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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1775/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak-
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej z dnia 26 czerwca 2003 r.
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu
ziemnego (3) wniosła istotny wkład w działania zmie-
rzające do utworzenia wewnętrznego rynku gazu
ziemnego. Aby znieść pozostałe bariery uniemożliwia-
jące zakończenie tworzenia wewnętrznego rynku, szcze-
gólnie w odniesieniu do handlu gazem, konieczne jest
obecnie wprowadzenie strukturalnych zmian w ramach
prawnych. Niezbędne są dodatkowe techniczne przepisy,
szczególnie dotyczące dostępu stron trzecich, zasad
odnoszących się do mechanizmów alokacji zdolności
przesyłowej, procedur zarządzania ograniczeniami
w przesyle oraz wymogów zachowania przejrzystości.

(2) Doświadczenie zdobyte w czasie wdrażania
i monitorowania pierwszego zestawu Wytycznych
dotyczących dobrych praktyk, przyjętych przez Euro-
pejskie Forum Regulacji Gazu (Forum) w 2002 roku
pokazuje, że w celu zapewnienia pełnego wprowadzenia
w życie zasad ustanowionych w Wytycznych we
wszystkich Państwach Członkowskich oraz w celu
zapewnienia minimalnej gwarancji warunków równego

dostępu do rynku zasady te muszą mieć podstawę
prawną ich stosowania.

(3) Drugi zbiór wspólnych zasad pt. „Drugie wytyczne
dotyczące dobrych praktyk” został przyjęty na spotkaniu
Forum, które odbyło się w dniach 24–25 września 2003
r. i celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie,
na podstawie tych Wytycznych, podstawowych zasad
i reguł dotyczących dostępu do sieci, usług związanych
z dostępem stron trzecich, procedur zarządzania ograni-
czeniami w przesyle, przejrzystości, bilansowania
i handlu prawami dostępu do zdolności przesyłowych.

(4) Artykuł 15 dyrektywy 2003/55/WE zezwala na działal-
ność operatora połączonych systemów przesyłu
i dystrybucji. Dlatego też zasady ustalone w niniejszym
rozporządzeniu nie wymagają wprowadzania zmian
w organizacji krajowych systemów przesyłu
i dystrybucji, jeśli jest ona zgodna z odpowiednimi
przepisami dyrektywy 2003/55/WE, w szczególności jej
art. 15.

(5) Zakres niniejszego rozporządzenia obejmuje gazociągi
wysokociśnieniowe podłączające lokalnych dystrybuto-
rów do sieci gazowych, które nie są przede wszystkim
wykorzystywane do celów lokalnej dystrybucji.

(6) Należy określić kryteria, według których ustalane są
taryfy za dostęp do sieci w celu zapewnienia, że kryteria
te są w pełni zgodne z zasadą niedyskryminacyjnego
dostępu do sieci i wymogami dobrze funkcjonującego
rynku wewnętrznego oraz że w pełni uwzględniają one
potrzebę zachowania integralności systemu
i odzwierciedlają faktycznie poniesione koszty
w stopniu, w jakim koszty te odpowiadają tym, jakie
ponosi porównywalny pod względem skuteczności
i struktury operator sieci oraz są przejrzyste, zapewniając
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jednocześnie odpowiedni zwrot nakładów inwestycyj-
nych, a w stosownych przypadkach uwzględniając
analizy porównawcze taryf przeprowadzone przez
urzędy regulacyjne.

(7) Przy obliczaniu taryf za dostęp do sieci należy
uwzględnić faktycznie poniesione koszty w stopniu,
w jakim koszty te odpowiadają tym, jakie ponosi
porównywalny pod względem skuteczności i struktury
operator sieci oraz są przejrzyste, jak również potrzebę
zapewnienia odpowiedniego zwrotu nakładów inwesty-
cyjnych oraz bodźców zachęcających do budowania
nowej infrastruktury. W związku z tym,
a w szczególności jeżeli istnieje rzeczywista konkurencja
między gazociągami, właściwe będzie rozważenie prze-
prowadzenia analizy porównawczej taryf przez urzędy
regulacyjne.

(8) Korzystanie z mechanizmów rynkowych takich jak
aukcje w celu określenia taryf musi być zgodne
z przepisami zawartymi w dyrektywie 2003/55/WE.

(9) W celu zapewnienia we Wspólnocie wspólnego mini-
malnego standardu usług związanych z dostępem stron
trzecich oraz w celu zapewnienia, że usługi związane
z dostępem stron trzecich są wystarczająco kompaty-
bilne, jak również w celu czerpania korzyści wynikają-
cych z dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku
gazu ziemnego potrzebny jest wspólny, minimalny
pakiet usług związanych z dostępem stron trzecich.

