηλώσεις και επαναδηλώσεις δυναμικότητας
λαμβάνοντας υπόψη τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται
στο άρθρο 17.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
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β) οποιαδήποτε άλλης ρύθμισης με την οποία οι χρήστες του
δικτύου παρέχουν φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του
αερίου σε είδος, για να καλυφθεί:·

Άρθρο 19
Γενικές διατάξεις
1.
Οι χρήστες του δικτύου υποχρεούνται να καταβάλουν ή
δικαιούνται να εισπράξουν (κατά περίπτωση) ημερήσια τέλη διατα
ραχής της ισορροπίας σε σχέση με την ημερήσια ποσότητα διατα
ραχής ισορροπίας που σημειώνεται για κάθε ημέρα παροχής αερίου.
2.
Τα ημερήσια τέλη διαταραχής της ισορροπίας προσδιορίζο
νται ξεχωριστά στα τιμολόγια που αποστέλλει ο διαχειριστής του
συστήματος μεταφοράς στους χρήστες του δικτύου.
3.
Το ημερήσιο τέλος διαταραχής της ισορροπίας αντικατοπτρί
ζει το κόστος και λαμβάνει υπόψη τις τιμές που αφορούν τις
ενδεχόμενες πράξεις εξισορρόπησης του διαχειριστή του συστήμα
τος μεταφοράς και τη μικρή προσαρμογή που αναφέρεται στο
άρθρο 22 παράγραφος 6.
Άρθρο 20
Μεθοδολογία υπολογισμού του ημερήσιου τέλους διαταραχής
ισορροπίας
1.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς υποβάλλει προς
έγκριση στην εθνική ρυθμιστική αρχή τη μεθοδολογία υπολογισμού
του ημερήσιου τέλους διαταραχής της ισορροπίας που πρέπει να
εφαρμόζεται στη οικεία· ζώνη εξισορρόπησης.
2.
Μετά την έγκρισή της, η μεθοδολογία υπολογισμού του ημε
ρήσιου τέλους διαταραχής της ισορροπίας δημοσιεύεται στον σχε
τικό ιστότοπο. Κάθε επικαιροποίησή της δημοσιεύεται εγκαίρως.
3.
Η μεθοδολογία υπολογισμού του ημερήσιου τέλους διαταρα
χής ισορροπίας προσδιορίζει:
α) τον τρόπο υπολογισμού της ημερήσιας ποσότητας διαταραχής
ισορροπίας που αναφέρεται στο άρθρο 21·
β) τον υπολογισμό της εφαρμοστέας τιμής που αναφέρεται στο
άρθρο 22·

i) το αέριο το οποίο δεν καταγράφεται ως αποληφθέν από το
σύστημα, όπως είναι οι απώλειες, τα σφάλματα μέτρησης
και/ή
ii) το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται από τον διαχειριστή
του συστήματος μεταφοράς για τη λειτουργία του συστήμα
τος.
3.
Όταν το άθροισμα των εισροών χρήστη του δικτύου για την
ημέρα παροχής αερίου ισούται με το άθροισμα των απολήψεών του
για τη συγκεκριμένη ημέρα, θεωρείται ότι ο χρήστης του δικτύου
έχει επιτύχει την εξισορρόπηση για τη συγκεκριμένη ημέρα παροχής
αερίου.
4.
Όταν το άθροισμα των εισροών χρήστη του δικτύου για την
ημέρα παροχής αερίου δεν ισούται με το άθροισμα των απολήψεών
του για τη συγκεκριμένη ημέρα, θεωρείται ότι ο χρήστης του
δικτύου δεν έχει επιτύχει την εξισορρόπηση για τη συγκεκριμένη
ημέρα παροχής αερίου και οφείλει να καταβάλει ημερήσια τέλη
διαταραχής της ισορροπίας σύμφωνα με το άρθρο 23.
5.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς γνωστοποιεί στον
χρήστη του δικτύου τις αρχικές και τις τελικές ημερήσιες ποσότητες
διαταραχής ισορροπίας σύμφωνα με το άρθρο 37.
6.
Το ημερήσιο τέλος διαταραχής ισορροπίας βασίζεται στην
τελική ημερήσια ποσότητα διαταραχής ισορροπίας.
Άρθρο 22
Εφαρμοστέα τιμή
1.
Η τιμή που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του ημερήσιου
τέλους διαταραχής ισορροπίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23
προσδιορίζεται ως εξής:
α) οριακή τιμή πώλησης, στην περίπτωση που η ημερήσια ποσότητα
διαταραχής ισορροπίας είναι θετική (δηλαδή οι εισροές του
χρήστη του δικτύου για τη συγκεκριμένη ημέρα παροχής αερίου
υπερβαίνουν τις απολήψεις του για τη συγκεκριμένη ημέρα), ή

γ) κάθε άλλη απαραίτητη παράμετρο.
Άρθρο 21
Υπολογισμός ημερήσιας ποσότητας διαταραχής ισορροπίας
1.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς υπολογίζει την
ημερήσια ποσότητα διαταραχής ισορροπίας για το χαρτοφυλάκιο
εξισορρόπησης κάθε χρήστη του δικτύου και για κάθε ημέρα παρο
χής αερίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
ημερήσια ποσότητα διαταραχής ισορροπίας = εισροές – απολήψεις

β) οριακή τιμή αγοράς, στην περίπτωση που η ημερήσια ποσότητα
διαταραχής ισορροπίας είναι αρνητική (δηλαδή οι απολήψεις
του χρήστη του δικτύου για τη συγκεκριμένη ημέρα παροχής
αερίου υπερβαίνουν τις εισροές του για τη συγκεκριμένη ημέρα).
2.
Για κάθε ημέρα παροχής αερίου υπολογίζεται η οριακή τιμή
πώλησης και η οριακή τιμή αγοράς σύμφωνα με τα εξής:
α) η οριακή τιμή πώλησης είναι η χαμηλότερη μεταξύ:

2.
Η ημερήσια ποσότητα διαταραχής ισορροπίας προσαρμόζεται
αναλόγως στις περιπτώσεις:

i) της χαμηλότερης τιμής οποιασδήποτε πώλησης προϊόντων
τίτλων στην οποία συμμετέχει ο διαχειριστής του συστήματος
μεταφοράς για την ημέρα παροχής αερίου ή

α) παρεχόμενης υπηρεσίας ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον
αγωγό και/ή

ii) της σταθμισμένης μέσης τιμής του αερίου για τη συγκεκρι
μένη ημέρα παροχής αερίου μείον μικρή προσαρμογή.
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β) η οριακή τιμή αγοράς είναι η υψηλότερη μεταξύ:
i) της υψηλότερης τιμής οποιασδήποτε αγοράς προϊόντων τίτ
λων στην οποία συμμετέχει ο διαχειριστής του συστήματος
μεταφοράς για την ημέρα παροχής αερίου ή
ii) της σταθμισμένης μέσης τιμής του αερίου για τη συγκεκρι
μένη ημέρα παροχής αερίου συν μικρή προσαρμογή.
3.
Για τον καθορισμό της οριακής τιμής πώλησης, της οριακής
τιμής αγοράς και της σταθμισμένης μέσης τιμής, οι σχετικές συναλ
λαγές πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένα από τον διαχειριστή
συστημάτων μεταφοράς βάθρα εμπορίας, τα οποία έχουν εγκριθεί
από την εθνική ρυθμιστική αρχή. Η σταθμισμένη μέση τιμή αποτελεί
τη σταθμισμένη μέση τιμή ενέργειας για συναλλαγές προϊόντων
τίτλων που πραγματοποιούνται στο πλασματικό σημείο εμπορίας
για μια ημέρα παροχής αερίου.
4.
Ορίζεται γενικός κανόνας στην περίπτωση που ο προσδιορι
σμός της οριακής τιμής πώλησης και/ή της οριακής τιμής αγοράς
δεν είναι δυνατός βάσει της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β).
5.
Με την επιφύλαξη της έγκρισης από την εθνική ρυθμιστική
αρχή, μπορεί να ληφθεί υπόψη η τιμή των προϊόντων συγκεκριμένης
θέσης για τον καθορισμό της οριακής τιμής πώλησης, της οριακής
τιμής αγοράς και της σταθμισμένης μέσης τιμής, όταν προτείνεται
από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς σε συνδυασμό με
την αντίστοιχη συνεκτίμηση της έκτασης της χρήσης των εν λόγω
προϊόντων από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς.
6.

