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ДИРЕКТИВА 2003/55/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 
від 26 червня 2003 року 

щодо загальних правил на внутрішньому ринку природного газу  
та відміни Директиви  98/30/EC    

 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,  
 
Зважаючи на Конвенцію про створення Європейського 
Співтовариства та, особливо, на Статтю 47 (2), Статтю 55 
та Статтю 95 даної Конвенції, 
 
Зважаючи на пропозицію Комісії (1), 
 
Зважаючи на Оцінку Європейського Економічного та 
Соціального Комітету (2),   
   
Зважаючи на Оцінку Комітету по Регіонах, 
 
Діючи згідно з процедурою, викладеною в Статті 251 
Угоди (3), 
 
Оскільки: 
 
(1) Директива 98/30/ЕС Європейського Парламенту та 
Ради від 22 червня 1998 року щодо загальних правил на 
внутрішньому ринку природного газу (4) допомогла 
внести значний вклад в створення внутрішнього ринку 
газу.  
(2) Досвід виконання цієї Директиви вказує на переваги, 
які можна отримати від внутрішнього ринку газу, 
виходячи з росту ефективності, зниження ціни, більш 
високих стандартів сервісу та підвищеної конкуренції. 
Однак, залишаються значні недоліки та можливості для 
поліпшення функціонування ринку, необхідні виключно 
конкретні положення для забезпечення рівних правил 
гри, зниження ризиків лідируючого положення на ринку 
та жорсткої динаміки, забезпечення недискримінаційних 
тарифів на транспортування та розподіл через доступ до 
мережі на основі тарифів, опублікованих до того, як вони 
введені в дію, та забезпечення захисту невеликих та 
уразливих замовників.    
 
 
_________________ 
(1) ОБ С 240 E, 28.8 2001, стор. 60 та ОБ С 227 E, 24.9 2002, стор. 393.  
(2) ОБ С 36, 8.2 2002, стор.10 
(3) Оцінка Європейського Парламенту від 13 березня 2002 року (ОБ С 
47 E, 27.2 2003, стор. 367), Загальна Позиція Ради від 3 лютого 2003 
року (ОБ С 50 E, 4.3 2003, стор. 36) та Рішення Європейського 
Парламенту від 4 грудня 2003 року (досі не опубліковане в Офіційному 
Бюлетені),  
(4) ОБ, L 204, 21, 7, 1998, стор. 1. 

 

 (3) На своєму засіданні, яке відбулося 23 та 24 
березня 2000 року у Лісабоні, Рада Європи 
звернулася з вимогою прискорити роботу по 
завершенню формування внутрішнього ринку як в 
електроенергетичному, так і в газовому секторі та 
прискорити лібералізацію в цих секторах з метою 
формування повноцінно діючого внутрішнього 
ринку. Європейський Парламент в своїй Резолюції 
від 6 липня 2000 року стосовно другого звіту Комісії 
про стан лібералізації енергетичних ринків звернувся 
з проханням до Комісії прийняти докладний графік 
досягнення ретельно визначених цілей з урахуванням 
поступової, але повної лібералізації енергетичного 
ринку.      
 
(4) Свободи, які гарантує Конвенція європейським 
громадянам, – вільне переміщення товарів, свобода 
надання послуг та свобода господарювання – 
можливі лише при повністю відкритому ринку, що 
дає змогу всім споживачам вільно вибирати собі 
постачальників, всім постачальникам проводити 
поставки своїм замовникам. 
 
(5) З урахуванням очікуваного підвищення 
залежності по відношенню до споживання 
природного газу необхідно розглянути ініціативи та 
заходи по заохоченню укладання двохсторонніх угод 
для отримання доступу до мереж третіх країн та 
ринкової інтеграції.  
 
(6) Головні перешкоди на шляху наближення до 
повністю діючого та конкурентноспроможного 
внутрішнього ринку пов’язані, окрім іншого, з 
можливістю доступу до мережі, доступу до 
зберігання, питаннями тарифікації, можливостями 
взаємодії між системами мереж та різними рівнями 
відкритості між Країнами – учасницями.  
 
(7) Для того, щоб конкуренція працювала, доступ до 
мережі повинен бути недискримінаційним, прозорим 
та помірним по ціні.  
 
(8) З тим, щоб завершити формування внутрішнього 
ринку газу, надзвичайно важливо, щоб оператори 
мали недискримінаційний доступ до мережі системи 
транспортування та розподілу. Оператор системи 
транспортування та розподілу може складатися з 
одного, або декількох підприємств.  
 
(9) В разі, коли газове підприємство транспортує, 
розподіляє, зберігає або проводить діяльність з 
скрапленим природним газом (СПГ), яке працює 
незалежно по своїй юридичній формі від інших 
підприємств, які займаються видобуванням та / або  
постачанням, призначені оператори системи можуть 
представляти одне і те ж підприємство, яке є 
власником інфраструктури.  
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З метою забезпечення недискримінаційного доступу до 
мережі прийнятно, щоб системи транспортування та 
розподілу діяли через юридично самостійні утворення, 
де існують вертикально об’єднані підприємства. Комісія 
повинна оцінити заходи еквівалентного ефекту, 
розробленого Країнами-учасницями, для досягнення 
мети цієї вимоги , та, де це доцільно, внести пропозиції 
по внесенню поправок в цю Директиву. 
 
Також, вважається доцільним, щоб оператори системи  
транспортування та розподілу мали ефективні права 
прийняття рішень відносно активів, необхідних для 
утримання, роботи та розвитку мережі, коли даними 
активами володіють та керують вертикально об’єднані 
підприємства.  
 
Однак, важливо розрізняти юридичну самостійність та 
право власності на встановлення цін. Під юридичною 
самостійністю розуміється неможливість зміни права 
власності на активи та відсутність перешкод для 
однакових або ідентичних умов прийняття на роботу, які 
застосовуються на всіх вертикально об’єднаних 
підприємствах. Однак, за допомогою організаційних 
заходів необхідно забезпечити, щоб процес прийняття 
рішень не був дискримінаційним з урахуванням 
незалежності осіб, відповідальних за прийняття рішень.  
 
(11) З метою уникнення нав’язування фінансового та 
адміністративного тягаря на малі розподільчі компанії, 
Країни-учасниці, де це необхідно, повинні мати змогу 
звільнити такі компанії від юридичних вимог по 
встановленню цін.  
 
(12) З метою прискорення підписання контрактів газовим 
підприємством, створеним в Країні-учасниці, на 
постачання газу прийнятним замовникам в іншу Країну – 
чи Країни-учасниці, де це доцільно, національні 
розпорядчі органи повинні працювати над створенням 
більш однорідних умов та однакового рівня прийнятності 
для усього внутрішнього ринку. 
 
(13) Наявність ефективного законодавства, яке 
виконується одним, або декількома розпорядчими 
органами, є важливим фактором для забезпечення 
недискримінаційного доступу до мережі. Країни-
учасниці визначають функції, компетенцію та юридичну 
правомочність розпорядчих органів. Дуже важливо, щоб 
розпорядчі органи в усіх Країнах-учасницях розподіляли 
мінімальну компетентність. Такі органи повинні мати 
правомочність встановлювати та затверджувати тарифи, 
або, хоча б, методологію, яка лежить в основі розрахунку 
тарифів на транспортування та розподіл газу, а також  
тарифів для доступу до об’єктів скрапленого природного 
газу (СПГ). З метою уникнення невизначеності та спорів, 
на які витрачається багато коштів та часу, такі тарифи 
необхідно публікувати до початку їх вступу в дію.  
  

 (14) Комісія визначила свій намір сформувати 
Європейську Розпорядчу Групу з енергетики та газу, 
котра встановить прийнятний консультаційний 
механізм для заохочення кооперації та координації 
роботи національних розпорядчих органів, з метою 
підтримки розвитку внутрішнього ринку 
електроенергії і газу та забезпечення на території всіх 
Країн-учасниць виконання положень, викладених у 
цій Директиві, або Директиві 2003/54/ЕС 
Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 
2003 року стосовно загальних правил на 
внутрішньому ринку електроенергії (1), та в 
Нормативі (ЕС) № 1228/2003 Європейського 
Парламенту та Ради від 26 червня 2003 року стосовно 
умов доступу до мережі передачі електроенергії на 
кордоні (2).  
 
(15) З метою забезпечення ефективного доступу на 
ринок всіх гравців, включаючи нових, необхідно 
створити недискримінаційні механізми 
зрівноваження, які будуть відображати витрати. Як 
тільки газовий ринок стане достатньо ліквідним, 
цього необхідно буде досягти встановленням 
прозорих ринкових механізмів для постачання та 
закупівлі газу, необхідного в рамках вимог 
зрівноваження. При відсутності такого ліквідного 
ринку національні розпорядчі органи повинні 
відігравати активну роль для забезпечення того, щоб 
всі тарифи зрівноваження були недискримінаційними 
та відображали витрати. В той же час, необхідно 
впровадити відповідні стимули з метою 
зрівноваження між споживанням та продажем газу, 
при цьому не піддаючи небезпеці всю систему.  
 
(16) Національні розпорядчі органи повинні 
встановлювати або затверджувати тарифи, або 
методології, на яких базуються підрахунки тарифів, 
на основі пропозиції оператора системи 
транспортування або оператора (операторів) системи 
розподілу, або оператора системи СПГ, або на основі 
пропозиції, погодженої цими операторами та 
користувачами мережі. При виконанні цих завдань, 
національні розпорядчі органи повинні забезпечити 
те, щоб тарифи на транспортування та розподіл були 
недискримінаційними та відображали реальні 
витрати, а також враховувати довгострокові, граничні 
витрати на мережу як засобів контролю та 
регулювання попиту.  
 
(17) Переваги, які стали наслідком формування 
внутрішнього ринку, повинні стати доступними 
якомога скоріше для всіх галузей промисловості та 
торгівлі Співтовариства, включаючи малі та середні 
підприємства, а також для всіх громадян 
Співтовариства, через їх законність та 
конкурентоспроможність, та, опосередковано, для 
створення робочих місць в результаті  підвищення 
ефективності, яку отримають підприємства.  
 
_________ 
(1) Див. стор. 37 цього Офіційного бюлетеня 
(2) Див. стор. 1 цього Офіційного бюлетеня 
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(18) Замовники газу повинні мати змогу вільно вибирати 
собі постачальника. Однак, необхідно застосовувати 
поетапний підхід для завершення формування 
внутрішнього ринку газу з визначенням конкретних 
крайніх строків з тим, щоб промисловість могла 
пристосуватись та були встановлені адекватні заходи та 
системи по захисту інтересів замовників, а також було 
забезпечено їхнє реальне та ефективне право вибирати 
собі постачальника. 
 
(19) Прогресивна відкритість ринків у напрямку повної 
конкуренції повинна якомога скоріше усунути 
розбіжності між Країнами-учасницями. Необхідно 
гарантувати прозорість та визначеність під час 
виконання цієї Директиви. 
 
(20) Директива 98/30/ЕС допомагає отримати доступ до 
зберігання, як частини газової системи. В світлі досвіду, 
набутого при формуванні внутрішнього ринку необхідно 
прийняти додаткові заходи для прояснення положень по 
отриманню доступу до послуг по зберіганню та 
додаткових послуг.  
 
(21) Сховища є важливими засобами серед інших засобів 
по виконанню зобов’язань з надання комунальних 
послуг, таких як гарантія постачання. Це не повинно 
призвести до спотворення конкуренції або до 
дискримінації при отриманні доступу до зберігання.  
 
(22) Для забезпечення того, щоб тарифи на отримання 
доступу на транспортування були прозорими та 
недискримінаційними, необхідно вжити подальших 
заходів. Такі тарифи повинні застосовуватися всіма 
користувачами на основі відсутності дискримінації. Коли 
послуги із зберігання, зберігання в трубопроводі та 
додаткові послуги надаються на достатньо 
конкурентному ринку, доступ буде дозволений на основі 
прозорих та недискримінаційних ринкових механізмах. 
 
(23) В інтересах забезпечення безперебійності поставок, 
повинен відслідковуватись баланс між постачанням та 
потребами в кожній Країні-учасниці, а після моніторингу 
повинен надаватися звіт на рівні Співдружності, який 
повинен враховувати взаємну спроможність між 
регіонами. Такий моніторинг повинен проводитись на 
достатньо ранньому етапі, щоб залишалась можливість 
прийняти відповідні заходи у випадку, коли 
безперебійність поставок може зазнати ризику. 
Будівництво та технічне обслуговування необхідної 
інфраструктури мережі, яка включає взаємну 
спроможність, повинна допомогти забезпеченню 
стабільних поставок газу.  
 