(10) Odniesienia do zharmonizowanych umów przesyłowych
w kontekście niedyskryminacyjnego dostępu do sieci
operatorów systemu przesyłowego nie oznaczają, że
warunki umów przesyłowych danego operatora systemu
w Państwie Członkowskim muszą być takie same, jak
warunki umów innego operatora systemu przesyłowego
w tym lub w innym Państwie Członkowskim, chyba że
zostaną ustalone minimalne wymogi, jakie muszą
spełniać wszystkie umowy przesyłowe.

(11) Zarządzanie kontraktowymi ograniczeniami w przesyle
sieci jest ważnym zagadnieniem w tworzeniu wewnętrz-
nego rynku gazu ziemnego. Należy stworzyć wspólne
zasady, które równoważyłyby potrzebę udostępniania
niewykorzystanej zdolności przesyłowej zgodnie
z zasadą „wykorzystaj lub strać” – (use-it-or-loose-it)
z prawami posiadacza zdolności przesyłowej do jej
wykorzystania w razie potrzeby, przy jednoczesnym
zwiększeniu płynności zdolności przesyłowej.

(12) Mimo iż obecnie we Wspólnocie fizyczne ograniczenia
w przesyle w sieci rzadko są problemem, w przyszłości
mogą się nim stać. Dlatego też ważne jest wprowadzenie
podstawowych zasad dotyczących alokacji ograniczonej
zdolności przesyłowej w takich okolicznościach.

(13) Aby uzyskać skuteczny dostęp do sieci gazowych oraz
wykorzystać możliwości, jakie stwarza rynek wew-
nętrzny, użytkownicy sieci potrzebują informacji, szcze-
gólnie na temat wymogów technicznych i dostępnej

przepustowości. Konieczne są wspólne minimalne stan-
dardy dotyczące wymogów przejrzystości. Informacje
takie mogą być publikowane w różny sposób, w tym
również za pomocą elektronicznych środków przekazu.

(14) Niedyskryminacyjne i przejrzyste systemy bilansowania
gazu, stosowane przez operatorów systemów przesyło-
wych stanowią ważne mechanizmy, szczególnie dla
nowych uczestników rynku, którzy mogą napotykać na
więcej trudności w bilansowaniu swojego portfela
całkowitej sprzedaży niż firmy już istniejące na danym
rynku. Dlatego też niezbędne jest, aby ustanowić
przepisy zmierzające do zapewnienia, że operatorzy
systemów przesyłowych będą posługiwać się takimi
mechanizmami w sposób zgodny z równymi, przejrzys-
tymi i gwarantującymi skuteczny dostęp do sieci
warunkami.

(15) Handel prawami do zdolności przesyłowej uzyskanymi
na rynku pierwotnym stanowi ważny element rozwoju
konkurencyjnego rynku i tworzenia jego płynności.
Dlatego też niniejsze rozporządzenie ustanawia pod-
stawowe zasady dotyczące tej kwestii.

(16) Należy zapewnić, aby przedsiębiorstwa nabywające
prawa do zdolności przesyłowej mogły ją odsprzedawać
innym koncesjonowanym przedsiębiorstwom w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności na
rynku zdolności przesyłowych. Jednakże podejście to
nie stanowi przeszkody dla istnienia systemu, w którym
zdolność przesyłowa niewykorzystana przez dany okres,
określony na poziomie krajowym, byłaby ponownie
udostępniana na zasadach rynkowych według sprawied-
liwych reguł.

(17) Krajowe urzędy regulacji powinny zapewnić przestrze-
ganie zasad zawartych w niniejszym rozporządzeniu
i w wytycznych przyjętych na jego podstawie.

(18) W Wytycznych załączonych do niniejszego rozporzą-
dzenia określone są, na podstawie Drugich wytycznych
dotyczących dobrych praktyk, szczegółowe reguły doty-
czące ich wdrażania. W stosownych przypadkach reguły
te będą z czasem doprecyzowywane z uwzględnieniem
różnic pomiędzy krajowymi systemami gazowymi.

(19) Proponując zmiany do Wytycznych zawartych
w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja
powinna zapewnić przeprowadzenie wcześniejszych
konsultacji ze wszystkimi właściwymi podmiotami,
których te wytyczne dotyczą, reprezentowanymi przez
organizacje branżowe oraz z Państwami Członkowskimi
uczestniczącymi w Forum, jak również powinna zwrócić
się z prośbą o opinię do Europejskiej Grupy Regulatorów
Energii Elektrycznej i Gazu.