Η μικρή προσαρμογή:

α) παρέχει κίνητρα στους χρήστες του δικτύου για την εξισορρό
πηση των εισροών και των απολήψεών τους·
β) σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με τρόπο που δεν συνεπάγεται
διακρίσεις, ώστε:
i) να μην αποτρέπει την είσοδο στην αγορά,
ii) να μην παρεμποδίζει την ανάπτυξη ανταγωνιστικών αγορών·
γ) να μην επηρεάζει αρνητικά το διασυνοριακό εμπόριο·
δ) να μην συντελεί σε υπερβολική οικονομική έκθεση των χρηστών
του δικτύου στα ημερήσια τέλη διαταραχής ισορροπίας.
7.
Η τιμή της μικρής προσαρμογής ενδέχεται να είναι διαφορε
τική για τον καθορισμό της οριακής τιμής αγοράς και της οριακής
τιμής πώλησης. Οι τιμές της μικρής προσαρμογής δεν υπερβαίνουν
το δέκα τοις εκατό της σταθμισμένης μέσης τιμής, εκτός εάν ο
οικείος διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς μπορεί να παρά
σχει σχετική αιτιολόγηση στην εθνική ρυθμιστική αρχή και να επι
τύχει την έγκρισή της σύμφωνα με το άρθρο 20.
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2.
Τα ημερήσια τέλη διαταραχής της ισορροπίας επιβάλλονται
στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν η ημερήσια ποσότητα διαταραχής ισορροπίας χρήστη του
δικτύου για την ημέρα παροχής αερίου είναι θετική, τότε θεω
ρείται ότι ο εν λόγω χρήστης του δικτύου έχει πωλήσει φυσικό
αέριο στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς σε ποσότητα
ισοδύναμη με την ημερήσια ποσότητα διαταραχής της ισορρο
πίας και, ως εκ τούτου, δικαιούται να λάβει από τον διαχειριστή
του συστήματος μεταφοράς πίστωση για τα ημερήσια τέλη δια
ταραχής της ισορροπίας και
β) εάν η ημερήσια ποσότητα διαταραχής ισορροπίας χρήστη του
δικτύου για ημέρα παροχής αερίου είναι αρνητική, τότε θεωρεί
ται ότι ο εν λόγω χρήστης του δικτύου έχει αγοράσει φυσικό
αέριο από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς σε ποσό
τητα ισοδύναμη με την ημερήσια ποσότητα διαταραχής της
ισορροπίας και, ως εκ τούτου, υποχρεούται να καταβάλει στον
διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ημερήσια τέλη διαταρα
χής της ισορροπίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 24
Γενικές διατάξεις
1.
Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δικαιούται να επιβάλει
ενδοημερήσιες υποχρεώσεις μόνο για να παρέχει κίνητρα στους
χρήστες του δικτύου να διαχειριστούν την ενδοημερήσια θέση
τους, με στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας του συστήματος
του δικτύου μεταφοράς του και την ελαχιστοποίηση της ανάγκης να
αναλάβει πράξεις εξισορρόπησης.
2.
Όταν ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς υποχρεούται να
ενημερώνει τους χρήστες του δικτύου ώστε να έχουν τη δυνατότητα
να διαχειριστούν τη συναφή με τις ενδοημερήσιες θέσεις έκθεσή
τους, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε τακτική βάση. Κατά
περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται κατόπιν αιτήματος
που υποβάλλει άπαξ κάθε χρήστης του δικτύου.
Άρθρο 25
Είδη ενδοημερήσιων υποχρεώσεων
Υπάρχουν τρεις τύποι ενδοημερήσιων υποχρεώσεων, καθένας από
τους οποίους παρέχει κίνητρα στους χρήστες του δικτύου για
συγκεκριμένο στόχο, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο:
1) Η ενδοημερήσια υποχρέωση για το σύνολο του συστήματος:
σχεδιάζεται για να παρέχει κίνητρα στους χρήστες του δικτύου
με στόχο τη διατήρηση του δικτύου μεταφοράς εντός των επι
χειρησιακών του ορίων και καθορίζει:

Άρθρο 23
Ημερήσιο τέλος διαταραχής της ισορροπίας
1.
Για τον υπολογισμό των ημερήσιων τελών για κάθε χρήστη
του δικτύου, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς πολλαπλα
σιάζει την ημερήσια ποσότητα διαταραχής της ισορροπίας του χρή
στη του δικτύου με την εφαρμοστέα τιμή, η οποία καθορίζεται
δυνάμει του άρθρου 22.