(24) Країни-учасниці повинні гарантувати, щоб з 
урахуванням дотримання необхідних вимог якості, біогаз 
та газ, отриманий з біомаси, або інші типи газів отримали 
недискримінаційний доступ до газової системи, за умови, 
що такий доступ буде сумісним з технічними правилами 
та нормами безпеки. Ці правила та норми повинні 
гарантувати, щоб ці гази закачувались та 
транспортувались через систему природного газу з 
дотриманням технічних вимог та норм безпеки, та 
враховувати хімічні характеристики цих газів. 
 
 

 (25) Довгострокові контракти залишаються важливою 
частиною в питанні газопостачання в Країнах-
учасницях і повинні підтримуватись як варіант 
підприємництва з газопостачання, таким чином, щоб 
вони не руйнували цілей цієї Директиви та були 
сумісними з Конвенцією, включаючи правила 
конкуренції. Тому, необхідно їх враховувати при 
плануванні спроможності забезпечити безперебійні 
постачання та транспортування газу.  
 
(26) З метою забезпечення дотримання високих 
стандартів комунальних послуг в Співтоваристві, про 
всі заходи, які вживаються Країнами-учасницями для 
досягнення цілей цієї Директиви, повинні надаватись 
Комісії на регулярній основі. Комісія повинна 
регулярно публікувати звіти про аналіз заходів, які 
вживаються на національному рівні для досягнення 
цілей надання комунальних послуг та порівняння їх 
ефективності, з урахуванням рекомендацій по 
відношенню до вжитих заходів на національному 
рівні для досягнення високих стандартів 
комунального обслуговування.  
 
Країни-учасниці повинні гарантувати, щоб після того 
як вони будуть підключені до газової системи, 
замовники були ознайомлені з своїми правами на 
постачання природного газу певної якості та за 
прийнятними цінами. Заходи, вжиті Країнами-
учасницями по захисту кінцевих замовників можуть 
різнитись в залежності від того, чи це побутові, чи 
малі та середні підприємства.  
 
(27) Дотримання вимог комунальної служби є 
фундаментальною вимогою цієї Директиви, а тому 
важливо, щоб загальні мінімальні норми, визнані 
всіма Країнами-учасницями , були визначені в цій 
Директиві, яка враховує цілі по захисту замовника, 
безперебійність постачання, захист навколишнього 
середовища та рівних умов конкуренції для всіх 
Країн-учасниць. Також важливо, щоб вимоги 
комунальних служб могли тлумачитись за 
національними ознаками, з урахуванням 
національних обставин, та відповідали законодавству 
Співтовариства.  
 
(28) Заходи, вжиті Країнами-учасницями для 
досягнення цілей соціальної та економічної єдності 
можуть включати, зокрема, забезпечення рівних 
економічних стимулів, з використанням, де це 
доцільно, всіх наявних національних інструментів та 
інструментів Співдружності. Ці інструменти можуть 
включати механізми зобов’язань по гарантії 
необхідних інвестицій.  
 
(29) В залежності від того, які заходи, що 
приймаються Країнами-учасницями по виконанню 
зобов’язань  з надання комунальних послуг, 
складають державну допомогу відповідно до Статті 
87 (1) Конвенції, існує зобов’язання відповідно до 
Статті 88 (3) Конвенції інформувати про це Комісію.  
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(30) Оскільки мету запропонованої діяльності, а саме, 
створення повністю самостійного внутрішнього ринку 
газу, на якому домінує чесна конкуренція, не можна 
досягти в повній мірі Країнами-учасницями, а тому, 
найкращим чином, з точки зору масштабності та 
ефективності,  можна досягти на рівні Співдружності, 
Співдружність може застосувати заходи у відповідності з 
принципом доповнення та пропорційності, як викладено 
в Статті 5 Конвенції. Відповідно до принципу 
пропорційності, як викладено в цій Статті, дана 
Директива не виходить за рамки необхідного для 
досягнення цієї мети. 
 
(31) В світлі досвіду, набутого в результаті виконання 
Директиви Ради 91/296/ЕС від 31 травня 1991 року щодо 
транзиту природного газу через систему трубопроводів 
(1), необхідно вжити заходи по забезпеченню режимів 
рівного та недискримінаційного доступу для 
транспортування, включаючи передачу обсягів газу на 
кордоні між Країнами-учасницями. Для забезпечення 
рівності в отриманні доступу до газових мереж, також у 
випадку транзиту, цю Директиву необхідно відмінити 
без нанесення шкоди безперервності дії контрактів, 
підписаних у відповідності до даної Директиви. Відміна 
Директиви 91/296/ЕЕС не повинна перешкоджати 
підписанню майбутніх довгострокових контрактів. 
 
(32) Враховуючи обсяг доповнень, які внесені в 
Директиву 98/30/ЕС, бажано, з причин прояснення та 
раціоналізації, щоб вищезгадані положення були 
виправлені. 
 
(33) Ця Директива відповідає фундаментальним правам 
та дотримується принципів, визнаних, зокрема, в Статуті 
основних прав Європейського Союзу. 
 
(34) Заходи, які необхідно впровадити в цій Директиві, 
повинні бути прийняті у відповідності до Рішення Ради 
1999/468/ЕС від 28 червня 1999 року, в який визначені 
процедури для виконання імплементуючих повноважень, 
якими наділена Комісія (2). 
 
ПРИЙНЯЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ 
 

РОЗДІЛ І 
ОБСЯГ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Стаття 1 
Обсяг 

 
1. Ця Директива встановлює загальні правила по 
транспортуванню, розподілу, постачанню та зберіганню 
природного газу. Вона закладає правила, які стосуються 
організації та діяльності сектору природного газу, 
доступу до ринку, критеріїв та процедур, які 
застосовується при наданні дозволів на транспортування, 
розподіл, постачання та зберігання природного газу, а 
також роботи систем.  
_________ 
 
(1) ОБ L 147, 12.6.1991, стор.  37 В Директиву внесені зміни 
Директивою Комісії 95/49/ЄС (ОБ L 233., 30.9.1995, стор. 86).  
(2) ОБ L 184, 17.7. 1999, стор. 23 
 
 
 
 
 
 

 2. Правила, які встановлені цією Директивою по 
природному газу, включаючи скраплений природний 
газ (СПГ), також застосовуються для біогазу, газу, 
отриманого з біомаси, або інших типів газу 
закачувались в та транспортувались через систему 
природного газу з дотриманням технічних вимог та 
норм безпеки.  
 

Стаття 2 
Визначення 

 
З метою виконання цієї Директиви: 
 
1. "підприємство природного газу" означає будь-яку 
фізичну або юридичну особу, яка виконує, 
щонайменше, одну з таких видів діяльності: 
видобування, транспортування, розподіл, постачання, 
закупівлю або зберігання природного газу, 
включаючи СПГ, яке несе відповідальність за 
виконання комерційних, технічних завдань та завдань 
з обслуговування, які відносяться до цих видів 
діяльності, але не включають кінцевого замовника;  
 
2. "первинна мережа трубопроводів" означає будь-
який трубопровід або мережу трубопроводів, які 
експлуатуються та/або споруджені як частина 
проекту по видобутку нафти та газу, або 
використовуються для транспортування природного 
газу з одного або декількох таких проектів до 
переробного заводу, терміналу або берегового 
терміналу; 
 
 
3. "транспортування" означає транспортування 
природного газу через мережу трубопроводів 
високого тиску, відмінних від первинної мережі 
трубопроводів, з огляду на доставку до замовника, 
яка виключає постачання; 
 
4.  "оператор системи транспортування" означає 
будь-яку фізичну або юридичну особу, яка виконує 
діяльність з транспортування та відповідає за роботу, 
забезпечення обслуговування та, в разі необхідності, 
розвитку транспортної системи в даному регіоні, та, 
де це застосовується, з'єднання з іншими системами, 
а також відповідає за забезпечення довгострокової 
спроможності системи задовольняти прийнятні 
потреби по транспортуванню газу; 
 
5. "розподіл" означає транспортування природного 
газу через місцеві та регіональні мережі 
трубопроводів з метою поставок газу до замовників, 
що не включає постачання; 
 
6. "оператор системи розподілу" означає будь-яку 
фізичну або юридичну особу, яка виконує діяльність 
з розподілу та несе відповідальність за роботу, 
забезпечення обслуговування та, в разі необхідності, 
розвитку системи розподілу в даному регіоні, та, де 
це застосовується, з'єднання з іншими системами, а 
також відповідає за забезпечення довгострокової 
спроможності системи задовольняти прийнятні 
потреби по розподілу газу; 
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7. "постачання" означає продаж, включаючи перепродаж, 
природного газу, включаючи СПГ, замовникам;  
 
8. "підприємство з постачання" означає будь-яку фізичну 
або юридичну особу, яка виконує діяльність з 
постачання; 
 
9. "сховище" означає будь-яке сховище, яке 
використовується для складування природного газу, яке 
належить підприємству природного газу, та/або робота 
якого керується ним, включаючи частину сховищ для 
СПГ, що використовуються для зберігання, але 
виключають частину, яка використовується для 
діяльності по видобуванню, та виключаючи сховища, які 
зарезервовані операторами систем транспортування, 
котрі виконують свою діяльність;  
 
10. "оператор системи зберігання" означає будь-яку 
фізичну або юридичну особу, яка виконує діяльність по 
зберіганню та несе відповідальність за роботу сховища; 
 
11. "об’єкт СПГ" означає термінал, який 
використовується для скраплення природного газу, або 
його завезення, розвантаження та регазифікації СПГ, 
який повинен включати допоміжні послуги та тимчасове 
зберігання, необхідне для процесу регазифікації та 
подальшої доставки до системи транспортування, але 
який не включає будь-яку частину терміналів СПГ, які 
використовуються для зберігання;     
  
12. "оператор системи СПГ" означає будь-яку фізичну 
або юридичну особу, яка виконує діяльність по 
скрапленню природного газу, завезенню, розвантаженню 
та регазифікації СПГ, а також несе відповідальність за 
роботу сховища СПГ;  
 
13. "система" означає будь-які мережі транспортування, 
системи розподілу, установки СПГ та/або сховища 
власником та/або оператором яких є підприємства 
природного газу, включаючи зберігання в трубопроводах 
та їх сховищах, а також обладнання для надання 
додаткових послуг та те, що відноситься до підприємств, 
необхідних для забезпечення доступу для 
транспортування, розподілу та СПГ;    
 
14. "допоміжні послуги" означає всі види послуг, які 
необхідні для та роботи транспортних систем та/або 
розподільчих мереж, та/або установок СПГ, та/або 
сховищ, включаючи вирівнювання і змішування, за 
винятком  сховищ, які зарезервовані виключно 
операторами систем транспортування. які займаються 
своїми видами діяльності;         
 
15. "зберігання в трубопроводі" означає зберігання газу в 
стиснутому стані в транспортних та розподільчих 
системах, за винятком сховищ, які зарезервовані 
виключно операторами систем транспортування. які 
займаються своїми видами діяльності; 
 
16. "об’єднана система" означає певну кількість систем, 
пов’язаних одна з одною; 
 
17. "з’єднувальний трубопровід" означає транспортну 
лінію, яка перетинає або утворює проліт між Країнами-
учасницями 
 

 18. "пряма гілка" означає трубопровід для 
транспортування природного газу, яка є додатковою 
до об’єднаної системи; 
 
19. "об’єднане підприємство природного газу" 
означає підприємство, об’єднане по вертикалі, або по 
горизонталі; 
 
20. "підприємство, об’єднане по вертикалі" означає 
підприємство, або групу підприємств, природного 
газу, взаємовідносини яких визначені в Статті 3 (3) 
Постанови Ради (ЕЕС) № 4064/89 від 21 грудня 1989 
року щодо зосередженості між підприємствами (1), та 
де вище означене підприємство/група виконує, 
щонайменше, один з видів діяльності по 
транспортуванню, розподілу, СПГ або зберіганню, а 
також, щонайменше, одним з видів діяльності по 
видобуванню, або постачанню природного газу;      
 
21. " підприємство, об’єднане по горизонталі" означає 
підприємство, яке виконує, щонайменше, один з 
видів діяльності по видобуванню, транспортуванню, 
розподілу, постачанню або зберіганню природного 
газу, а також, яке виконує вид діяльності, не 
пов’язаний з природним газом;  
 
22. "власні підприємства" означає дочірні 
підприємства в значенні, яке наводиться в Статті 41 
Сьомої Директиви Ради 83/349/ЕЕС від 13 червня 
1983 року , яка базується на Статті 44 (2) (g) (*) 
Конвенції щодо консолідованих рахунків (2), та/або 
асоційовані підприємства в значенні, яке наводиться 
в Статті 33 (1) цього документу , та/або підприємства, 
які належать одним і тим же акціонерам; 
 
23. "користувачі системи" означає будь-яку фізичну 
або юридичну особу, яка сама постачає в систему, 
або їй постачають з системи; 
 