(20) Państwa Członkowskie i właściwe władze krajowe
powinny być zobowiązane do dostarczania Komisji
odpowiednich informacji. Takie informacje powinny
być traktowane przez Komisję jako poufne.
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(21) Niniejsze rozporządzenie i wytyczne przyjęte zgodnie
z tym rozporządzeniem nie uchybiają stosowaniu
wspólnotowych reguł konkurencji.

(22) Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego
rozporządzenia powinny być przyjęte zgodnie z decyzją
Rady 1999/468/WE z 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy-
znanych Komisji (1).

(23) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie
stworzenie uczciwych reguł dotyczących warunków
dostępu do systemów przesyłowych gazu ziemnego,
nie może być w wystarczający sposób osiągnięty przez
Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na zakres
i skutki działań, może być lepiej zrealizowany na
poziomie Wspólnoty, Wspólnota może zastosować
środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną
w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności,
określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie
wykracza poza działania konieczne dla osiągnięcia
powyższego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie
zasad dotyczących niedyskryminacyjnych warunków dostępu
do systemów przesyłowych gazu ziemnego, z uwzględnieniem
specyfiki rynków krajowych i regionalnych w celu zapewnie-
nia właściwego funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu
ziemnego.

Niniejszy cel obejmuje ustalenie zharmonizowanych zasad
dotyczących taryf za dostęp do sieci lub metodologii ich
obliczania, stworzenie usług związanych z dostępem stron
trzecich i ustalenie zharmonizowanych zasad dotyczących
alokacji zdolności przesyłowej i zarządzania ograniczeniami
w przesyle, określenie wymogów zachowania przejrzystości,
ustalenie zasad bilansowania i opłat za niezbilansowanie oraz
ułatwienie handlu zdolnościami przesyłowymi.

2. Państwa Członkowskie mogą utworzyć organ zgodnie
z dyrektywą 2003/55/WE do celów wypełniania jednej lub
więcej funkcji przypisanych zwykle operatorowi systemu
przesyłowego, który podlegałby wymogom niniejszego roz-
porządzenia.

Artykuł 2

Definicje

1. Do celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się nastę-
pujące definicje:

1) „przesył” oznacza transport gazu ziemnego siecią
składającą się głównie z gazociągów

wysokociśnieniowych, inną niż sieć gazociągów kopal-
nianych i inną niż część wysokociśnieniowych gazocią-
gów używanych głównie w ramach dystrybucji lokalnej
gazu ziemnego, w celu dostarczenia go odbiorcom,
z wyłączeniem dostawy;

2) „umowa przesyłowa” oznacza umowę, jaką operator
systemu przesyłowego zawarł z użytkownikiem sieci
w celu świadczenia usługi przesyłu;

3) „zdolność przesyłowa” oznacza maksymalny przepływ,
wyrażony w normalnych metrach sześciennych na
jednostkę czasu lub w jednostkach energii na jednostkę
czasu, do którego użytkownik sieci jest uprawniony
zgodnie z postanowieniami umowy przesyłowej;

4) „niewykorzystana zdolność przesyłowa” oznacza stałą
zdolność przesyłową, jaką użytkownik sieci nabył
zgodnie z umową przesyłową, ale na którą nie zgłosił
zapotrzebowania w terminie określonym w umowie;

5) „zarządzanie ograniczeniami w przesyle” oznacza zarzą-
dzanie portfelem zdolności przesyłowej operatora sys-
temu przesyłowego w celu optymalnego i maksymalnego
wykorzystania technicznej zdolności przesyłowej oraz
określenie we właściwym czasie przyszłej przepusto-
wości oraz wykrycie wąskich gardeł;

6) „rynek wtórny” oznacza rynek handlu zdolnością
przesyłową inny niż rynek pierwotny;

7) „zgłoszenie zapotrzebowania” oznacza wcześniejsze
powiadomienie operatora systemu przesyłowego przez
użytkownika sieci o faktycznej ilości gazu, którą
użytkownik chciałby wprowadzić do systemu lub
z niego odebrać;

8) „ponowne zgłoszenie zapotrzebowania” oznacza powia-
domienie operatora o skorygowanym zapotrzebowaniu;

9) „integralność systemu” w odniesieniu do sieci przesyło-
wej, włączając w to niezbędne urządzenia przesyłowe,
oznacza każdą sytuację, w której ciśnienie i jakość gazu
ziemnego pozostaje wewnątrz przedziału, którego dolną
i górną granicę określi operator systemu przesyłowego
tak, że przesyłanie gazu ziemnego będzie zapewnione
z technicznego punktu widzenia;