α) τα επιχειρησιακά όρια του δικτύου μεταφοράς εντός των
οποίων πρέπει να παραμείνει·
β) τις πράξεις που μπορούν να αναλάβουν οι χρήστες του
δικτύου για να διατηρήσουν το δίκτυο μεταφοράς εντός
των επιχειρησιακών ορίων·
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γ) τις επακόλουθες πράξεις εξισορρόπησης του διαχειριστή του
συστήματος μεταφοράς χάρη οι οποίες καθιστούν δυνατή την
προσέγγιση και την επίτευξη των επιχειρησιακών ορίων του
δικτύου μεταφοράς·
δ) την απόδοση του κόστους και/ή των εσόδων στους χρήστες
του δικτύου και/ή τις συνέπειες στην ενδοημερήσια θέση των
εν λόγω χρηστών του δικτύου που προκύπτουν από τις
πράξεις εξισορρόπησης που αναλαμβάνει ο διαχειριστής
του συστήματος μεταφοράς·
ε) τη σχετική επιβάρυνση, η οποία βασίζεται στη μεμονωμένη
ενδοημερήσια θέση του χρήστη του δικτύου.
2) Η ενδοημερήσια υποχρέωση για το χαρτοφυλάκιο εξισορρόπη
σης:
σχεδιάζεται για να παρέχει κίνητρα στους χρήστες του δικτύου
με στόχο τη διατήρηση της μεμονωμένης θέσης τους κατά τη
διάρκεια της ημέρας παροχής αερίου εντός προκαθορισμένου
πλαισίου και καθορίζει:
α) το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να παραμείνει κάθε χαρτοφυλά
κιο εξισορρόπησης·
β) τον τρόπο καθορισμού του ως άνω πλαισίου·
γ) τις επιπτώσεις για τους χρήστες του δικτύου που δεν τηρούν
το προκαθορισμένο πλαίσιο και, κατά περίπτωση, λεπτομέ
ρειες σχετικά με τον υπολογισμό της αντίστοιχης επιβάρυν
σης·
δ) τη σχετική επιβάρυνση, η οποία βασίζεται στη μεμονωμένη
ενδοημερήσια θέση του χρήστη του δικτύου.
3) Η ενδοημερήσια υποχρέωση για το σημείο εισόδου-εξόδου:
σχεδιάζεται για να παρέχει κίνητρα στους χρήστες του δικτύου
με στόχο τον περιορισμό της ροής του φυσικού αερίου ή της
μεταβολής της ροής του φυσικού αερίου υπό ορισμένες προϋ
ποθέσεις στα σημεία εισόδου-εξόδου και καθορίζει:
α) τα όρια της ροής του φυσικού αερίου και/ή της μεταβολής
της ροής·
β) τα σημεία εισόδου και/ή εξόδου ή τις ομάδες σημείων εισό
δου και/ή εξόδου, όπου εφαρμόζονται οι εν λόγω περιορι
σμοί·
γ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ισχύουν οι εν λόγω περιορι
σμοί·
δ) τις συνέπειες της μη τήρησης των εν λόγω ορίων.
Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει επιπλέον τυχόν άλλων συμφωνιών με
τελικούς πελάτες, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικούς
τοπικούς περιορισμούς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με
την πραγματική ροή του φυσικού αερίου.
Άρθρο 26
Απαιτήσεις ενδοημερήσιων υποχρεώσεων
1.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δύναται να προ
τείνει στην εθνική ρυθμιστική αρχή ενδοημερήσια υποχρέωση ή
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τροποποίησή της. Η πρόταση επιτρέπεται να συνδυάζει τα χαρα
κτηριστικά των διαφόρων τύπων που περιγράφονται στο άρθρο 25,
υπό τον όρο ότι πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο
2. Το δικαίωμα του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς να
υποβάλλει προτάσεις δεν θίγει το δικαίωμα της εθνικής ρυθμιστικής
αρχής να λαμβάνει αποφάσεις με δική της πρωτοβουλία.
2.
Όλες οι ενδοημερήσιες υποχρεώσεις πληρούν τα ακόλουθα
κριτήρια:
α) η ενδοημερήσια υποχρέωση και η ενδεχόμενη σχετική ενδοημε
ρήσια επιβάρυνση δεν δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια για
το διασυνοριακό εμπόριο και τους νεοεισερχόμενους στην
αγορά χρήστες του δικτύου·
β) η ενδοημερήσια υποχρέωση εφαρμόζεται μόνο εφόσον παρέχε
ται στους χρήστες του δικτύου επαρκής πληροφόρηση πριν από
την ενδεχόμενη εφαρμογή ενδοημερήσιας επιβάρυνσης σχετικά
με τις εισροές και/ή τις απολήψεις τους και εφόσον διαθέτουν
εύλογα μέσα να αντιδράσουν ώστε να διαχειριστούν την έκθεσή
τους·
γ) το βασικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι χρήστες του
δικτύου σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την
εξισορρόπηση σχετίζεται με τη θέση τους στο τέλος της ημέρας
παροχής αερίου·
δ) στο μέτρο του δυνατού, οι ενδοημερήσιες επιβαρύνσεις αντικα
τοπτρίζουν το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο διαχειριστής
του συστήματος μεταφοράς για την ανάληψη τυχόν σχετικών
πράξεων εξισορρόπησης·
ε) η ενδοημερήσια υποχρέωση δεν έχει ως αποτέλεσμα την οικο
νομικά μηδενική θέση των χρηστών του δικτύου κατά τη διάρ
κεια της ημέρας παροχής αερίου·
στ) τα οφέλη της καθιέρωσης ενδοημερήσιας υποχρέωσης για την
οικονομική και αποδοτική εκμετάλλευση δικτύου μεταφοράς
αντισταθμίζουν ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις, συμπεριλαμ
βανομένης της ρευστότητας των συναλλαγών στο πλασματικό
σημείο εμπορίας.
3.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δύναται να προ
τείνει διαφορετικές ενδοημερήσιες υποχρεώσεις για διαφορετικές
κατηγορίες σημείων εισόδου ή εξόδου, με στόχο την παροχή καλύ
τερων κινήτρων σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών του δικτύου
και την αποφυγή των διασταυρούμενων επιδοτήσεων. Το δικαίωμα
του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς να υποβάλλει προτά
σεις δεν θίγει το δικαίωμα της εθνικής ρυθμιστικής αρχής να λαμ
βάνει αποφάσεις με δική της πρωτοβουλία.
4.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς διαβουλεύεται με
τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ρυθμι
στικών αρχών, των θιγόμενων διαχειριστών συστημάτων διανομής
και των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς σε παρακείμενες
ζώνες εξισορρόπησης, σχετικά με οποιαδήποτε ενδοημερήσια υπο
χρέωση που προτίθεται να επιβάλει, καθώς και για τη μεθοδολογία
και τις υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για να συναχθεί το συμπέ
ρασμα ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στην
παράγραφο 2.
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5.
Μετά τη διαδικασία της διαβούλευσης, ο διαχειριστής του
συστήματος μεταφοράς καταρτίζει έγγραφο συστάσεων, όπου περι
λαμβάνεται η οριστική πρόταση και αναλύονται τα εξής:
α) η αναγκαιότητα της ενδοημερήσιας υποχρέωσης, λαμβανομένων
υπόψη των χαρακτηριστικών του δικτύου μεταφοράς και της
ευελιξίας που διαθέτει ο διαχειριστής του συστήματος μεταφο
ράς μέσω της αγοράς και της πώλησης των βραχυπρόθεσμων
τυποποιημένων προϊόντων ή της χρήσης υπηρεσιών εξισορρό
πησης σύμφωνα με το κεφάλαιο III·
β) οι πληροφορίες που διατίθενται για να είναι σε θέση οι χρήστες
του δικτύου να διαχειρίζονται εγκαίρως τις ενδοημερήσιες
θέσεις τους·
γ) ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος στους χρήστες του
δικτύου·
δ) ο αντίκτυπος στους νεοεισερχόμενους στην οικεία αγορά χρή
στες του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδικαιολόγητων
αρνητικών επιπτώσεων·
ε) ο αντίκτυπος στο διασυνοριακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου
του πιθανού αντίκτυπου στην εξισορρόπηση σε παρακείμενες
ζώνες εξισορρόπησης.
στ) ο αντίκτυπος στη βραχυπρόθεσμη αγορά χονδρικής πώλησης
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της ρευστότητάς της·
ζ) το ότι η ενδοημερήσια υποχρέωση δεν δημιουργεί διακρίσεις.
6.
Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς υποβάλλει το έγγραφο
συστάσεων στην εθνική ρυθμιστική αρχή για την έγκριση της πρό
τασης που περιλαμβάνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε
ται στο άρθρο 27. Παράλληλα, ο διαχειριστής του συστήματος
μεταφοράς δημοσιεύει το εν λόγω έγγραφο συστάσεων, τηρουμένων
τυχόν υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας από τις οποίες ενδέχεται να
δεσμεύεται, και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου προς ενημέρωση.
Άρθρο 27
Διαδικασία λήψης αποφάσεων της εθνικής ρυθμιστικής αρχής
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έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο εν λόγω διαχειριστής
ακολουθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αυτή τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφοι 5 έως 7 και υποβάλλει
την (τις) ενδοημερήσια(-ες) υποχρέωση(-εις) προς έγκριση στην
εθνική ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 27, ώστε να συνε
χίσει να την (τις) εφαρμόζει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Άρθρο 29
Αρχές ουδετερότητας
1.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δεν επωφελείται
ούτε ζημιώνεται από την καταβολή και την είσπραξη των ημερήσιων
τελών διαταραχής της ισορροπίας, των ενδοημερήσιων επιβαρύνσε
ων, των πράξεων εξισορρόπησης και άλλων επιβαρύνσεων σχετικών
με τις πράξεις εξισορρόπησης, οι οποίες θεωρούνται ως το σύνολο
των πράξεων που αναλαμβάνουν οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς
για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό.
2.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς μετακυλύει στους
χρήστες του δικτύου:
α) όλες τις δαπάνες και τα έσοδα που προκύπτουν από τα ημερή
σια τέλη διαταραχής ισορροπίας και τις ενδοημερήσιες επιβα
ρύνσεις·
β) όλες τις δαπάνες και τα έσοδα που προκύπτουν από τις πράξεις
εξισορρόπησης που αναλαμβάνει δυνάμει του άρθρου 9, εκτός
εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή θεωρήσει ότι οι εν λόγω δαπάνες
και τα εν λόγω έσοδα προέκυψαν με αναποτελεσματικό τρόπο
σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες. Η εκτίμηση αυτή
βασίζεται σε αξιολόγηση, η οποία:
i) αποδεικνύει σε ποιο βαθμό ο διαχειριστής του συστήματος
μεταφοράς θα μπορούσε να είχε ευλόγως μετριάσει τις δαπά
νες που προέκυψαν κατά την ανάληψη της πράξης εξισορ
ρόπησης και

1.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή λαμβάνει και δημοσιεύει την αιτιο
λογημένη απόφαση εντός έξι μηνών μετά την παραλαβή του πλή
ρους εγγράφου συστάσεων. Κατά τη λήψη της απόφασης για την
έγκριση προτεινόμενης ενδοημερήσιας υποχρέωσης, η εθνική ρυθμι
στική αρχή αξιολογεί κατά πόσον η εν λόγω ενδοημερήσια υποχρέ
ωση πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρά
γραφος 2.

ii) πραγματοποιείται με βάση τις πληροφορίες, τον χρόνο και τα
μέσα που είχε στη διάθεσή του ο διαχειριστής του συστήμα
τος μεταφοράς όταν αποφάσισε την ανάληψη της πράξης
εξισορρόπησης·

2.
Πριν λάβει την αιτιολογημένη απόφαση, η εθνική ρυθμιστική
αρχή διαβουλεύεται με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των όμορων
κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις τους. Η
εθνική ρυθμιστική αρχή κάθε όμορου κράτους δύναται να ζητήσει
από τον Οργανισμό την έκδοση γνωμοδότησης, σύμφωνα με το
άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009,
σχετικά με την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

γ) τυχόν άλλες δαπάνες και έσοδα που σχετίζονται με τις πράξεις
εξισορρόπησης που αναλαμβάνει ο διαχειριστής του συστήματος
μεταφοράς, εκτός εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή θεωρήσει ότι οι
εν λόγω δαπάνες και τα εν λόγω έσοδα προέκυψαν με αναπο
τελεσματικό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανό
νες.

Άρθρο 28
Υφιστάμενες ενδοημερήσιες υποχρεώσεις
Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς έχει
επιβάλει ενδοημερήσια(-ες) υποχρέωση(-εις) κατά την ημερομηνία

3.
Στην περίπτωση εφαρμογής κινήτρου για την προώθηση της
αποτελεσματικής ανάληψης πράξεων εξισορρόπησης, η συνολική
οικονομική ζημία περιορίζεται στις δαπάνες και τα έσοδα που προ
έκυψαν με αναποτελεσματικό τρόπο.
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4.
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν τα σχε
τικά στοιχεία που αφορούν τις συνολικές επιβαρύνσεις που αναφέ
ρονται στην παράγραφο 1 και τις συνολικές επιβαρύνσεις ουδετε
ρότητας για εξισορρόπηση, τουλάχιστον με την ίδια συχνότητα με
την οποία οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις χρεώνονται στους χρήστες
του δικτύου, αλλά τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα.
5.
Παρά τις παραγράφους 1 και 2, τα καθήκοντα εξισορρόπησης
του διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς είναι δυνατόν να υπό
κειται σε μηχανισμό παροχής κινήτρων κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 11.
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και καθορίζονται στα πλαίσια της μεθοδολογίας που αναφέρεται
στο άρθρο 30 παράγραφος 2.
3.
Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης που οφείλεται στον χρή
στη του δικτύου, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δεν
υποχρεούται να επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε προκύπτουσα ζημία,
εφόσον τα μέτρα και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγρά
φους 1 και 2 έχουν εφαρμοστεί ορθά, και το ποσό της εν λόγω
ζημίας εισπράττεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται
στο άρθρο 30 παράγραφος 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Άρθρο 30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Ταμειακές ροές ουδετερότητας της εξισορρόπησης

Άρθρο 32

1.
Τα τέλη ουδετερότητας για εξισορρόπηση καταβάλλει ή
εισπράττει ο οικείος χρήστης του δικτύου.