24. "замовник" означає оптового та кінцевого 
замовника природного газу та підприємства 
природного газу, які купляють природний газ; 
 
25. "побутові замовники" означає замовників, які 
купляють природний газ для свого власного 
споживання;   
 
26. "не побутові замовники" означає замовників, які 
купляють природний газ не для свого власного 
споживання;   
 
27. "кінцеві замовники" означає замовників які 
купляють природний газ для свого власного 
споживання;   
 
28. "прийнятний замовник" означає замовників, які 
вільні у виборі свого постачальника в значенні Статті 
23 цієї Директиви; 
______________ 
(*) Назва Директиви  була виправлена з урахуванням зміни 
нумерації Статей Конвенції по створенню Європейського 
Співтовариства згідно із Статтею 12 Амстердамської Конвенції; 
початкова посилка була зроблена на Статтю 54 (3) (g).  
(1) ОБ L 395, 30.12. 1989, стор. 1. В Постанову внесені зміни 
Постановою ЄС № 1310/97 (ОБ L 180., 9. 1997, стор. 1).  
(2) ОБ L 193, 18.7.1983, стор. 1. Директива востаннє змінювалась 
Директивою 2001/65/ЕС Європейського Парламенту та Ради 
(ОБ L 283., 27.10. 2001, стор. 28).   
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29. "оптовий замовник" означає будь-яку фізичну або 
юридичну особу, відмінну від операторів системи 
транспортування та операторів системи розподілу, які 
купляють природний газ з метою перепродажу його в 
систему, або з системи там, де вони створені;    
 
30. "довгострокове планування" означає планування 
обсягів постачання та транспортування 
підприємствами природного газу на довгостроковій 
основі з урахуванням забезпечення потреб системи у 
природному газі, диверсифікації джерел та 
забезпечення безперебійного постачання замовникам;    
 
31. "новий ринок" означає Країну-учасницю, де 
перша комерційна поставка по першому 
довгостроковому контакту постачання природного 
газу була зроблена не раніше, ніж 10 років назад;  
 
32. "гарантія" означає як безперебійність постачання 
природного газу, так і технічну безпеку; 
 
33. "нова інфраструктура" означає інфраструктуру, 
котра ще не завершена до моменту введення в дію 
цієї Директиви. 
 

РОЗДІЛ ІІ 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ СЕКТОРУ 

 
Стаття 3 

Зобов’язання комунальної служби та захист 
замовника 

 
1. Країни-учасниці забезпечують, на основі своєї 
інституційної організації та відповідним підходом до 
принципу додатковості, що, без нанесення шкоди 
параграфу 2, підприємства природного газу 
працюватимуть відповідно до принципів, викладених 
у цій Директиві з метою створення 
конкурентноспроможного, безпечного та екологічно 
раціонального ринку природного газу та не будуть 
дискримінувати права та обов’язки цих підприємств.  
 
2. Приймаючи до уваги відповідні положення 
Конвенції, зокрема, Статті 86 цієї Конвенції, Країни-
учасниці в загальних інтересах економіки, можуть 
накладати на підприємства, які працюють в газовому 
секторі, зобов’язання по гарантіях, пов’язаних з 
безперебійністю, регулярністю, якістю та ціною 
поставок, а також захистом навколишнього 
середовища, включаючи енергозбереження та захист 
клімату. Такі зобов’язання повинні бути чітко 
визначеними, прозорими, недискримінаційними, 
такими, щоб їх можна було перевірити та гарантувати 
рівність доступу компаній ЄС до національних 
замовників. Що стосується безперебійності поставок, 
енергозбереження та попиту, а також виконання 
завдань по охороні навколишнього середовища, як 
викладено в цьому пункті, Країни-учасниці можуть 
вводити довгострокове планування з урахуванням  
можливостей третіх сторін, які шукають доступу до 
системи.  
  

 3. Країни-учасниці вживають належні заходи по захисту 
кінцевого замовника та забезпечують високий рівень 
захисту замовника, а також, зокрема, забезпечують 
наявність відповідних заходів безпеки по захисту 
уразливих замовників, включаючи відповідні заходи по 
наданню допомоги для запобігання відключення. В 
цьому контексті вони можуть вживати відповідні заходи 
по захисту замовника в віддалених регіонах, які 
підключені до газової системи. Країни-учасниці можуть 
призначити кінцевого постачальника для замовників, які 
підключені до газової мережі. Вони забезпечують 
високий рівень захисту замовника, зокрема, по 
відношенню до прозорості загальних контрактних 
термінів та умов, загальної інформації та механізмів 
вирішення спорів. Країни-учасниці забезпечують, щоб 
прийнятний замовник мав змогу переключитись на 
нового постачальника. Що стосується побутових 
замовників, такі заходи будуть включати положення, 
викладені в Додатку А.  
 
4.  Країни-учасниці вживають необхідні заходи для 
вирішення соціально-економічних цілей, для захисту 
навколишнього середовища, яке може включати заходи 
по боротьбі з кліматичними змінами та безперебійність 
поставок. Такі заходи можуть включати, зокрема, 
положення про адекватні економічні стимули з 
використанням, де це доцільно, всіх існуючих 
національних інструментів та інструментів 
Співтовариства, для обслуговування та будівництва 
необхідної інфраструктури мережі, включаючи 
потужності з’єднувальних газопроводів.  
 
5. Країни-учасниці можуть прийняти рішення 
відмовитись від застосування положень Статті 4 по 
відношенню до розподілу, якщо їх застосування 
ускладнює, по закону або в дійсності, виконання 
зобов’язань, встановлених для підприємств природного 
газу в загальноекономічних інтересах та в такій мірі, 
якщо це не відобразиться на розвитку торгівлі, доки така 
відмова не буде суперечити інтересам Співтовариства. 
Інтереси Співтовариства включають, крім іншого, 
конкуренцію з прийнятними замовниками згідно з 
Директивою та Статтею 86 Конвенції.  
 
6. Країни-учасниці після виконання цієї Директиви 
інформують Комісію про всі заходи, вжиті для 
виконання зобов’язань по комунальним послугам, 
включаючи захист замовника та навколишнього 
середовища, та про їх можливий вплив на національну та 
міжнаціональну конкуренцію, якщо такі заходи 
потребують, або не потребують відхилення від положень 
цієї Директиви. Згодом, вони інформують Комісію кожні 
2 роки про будь-які зміни таких заходів, якщо вони 
потребують, або не потребують відхилення від положень 
цієї Директиви. 
 

Стаття 4 
Процедура легалізації 

 
1. У випадках, коли легалізація (наприклад, отримання 
ліцензії, дозволу, допуску, згоди або погодження) 
необхідна для побудови або роботи об’єктів природного 
газу, Країни-учасниці, або будь-які компетентні органи, 
які вони призначають, проводять легалізацію 
будівництва та / або роботи таких об’єктів, 
трубопроводів та супутнього обладнання на своїй  
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території  у відповідності до пункту 2 та 4. Країни-
учасниці або будь-які компетентні органи, які вони 
призначають, можуть проводити легалізацію на тій же 
основі для постачання природного газу та для оптових 
замовників.  
 
2. Коли Країни-учасниці будуть мати систему легалізації, 
вони закладуть об’єктивні та недискримінаційні критерії, 
котрим мають відповідати підприємства, які звертаються 
за легалізацією будівництва та/або роботи об’єктів 
природного газу, або звертаються за легалізацією 
постачання природного газу. недискримінаційні критерії 
та процедури проведення легалізації повинні 
публікуватися.  
 
3. Країни-учасниці гарантують, що причини відмови 
проведення легалізації будуть об'єктивними та 
недискримінаційними, та будуть надаватись заявнику. 
Причини такої відмови направляються Комісії для 
інформації. Країни-учасниці вводять процедуру, яка дає 
можливість заявнику звернутися з позовом проти такої 
відмови.  
 
4. Для розвитку регіонів, постачання в яких тільки 
почалося, та для ефективної роботи взагалі, та без 
нанесення шкоди Статті 24, Країни-учасниці можуть 
відхилити рішення про проведення подальшої легалізації 
будівництва або роботи систем розподільчих 
трубопроводів в будь-якому конкретному регіоні, 
оскільки будівництво такої системи трубопроводів було 
запропоноване або пропонується в даному регіоні, та 
якщо існуючі або запропоновані потужності не 
завантажені.  
 

Стаття 5 
Моніторинг безперебійності постачання 

 
Країни-учасниці забезпечують моніторинг 
безперебійності  постачання. У разі, коли Країни-
учасниці вважають за доцільне, вони можуть делегувати 
це завдання розпорядчим органам, як вказано Статті 25 
(1). Такий моніторинг, зокрема, виявляє баланс між 
постачанням та попитом на національному ринку, рівень 
очікуваного майбутнього попиту та наявних поставок, 
передбачуваних додаткових потужностей, які 
плануються, або знаходяться на етапі будівництва, та 
якості і рівня обслуговування мережі, а також заходів по 
задоволенню максимального попиту, та усуненню 
недопоставок одного або декількох постачальників. 
Компетентні органи публікують кожного року 
щонайпізніше 31 липня звіт, в якому відображають 
висновки результатів моніторингу по цих питаннях, а 
також будь-які вжиті або передбачувані заходи, та 
негайно надсилають цей звіт в Комісію.  
 

Стаття 6 
Технічні правила 

 
Країни-учасниці гарантують визначення критерій 
техніки безпеки, розробку та опублікування технічних 
правил, які встановлюють мінімальний технічний проект 
та експлуатаційні вимоги по підключенню до систем 
об’єктів СПГ, сховищ, інших систем транспортування 
або розподілу та прямих гілок газопроводів. 

 Такі технічні правила гарантують можливість 
взаємодії систем, повинні бути об’єктивними та 
недискримінаційними . Вони надсилаються Комісії у 
відповідності до Статті 8 Директиви 98/34/ЕС 
Європейського Парламенту та Ради від 22 червня 
1998 року, які встановлюють процедуру по 
представленню інформації в сфері технічних 
стандартів та норм і правил щодо Служб громадської 
інформації (1). 
 

РОЗДІЛ ІІІ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА СПГ 

 
Стаття 7 

Призначення операторів системи 
 

Країни-учасниці призначають, або вимагають від 
підприємств природного газу, які володіють 
об’єктами транспортування, зберігання або СПГ, 
призначити на період, який визначається Країнами-
учасницями з урахуванням аналізу співвідношення 
ефективності та економічності, одного або більше 
операторів системи. Країни-учасниці застосовують 
заходи, необхідні для забезпечення того, щоб 
оператори систем по транспортуванню, зберіганню 
або СПГ діяли у відповідності до Статей 8 та 10.  
 

Стаття 8 
Завдання операторів систем 

 
1. Кожний оператор системи транспортування, 
зберігання та/ або СПГ повинен: 
 
(а) експлуатувати, обслуговувати та розвивати на 
економічних засадах безпечні, надійні та ефективні 
об’єкти транспортування, зберігання та/ або СПГ з 
відповідним урахуванням стану навколишнього 
середовища; 
 
(b) утримуватись від дискримінації користувачів 
системи, або груп користувачів системи, особливо, на 
користь своїх власних підприємств; 
 
(c) надавати будь-якому іншому оператору системи 
транспортування, оператору системи зберігання, 
оператору системи СПГ та/ або оператору системи 
розподілу достатню інформацію для забезпечення 
того, щоб транспортування та зберігання природного 
газу відбувалося у формі, яка відповідає надійній та 
ефективній роботі об’єднаної системи; 
 
(d) надавати користувачам системи інформацію, якої 
вони потребують для отримання ефективного 
доступу до системи. 
 
2. Правила, які приймаються операторами системи 
транспортування для урівноваження системи 
транспортування газу, повинні бути об’єктивними, 
прозорими та недискримінаційними, включаючи 
правила по виставленню рахунків користувачам 
системи їхніх мереж за порушення енергетичного 
балансу. 
_______________ 
(1) ОБ L 204, 21.7.1998, стор. 37. В Директиву внесені зміни 
Директивою 98/48/ЕС (ОБ L 217 5.8.1998, стор. 18).  
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Терміни та умови, включаючи правила та тарифи, на 
надання таких послуг операторами системи 
транспортування визначаються згідно з методологією, 
яка відповідає Статті 25 (2), недискримінаційним 
шляхом, який відображає витрати, та підлягають 
публікації.  
 
3. Країни-учасниці можуть звернутися до операторів 
систем транспортування з вимогою, щоб вони 
задовольняли мінімальні вимоги по обслуговуванню та 
розвитку системи транспортування, включаючи 
потужності об’єднаних трубопроводів.  
 
4. Оператори системи транспортування купляють 
енергію, яку вони використовують для виконання своєї 
діяльності згідно з прозорими, недискримінаційними  
ринковими процедурами.  
 