10) „okres bilansowania” oznacza okres, w którym odbiór
pewnej ilości gazu ziemnego z systemu, wyrażonej
w jednostkach energii, musi być wyrównany przez
każdego użytkownika sieci poprzez wprowadzenie tej
samej objętości gazu do sieci przesyłowej zgodnie
z umową przesyłową lub kodeksem sieci;
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11) „użytkownicy sieci” oznaczają odbiorcę lub potencjal-
nego odbiorcę usług świadczonych przez operatora
systemu przesyłowego, jak również samych operatorów
systemu przesyłowego w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla wypełniania ich funkcji związanych
z przesyłem;

12) „usługi przerywane” oznaczają usługi oferowane przez
operatora systemu przesyłowego w odniesieniu do
przerywanej zdolności przesyłowej;

13) „przerywana zdolność przesyłowa” oznacza zdolność
przesyłową gazu, która może być przerwana przez
operatora systemu przesyłowego zgodnie z warunkami
określonymi w umowie przesyłowej;

14) „usługi długoterminowe” oznaczają usługi, które opera-
tor systemu przesyłowego oferuje na okres jednego roku
lub dłużej;

15) „usługi krótkoterminowe” oznaczają usługi, które opera-
tor systemu przesyłowego oferuje na okres krótszy niż
rok;

16) „ciągła zdolność przesyłowa” oznacza zdolność przesy-
łową gazu zagwarantowaną w umowie przez operatora
systemu przesyłowego jako zdolność nieprzerywana;

17) „usługi ciągłe” oznaczają usługi oferowane przez opera-
tora systemu przesyłowego w odniesieniu do ciągłej
zdolności przesyłowej;

18) „techniczna zdolność przesyłowa” oznacza maksymalną
ciągłą zdolność przesyłową, jaką operator systemu
przesyłowego może zaoferować użytkownikom sieci,
biorąc pod uwagę integralność systemu i wymagania
eksploatacyjne sieci przesyłowej;

19) „zakontraktowana zdolność przesyłowa” oznacza zdol-
ność, jaką operator systemu przesyłowego przydzielił
użytkownikowi sieci na podstawie umowy przesyłowej;

20) „dostępna zdolność przesyłowa” oznacza część technicz-
nej zdolności przesyłowej, która nie została przydzielona
i w danym momencie jest dostępna w ramach systemu;

21) „ograniczenia kontraktowe w przesyle” oznaczają sytua-
cję, w której poziom zapotrzebowania na ciągłą zdolność
przesyłową przekracza techniczną zdolność przesyłową;

22) „rynek pierwotny” oznacza rynek, na którym zdolność
przesyłowa sprzedawana jest bezpośrednio przez opera-
tora systemu przesyłowego;

23) „ograniczenia fizyczne w przesyle” oznaczają sytuację,
w której poziom zapotrzebowania na faktyczne dostawy
przekracza techniczną zdolność przesyłową
w określonym punkcie i w określonym czasie.

2. Stosuje się również definicje zawarte w art. 2 dyrektywy
2003/55/WE, odpowiednie dla stosowania niniejszego

rozporządzenia, z wyjątkiem definicji przesyłu zawartej
w pkt 3 tego artykułu.

Artykuł 3

Taryfy za dostęp do sieci

1. Taryfy lub metodologie ich obliczania stosowane przez
operatorów systemów przesyłowych i zatwierdzone przez
urzędy regulacji zgodnie z art. 25 ust. 2 dyrektywy 2003/55/
WE, jak również taryfy opublikowane zgodnie z art. 18 ust. 1
tej dyrektywy są przejrzyste, uwzględniają potrzebę zachowa-
nia integralności systemu oraz potrzebę jego udoskonalania,
odzwierciedlają faktycznie poniesione koszty w stopniu,
w jakim koszty te odpowiadają tym, jakie ponosi porówny-
walny pod względem skuteczności i struktury operator sieci,
oraz są przejrzyste, równocześnie zapewniając odpowiedni
zwrot nakładów inwestycyjnych, a w uzasadnionych przy-
padkach uwzględniają wyniki analizy porównawczej taryf
przeprowadzonej przez urzędy regulacji. Taryfy i metodologie
wykorzystywane do ich obliczania stosowane są w sposób
niedyskryminacyjny.

Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję o umożliwieniu
ustalania taryf z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych,
takich jak aukcje, pod warunkiem że mechanizmy te
i wynikające z nich dochody są zatwierdzone przez urzędy
regulacji.