Υποχρεώσεις των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς να
ενημερώνουν τους χρήστες του δικτύου

2.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή καθορίζει ή εγκρίνει και δημοσιεύει
τη μεθοδολογία υπολογισμού των τελών ουδετερότητας για εξισορ
ρόπηση, συμπεριλαμβανομένου του επιμερισμού των μεταξύ χρη
στών του δικτύου και των κανόνων διαχείρισης του πιστωτικού
κινδύνου.
3.
Το τέλος ουδετερότητας για εξισορρόπηση είναι αναλογικό με
τον βαθμό στον οποίο ο χρήστης του δικτύου χρησιμοποιεί τα
σχετικά σημεία εισόδου ή εξόδου ή το δίκτυο μεταφοράς.

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφο
ράς στους χρήστες του δικτύου αφορούν:
1) τη συνολική κατάσταση του δικτύου μεταφοράς σύμφωνα με το
παράρτημα I σημείο 3.4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 715/2009·
2) τις πράξεις εξισορρόπησης του διαχειριστή του συστήματος
μεταφοράς που αναφέρονται στο κεφάλαιο III·

4.
Το τέλος ουδετερότητας για εξισορρόπηση προσδιορίζεται
χωριστά κατά τη χρέωση στους χρήστες του δικτύου και τα σχετικά
τιμολόγια συνοδεύονται από επαρκή δικαιολογητικά, τα οποία
προσδιορίζονται στη μεθοδολογία που αναφέρεται στην παράγραφο
2.

3) τις εισροές και τις απολήψεις του χρήστη του δικτύου για την
ημέρα παροχής αερίου σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 42.

5.
Όταν εφαρμόζεται η παραλλαγή 2 του μοντέλου πληροφό
ρησης και, επομένως, το τέλος ουδετερότητας για εξισορρόπηση
είναι δυνατόν να βασίζεται στις προβλεπόμενες δαπάνες και έσοδα,
η μεθοδολογία του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς για τον
υπολογισμό του τέλους ουδετερότητας για εξισορρόπηση προβλέπει
κανόνες σχετικά με την επιβολή χωριστού τέλους για εξισορρόπηση
όσον αφορά μη ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις.

1.
Εάν δεν προβλέπεται ήδη από τον διαχειριστή συστήματος
μεταφοράς σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3.1.2 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς
παρέχει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 32 με
τον ακόλουθο τρόπο:

6.
Κατά περίπτωση, η μεθοδολογία του διαχειριστή του συστή
ματος μεταφοράς για τον υπολογισμό του τέλους ουδετερότητας
για εξισορρόπηση μπορεί να προβλέπει κανόνες για την υποδιαίρεση
των συνιστωσών του τέλους ουδετερότητας για εξισορρόπηση και
τον επακόλουθο επιμερισμό των ποσών αυτών μεταξύ των χρηστών
του δικτύου, με στόχο τη μείωση των διασταυρούμενων επιδοτήσε
ων.
Άρθρο 31
Ρυθμίσεις διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
1.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δικαιούται να
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και να επιβάλει τις σχετικές συμβα
τικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων ρητρών χρηματοοικονομι
κής ασφάλειας, στους χρήστες του δικτύου για τον μετριασμό
του φαινομένου αθέτησης πληρωμής οφειλής όσον αφορά τις επι
βαρύνσεις που αναφέρονται στα άρθρα 29 και 30.
2.
Οι συμβατικές απαιτήσεις πρέπει εξασφαλίζουν τη
διαφανή και ισότιμη μεταχείριση, είναι ανάλογες προς τον σκοπό

Άρθρο 33
Γενικές διατάξεις

α) στον ιστότοπο του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ή σε
άλλο σύστημα παροχής πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή·
β) προσβάσιμες στους χρήστες του δικτύου χωρίς χρέωση·
γ) με εύχρηστο τρόπο·
δ) με σαφήνεια, δυνατότητα μέτρησης και εύκολη πρόσβαση·
ε) χωρίς να συνεπάγονται διακρίσεις·
στ) σε συνεπή μεγέθη, σε kWh ή kWh/ημέρα και kWh/ώρα·
ζ) στην (στις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους μέλους και
στην αγγλική.
2.
Στην περίπτωση αδυναμίας υπολογισμού ποσότητας με
μετρητή, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί υποκατάστατη τιμή.
Αυτή η υποκατάστατη τιμή χρησιμοποιείται ως εναλλακτική ανα
φορά χωρίς οποιαδήποτε άλλη εγγύηση από τον διαχειριστή του
συστήματος μεταφοράς.
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3.
H παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες δεν ερμηνεύεται ως
παροχή συγκεκριμένης εγγύησης, πέραν της διαθεσιμότητας των
πληροφοριών αυτών σε καθορισμένη μορφή και μέσω καθορισμένου
εργαλείου, όπως λόγου χάρη ιστοτόπου ή διαδικτυακής διεύθυνσης,
και της σχετικής πρόσβασης των χρηστών του δικτύου στις εν λόγω
πληροφορίες υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Οι διαχειριστές
συστημάτων μεταφοράς δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για
την παροχή οποιασδήποτε περαιτέρω εγγύησης, ιδίως ως προς το
σύστημα πληροφορικής των χρηστών του δικτύου.
4.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή αποφασίζει σχετικά με μοντέλο
πληροφόρησης για κάθε ζώνη εξισορρόπησης. Για όλα τα μοντέλα
ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για
τις ενδοημερησίως μετρούμενες εισροές και απολήψεις.
5.
Όσον αφορά τις ζώνες εξισορρόπησης όπου επιδιώκεται η
εφαρμογή της παραλλαγής 2 του μοντέλου πληροφόρησης μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο διαχειριστής του
συστήματος μεταφοράς ή η εθνική ρυθμιστική αρχή, κατά περίπτω
ση, πραγματοποιεί προηγουμένως διαβούλευση με τους παράγοντες
της αγοράς.
Άρθρο 34
Ενδοημερησίως μετρηθείσες εισροές και απολήψεις
1.
Για τις ενδοημερησίως μετρηθείσες εισροές στη ζώνη εξισορ
ρόπησης και απολήψεις από τη ζώνη εξισορρόπησης, εφόσον η
κατανομή σε χρήστη του δικτύου ισούται με την επιβεβαιωμένη
ποσότητά του, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δεν υπο
χρεούται να παρέχει πληροφορίες πέραν της επιβεβαιωμένης ποσό
τητας.
2.
Για τις ενδοημερησίως μετρηθείσες εισροές στη ζώνη εξισορ
ρόπησης και απολήψεις από τη ζώνη εξισορρόπησης, εφόσον η
κατανομή σε χρήστη του δικτύου δεν ισούται με την επιβεβαιωμένη
ποσότητά του, κατά την ημέρα παροχής αερίου Η, ο διαχειριστής
του συστήματος μεταφοράς παρέχει στους χρήστες του δικτύου
τουλάχιστον δύο επικαιροποιήσεις των μετρηθεισών ροών τους
για τουλάχιστον τις συνολικές ενδοημερησίως μετρηθείσες εισροές
και απολήψεις με βάση οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο επι
λογές σύμφωνα με την απόφαση που έχει λάβει ο ίδιος:
α) κάθε επικαιροποίηση καλύπτει τις ροές φυσικού αερίου από την
έναρξη της συγκεκριμένης ημέρας παροχής αερίου Η ή
β) κάθε επικαιροποίηση καλύπτει τις επιπρόσθετες ροές αερίου
μετά την αναφερθείσα στην προηγούμενη επικαιροποίηση.
3.
Οι πρώτες επικαιροποιήσεις καλύπτουν τουλάχιστον τέσσερις
ώρες ροής αερίου εντός ημέρας παροχής αερίου Η. Οι επικαιροποι
ήσεις αυτές παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
εντός τεσσάρων ωρών μετά τη ροή του φυσικού αερίου και το
αργότερο μέχρι τις 17:00 ώρα UTC (χειμερινή ώρα) ή τις 16:00
ώρα UTC (θερινή ώρα).
4.
Η χρονική στιγμή παροχής της δεύτερης επικαιροποίησης
καθορίζεται κατόπιν έγκρισης της εθνικής ρυθμιστικής αρχής και
δημοσιεύεται από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς.
5.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δύναται να ζητεί
από τους χρήστες του δικτύου να αναφέρουν σε ποιες από τις
πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 έχουν πρόσβα
ση. Με βάση την απάντηση που θα λάβει, ο εν λόγω διαχειριστής
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του συστήματος μεταφοράς παρέχει στον χρήστη του δικτύου το
μέρος των πληροφοριών στο οποίο αυτός δεν έχει πρόσβαση, σύμ
φωνα με τις παραγράφους 2 έως 4.
6.
Στην περίπτωση που ο διαχειριστής του συστήματος μεταφο
ράς δεν ευθύνεται για τον επιμερισμό των ποσοτήτων μεταξύ των
χρηστών του δικτύου ως μέρος της διαδικασίας κατανομής, παρέχει,
κατ’ εξαίρεση από την παράγραφο 2, τουλάχιστον πληροφορίες για
τις συνολικές εισροές και απολήψεις τουλάχιστον δύο φορές ανά
ημέρα παροχής αερίου Η τη συγκεκριμένη ημέρα παροχής αερίου
Η.
Άρθρο 35
Ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις
1.
Όταν εφαρμόζεται η παραλλαγή 1 του μοντέλου πληροφό
ρησης, κατά την ημέρα παροχής αερίου Η, ο διαχειριστής του
συστήματος μεταφοράς παρέχει στους χρήστες του δικτύου τουλά
χιστον δύο επικαιροποιήσεις του επιμερισμού σε αυτούς των μετρη
θεισών ροών για τουλάχιστον τις συνολικές ημερησίως μετρηθείσες
απολήψεις, με βάση οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο επιλογές
σύμφωνα με απόφαση που έχει λάβει ο ίδιος ο διαχειριστής:
α) κάθε επικαιροποίηση καλύπτει τις ροές φυσικού αερίου από την
έναρξη της συγκεκριμένης ημέρας παροχής αερίου Η ή
β) κάθε επικαιροποίηση καλύπτει τις επιπρόσθετες ροές αερίου
μετά την αναφερθείσα στην προηγούμενη επικαιροποίηση.
2.
Κάθε επικαιροποίηση παρέχεται εντός δύο ωρών από το τέλος
της τελευταίας ώρας ροής αερίου.
Άρθρο 36
Μη ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις
1.
Όταν εφαρμόζεται το βασικό σενάριο για την παροχή πληρο
φοριών:
α) κατά την ημέρα παροχής αερίου Η – 1, ο διαχειριστής του
συστήματος μεταφοράς παρέχει στους χρήστες του δικτύου πρό
βλεψη για τις μη ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις τους την
ημέρα παροχής αερίου Η το αργότερο στις 12:00 ώρα UTC
(χειμερινή ώρα) ή στις 11:00 ώρα UTC (θερινή ώρα)·
β) κατά την ημέρα παροχής αερίου Η, ο διαχειριστής του συστή
ματος μεταφοράς παρέχει στους χρήστες του δικτύου τουλάχι
στον δύο επικαιροποιήσεις της πρόβλεψης για τις μη ημερησίως
μετρηθείσες απολήψεις τους.
2.
Η πρώτη επικαιροποίηση παρέχεται το αργότερο στις 13:00
ώρα UTC (χειμερινή ώρα) ή στις 12:00 ώρα UTC (θερινή ώρα).
3.
Η χρονική στιγμή παροχής της δεύτερης επικαιροποίησης
καθορίζεται κατόπιν έγκρισης της εθνικής ρυθμιστικής αρχής και
δημοσιεύεται από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς. Στο
πλαίσιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α) η πρόσβαση σε βραχυπρόθεσμα τυποποιημένα προϊόντα σε
βάθρο εμπορίας·
β) η ακρίβεια της πρόβλεψης για τις μη ημερησίως μετρηθείσες
απολήψεις ενός χρήστη του δικτύου σε σχέση με τη χρονική
στιγμή της παροχής της·
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γ) η χρονική στιγμή λήξης της περιόδου επαναδήλωσης της δυνα
μικότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 1·