Стаття 9 
Тарифний розподіл операторів системи 

транспортування 
 

1. Якщо оператор системи транспортування є частиною 
підприємства, об’єднаного по вертикалі, він буде 
незалежним в плані своєї юридичної форми, організації 
та прийнятті рішень від інших видів діяльності, не 
пов’язаної з транспортуванням. Ці правила не створюють 
зобов’язання відділити власність на активи системи 
транспортування від підприємства, об’єднаного по 
вертикалі.  
 
2. З метою забезпечення незалежності оператора системи 
транспортування, як викладено в пункті 1, 
застосовуються такі критерії: 
 
(a) особи, відповідальні за управління оператором 
системи транспортування, можуть не приймати участі в 
структурах компанії об’єднаного підприємства 
природного газу, відповідального, прямо чи 
опосередковано, за повсякденну роботу по видобутку, 
розподілу та постачанню природного газу; 
 
(b) необхідно впровадити відповідні заходи, щоб 
враховувались професійні інтереси осіб, відповідальних 
за управління оператором системи транспортування 
таким чином, щоб вони мали змогу діяти незалежно; 
 
(c) оператор системи транспортування повинен мати 
ефективні права по прийняттю рішень, незалежних від 
об’єднаного підприємства газу по відношенню до 
активів, необхідних для експлуатації, обслуговування та 
розвитку мережі. Це не повинно перешкоджати 
існуванню відповідних механізмів координації для того, 
щоб гарантувати захист економічних та управлінських 
наглядових прав материнської компанії стосовно 
повернення активів, які регулюються опосередковано у 
відповідності зі Статтею 25 (2) у дочірньому 
підприємстві. Зокрема, це дасть змогу материнській 
компанії затверджувати щорічний фінансовий план, або 
інший рівнозначний документ оператора системи 
транспортування та встановлювати загальні обмеження 
на рівні заборгованості своєї дочірньої компанії. 
 
 
 
  

 Це не дозволить материнській компанії давати 
розпорядження по повсякденній діяльності, як по 
індивідуальних рішеннях, що стосуються 
будівництва або модернізації транспортних 
трубопроводів, які не перевищують строків 
виконання затвердженого фінансового плану, або 
рівнозначного документу; 
 
(d) оператор системи транспортування розробляє 
програму відповідності, яка встановлює заходи, які 
застосовувались для уникнення дискримінаційного 
управління, та гарантує адекватний моніторинг її 
виконання. Для цього в програмі визначаються 
конкретні зобов’язання працівників. Річний звіт, в 
якому зазначаються прийняті заходи, повинен 
представлятися особою, або органом, відповідальним 
за моніторинг програми відповідності, розпорядчому 
органу, зазначеному в Статті 25 (1) та повинен 
публікуватися. 
 

Стаття 10 
Конфіденційність для операторів системи 

транспортування 
 

1. Без нанесення шкоди Статті 16, або будь-якому 
іншому юридичному зобов’язанню по розголошенню 
інформації, кожен оператор системи 
транспортування, зберігання та/ або СПГ повинен 
зберігати конфіденційність комерційної інформації, 
отриманої в процесі виконання своєї діяльності та 
запобігати дискримінаційному розголошенню 
інформації про свою власну діяльність, яка може 
містити комерційну перевагу. 
 
2. Оператори системи транспортування не повинні, в 
контексті продажу або закупівлі природного газу 
власними підприємствами, зловживати комерційною 
інформацією, отриманою від третіх сторін в контексті 
забезпечення, або обговорення доступу до системи.  
 

РОЗДІЛ ІV 
РОЗПОДІЛ ТА ПОСТАЧАННЯ 

 
Стаття 11 

Призначення операторів системи розподілу 
 

Країни-учасниці призначають, або вимагають від 
підприємств, які володіють або відповідають за 
системи розподілу, призначити на період, який 
визначається Країнами-учасницями з урахуванням 
аналізу співвідношення ефективності та 
економічності, одного або більше операторів системи 
розподілу, та забезпечують, щоб такі оператори діяли 
у відповідності до Статей 12 та 14.  
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Стаття 12 
Завдання операторів системи розподілу 

 
1. Кожний оператор системи розподілу повинен 
експлуатувати, обслуговувати та розвивати на 
економічних засадах безпечну, надійну та ефективну 
систему з відповідним підходом до навколишнього 
середовища. 
 
2. В будь-якому випадку оператор системи розподілу 
повинен утримуватись від дискримінації користувачів 
системи, або груп користувачів системи, особливо, на 
користь своїх власних підприємств. 
 
3. Кожен оператор системи розподілу повинен надавати 
будь-якому іншому оператору системи розподілу та/ або 
будь-якому оператору системи транспортування, та/ або 
системи СПГ, та/ або системи зберігання, достатню 
інформацію для забезпечення того, щоб транспортування 
та зберігання природного газу відбувалося у формі, яка 
відповідає надійній та ефективній роботі об’єднаної 
системи. 
 
4. Кожен оператор системи розподілу повинен надавати 
користувачам системи інформацію, яку вони потребують 
для ефективного доступу до системи. 
 
5. Якщо оператори системи розподілу несуть 
відповідальність за збалансованість системи розподілу 
газу, правила, прийняті ними з цією метою, повинні бути 
об’єктивними, прозорими та недискримінаційними, 
включаючи правила по виставленню рахунків 
користувачам системи їхніх мереж за порушення 
енергетичного балансу. Терміни та умови, включаючи 
правила та тарифи, на надання таких послуг операторами 
системи визначаються згідно з методологією, яка 
відповідає Статті 25 (2), недискримінаційним шляхом, 
який відображає витрати, та підлягають публікації.  
 
 

Стаття 13 
Тарифний розподіл операторів системи розподілу 

 
1. Якщо оператор системи розподілу є частиною 
підприємства, об’єднаного по вертикалі, він буде 
незалежним в плані своєї юридичної форми, організації 
та прийнятті рішень від інших видів діяльності, не 
пов’язаної з розподілом. Ці правила не створюють 
зобов’язання відділити власність на активи системи 
розподілу від підприємства, об’єднаного по вертикалі.  
 
2. Додатково до вимог пункту 1, де оператор системи 
розподілу є частиною підприємства, об’єднаного по 
вертикалі, він буде незалежним в плані своєї організації 
та прийнятті рішень від інших видів діяльності, не 
пов’язаної з розподілом.  З метою такого забезпечення 
застосовуються такі критерії: 
 
(a) особи, відповідальні за управління оператором 
системи розподілу, можуть не приймати участі в  
 
 

 структурах компанії об’єднаного підприємства 
природного газу, відповідального, прямо чи 
опосередковано за повсякденну роботу по видобутку, 
транспортуванню та постачанню природного газу; 
 
(b) необхідно впровадити відповідні заходи, щоб 
враховувались професійні інтереси осіб, 
відповідальних за управління оператором системи 
розподілу таким чином, щоб вони мали змогу діяти 
незалежно; 
 
(c) оператор системи розподілу повинен мати 
ефективні права по прийняттю рішень, незалежних 
від об’єднаного підприємства газу, по відношенню до 
активів, необхідних для експлуатації, обслуговування 
та розвитку мережі. Це не повинно перешкоджати 
існуванню відповідних механізмів координації для 
того, щоб гарантувати захист економічних та 
управлінських наглядових прав материнської 
компанії стосовно повернення активів, які 
регулюються опосередковано у відповідності зі 
Статтею 25 (2) у дочірньому підприємстві. Зокрема, 
це дасть змогу материнській компанії затверджувати 
щорічний фінансовий план, або інший рівнозначний 
документ оператора системи розподілу та 
встановлювати загальні обмеження на рівні 
заборгованості своєї дочірньої компанії. Це не 
дозволить материнській компанії давати 
розпорядження по повсякденній діяльності, як по 
індивідуальних рішеннях, що стосуються 
будівництва або модернізації транспортних 
трубопроводів, які не перевищують строків 
виконання затвердженого фінансового плану, або 
рівнозначного документу; 
 
(d) оператор системи розподілу розробляє програму 
відповідності, яка встановлює заходи, які 
застосовувались для уникнення дискримінаційного 
управління, та гарантує адекватний моніторинг її 
виконання. Для цього в програмі визначаються 
конкретні зобов’язання працівників. Річний звіт, в 
якому зазначаються прийняті заходи, повинен 
представлятися особою, або органом, відповідальним 
за моніторинг програми відповідності, розпорядчому 
органу, зазначеному в Статті 25 (1) та повинен 
публікуватися. 
 
Країни-учасниці можуть прийняти рішення по 
незастосуванню пунктів 1 та 2 до об’єднаних 
підприємств природного газу, які обслуговують 
менше 100 000 підключених замовників.  
 

Стаття 14 
Конфіденційність для операторів системи 

розподілу 
 

1. Без нанесення шкоди Статті 16, або будь-якому 
іншому юридичному зобов’язанню по розголошенню 
інформації, кожен оператор системи розподілу 
повинен зберігати конфіденційність комерційної 
інформації, отриманої в процесі виконання своєї 
діяльності, та запобігати дискримінаційному 
розголошенню інформації про свою власну 
діяльність, яка може містити комерційну перевагу. 
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2. Оператори системи розподілу не повинні, в контексті 
продажу або закупівлі природного газу власними 
підприємствами, зловживати комерційною інформацією, 
отриманою від третіх сторін в контексті забезпечення, 
або обговорення доступу до системи.  
 

Стаття 15 
 

Комбінований оператор  
 

Правила, зазначені у Статті 9 (1) та Статті 13 (1), не 
забороняють проводити сумісну діяльність оператору 
системи транспортування, СПГ, зберігання та системи 
розподілу, якщо він є незалежним юридично, 
організаційно та в плані прийняття рішень від інших 
видів діяльності, які не пов’язані з діяльністю систем по 
транспортуванню, СПГ, зберіганню та розподілу, котрі 
відповідають вимогам, викладеним в пунктах (а – d). Ці 
правила не створюють зобов’язання відділити право 
власності на активи комбінованої системи від 
підприємства, об’єднаного по вертикалі.  
 
(a) особи, відповідальні за управління комбінованим 
оператором системи, можуть не приймати участі в 
структурах компанії об’єднаного підприємства 
природного газу, відповідального, прямо чи 
опосередковано, за повсякденну роботу по видобутку та 
постачанню природного газу; 
 
(b) необхідно впровадити відповідні заходи, щоб 
враховувались професійні інтереси осіб, відповідальних 
за управління комбінованим систем таким чином, щоб 
вони мали змогу діяти незалежно; 
 
(c) комбінований оператор системи повинен мати 
ефективні права по прийняттю рішень, незалежних від 
об’єднаного підприємства газу по відношенню до 
активів, необхідних для експлуатації, обслуговування та 
розвитку мережі. Це не повинно перешкоджати 
існуванню відповідних механізмів координації для того, 
щоб гарантувати захист економічних та управлінських 
наглядових прав материнської компанії стосовно 
повернення активів, які регулюються опосередковано у 
відповідності зі Статтею 25 (2) у дочірньому 
підприємстві. Зокрема, це дасть змогу материнській 
компанії затверджувати щорічний фінансовий план, або 
інший рівнозначний документ комбінованого оператора 
системи та встановлювати загальні обмеження на рівні 
заборгованості своєї дочірньої компанії. Це не дозволить 
материнській компанії давати розпорядження по 
повсякденній діяльності, як по індивідуальних рішеннях, 
що стосуються будівництва або модернізації 
транспортних та розподільчих трубопроводів, які не 
перевищують строків виконання затвердженого 
фінансового плану, або рівнозначного документу; 
 
 

 (d) комбінований оператор системи розробляє 
програму відповідності, яка встановлює заходи, які 
застосовувались для уникнення дискримінаційного 
управління, та гарантує адекватний моніторинг її 
виконання. Для цього в програмі визначаються 
конкретні зобов’язання працівників. Річний звіт, в 
якому зазначаються прийняті заходи, повинен 
представлятися особою, або органом, відповідальним 
за моніторинг програми відповідності, розпорядчому 
органу, зазначеному в Статті 25 (1) та повинен 
публікуватися. 
 

РОЗДІЛ V 
 

РОЗПОДІЛ ТА ПРОЗОРІСТЬ РАХУНКІВ 
 

Стаття 16 
Право доступу до рахунків 

 
1. Країни-учасниці, або будь-який інший 
компетентний орган, котрий вони призначають, 
включаючи розпорядчі органи, про які йде мова в 
Статті 25 (1) та органи по врегулюванню спорів, про 
які йдеться мова в Статті 20 (3), в разі необхідності, 
виконують види діяльності, мають право доступу до 
рахунків підприємств природного газу, як викладено 
в Статті 17.  
2. Країни-учасниці, призначені компетентні органи, 
включаючи регулятивні органи, Стаття 25 (1) та 
органи по врегулюванню спорів, повинні зберігати 
конфіденційність комерційної інформації. Країни-
учасниці можуть дозволити розголошувати таку 
інформацію, в разі необхідності, компетентним 
органам для виконання ними їх функцій.  
 

Стаття 17 
 

Розподіл рахунків 
 
1. Країни-учасниці вживають необхідні заходи з тим, 
щоб забезпечити ведення книг підприємств 
природного газу згідно з пунктом 2 та 5. Якщо 
підприємства отримують користь від дії цього 
положення, яке ґрунтується на Статті 28 (2) та (4), 
вони, щонайменше, повинні тримати свої внутрішні 
рахунки у відповідності з положеннями даної Статті.               
 
2. Підприємства природного газу, незалежно від того, 
яку б систему власності або юридичну форму вони не 
мали, повинні представляти для аудиту та 
публікувати свої річні звіти у відповідності з 
правилами  національного законодавства стосовно 
річних звітів товариств з обмеженою 
відповідальністю згідно з четвертою Директивою 
Ради 
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78/660/ЕЕС від 25 липня 1978 року на основі Статті 44 (2) 
(g) (*) Конвенції про річні звіти компаній певного типу (1). 
Підприємства, які юридично не зобов’язанні публікувати 
свої річні звіти, повинні мати копію такого звіту в своєму 
головному офісі для публічного користування.  
 
3. Підприємства природного газу повинні, у своїй 
внутрішній бухгалтерії, мати окремі рахунки для кожного 
виду діяльності з транспортування, розподілу, СПГ та 
зберігання, таким чином, щоб ці необхідні види діяльності 
начебто виконувались окремими підприємствами з тим, 
щоб запобігти дискримінації, перехресного фінансування 
та викривлення конкуренції. Вони також повинні тримати 
рахунки, котрі можуть бути консолідованими для ведення 
інших видів діяльності з газом, яка не відноситься до 
транспортування, розподілу, СПГ та зберігання. До 1 липня 
2007 року вони мають окремі рахунки для проведення 
діяльності з постачання прийнятним або діяльності з 
постачання  не прийнятним замовникам. Доходи, отримані 
від володіння мережею транспортування та розподілу 
визначаються в рахунках. Де це доцільно, утримуються 
консолідовані рахунки для інших видів діяльності, не 
пов’язаної з газом. Внутрішні рахунки включають 
балансові звіти, та рахунки прибутків та збитків по 
кожному виду діяльності.  
 
4. Аудит, про який іде мова в пункті 2, повинен, зокрема, 
перевіряти, щоб виконувався обов’язок щодо запобігання 
дискримінації та перехресного фінансування, про які 
ідеться мова у пункті 3.  
 
5. Підприємства визначають у своїй внутрішній бухгалтерії 
правила розміщення активів та пасивів, витрат та 
надходжень, а також амортизації, без нанесення шкоди 
загальнонаціональним правилам ведення бухгалтерського 
обліку, котрі застосовуються для відкриття окремих 
рахунків, визначених у пункті 3. Такі внутрішні правила 
можуть змінюватись лише у виключних випадках. Такі 
зміни повинні фіксуватися та обґрунтовуватись належним 
чином. 
 
6. У річні звітах необхідно вказувати посилання на будь-
яку угоду певного розміру, яка виконується відповідними 
підприємствами. 
 

РОЗДІЛ VI 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО СИСТЕМИ 

 
Стаття 18 

Доступ третьої сторони 
 

1. Країни-учасниці забезпечують виконання системи 
доступу третьої сторони до системи транспортування, 
розподілу та об’єктів СПГ по опублікованих тарифах, котрі 
застосовуються до всіх прийнятних замовників, 
включаючи всі підприємства з постачання, котрі 
застосовуються об’єктивно та без дискримінації між 
користувачами системи. Країни-учасниці гарантують, 
___________________ 
(*) Назва Директиви 78/660/ЕЕС була виправлена з 
урахування нумерації Статті конвенції по створенню 
Європейського співтовариства згідно з Статтею 12 
Амстердамської конвенції, оригінальною посилкою якої 
була Стаття 54 (3) (g). 
(1) ОБ L 222, 14.8.1978, стор. 11. В Директиву внесені зміни Директивою 
2001/65/ЕС Європейського Парламенту та Ради (ОБ L 283 27.10.2001, 
стор. 28). 

 що ці тарифи, або методології, на яких засновані 
такі підрахунки, будуть затверджені до вступу їх в 
дію Розпорядчим органом, про який іде мова у 
Статті 25 (1), та, що ці тарифи, а також методології, 
після того, як вони затверджені, публікуються 
перед тим, як вони вступлять в дію. 
 
2. Оператори системи транспортування, при 
необхідності, з метою виконання своїх функцій, 
включаючи функції, які відносяться до 
транспортування через кордон, мають доступ до 
мережі інших операторів системи транспортування.  
 
3. Положення цієї Директиви не повинні 
перешкоджати підписанню довгострокових 
контрактів, якщо вони відповідають правилам 
конкуренції Співтовариства. 
 

Стаття 19 
 

Доступ до зберігання 
 

1. Для організації доступу до об’єктів зберігання та 
зберігання в трубопроводі, якщо з технічної та/або 
економічної точки зору необхідно забезпечити 
ефективний доступ до системи для забезпечення 
обслуговування замовників, а також для організації 
доступу до допоміжних послуг, Країни-учасниці 
можуть вибрати або одну або обидві процедури, 
про які ідеться мова в пункті 3 та 4. Ці процедури 
повинні виконуватись відповідно до об’єктивних, 
прозорих та недискримінаційних критеріїв. 
 
2. Положення, викладені в пункті 1, не 
застосовуються до допоміжних послуг та 
тимчасового зберігання, які відносяться до об’єктів 
СПГ та необхідні для регазифікації та наступної 
доставки до системи транспортування.  
 
3. У випадку, коли домовленість про доступ  
вирішена, Країни-учасниці вживають необхідних 
заходів до підприємств природного газу та до 
прийнятних замовників, які знаходяться на 
території, або поза територією об’єднаної системи з 
тим, щоб обговорити доступ до зберігання та 
зберігання в трубі, коли це доцільно з технічної та/ 
або економічної необхідності для надання 
ефективного доступу до системи, а також для 
організації доступу до інших додаткових послуг. 
Сторони повинні добросовісно обговорити доступ 
до зберігання, зберігання в трубі та доступ до 
інших додаткових послуг. 
 
Контракти на отримання доступу до зберігання, 
зберігання в трубі та інших додаткових послуг 
обговорюються з відповідним оператором системи 
зберігання, або з підприємством природного газу. 
Країни-учасниці вимагають від операторів системи 
зберігання та підприємств природного газу 
публікувати свої основні комерційні умови по 
користуванню послугами по зберіганню, 
зберіганню в трубі та іншими додатковими 
послугами протягом перших 6 місяців після 
впровадження цієї Директиви та, в подальшому, на 
щорічній основі.  
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4. У разі, коли доступ врегульовано, Країни-учасниці 
вживають необхідних заходів з тим, щоб надати 
підприємствам природного газу та прийнятним 
замовникам, які знаходяться на території, або поза 
територією об’єднаної системи, право доступу до 
зберігання та зберігання в трубі, на основі опублікованих 
тарифів та/ або інших термінів та зобов’язань по 
використанню такого зберігання або зберігання в трубі, 
коли це доцільно з технічної та/ або економічної 
необхідності для надання ефективного доступу до 
системи, а також для організації доступу до інших 
додаткових послуг. Таке право доступу для прийнятних 
замовників може надаватися за рахунок участі їх в 
контрактах з конкуруючими підприємствами природного 
газу, які не є власником та/ або оператором системи або 
відповідного підприємства.  
 

Стаття 20 
 

Доступ до первинної системи трубопроводів 
 

1. Країни-учасниці вживають необхідних заходів з тим, 
щоб гарантувати підприємствам природного газу та 
прийнятному замовнику, не залежно від їх розташування, 
можливість отримати доступ до первинної системи 
трубопроводів, включаючи об’єкти надання технічних 
послуг, які притаманні такому доступу, у відповідності з 
цією Статтею, за винятком частин таких мереж та 
об’єктів, які використовуються для місцевої виробничої 
діяльності на майданчику родовища, де видобувається 
газ. Про такі заходи   необхідно повідомляти Комісію у 
відповідності до Статті 33. 
 
2. Доступ, про який ідеться мова в пункті 1, 
забезпечується у спосіб, котрий встановлюється 
Країною-учасницею згідно з відповідними правовими 
інструментами. Країни-учасниці повинні орієнтуватися 
на чесний та відкритий доступ, створення 
конкурентноспроможного ринку природного газу та 
уникати будь-якого зловживання домінуючим 
положенням з урахуванням гарантованості та 
регулярності постачання, спроможності, які вже існують 
або які можуть бути досягнуті, та з урахуванням захисту 
навколишнього середовища. При цьому необхідно 
враховувати таке: 
 
(a) необхідність відмовити в доступі в разі виявлення 
несумісності технічних специфікацій, котрі неможливо 
усунути прийнятними заходами;  
 
(b) необхідність уникати складнощів, котрі неможливо 
усунути прийнятними заходами і котрі можуть нанести 
шкоду ефективному теперішньому та запланованому 
майбутньому видобутку вуглеводнів, включаючи 
вуглеводні з родовищ, які знаходяться на рівні 
маргінальної економічної життєздатності;  
 
(c) необхідність дотримання належним чином  
обґрунтованих потреб власника чи оператора первинної 
системи трубопроводів по транспортуванню та переробці 
газу та задоволення інтересів інших користувачів 
первинної системи трубопроводів, або відповідних 
об’єктів переробки та транспортування, котрі можуть 
постраждати; та 
 
 

 (d) необхідність застосовувати закони та 
адміністративні процедури у відповідності до 
законодавства Співтовариства для надання дозволу 
на видобування або на розвиток первинної системи 
трубопроводів. 
 
3. Країни-учасниці гарантують, що у їх 
розпорядженні маються всі інструменти для 
вирішення спорів, включаючи орган, який є 
незалежним від сторін, з доступом до повної 
відповідної інформації, з тим щоб суперечки, які 
стосуються первинної системи трубопроводів, були 
врегульовані швидко з урахуванням критерій, 
викладених в пункті 2 та кількості сторін, які можуть 
приймати участь в переговорах по отриманню 
доступу до таких мереж.  
 
4. В разі виникнення суперечок на кордоні 
застосовуються інструменти для вирішення спорів 
тієї Країни-учасниці, під юрисдикцією якої 
знаходиться первинна система трубопроводів. Там, де 
в суперечках на кордоні, мережа трубопроводів 
належить більше ніж одній Країні-учасниці, задіяні 
Країни-учасниці повинні консультуватися з огляду на 
те, щоб положення цієї Директиви виконувались 
послідовно.  
 

Стаття 21 
 

Відмова в наданні доступу 
 

1. Підприємства природного газу можуть відмовити в 
наданні доступу до системи  на підставі недостатніх 
потужностей, або в разі, коли такий доступ до 
системи може перешкодити їм виконувати свої 
зобов’язання по наданню комунальних послуг, як 
викладено в Статті 3 (2), або на підставі виникнення 
серйозних економічних та фінансових труднощів по 
контрактах, які зобов’язують покупця прийняти 
товар, або виплатити неустойку, з урахуванням 
критеріїв та процедур, викладених в Статті 27 та 
альтернативного варіанту, вибраного Країною-
учасницею у відповідності до пункту 1 цієї Статті. 
Така відмова повинна супроводжуватись належним 
чином обґрунтованими причинами. 
 
2. Країни-учасниці можуть вжити необхідних заходів 
з тим, щоб забезпечити те, що підприємство 
природного газу, яке відмовляє в наданні доступу до 
системи через недостатність спроможностей або 
відсутність зв’язку, робить необхідні удосконалення, 
наскільки це економічно виправдано, або коли 
потенційний замовник готовий платити за них. За 
обставин, коли Країни-учасниці застосовують Статтю 
4 (4), Країни-учасниці вдаються до таких заходів.  
 

Стаття 22 
Нова інфраструктура 

 
1. Основна нова газова інфраструктура, а саме 
з’єднувальні трубопроводи між Країнами-
учасницями, об’єкти СПГ та сховища, можуть на 
прохання виключатися з положень Статей 18, 19, 20 
та 25 (2), (3) та (4) за таких умов: 
(а) інвестиції повинні покращити конкуренцію по 
газовому постачанню та підвищити гарантії 
постачання; 
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(b) рівень ризику, присутній при проведені інвестицій, є 
таким, що інвестиції не відбудуться до тих пір, доки не 
буде надано таке виключення; 
 
(c) власником інфраструктури повинна бути юридична 
або фізична особа, котра є відокремленою, в крайньому 
випадку, за своєю юридичною формою, від операторів 
систем, в системі яких така інфраструктура буде 
збудована; 
 
(d) користувачі такої інфраструктури покривають всі 
витрати; 
 
(e) таке виключення не повинно перешкоджати 
конкуренції, або ефективному функціонуванню 
внутрішнього ринку газу, або ефективному 
функціонуванню системи, яка регулюється, до якої 
підключена така інфраструктура. 
 