α) την αύξηση της συχνότητας της παροχής πληροφοριών στους
χρήστες του δικτύου·

δ) η χρονική στιγμή της παροχής της πρώτης επικαιροποίησης της
πρόβλεψης για τις μη ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις χρήστη
του δικτύου.

β) τη μείωση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων για την παροχή των
πληροφοριών·

4.
Όταν εφαρμόζεται η παραλλαγή 1 του μοντέλου πληροφό
ρησης, κατά την ημέρα παροχής αερίου Η, ο διαχειριστής του
συστήματος μεταφοράς παρέχει στους χρήστες του δικτύου τουλά
χιστον δύο επικαιροποιήσεις σχετικά με τον επιμερισμό σε αυτούς
των μετρηθεισών ροών για τουλάχιστον τις συνολικές μη ημερησίως
μετρηθείσες απολήψεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35.

γ) τη βελτίωση της ακρίβειας των παρεχομένων πληροφοριών.
Η ανάλυση κόστους-οφέλους προσδιορίζει την κατανομή του
κόστους και των οφελών μεταξύ των κατηγοριών των επηρεαζόμε
νων μερών.

5.
Όταν εφαρμόζεται η παραλλαγή 2 του μοντέλου πληροφό
ρησης, κατά την ημέρα παροχής αερίου Η – 1, ο διαχειριστής του
συστήματος μεταφοράς παρέχει στους χρήστες του δικτύου πρό
βλεψη για τις μη ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις τους για την
ημέρα παροχής αερίου Η, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1
στοιχείο α).

2.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς διαβουλεύεται με
τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την αξιολόγηση αυτή σε συνερ
γασία με τους διαχειριστές συστημάτων διανομής, στην περίπτωση
που επηρεάζονται.

Άρθρο 37

3.
Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η εθνική ρυθμι
στική αρχή αποφασίζει για τυχόν σχετικές αλλαγές σχετικά με την
παροχή πληροφοριών.

Εισροές και απολήψεις μετά την ημέρα παροχής αερίου
1.
Το αργότερο στο τέλος της ημέρας παροχής αερίου Η + 1, ο
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς παρέχει σε κάθε χρήστη
του δικτύου αρχική κατανομή των εισροών και των απολήψεών του
κατά την ημέρα παροχής αερίου Η και αρχική ημερήσια ποσότητα
διαταραχής ισορροπίας.
α) Για το βασικό σενάριο παροχής πληροφοριών και την παραλ
λαγή 1, κατανέμεται το σύνολο του φυσικού αερίου που παρα
δίδεται στο σύστημα διανομής·
β) για την παραλλαγή 2 του μοντέλου πληροφόρησης, οι μη ημε
ρησίως μετρηθείσες απολήψεις ισούνται με την πρόβλεψη για τις
μη ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις χρήστη του δικτύου που
παρέχεται την επόμενη μέρα·
γ) για την παραλλαγή 1 του μοντέλου πληροφόρησης, η αρχική
κατανομή και η αρχική ποσότητα διαταραχής ισορροπίας θεω
ρούνται ως η τελική κατανομή και η τελική ποσότητα διαταρα
χής ισορροπίας.
2.
Όταν εφαρμόζεται ένα από τα προσωρινά μέτρα που αναφέ
ρονται στα άρθρα 47 έως 51, υπάρχει δυνατότητα παροχής της
αρχικής κατανομής και της αρχικής ποσότητας διαταραχής ισορρο
πίας εντός τριών ημερών παροχής αερίου μετά την ημέρα παροχής
αερίου Η, στην περίπτωση που δεν είναι τεχνικώς ή επιχειρησιακώς
εφικτή η συμμόρφωση με την παράγραφο 1.
3.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς παρέχει σε κάθε
χρήστη του δικτύου την τελική κατανομή των εισροών και των
απολήψεών του και την τελική ημερήσια ποσότητα διαταραχής
ισορροπίας εντός της χρονικής περιόδου που καθορίζεται βάση
των εθνικών κανόνων.
Άρθρο 38
Ανάλυση κόστους-οφέλους
1.
Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονι
σμού, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς αξιολογούν το κόστος
και τα οφέλη που προκύπτουν από:

Άρθρο 39
Υποχρεώσεις του (των) διαχειριστή(-ών) συστήματος διανομής
και του (των) υπεύθυνου(-ων) πρόβλεψης να ενημερώνουν τον
διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς
1.
Κάθε διαχειριστής συστήματος διανομής που συνδέεται με
ζώνη εξισορρόπησης και κάθε υπεύθυνος πρόβλεψης παρέχουν
στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς της αντίστοιχης
ζώνης εξισορρόπησης τις απαραίτητες πληροφορίες για την πληρο
φόρηση των χρηστών του δικτύου στο πλαίσιο του παρόντος κανο
νισμού. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται οι εισροές και
απολήψεις για το σύστημα διανομής, ανεξάρτητα από το εάν το
εν λόγω σύστημα αποτελεί μέρος της ζώνης εξισορρόπησης ή όχι.
2.
Οι πληροφορίες, η μορφή τους και η διαδικασία παροχής
τους καθορίζονται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του διαχει
ριστή του συστήματος μεταφοράς, του διαχειριστή των συστημάτων
διανομής και του υπεύθυνου πρόβλεψης, κατά περίπτωση, με στόχο
την εξασφάλιση της ορθής παροχής πληροφοριών από τον διαχειρι
στή συστήματος μεταφοράς στους χρήστες του δικτύου βάσει του
παρόντος κεφαλαίου και ιδίως των κριτηρίων που ορίζονται στο
άρθρο 33 παράγραφος 1.
3.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στον διαχειριστή του
συστήματος μεταφοράς με τη μορφή που ορίζεται στους ισχύοντες
εθνικούς κανόνες και συνάδουν με τη μορφή που χρησιμοποιεί ο
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς για την παροχή πληροφο
ριών στους χρήστες του δικτύου.
4.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να ζητήσει από τον δια
χειριστή συστήματος μεταφοράς, τον διαχειριστή συστήματος δια
νομής και τον υπεύθυνο πρόβλεψης, να προτείνουν μηχανισμό
παροχής κινήτρων σχετικά με την παροχή επακριβούς πρόβλεψης
για τις μη ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις χρήστη του δικτύου,
μηχανισμός ο οποίος να πληροί τα κριτήρια που ισχύουν για τον
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς κατά το άρθρο 11
παράγραφος 4.
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5.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή ορίζει τον υπεύθυνο πρόβλεψης
κάθε ζώνης εξισορρόπησης κατόπιν διαβούλευσης με τους οικείους
διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς και διαχειριστές των
συστημάτων διανομής. Ο υπεύθυνος πρόβλεψης είναι υπεύθυνος
για την πρόβλεψη των μη ημερησίως μετρηθεισών απολήψεων χρή
στη του δικτύου και, κατά περίπτωση, της επακόλουθης κατανομής.
Ο υπεύθυνος πρόβλεψης μπορεί να είναι διαχειριστής συστήματος
μεταφοράς, διαχειριστής συστήματος διανομής ή τρίτος φορέας.
Άρθρο 40
Υποχρεώσεις του (των) διαχειριστή(-ών) συστήματος διανομής
να ενημερώνει τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς
Ο διαχειριστής του δικτύου διανομής παρέχει στον διαχειριστή του
συστήματος μεταφοράς πληροφορίες σχετικά με τις ενδοημερησίως
και ημερησίως μετρηθείσες εισροές και απολήψεις στο σύστημα
διανομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις πληροφόρησης που καθορίζο
νται στο άρθρο 34 παράγραφοι 2 έως 6, στα άρθρα 35 και 37. Οι
εν λόγω πληροφορίες παρέχονται στον διαχειριστή του συστήματος
μεταφοράς εντός επαρκούς προθεσμίας, ώστε να μπορεί να παρέχει
τις πληροφορίες στους χρήστες του δικτύου.
Άρθρο 41
Υποχρεώσεις του (των) διαχειριστή(-ών) συστήματος διανομής
να ενημερώνει τον υπεύθυνο πρόβλεψης
1.
Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής είναι υπεύθυνοι για την
παροχή επαρκών και επικαιροποιημένων πληροφοριών στον υπεύ
θυνο πρόβλεψης για την εφαρμογή της μεθοδολογίας πρόβλεψης
για τις μη ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις χρήστη του δικτύου
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 παράγραφος 2. Οι πληροφορίες
αυτές παρέχονται εγκαίρως και τηρουμένων των χρονοδιαγραμμά
των που καθορίζει ο υπεύθυνος πρόβλεψης, ώστε να ανταποκρίνο
νται στις ανάγκες του.
2.
Η παράγραφος 1 ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, για την
παραλλαγή 1.
Άρθρο 42
Υποχρεώσεις του υπεύθυνου πρόβλεψης να ενημερώνει τον
διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς
1.
Ο υπεύθυνος πρόβλεψης παρέχει στον διαχειριστή του συστή
ματος μεταφοράς προβλέψεις για τις μη ημερησίως μετρηθείσες
απολήψεις των χρηστών του δικτύου και τις συνακόλουθες κατα
νομές σύμφωνα με τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που καθο
ρίζονται στα άρθρα 36 και 37. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται
στον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς εντός επαρκούς χρονικού
διαστήματος ώστε να τις παρέχει στους χρήστες του δικτύου και
στην περίπτωση προβλέψεων της επόμενης ή της ίδιας ημέρας για
τις μη ημερησίως μετρηθείσες απολήψεις χρήστη του δικτύου το
αργότερο μία ώρα πριν από τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρο
νται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), εκτός εάν ο
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς και ο υπεύθυνος πρόβλε
ψης συμφωνήσουν σχετικά με την παράταση του επαρκούς χρονι
κού διαστήματος, ώστε να μπορέσει ο διαχειριστής του συστήματος
μεταφοράς να μεταβιβάσει τις πληροφορίες στους χρήστες του
δικτύου.
2.
Η μεθοδολογία πρόβλεψης για τις μη ημερησίως μετρηθείσες
απολήψεις χρήστη του δικτύου βασίζεται σε στατιστικό μοντέλο
ζήτησης στο πλαίσιο του οποίου σε κάθε μη ημερησίως μετρηθείσα
απόληψη αποδίδεται κατατομή φορτίου, που αποτελείται από μαθη
ματικό τύπο για τη μεταβολή της ζήτησης αερίου σε σχέση με
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μεταβλητές, όπως η θερμοκρασία, η ημέρα της εβδομάδας, ο τύπος
του πελάτη και οι περίοδοι διακοπών. Η μεθοδολογία υποβάλλεται
σε διαβούλευση πριν από την έγκρισή της.
3.
Ο υπεύθυνος πρόβλεψης δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την
ακρίβεια της πρόβλεψης για τις μη ημερησίως μετρηθείσες απολή
ψεις χρήστη του δικτύου τουλάχιστον ανά διετία.
4.
Κατά περίπτωση, οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς
παρέχουν τα δεδομένα για τις ροές φυσικού αερίου εντός επαρκούς
χρονικού διαστήματος ώστε να ανταποκριθεί ο υπεύθυνος πρόβλε
ψης στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν άρθρο.
5.
Οι παράγραφοι 2 έως 4 ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών,
και για την παραλλαγή 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ

Άρθρο 43
Γενικές διατάξεις
1.
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δύνανται να προσφέ
ρουν στους χρήστες του δικτύου τη δυνατότητα παροχής υπηρεσίας
ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον αγωγό, μετά την έγκριση των
σχετικών όρων και των προϋποθέσεων από την εθνική ρυθμιστική
αρχή.
2.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπηρεσία
ευελιξίας με αποθήκευση στον αγωγό πρέπει να συμβιβάζονται με
την ευθύνη του χρήστη του δικτύου σχετικά με την εξισορρόπηση
των εισροών και των απολήψεών του κατά τη διάρκεια της ημέρας
παροχής αερίου.
3.
Η υπηρεσία ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον αγωγό
περιορίζεται στο επίπεδο της ευελιξίας αποθήκευσης που διαθέτει
το δίκτυο μεταφοράς και δεν θεωρείται απαραίτητη για την επιτέ
λεση της λειτουργίας του μεταφοράς σύμφωνα με την εκτίμηση του
οικείου διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς.
4.
Το φυσικό αέριο στο δίκτυο μεταφοράς που παραδίδουν ή
λαμβάνουν οι χρήστες του δικτύου στο πλαίσιο της υπηρεσίας
ευελιξίας λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της οικείας ημε
ρήσιας ποσότητας διαταραχής της ισορροπίας.
5.
Ο μηχανισμός ουδετερότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο
VII δεν εφαρμόζεται στην υπηρεσία ευελιξίας με αποθήκευση στον
αγωγό, εκτός εάν αποφασίσει άλλως η εθνική ρυθμιστική αρχή.
6.
Οι χρήστες του δικτύου ενημερώνουν τον οικείο διαχειριστή
του συστήματος μεταφοράς σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας
ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον αγωγό μέσω της υποβολής
δηλώσεων και επαναδηλώσεων δυναμικότητας.
7.
Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δύναται να αποφεύγει
να απαιτεί από τους χρήστες του δικτύου να υποβάλουν δηλώσεις
και επαναδηλώσεις δυναμικότητας σύμφωνα με την παράγραφο 6,
στην περίπτωση που η απουσία τέτοιας κοινοποίησης δεν υπονο
μεύει την ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης αγοράς χονδρικής πώλη
σης φυσικού αερίου και ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς
διαθέτει επαρκή στοιχεία ώστε να παρέχει ακριβή κατανομή της
χρήσης της υπηρεσίας ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον
αγωγό την επόμενη ημέρα παροχής αερίου.
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Άρθρο 44
Προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσίας ευελιξίας με
αποθήκευση αερίου στον αγωγό
1.
Η υπηρεσία ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον αγωγό
παρέχεται μόνον εφόσον πληρούνται όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δεν υποχρεούται να
συνάψει συμβάσεις με οποιονδήποτε άλλο πάροχο υποδομών,
όπως διαχειριστή συστήματος αποθήκευσης ή διαχειριστή συστή
ματος ΥΦΑ, για την παροχή υπηρεσίας ευελιξίας με αποθήκευση
αερίου στον αγωγό·
β) τα έσοδα που αντλεί ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς από
την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον
αγωγό ισούνται τουλάχιστον με το κόστος που προέκυψε ή
πρόκειται να προκύψει από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας·
γ) η υπηρεσία ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον αγωγό παρέ
χεται με διαφάνεια και κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρί
σεις, ενώ η παροχή της μπορεί να βασίζεται σε ανταγωνιστικούς
μηχανισμούς·
δ) ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δεν επιβαρύνει, άμεσα ή
έμμεσα, τον χρήστη του δικτύου για οποιαδήποτε έξοδα που
προέκυψαν από την παροχή υπηρεσίας ευελιξίας με αποθήκευση
αερίου στον αγωγό, εάν ο εν λόγω χρήστης του δικτύου δεν έχει
υπογράψει σχετική σύμβαση·
ε) η παροχή υπηρεσίας ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον
αγωγό δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στο διασυνοριακό εμπόριο.
2.
Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δίνει προτεραιότητα
στη μείωση των ενδοημερήσιων υποχρεώσεων έναντι της υπηρεσίας
ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον αγωγό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 45
Προσωρινά μέτρα: γενικές διατάξεις
1.
Ελλείψει επαρκούς ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρι
κής αγοράς φυσικού αερίου, οι διαχειριστές των συστημάτων μετα
φοράς λαμβάνουν κατάλληλα προσωρινά μέτρα, τα οποία αναφέρο
νται στα άρθρα 47 έως 50. Οι πράξεις εξισορρόπησης που ανα
λαμβάνει ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς σε περίπτωση
προσωρινών μέτρων ενισχύουν στο μέτρο του δυνατού τη ρευστό
τητα της βραχυπρόθεσμης αγοράς χονδρικής πώλησης φυσικού
αερίου.
2.
Η εφαρμογή προσωρινού μέτρου πραγματοποιείται με την
επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν άλλου(-ων) προσωρινού(-ών)
μέτρου(-ων) ως εναλλακτική λύση ή ως επιπρόσθετη ενέργεια, εφό
σον τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην προώθηση του ανταγωνισμού
και της ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρικής αγορά φυσι
κού αερίου και συνάδουν με τις γενικές αρχές που προβλέπονται
στον παρόντα κανονισμό.
3.
Τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 καταρτίζονται και εφαρμόζονται από κάθε διαχειριστή
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συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με την έκθεση κατά το άρθρο
46 παράγραφος 1, που εγκρίνεται από την εθνική ρυθμιστική
αρχή σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 46.
4.
Η έκθεση προβλέπει την παύση της εφαρμογής των προσω
ρινών μέτρων το αργότερο πέντε μήνες μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 46
Προσωρινά μέτρα: ετήσια έκθεση
1.
Σε περίπτωση που ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς
προτίθεται να εφαρμόσει ή να εξακολουθήσει να εφαρμόζει προσω
ρινά μέτρα, καταρτίζει έκθεση στην οποία αναφέρει τα εξής:
α) περιγραφή της κατάστασης ανάπτυξης και της ρευστότητας της
βραχυπρόθεσμης αγοράς χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου
κατά τον χρόνο κατάρτισης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων των ακόλουθων στοιχείων που ενδεχομένως είναι
στη διάθεση του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς:
i) τον αριθμό των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο
πλασματικό σημείο εμπορίας και τον αριθμό των συναλλα
γών γενικότερα,
ii) τις διαφορές μεταξύ τιμών αγοράς/προσφοράς και των
όγκων αγοράς/προσφοράς,
iii) τον αριθμό των συμμετεχόντων που έχουν πρόσβαση στη
βραχυπρόθεσμη αγορά χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου,
iv) τον αριθμό των συμμετεχόντων που δραστηριοποιούνταν στη
βραχυπρόθεσμη αγορά χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου
κατά τη διάρκεια δεδομένης χρονικής περιόδου·
β) τα προσωρινά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν·
γ) τους λόγους εφαρμογής των προσωρινών μέτρων:
i) αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εφαρμογής των μέτρων,
λόγω της κατάστασης ανάπτυξης της βραχυπρόθεσμης αγο
ράς χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου που αναφέρεται στο
στοιχείο β),
ii) εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα θα ενισχύσουν
τη ρευστότητα της βραχυπρόθεσμης αγοράς χονδρικής πώλη
σης φυσικού αερίου·
δ) προσδιορισμό των ενεργειών που θα αναληφθούν για την παύση
της εφαρμογής των προσωρινών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων
των κριτηρίων για την ανάληψη των εν λόγω ενεργειών και
αξιολόγησης του σχετικού χρονοδιαγράμματος.
2.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς διαβουλεύεται με
τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την προτεινόμενη έκθεση.
3.
Μετά τη διαδικασία διαβούλευσης, ο διαχειριστής συστήματος
μεταφοράς υποβάλλει την έκθεση στην εθνική ρυθμιστική αρχή για
την έγκριση της έκθεσης. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός έξι
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και οι
επακόλουθες εκθέσεις για την επικαιροποίησή της, αν χρειαστεί,
υποβάλλονται σε ετήσια βάση.
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4.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή λαμβάνει και δημοσιεύει την αιτιο
λογημένη απόφαση εντός έξι μηνών μετά την παραλαβή της πλή
ρους έκθεσης. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται, χωρίς καθυστέ
ρηση, στον Οργανισμό και την Επιτροπή. Κατά τη λήψη της από
φασης σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της έκθεσης, η
εθνική ρυθμιστική αρχή αξιολογεί τον αντίκτυπό της στην εναρμό
νιση των καθεστώτων εξισορρόπησης, τη διευκόλυνση της ενοποί
ησης της αγοράς, τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης, του
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και της αποδοτικής λειτουργίας
της αγοράς φυσικού αερίου.
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προβλέπεται στο άρθρο 46, αντί της μεθόδου υπολογισμού του
ημερήσιου τέλους διαταραχής της ισορροπίας.
2.
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός της τιμής επιτρέπεται
να βασίζεται σε προκαθορισμένη τιμή, σε υποκατάστατη μεταβλητή
για την τιμή της αγοράς ή στην τιμή που προκύπτει από τις
συναλλαγές στο βάθρο εξισορρόπησης.

5.
Εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 27
παράγραφος 2.

3.
Με την υποκατάστατη μεταβλητή για την τιμή της αγοράς
επιδιώκεται η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 22 παράγραφος 6. Κατά τον καθορισμό της μεταβλητής
αυτής λαμβάνεται υπόψη ο ενδεχόμενος κίνδυνος χειραγώγησης
της αγοράς.

Άρθρο 47

Άρθρο 50

Βάθρο εξισορρόπησης

Ανοχή

1.
Εφόσον η ρευστότητα στη βραχυπρόθεσμη αγορά χονδρικής
πώλησης φυσικού αερίου είναι ή αναμένεται να είναι ανεπαρκής ή
εφόσον ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δεν είναι δυνα
τόν να προμηθευτεί εύλογα από την αγορά τα προϊόντα συγκεκρι
μένης χρονικής περιόδου και τα προϊόντα συγκεκριμένης θέσης που
χρειάζεται, δημιουργείται βάθρο εξισορρόπησης για την εξισορρό
πηση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς.

1.
Τα ποσοστά ανοχής εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που
οι χρήστες του δικτύου δεν έχουν πρόσβαση:

2.
Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξετάζουν κατά πόσον
είναι δυνατόν να υλοποιηθεί κοινό βάθρο εξισορρόπησης σε παρα
κείμενες ζώνες εξισορρόπησης στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ
των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ή κατά πόσον υπάρχει
επαρκής δυναμικότητα διασύνδεσης και θεωρείται αποδοτική η υλο
ποίηση κοινού βάθρου εξισορρόπησης. Αν συγκροτηθεί κοινό
βάθρο εξισορρόπησης, τη λειτουργία του αναλαμβάνουν οι οικείοι
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.
3.
Αν η κατάσταση που περιγράφεται στην παράγραφο 1 δεν
έχει αλλάξει ριζικά μετά από πενταετία, η εθνική ρυθμιστική αρχή
δύναται, με την επιφύλαξη του άρθρου 45 παράγραφος 4 και αφού
υποβάλει την κατάλληλη τροποποίηση της έκθεσης, να αποφασίσει
να συνεχίσει τη λειτουργία του βάθρου εξισορρόπησης για περαι
τέρω περίοδο που να μην υπερβαίνει την πενταετία.
Άρθρο 48
Εναλλακτική επιλογή για το βάθρο εξισορρόπησης
Όταν ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς μπορεί να αποδεί
ξει ότι, λόγω ανεπαρκούς δυναμικότητας διασύνδεσης μεταξύ των
ζωνών εξισορρόπησης, το βάθρο εξισορρόπησης δεν μπορεί να ενι
σχύσει τη ρευστότητα της βραχυπρόθεσμης αγοράς χονδρικής
πώλησης φυσικού αερίου και δεν καθιστά δυνατή την ανάληψη
αποτελεσματικών πράξεων εξισορρόπησης από τον διαχειριστή του
συστήματος μεταφοράς, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει εναλλακτική
λύση, λόγου χάρη υπηρεσίες εξισορρόπησης, κατόπιν εγκρίσεως
από την εθνική ρυθμιστική αρχή. Όταν χρησιμοποιείται τέτοια εναλ
λακτική λύση, προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των
επακόλουθων συμβατικών υποχρεώσεων καθώς και οι ισχύουσες
τιμές και η διάρκεια.
Άρθρο 49
Προσωρινό τέλος διαταραχής ισορροπίας
1.
Εφόσον καταστούν αναγκαία προσωρινά μέτρα κατά το άρθρο
45, η τιμή επιτρέπεται να υπολογιστεί σύμφωνα με την έκθεση που

α) σε βραχυπρόθεσμη αγορά χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου
με επαρκή ρευστότητα·
β) στο φυσικό αέριο που απαιτείται για την κάλυψη των βραχυ
πρόθεσμων διακυμάνσεων της ζήτησης ή της προσφοράς φυσι
κού αερίου ή
γ) σε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις εισροές και τις απολή
ψεις τους.
2.