2. Пункт 1 також застосовується у випадках значного 
збільшення потужностей існуючих інфраструктур та до 
модифікації таких інфраструктур, котрі дають змогу 
розробляти нові джерела газопостачання.  
 
3. (а) Розпорядчий орган, про який йдеться в Статті 25, 
може, у кожному окремому випадку, приймати рішення 
щодо виключення, про яке йдеться мова у пункті 1 та 2. 
Однак, Країни-учасниці можуть забезпечити те, що 
Розпорядчі органи будуть надавати відповідному органу 
в Країні-учасниці для формального прийняття рішень 
свою думку по запиту на надання такого виключення. 
Така думка буде публікуватися разом з рішенням.  
 
(b) (і) Таке виключення може стосуватися всієї нової 
інфраструктури або її частин, існуючої інфраструктури з 
суттєво збільшеною потужністю або стосуватися 
модифікації існуючої інфраструктури. 
 
(іі) при вирішені питання про надання такого 
виключення необхідно розглянути в кожному окремому 
випадку потребу введення умов стосовно періоду дії 
такого виключення та недискримінаційного доступу до 
з’єднувального трубопроводу. 
 
(ііі) при вирішенні умов в даному підпункті необхідно, 
зокрема, враховувати строк дії контрактів, додаткові 
потужності, які необхідно побудувати, або проведення 
модифікації існуючих потужностей, горизонт 
прогнозування проекту та національні обставини.   
 
(c) при наданні такого виключення відповідний орган 
може прийняти рішення щодо правил та механізмів 
управління та розподілу потужностей, оскільки це не 
перешкоджає введенню або виконанню довгострокових 
контрактів.  
 
(d) рішення про виключення, включаючи будь-які умови, 
про які йдеться мова в пункті (b), повинні бути 
обґрунтовані та опубліковані належним чином. 
 
(e) у випадку з з’єднувальним трубопроводом будь-яке 
рішення щодо виключення приймається після 
консультацій з іншими країнами-учасницями або 
відповідними розпорядчими органами. 
 

 4. Рішення про виключення разом з усією 
відповідною інформацією стосовно цього рішення 
повинно, без затримки, направлятися компетентним 
органом в Комісію. Така інформація може подаватися 
в Комісію в узагальненій формі, що дасть змогу 
Комісії прийняти обґрунтоване рішення. Зокрема, 
інформація повинна містити: 
 
(а) детальні причини, на основі яких Розпорядчий 
орган або Країна-учасниця, надали виключення, 
включаючи фінансову інформацію, яка виправдовую 
таке виключення;  
 
(b) аналіз можливого впливу на конкуренцію та на 
ефективне функціонування внутрішнього ринку газу, 
який може мати місце після надання такого 
виключення; 
 
(c) причини встановлення часового періоду та частки 
загальної потужності газової інфраструктури, котра 
розглядається, для якої надається виключення; 
 
(d) в разі, якщо таке виключення відноситься до 
з’єднувального трубопроводу, результат 
консультацій з Країнами-учасницями або 
Розпорядчими органами; 
  
(e) внесок інфраструктури до процесу диверсифікації 
системи газового постачання. 
 
Протягом двох місяців після отримання 
повідомлення, Комісія може запросити від 
розпорядчого органу або Країни-учасниці змінити 
або вилучити рішення на надання такого виключення. 
двохмісячний період може бути продовжений ще на 
один додатковий місяць, коли додаткова інформація 
розглядається Комісією. 
 
Якщо розпорядчий орган або Країна-учасниця не 
вкладаються з запитом в період чотирьох тижнів, 
остаточне рішення приймається у відповідності з 
процедурою, вказаною в Статті 30 (2). 
 
Комісія зберігає конфіденційність комерційної 
інформації.  
 

Стаття 23 
 

Відкриття ринку та взаємодія 
 
1. Країни-учасниці гарантують, що прийнятними 
замовниками є: 
 
(а) до 1 липня 2004 року прийнятні замовники, як 
визначено у Статті 18 Директиви 98/30/ЕС. Країни-
учасниці до 31 січня кожного року публікують 
критерії визначення таких прийнятних замовників;  
 
(b) до 1 липня 2004 року щонайпізніше, всі не 
побутові замовники; 
 
(c) з 1 липня 2007 року всі замовники. 
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2. З тим, щоб уникнути дисбалансу при відкритті газових 
ринків:  
 
(а) контракти на постачання з прийнятними замовниками 
в системі іншої Країни-учасниці будуть дозволені, якщо 
замовник є прийнятним в обох системах;  
 
(b) у випадках, коли угоди, наведені в пункті (а) не 
приймаються через те, що замовник неприйнятний лише 
в одній з двох систем, Комісія може, враховуючи 
ситуацію на ринку та загальний інтерес, зобов’язати 
сторону, яка відмовляється від угоди, задовольнити 
замовлену поставку, на прохання одної Країни-учасниці 
з двох систем. 
 

Стаття 24 
 

Прямі гілки 
 
1. Країни-учасниці вживають необхідні заходи для того, 
щоб дати змогу: 
 
(а) підприємствам природного газу, створених на їх 
території, забезпечувати прийнятних замовників газом 
по прямій гілці;  
 
(b) будь-якому прийнятному замовнику на своїй 
території отримувати постачання через пряму гілку 
підприємства природного газу. 
 
2. За умов, коли необхідний дозвіл (наприклад, ліцензія, 
дозвіл, концесія, згода або погодження) для будівництва 
або роботи прямих гілок, Країни-учасниці, або будь-який 
компетентний орган, котрий вони призначають, 
закладають критерії для надання таких дозволів на 
будівництво або роботу таких гілок на їх території. Ці 
критерії повинні бути об’єктивними, прозорими та 
недискримінаційними.  
 
3. Країни-учасниці можуть надавати дозволи на 
спорудження прямої гілки або за умови відмови в 
доступі до системи на основі Статті 21, або за умови 
відкриття процедури вирішення спорів згідно зі Статтею 
25.  
 

Стаття 25 
 

Розпорядчі органи 
 

1. Країни-учасниці призначають один або більше 
компетентний орган з наданням функцій розпорядчого 
органу. Такі органи повністю незалежні від інтересів 
газової промисловості. Вони, через застосування цієї 
Статті, щонайменше несуть відповідальність за 
забезпечення недискримінаційної, ефективної 
конкуренції та ефективного функціонування ринку, 
зокрема, виконують моніторинг за: 
 
(а) правилами управління та розміщення з’єднувальних 
потужностей в сукупності з розпорядчим органом або 
органами тих Країн-учасниць, з якими існує об’єднана 
система трубопроводів; 
 
 

 (b) будь-якими механізмами, які використовуються 
для врегулювання перевантажених потужностей в 
національній газовій системі; 
 
(c) часом, витраченим операторами системи 
транспортування та розподілу для встановлення 
з’єднувального газопроводу та ремонту; 
 
(d) публікацією належної інформації, для 
зацікавлених сторін, операторами системи 
транспортування та розподілу, яка стосується 
з’єднувальних трубопроводів, використання мереж та 
розміщення потужностей, з урахуванням 
необхідності ставлення до цієї інформації як до 
комерційно конфіденційної; 
 
(e) ефективним розподілом рахунків, як викладено в 
Статті 17 з тим, щоб забезпечити відсутність 
повторюваності фінансування між діяльністю, 
пов’язаною з транспортуванням, розподілом, 
зберіганням, СПГ та постачанням; 
 
(f) умовами доступу до зберігання, зберігання в 
трубопроводі, а також додаткових послуг, 
викладених в Статті 19; 
 
(g) ступенем рівня виконання своїх обов’язків 
операторами системи транспортування та розподілу, 
як викладено в Статті 8 та 12; 
 
(h) рівнем прозорості та конкуренції. 
 
Органи, засновані у відповідності до цієї Статті, 
публікують річний звіт щодо ходу виконання своєї 
діяльності з моніторингу тих аспектів, що викладені в 
пунктах (а) - (h). 
 
2. Розпорядчі органи несуть відповідальність за 
встановлення та затвердження до їхнього прийняття 
методологій, які використовуються для підрахунку, 
або встановлення термінів та умов по:  
 
(а) підключенню та отриманню доступу до 
національної мережі, включаючи тарифи на 
транспортування та розподіл. Такі тарифи, або 
методології дозволять отримати необхідні інвестиції 
для розвитку мережі таким чином, що це дозволить 
цим інвестиціям забезпечити життєздатність цих 
мереж;  
 
(b) забезпеченню збалансованості послуг, що 
надаються. 
 
3. Не зважаючи на положення пункту 2, Країни-
учасниці можуть забезпечувати те, щоб розпорядчі 
органи надавали для прийняття формального рішення 
відповідним органам Країни-учасниці тарифи або, 
щонайменше, методології, згадані в цьому пункті та 
зміни, згадані в пункті 4. В такому випадку, 
відповідний орган буде мати право затвердити або 
відхилити проектне рішення, надіслане розпорядчим 
органом.  
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Ці тарифи або методології, чи зміни до них будуть 
опубліковані разом з рішенням щодо формального 
прийняття.  
 
4. Розпорядчі органи будуть мати повноваження 
вимагати від операторів системи транспортування, 
СПГ та розподілу, при необхідності, змінювати 
терміни та умови, включаючи тарифи та методології, 
викладені в пунктах 1, 2 та 3, з тим, щоб вони були 
пропорційними та застосовувались не 
дискримінаційно.   
 
5. Будь-яка сторона, яка має скаргу на оператора 
системи транспортування, СПГ або розподілу у 
відповідності до питань, викладених в пунктах 1, 2, 4 
та Статті 19, може звернутися з цією скаргою до 
розпорядчого органу, котрий, діючи як орган по 
врегулюванню спорів, підготує рішення протягом 
двох місяців після отримання цієї скарги. Цей період 
може бути подовжений на два місяці в разі 
необхідності отримання додаткової інформації 
розпорядчими органами. Такий період може бути 
подовжений по узгодженню із скаржником. Таке 
рішення буде обов’язковим до тих пір, поки воно не 
буде відхилено в апеляційному порядку.  
 
6. Будь-яка сторона, яка має скаргу на оператора 
системи транспортування, СПГ або розподілу у 
відповідності до питань, викладених в пунктах 1, 2, 4 
та Статті 19, може звернутися з цією скаргою до 
розпорядчого органу, котрий, діючи як орган по 
врегулюванню спорів, підготує рішення протягом 
двох місяців після отримання цієї скарги. Цей період 
може бути подовжений на два місяці в разі 
необхідності отримання додаткової інформації 
розпорядчими органами. Такий період може бути 
подовжений по узгодженню із скаржником. Таке 
рішення буде обов’язковим до тих пір, поки воно не 
буде відхилено в апеляційному порядку. 
 
7. Країни-учасниці вживають заходи щодо 
забезпечення розпорядчих органів можливостями 
ефективно та швидко виконувати свої обов’язки, 
визначені в пунктах 1 – 5.   
 
8. Країни-учасниці створюють відповідні та 
ефективні механізми по регулюванню, контролю та 
прозорості з тим, щоб уникнути будь-якого 
зловживання пануючим положенням, зокрема, щодо 
нанесення збитків споживачам та щодо будь-якої 
грабіжницької поведінки. Ці механізми враховують 
положення Конвенції, зокрема, Статті 82 цієї 
Конвенції. 
 
9. Країни-учасниці гарантують, що будуть вжиті 
відповідні заходи, включаючи адміністративні дії або 
карне переслідування, у відповідності до свого 
національного законодавства по відношенню до 
фізичних, або юридичних осіб, які відповідають за 
недотримання правил конфіденційності, 
встановлених цією Директивою. 
 
10. У випадку виникнення спорів при перетині 
кордонів, вирішальний розпорядчий орган буде 
розпорядчим органом, який підпадає під юрисдикцію 
оператора системи, котрий відмовляє в доступі до 
системи або в використанні системи.   

 11. Скарги, про які йдеться мова в пунктах 5 та 6, не 
наносять шкоди використанню права оскарження позову 
по законодавству Співтовариства та національному 
законодавству.  
 
12. Національні розпорядчі органи сприяють розвиткові 
внутрішнього ринку та розвитку рівня проведення цієї 
діяльності, за рахунок прозорого співробітництва один з 
одним та з Комісією.  
 

РОЗДІЛ VII 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Стаття 26 

Запобіжні заходи  
 

1. В разі виникнення раптової кризи на енергетичному 
ринку, або де існує загроза фізичній безпеці людини, 
апарату, або об’єктам інфраструктури, або  інтеграції 
системи, Країна-учасниця може тимчасово вдатися до 
запобіжних заходів.  
 
2. Такі  заходи викличуть незначні можливі перебої в 
функціонуванні внутрішнього ринку та не будуть носити 
більш масовий характер, ніж того вимагає сувора 
необхідність усунення тимчасових труднощів, що 
виникли.  
 
3. Така Країна-учасниця невідкладно повідомляє про такі 
заходи іншим Країнам-учасницям та Комісії, які можуть 
прийняти рішення стосовно такої Країни-учасниці про 
зміну або відміну застосування таких заходів, у разі, 
якщо такі заходи порушують конкуренцію та мають 
зворотний ефект на торгівлю, таким чином, що це 
знаходиться в протиріччі з загальними інтересами. 
 
 

Стаття 27 
Відступ від зобов’язань по виконанню умов прийняти 

товар або виплатити неустойку 
 

1. Якщо підприємство природного газу стикається, або 
вважає, що може зіткнутися, з серйозними економічними 
та фінансовими труднощами, пов’язаними з 
зобов’язаннями прийняти товар або виплатити 
неустойку, прийнятими в одному або декількох 
контрактах на купівлю газу, Країні-учасниці або 
призначеному компетентному органу може направлятися 
заява про тимчасовий відступ від положень Статті 18. 
Заяви, в залежності від вибору Країн-учасниць, повинні 
направлятися по кожному окремому випадку або до, або 
після відмови в наданні доступу до системи. Країни-
учасниці можуть надати підприємству природного газу 
право вибору надавати заяву до або після відмови в 
наданні доступу до системи. Після того, як підприємству 
природного газу було відмовлено в доступі, заява 
повинна надаватись невідкладно. З заявою повинна 
надаватись вся відповідна інформація щодо природи та 
рівня проблеми, а також щодо зусиль, прийнятих 
підприємством природного газу, для вирішення цієї 
проблеми. 
 
Якщо не існує альтернативного рішення, і приймаючи до 
уваги положення пункту 3, Країна-учасниця або 
призначений компетентний орган може прийняти 
рішення надати такий відступ.   
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2. Країна-учасниця або призначений компетентний 
орган негайно повідомляє Комісію про своє 
рішення застосувати відступ від зобов’язань разом 
з усією відповідною інформацією стосовно такого 
відступу. Така інформація може надаватись Комісії 
в загальному вигляді, що дає змогу Комісії 
прийняти обґрунтоване рішення. Через вісім тижнів 
після отримання цього повідомлення, Комісія може 
звернутись до Країн-учасниць або призначеного 
компетентного органу з проханням внести 
поправки, або відкликати рішення по наданню 
такого відступу.  
 
Якщо Країна-учасниця або призначений 
компетентний орган не виконає це звернення за 4 
тижні, остаточне рішення буде прийняте належним 
чином, відповідно до процедури, про яку йдеться 
мова у Статті 30 (2). 
 
Комісія зберігає конфіденційність комерційної 
інформації. 
 
3.  Коли приймається рішення про відступ, про 
який йдеться в пункті 1, Країна-учасниця або 
призначений компетентний орган, а також Комісія, 
зокрема, приймають до уваги такі критерії: 
 
(а) ціль досягти конкурентноспроможного газового 
ринку; 
 
(b) необхідність виконувати зобов’язання по 
наданню побутових послуг та забезпеченню 
гарантій поставок; 
 
(c) положення підприємства природного газу та 
дійсний стан конкуренції на цьому ринку; 
 
(d) серйозність економічних та фінансових 
труднощів, з якими стикаються підприємства 
природного газу, підприємства по 
транспортуванню або прийнятні замовники; 
 
(e) дати підписання та терміни контракту або 
контрактів, які розглядаються, включаючи обсяг, 
до якого вони можуть передбачати зміни на ринку; 
 
(f) зусилля, прикладені для пошуку вирішення 
проблеми; 
 
(g) обсяги, до яких при прийняті зобов’язань 
прийняти товар або виплатити неустойку, 
підприємство могло передбачити з урахуванням 
положень цієї Директиви, що могли виникнути 
серйозні труднощі;  
 
(h) рівень з'єднання системи з іншими системами та 
ступінь можливості взаємодії цих систем; та 
 
(і) вплив, який може мати відмова, на правильне 
застосування цієї Директиви по відношенню до 
надійного функціонування внутрішнього ринку 
природного газу. 

 Рішення про задоволення запиту на відмову по контрактах 
з зобов’язаннями прийняти товар або виплатити неустойку, 
які були укладені до введення в дію цієї Директиви, не 
повинні призвести до виникнення ситуації, за якої не 
можливо знайти економічно обґрунтованих, 
альтернативних рішень. Серйозні труднощі, ні в якому 
випадку не будуть вважатися такими, коли продаж 
природного газу не падає нижче рівня мінімальних 
гарантій продажу, які містяться в контрактах з 
зобов’язаннями прийняти товар або виплатити неустойку, 
або таким чином, що відповідний контракт з 
зобов’язаннями прийняти товар або виплатити неустойку 
може бути адаптований, або підприємство природного газу 
має можливість знайти альтернативне рішення. 
 
4. Підприємства природного газу, які не отримали відступ 
від зобов’язань, як вказано в пункті 1, не відмовляють, або 
більше не відмовляють в отриманні доступу до системи, 
через те, що в контракті на продаж газу визначенні 
зобов’язання прийняти товар або виплатити неустойку. 
Країни-учасниці забезпечують виконання відповідних 
положень Розділу VI, а саме Статей 18 – 25.  
 
5. Будь-який відступ, наданий у відповідності до цих 
положень, повинен бути обґрунтований належним чином. 
Комісія публікує рішення в офіційному бюлетені 
Європейського Союзу.  
 
6. Комісія протягом п’яти років після вступу в дію цієї 
Директиви надсилає оглядовий звіт щодо досвіту, набутого 
в результаті застосування цієї Статті з тим, щоб дати змогу 
Європейському Парламенту та Раді розглянути належним 
чином необхідність її вдосконалення.  
 

Стаття 28 
 

Нові та ізольовані ринки  
 

1. Країни-учасниці, які не прямо зв’язані з об’єднаною 
системою будь-якої іншої Країни-учасниці, які мають лише 
одного основного зовнішнього постачальника, можуть 
відмовитися від Статей 4, 9, 23 та/ або 24 цієї Директиви. 
Підприємство-постачальник з долею ринку більше 75 % 
буде вважатися основним постачальником. Така відмова 
автоматично втрачає силу з моменту, коли, щонайменше 
одна з умов більше не застосовується. Про будь-яку 
відмову необхідно інформувати Комісію.  
 
2. Країна-учасниця, яка кваліфікується як новий ринок, та 
яка через впровадження цієї Директиви буде стикатися з 
суттєвими проблемами, може відмовитися від виконання 
Статті 4, 7, 8 (1) та (2), 9, 11, 12 (5), 13, 17, 18, 23 (1) та/ або 
24. Така відмова автоматично втрачає силу з моменту, коли 
Країна-учасниця більше не кваліфікується як новий ринок. 
Про будь-яку відмову необхідно інформувати Комісію.  
 
3. На дату, коли відмова, про яку йдеться в пункті 2, 
втрачає силу, визначення прийнятного замовника повинно 
призвести до відкриття ринку, рівному, щонайменше, 33 % 
від загального річного споживання газу на національному 
газовому ринк. Через два роки по цьому, застосовується 
Стаття 23 (1) (b), а через три роки Стаття 23 (1) (с). До тих 
пір, поки будуть застосовуватись положення Статті 23 (1) 
(b), Країна-учасниця, про яку йдеться мова в пункті 2 може 
прийняти рішення про не застосування положень Статті 18  
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по відношенню до додаткових послуг та тимчасового 
зберігання для процесу регазифікації, та його подальшої 
поставки до системи транспортування. Якщо після 
впровадження цієї Директиви виникають суттєві 
проблеми в географічно обмеженому регіоні Країни-
учасниці, зокрема, по відношенню до розвитку 
інфраструктури транспортування та головного розподілу, 
а також з урахуванням заохочувальних інвестицій, 
Країна-учасниця може звернутися до Комісії за 
тимчасовою відмовою від застосування Статті 4, Статті 
7, Статті 8 (1) та (2), Статті 9, Статті 11, Статті 12 (5), 
Статті 13, Статті 17, Статті 18, Статті 23 (1) та/ або 
Статті 24 для розвитку в цьому регіоні.  
 
5. Комісія може дозволити відмову, про яку йдеться мова 
в пункті 4, з урахуванням, зокрема, таких критеріїв:  
 
- необхідність інвестування в інфраструктуру, яка буде 
економічно не вигідною в конкурентному ринковому 
оточені, 
 
- рівень та перспективи повернення необхідних 
інвестицій, 
 
- розміри та рівень розвитку газової системи в регіоні, 
який розглядається, 
 
- перспективи розвитку газового ринку, що 
розглядається, 
 
- географічні розміри та характеристики регіону або 
області, що розглядається, соціально-економічні та 
демографічні фактори. 
 
(а) Для газової інфраструктури, відмінної від 
інфраструктури розподілу, може надаватись відмова 
лише у випадку, якщо газова інфраструктура не була 
заснована в цьому регіоні, або була заснована менш ніж 
10 років тому. Тимчасова відмова не може перевищувати 
10 років з моменту першої поставки газу в регіон.  
 
(b) Для інфраструктури розподілу відмова може 
надаватись на період часу, який не може перевищувати 
20 років для інфраструктури розподілу з моменту першої 
поставки газу в регіон через вищезгадану систему. 
 
6. Люксембург може скористатися перевагами отримання 
відмови від Статей 8 (3) та 9 на період п’ять років, 
починаючи з 1 липня 2004 року. Така відмова буде 
розглянута до кінця п’ятирічного періоду і будь-яке 
рішення по відновленню відмови на подальші п’ять років 
буде прийматися у відповідності з процедурою, вказаною 
в Статті 30 (2). Про будь-яку відмову необхідно 
інформувати Комісію.  
 

 7. Комісія інформує Країни-учасниці про заяви, 
зроблені у відповідності до пункту 4 перед тим, як 
прийняти рішення згідно з пунктом 5 з урахуванням 
конфіденційності. Таке рішення, а також відмова, про 
яку йдеться мова в пунктах 1 та 2, публікуються в 
Офіційному бюлетені Європейського Союзу. 
 
8. Греція може отримати відмову від застосування 
Статей 4, 11, 12, 13, 18, 23 та/ або 24 цієї Директиви 
по географічних регіонах та часових періодах, 
визначених в ліцензіях, виданих нею, до 15 березня 
2002 року, та у відповідності з Директивою 
98/30/ЕСна розробку та виключну експлуатацію 
розподільчих мереж в окремих географічних 
регіонах.  
 

Стаття 29 
 

Процедура перегляду 
 

У випадку, коли у звіті, про який ідеться мова у 
Статті 31 (3), досягається висновок за умови, що 
доступ до мережі був ефективно наданий в Країні-
учасниці – що дає можливість з повною 
ефективністю, без дискримінації, отримати без 
перешкод доступ до мережі – Комісія приходить до 
висновку, що деякі зобов’язання, які вводяться цією 
Директивою по відношенню до підприємств 
(включаючи ті, що відносяться до юридичного 
розподілу операторів системи розподілу) не є 
пропорційними до поставленої цілі, Країна-учасниця, 
про яку йдеться мова, може звернутися з проханням 
до Комісії про звільнення від поставленої вимоги.  
 
Країна-учасниця повинна негайно повідомити 
Комітет про таке прохання та надати всю відповідну 
інформацію, необхідну для демонстрації того, що 
висновок, який міститься у звіті, щодо ефективного 
доступу до мережі, який забезпечено, буде 
підтримуватись.  
 
Через три місяці після отримання повідомлення, 
Комісія приймає висновок по відношенню до 
прохання Країни-учасниці, та, де це доцільно, 
представляє пропозиції Європейському Парламенту 
та Раді по зміні відповідних положень Директиви. 
Комісія може запропонувати в своїх пропозиціях 
внести зміни в Директиву, звільнити Країну-
учасницю від особливих вимог, за умови що Країна-
учасниця впроваджує, при необхідності, адекватні 
заходи. 
 

Стаття 30 
 

Комітет 
 

1. Комітет допомагає роботі Комісії. 
 
2. Коли йде посилання на цей пункт, застосовується 
Стаття 3 та 7 Рішення 1999/468/ЕС, з урахуванням 
положень Статті 8 зазначеного документу. 
 