Τα ποσοστά ανοχής εφαρμόζονται:

α) όσον αφορά την ημερήσια ποσότητα διαταραχής ισορροπίας των
χρηστών του δικτύου·
β) με διαφανή τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις·
γ) μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται και για την ελάχιστη
απαιτούμενη περίοδο.
3.
Η εφαρμογή των ποσοστών ανοχής ενδέχεται να μειώσει την
οικονομική έκθεση του χρήστη του δικτύου στην οριακή τιμή πώλη
σης ή αγοράς σχετικά με τμήμα ή το σύνολο της ημερήσιας ποι
ότητας διαταραχής ισορροπίας που εμφανίζει ο χρήστης του
δικτύου κατά την ημέρα παροχής αερίου.
4.
Η ποσότητα ανοχής είναι η μέγιστη ποσότητα αερίου για
αγορά ή πώληση από κάθε χρήστη του δικτύου σε σταθμισμένη
μέση τιμή. Εάν υπάρχει υπόλοιπη ποσότητα φυσικού αερίου από
την ημερήσια ποσότητα διαταραχής ισορροπίας κάθε χρήστη του
δικτύου η οποία υπερβαίνει την ποσότητα ανοχής, αυτή η υπόλοιπη
ποσότητα πωλείται ή αγοράζεται στην οριακή τιμή πώλησης ή στην
οριακή τιμή αγοράς.
5.

Η ποσότητα ανοχής:

α) αντικατοπτρίζει την ευελιξία του δικτύου μεταφοράς και τις
ανάγκες του χρήστη του δικτύου·
β) αντικατοπτρίζει το επίπεδο του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται ο
χρήστης του δικτύου κατά τη διαχείριση της εξισορρόπησης των
εισροών και των απολήψεών του·
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γ) δεν υπονομεύει την ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης αγοράς χον
δρικής πώλησης φυσικού αερίου·
δ) δεν συντελεί σε αδικαιολόγητα υπερβολική αύξηση του κόστους
των πράξεων εξισορρόπησης που αναλαμβάνει ο διαχειριστής
του συστήματος μεταφοράς.
6.
Η ποσότητα ανοχής υπολογίζεται με βάση τις εισροές και τις
απολήψεις κάθε χρήστη του δικτύου, εξαιρουμένων των συναλλα
γών στο πλασματικό σημείο εμπορίας, για κάθε ημέρα παροχής
αερίου. Οι υποκατηγορίες ορίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες
εθνικούς κανόνες.
7.
Η ποσότητα ανοχής που εφαρμόζεται για μη ημερησίως
μετρηθείσα απόληψη καθοριζόμενη σύμφωνα με τους ισχύοντες
εθνικούς κανόνες βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της σχετικής πρό
βλεψης των μη ημερησίως μετρηθεισών απολήψεων του χρήστη του
δικτύου και της κατανομής της μη ημερησίως μετρηθείσας απόλη
ψης.
8.
Η ποσότητα ανοχής μπορεί να περιέχει συνιστώσα η οποία
υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την απόκλιση της πρόβλεψης
βάσει των μη ημερησίως μετρηθεισών απολήψεων του χρήστη του
δικτύου, δηλαδή το ποσό κατά το οποίο η σχετική πρόβλεψη:
α) υπερβαίνει την κατανομή για τη μη ημερησίως μετρηθείσα από
ληψη, εάν η ημερήσια ποσότητα διαταραχής ισορροπίας είναι
θετική·
β) είναι κατώτερη της κατανομής για τη μη ημερησίως μετρηθείσα
απόληψη, εάν η ημερήσια ποσότητα διαταραχής ισορροπίας
είναι αρνητική.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 51
Αποδέσμευση του πλεονάσματος ευελιξίας του διαχειριστή
του συστήματος μεταφοράς
1.
Όταν οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας ευελιξίας,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλεπόμενη διάρκεια άνω του
ενός έτους που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού, παρέχουν στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς
το δικαίωμα λήψης και παράδοσης συγκεκριμένων ποσοτήτων αερί
ου, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς επιδιώκει τη μείωση
των εν λόγω ποσοτήτων ευελιξίας.
2.
Κατά τον καθορισμό της ποσότητας του πλεονάσματος ευε
λιξίας που είναι διαθέσιμο προς εισροή ή απόληψη στο πλαίσιο
ισχύουσας μακροπρόθεσμης σύμβασης, ο διαχειριστής του συστή
ματος μεταφοράς λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο χρήσης βραχυ
πρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων.
3.

Το πλεόνασμα ευελιξίας αποδεσμεύεται στις εξής περιπτώσεις:

α) είτε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύου
σας σύμβασης, όταν περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν τη
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μείωση της δεσμευμένης ποσότητας αερίου και/ή την καταγγελία
της ισχύουσας σύμβασης·
β) είτε ελλείψει των συμβατικών αυτών δικαιωμάτων:
i) η σύμβαση παραμένει σε ισχύ μέχρι την καταγγελία της,
σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις,
ii) τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο επιπρόσθε
των ρυθμίσεων, για την αποδέσμευση στην αγορά τυχόν
πλεονάσματος φυσικού αερίου το οποίο δεν απαιτείται για
την εξισορρόπηση, προκειμένου να δοθεί σε άλλους χρήστες
του δικτύου πρόσβαση σε μεγαλύτερες ποσότητες ευελιξίας.
4.
Όταν η ισχύουσα σύμβαση προβλέπει τη μείωση της ευελιξίας
βάσει ποσοτήτων που συνάδουν με τη διαθεσιμότητα του πλεονά
σματος, ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς μειώνει την
ευελιξία αυτή στο ευλόγως συντομότερο χρονικό διάστημα από
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή μόλις διαπιστωθεί
η ύπαρξη πλεονάσματος.
5.
Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς διαβουλεύεται με
τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με συγκεκριμένες προτάσεις προς
εφαρμογή ως προσωρινά μέτρα για την αποδέσμευση του πλεονά
σματος ευελιξίας στο πλαίσιο ισχύουσας μακροπρόθεσμης σύμβα
σης.
6.
Οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν
στοιχεία σχετικά με τις πράξεις εξισορρόπησης που αναλαμβάνουν
δυνάμει της ισχύουσας μακροπρόθεσμης σύμβασης.
7.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να καθορίσει στόχους για
το απαραίτητο ποσοστό μείωσης των εν λόγω μακροπρόθεσμων
συμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της βραχυπρό
θεσμης αγορά χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου.
Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να επιτρέπει στον διαχει
ριστή του συστήματος μεταφοράς, βάσει αιτιολογημένου αιτήματος
του, να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
εντός περιόδου εικοσιτεσσάρων μηνών από την 1η Οκτωβρίου
2014, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω διαχειριστής συστήματος
μεταφοράς δεν εφαρμόζει κανένα προσωρινό μέτρο που αναφέρεται
στο κεφάλαιο X. Όταν η εθνική ρυθμιστική αρχή επιτρέψει στον
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να αξιοποιήσει αυτή τη δυνα
τότητα, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στη ζώνη εξισορρό
πησης του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς στον βαθμό και
για όσο χρόνο διαρκεί η μεταβατική περίοδος που ορίζει η εθνική
ρυθμιστική αρχή στην απόφασή της.
2.
Η εθνική ρυθμιστική αρχή λαμβάνει και δημοσιεύει αιτιολο
γημένη απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός τριών μηνών
από την παραλαβή του εν λόγω αιτήματος. Η εν λόγω απόφαση
κοινοποιείται, χωρίς καθυστέρηση, στον Οργανισμό και την
Επιτροπή.
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Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, του άρθρου 33 παράγραφος 5, του άρθρου 38 παράγραφος 1, του άρθρου
45 παράγραφος 4, του άρθρου 46 παράγραφος 3, των άρθρων 51 και 52, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από
την 1η Οκτωβρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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