3. Комітет приймає свої процедурні правила.  
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Стаття 31 
 

Звітність 
 

1. Комісія проводить моніторинг та розглядає 
застосування цієї Директиви, а також представляє 
загальний звіт про розвиток подій Європейському 
Парламенту та Раді до кінця першого року введення в 
дію цієї Директиви, та після цього щорічно. 
Щонайменше, звіт повинен містити інформацію про: 
 
(а) отриманий досвід та досягнутий прогрес по 
створенню повного та функціонального внутрішнього 
ринку природного газу, та перешкоди, які все ще 
залишаються на цьому шляху, включаючи аспекти 
лідируючого положення на ринку, концентрації на 
ринку, здирницького або антиконкурентного 
поводження; 
 
(b) відступ, отриманий за цією Директивою, включаючи 
виконання відступу, який забезпечується Статтею 13 (2) 
з урахуванням можливого перегляду нижніх порогових 
значень; 
 
(c) рівень, якого досягли вимоги по розподілу та 
тарифікації, що міститься у цій Директиві, з метою 
забезпечення чесного та недискримінаційного доступу до 
газової системи Співтовариства та еквівалентних рівнів 
конкуренції, а також економічних, соціальних наслідків 
та наслідків забруднення навколишнього середовища 
після відкриття газового ринку для замовників; 
 
(d) аналіз питань, які відносяться до рівнів потужностей 
системи та гарантій поставок природного газу в 
Співтоваристві, зокрема, існуючого та прогнозованого 
балансу між потребами та постачанням, з урахуванням 
фізичної спроможності обміну між регіонами та розвитку 
сховищ (включаючи питання пропорційності 
регулювання ринку в цій галузі); 
 
(e) особливу увагу, яка буде приділятися заходам в 
Країнах-учасницях для задоволення пікових потреб та 
усунення дефіциту одного чи декількох постачальників; 
 
(f) загальну оцінку прогресу, досягнутого завдяки 
двохстороннім відносинам з третіми країнами, які 
добувають, експортують, або транспортують природний 
газ, включаючи прогрес в інтеграції ринку, торгівлі та 
отриманні доступу до мереж цих третіх країн; 
 
(g) необхідність можливих вимог до гармонізації, які не 
пов’язані з положеннями цієї Директиви. 
 
Цей звіт, де це доцільно, може містити рекомендації та 
заходи по протидії негативним явищам лідируючого 
положення на ринку та концентрації на ринку. 
 

 2. Кожні два роки звіт, про який йдеться мова в 
пункті 1, також повинен містити аналіз різних 
заходів, вжитих в Країнах-учасницях, для виконання 
зобов’язань по наданню комунальних послуг, а також 
вивчення ефективності таких заходів, зокрема, їх 
впливу на конкуренцію на газовому ринку. Звіт, якщо 
це доцільно, може включати рекомендації стосовно 
заходів, які необхідно вживати на національному 
рівні з метою досягнення високих стандартів надання 
комунальних послуг, або заходів, направлених на 
упередження закладання нерухомості на ринку . 
 
3. Комісія, не пізніше 2 січня 2006 року, направляє 
Європейському Парламенту та Раді детальний звіт з 
інформацією про хід справ по створенню 
внутрішнього газового ринку. Зокрема, звіт повинен 
містити інформацію про: 
 
- наявність недискримінаційного доступу до мережі; 
 
- ефективне регулювання; 
 
- розвиток об’єднаної інфраструктури, умови 

транзиту та гарантій поставок в Співтоваристві; 
 
- рівень, повних переваг, які отримали малі 

підприємства та домашні господарства від 
відкриття ринку, особливо по відношенню 
стандартів комунального обслуговування; 

 
- рівень, якого досягнуто на ринках по відношенню 

до ефективної конкуренції, включаючи аспекти 
лідируючого положення на ринку, концентрації на 
ринку, здирницького або антиконкурентного 
поводження; 

 
- рівень, до якого замовники реально змінюють 

постачальників та переглядають тарифи; 
 
- розвиток цін, включаючи ціни поставки по 

відношенню до рівня відкритості ринків; 
 
- те, чи носить доступ третьої сторони до газових 

сховищ недискримінаційний та ефективний 
характер при технічній та економічній 
необхідності забезпечення ефективного доступу до 
системи; 

 
- досвід, набутий при застосуванні Директиви, що 

стосується ефективної незалежності операторів 
системи вертикально інтегрованих підприємств, та 
наявність напрацьованих інших додаткових 
заходів для функціональної незалежності та 
розподілу рахунків, які мають ефект, 
еквівалентний юридичному розподілу. 

 
При доцільності, Комісія надсилає пропозиції до 
Європейського Парламенту та Ради, зокрема, для 
гарантії дотримання високих стандартів 
комунального обслуговування.  
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При доцільності, Комісія надсилає пропозиції до 
Європейського Парламенту та Ради, зокрема, для 
забезпечення повної та ефективної незалежності 
операторів системи розподілу до 1 липня 2007 року. При 
необхідності, в цих пропозиціях, згідно з законом про 
конкуренцію, також будуть розглядатися заходи про 
лідируюче положення на ринку, концентрацію на ринку, 
здирницьке або анти конкурентне поводження.  
 

Стаття 32 
 

Відміна 
 

1. Директива 91/296/ЕЕС анулюється з 1 липня 2004 року 
без нанесення шкоди контрактам, укладеним згідно з 
Статтею 3 (1) Директиви 91/296/ЕЕС, які залишаються 
дійсними та виконуються на умовах вищеозначеної 
Директиви. 
 
2. Директива 98/30/ЕС анулюється з 1 липня 2004 року 
без нанесення шкоди зобов’язанням Країн-учасниць, 
щодо крайніх строків зміщення та застосування 
вищеназваної Директиви. Посилання на анульовану 
Директиву будуть тлумачитись, як посилання зроблені 
на цю Директиву і повинні трактуватися у відповідності 
до Таблиці співставлення, яка міститься в Додатку В. 
 

Стаття 33 
 

Виконання 
 

1. Країни-учасниці приймають закони, норми та 
адміністративні постанови, необхідні для приведення у 
відповідність з цією Директивою не пізніше 1 липня 2004 
року. Після цього вони негайно інформують про це 
Комісію. 
 
 

 2. Країни-учасниці можуть перенести виконання 
Статті 13 (1) до 1 липня 2007 року. Це відбудеться без 
нанесення шкоди вимогам, які містяться в Статті 13 
(2).  
 
3. Коли Країни-учасниці вживають ці заходи, вони 
повинні містити посилання на цю Директиву, або 
супроводжуватись таким посиланням при їх 
офіційній публікації. Методи таких посилань 
закладаються Країнами-учасницями.  
 

Стаття 34 
 

Чинність 
 
Дана Директива набуває чинності на двадцятий день 
після її публікації в офіційному бюлетені 
Європейського Союзу. 
 

Стаття 35 
 

Направлення 
 
Ця Директива адресована Країнам-учасницям. 
 
Укладена в Брюселі26 червня 2003 року. 
 

Від імені 
Європейського 
Парламенту 

Від імені Ради 

П. Кокс,  
Президент 

А. Цочацопулос, 
Президент 

 

 
_______
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ДОДАТОК  А 
 

Заходи по захисту споживача 
 
Без нанесення шкоди правилам Співтовариства по захисту споживача, зокрема, Директиві 97/7/ЕС 
Європейського Парламенту та Ради  (1) , а також Директиві Ради 93/33/ЕС (2), заходи, на які іде посилання в 
Статті 3, повинні забезпечувати, щоб споживачі: 
 
(а) мали право на підписання контракту з своїм постачальником газу, в якому визначено: 
 
- реквізити та адресу постачальника; 
 
- види послуг, рівень якості запропонованих послуг, а також час початкового підключення; 
 
- типи надання послуг з технічного обслуговування, якщо такі пропонуються; 
 
- засоби, за допомогою яких можна отримати останню інформацію про всі тарифи, що застосовуються, та 

експлуатаційні витрати; 
 
- строк дії контракту, умови про подовження та припинення дії послуг та контракту, а також наявність 

будь-якого права відмови від контракту; 
 
- будь-яку компенсацію та інструменти повернення сум у випадку, коли рівень якості запропонованих 

послуг не відповідає вимогам; та 
 
- метод процедур започаткування вирішення спорів у відповідності до пункту (f). 
 
Умови будуть справедливими і завчасно відомими. В будь-якому випадку, ця інформація повинна 
надаватись до винесення висновків та підтвердження контракту. При підписанні контрактів через 
посередників, вищезазначена інформація також надається до підписання контракту.  
 
(b) отримували відповідне повідомлення про будь-який намір змінити контрактні умови та мали інформацію 
про своє право відмови при отриманні такого повідомлення. Постачальники послуг інформують своїх 
передплатників напряму про будь-яке підвищення платні своєчасно, але не пізніше за один звичайний 
період виставлення рахунку, після того, як підвищення вступає в силу. Країни-учасниці забезпечують те, що 
споживачі можуть вільно відмовлятися від контрактів, якщо вони не приймають нові умови, про які 
повідомляють їх постачальники газу; 
 
(c) отримували прозору інформацію щодо цін та тарифів, які застосовуються, та щодо термінів і умов, по 
відношенню до доступу та користування послугами постачальників газу; 
 
(d) мали широкий вибір форм оплати. Будь-яка різниця в термінах та умовах буде відображати витрати 
постачальника в різних системах оплати. Загальні терміни та умови повинні бути чесними та прозорими. 
Вони повинні подаватися на доступній та зрозумілій мові. Замовники повинні бути захищеними проти 
нечесних та обманливих методів продажу; 
 
(e) не платили за зміну постачальника; 
 
(f)  мали переваги від прозорих, доступних та недорогих процедур по розгляду їх скарг. Такі процедури 
дають змогу врегульовувати спори чесно та швидко, при забезпеченні, де це гарантовано, системи виплат та/ 
або компенсації. Вони повинні, де це можливо, дотримуватись принципів, викладених в Рекомендації 
Комісії 98/257/ЕС (3); 
 
(g) підключені до газової системи були інформовані про свої права по постачанню природного газу 
встановленої якості, при застосуванні національного законодавства, по помірних цінах. 
 

_______ 
 
 
_______________ 
(1) ОБ L 144, 4.6.1997, стор. 19. 
(2) ОБ L 95, 21.4.1993, стор. 29.  
(3) ОБ L 115, 17.4.1998, стор. 31.  



 
 
15.7.2003                                                         EN   Офіційний Бюлетень Європейського Союзу L 176/77 
 
 

ДОДАТОК В 
Таблиця співставлення 

 
Директива 98/30/ЕС Ця Директива 

Стаття 1 Стаття 1 Обсяг 
Стаття 2 Стаття 2 Визначення 
Стаття 3 Стаття 3 ЗКС та захист замовника 
Стаття 4 Стаття 4 Процедура легалізації 
--- Стаття 5 Моніторинг безперебійності постачання 
Стаття 5 Стаття 6 Технічні правила 
Стаття 6 Стаття 7 Призначення операторів системи 
Стаття 7 Стаття 8 Завдання операторів системи 
--- Стаття 9 Тарифний розподіл ОСТ 
Стаття 8 Стаття 10 Конфіденційність ОСТ 
Стаття 9 (1) Стаття 11 Призначення ОСР 
Стаття 10 Стаття 12 Завдання ОСР 
--- Стаття 13 Тарифний розподіл ОСР 
Стаття 11 Стаття 14 Конфіденційність ОСР 
--- Стаття 15 Комбінований оператор 
Стаття 12 Стаття 16 Право доступу до рахунків 
Стаття 13 Стаття 17 Розподіл рахунків 
Стаття 14 - 16 Стаття 18 Доступ третьої сторони 
--- Стаття 19 Доступ до зберігання 
Стаття 23 Стаття 20 Доступ до первинної системи трубопроводів  
Стаття 17 Стаття 21 Відмова в наданні доступу 
--- Стаття 22 Нова інфраструктура 
Стаття 18 та 19 Стаття 23 Відкриття ринку та взаємодія  
Стаття 20 Стаття 24 Прямі гілки 
Стаття 21 (2) – (3) та 22 Стаття 25 Розпорядчі органи 
Стаття 24 Стаття 26 Запобіжні заходи 
Стаття 25 Стаття 27 Відступ від зобов’язань по виконанню умов 

прийняти товар або виплатити неустойку 
Стаття 26 Стаття 28 Нові та ізольовані ринки 
--- Стаття 29 Процедура перегляду 
--- Стаття 30 Комітет 
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Директива 98/30/ЕС Ця Директива 
Стаття 27 та 28 Стаття 3 1 Звітність 
--- Стаття 32 Відміна 
Стаття 29 Стаття 33 Виконання 
Стаття 30 Стаття 34 Чинність 
Стаття 31 Стаття 35 Направлення 
 Додаток А Заходи по захисту споживача 

 