Taryfy lub metodologie stosowane do ich obliczania ułatwiają
efektywny handel gazem oraz konkurencję, a zarazem unikają
subsydiowania skrośnego pomiędzy użytkownikami sieci oraz
dostarczając bodźców dla inwestycji, jak również utrzymują
lub zapewniają współdziałanie sieci przesyłowych.

2. Taryfy za dostęp do sieci nie ograniczają płynności rynku
oraz nie zakłócają transgranicznego handlu pomiędzy
różnymi systemami przesyłowymi. W wypadku gdy różnice
w strukturach taryf lub mechanizmach bilansowania utrud-
niałyby handel pomiędzy systemami przesyłowymi, bez
względu na art. 25 ust. 2 dyrektywy 2003/55/WE, operatorzy
systemów przesyłowych powinni, w ścisłej współpracy
z odpowiednimi władzami krajowymi, aktywnie dążyć do
zachowania zbieżności struktur taryfowych i reguł dotyczą-
cych stosowania opłat, w tym odnoszących się do bilansowa-
nia.

Artykuł 4

Usługi związane z dostępem stron trzecich

1. Operatorzy systemów przesyłowych są obowiązani:

a) oferować swoje usługi wszystkim użytkownikom sieci
w sposób niedyskryminacyjny. W szczególności jeżeli
operator systemu przesyłowego oferuje te same usługi
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różnym odbiorcom, powinien oferować je na równo-
ważnych warunkach umownych, wykorzystując do tego
zharmonizowane umowy przesyłowe albo wspólny
kodeks sieci, zatwierdzone przez właściwe władze
zgodnie z procedurą określoną w art. 25 dyrektywy
2003/55/WE;

b) zapewniać zarówno ciągłe, jak i przerywane usługi
związane z dostępem stron trzecich. Cena przerywanej
zdolności przesyłowej odzwierciedla prawdopodobień-
stwo wystąpienia przerw;

c) oferować użytkownikom sieci usługi zarówno długo-, jak
i krótkoterminowe.

2. Umowy przesyłowe podpisane z niestandardowymi
datami rozpoczęcia lub z okresem trwania krótszym niż
w przypadku standardowej rocznej umowy przesyłowej nie
powinny powodować dowolnego stosowania wyższych lub
niższych taryf nieodzwierciedlających wartości rynkowej
usług, zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 3 ust. 1.

3. W stosownych przypadkach usługi związane z dostępem
stron trzecich mogą być świadczone pod warunkiem
przedstawienia odpowiednich gwarancji ze strony użytkowni-
ków sieci odnośnie do ich wiarygodności finansowej.
Gwarancje takie nie mogą stanowić zbytnich barier wobec
wejścia na rynek, muszą być niedyskryminacyjne, przejrzyste
i proporcjonalne.

Artykuł 5

Zasady dotyczące mechanizmów alokacji zdolności
przesyłowej i procedur zarządzania ograniczeniami

w przesyle

1. Maksymalna zdolność przesyłowa we wszystkich odpo-
wiednich punktach, o których mowa w art. 6 ust. 3, jest
udostępniana uczestnikom rynku, z uwzględnieniem integral-
ności systemu i skutecznego funkcjonowania sieci.

2. Operatorzy systemu przesyłowego wprowadzają w życie
i publikują niedyskryminacyjne i przejrzyste mechanizmy
alokacji zdolności przesyłowej, które:

a) zapewniają właściwe bodźce ekonomiczne dla efektyw-
nego i maksymalnego wykorzystania zdolności przesy-
łowej i ułatwiają inwestowanie w nową infrastrukturę;

b) są kompatybilne z mechanizmami rynkowymi, w tym
z mechanizmami rynków umów natychmiastowych
i węzłów wymiany handlowej, zarazem zachowując
elastyczność i możliwość dostosowywania się do
zmieniających się uwarunkowań rynkowych;

c) są zgodne z systemami dostępu do sieci Państw
Członkowskich.

3. Nowe umowy przesyłowe zawierane przez operatorów
systemu przesyłowego lub istniejące umowy przesyłowe
ponownie przez nich negocjowane uwzględniają następujące
zasady:

a) w wypadku wystąpienia ograniczeń zdolności przesyło-
wej związanych z nadmierną zdolnością zakontrakto-
waną operator systemu przesyłowego powinien
zaoferować zdolność przesyłową, na którą nie zgłoszono
zapotrzebowania na rynku pierwotnym z przynajmniej
jednodniowym wyprzedzeniem i w ramach umowy
przerywanej;

b) użytkownicy sieci, którzy chcą odsprzedać lub udostęp-
nić swoją niewykorzystaną, zakontraktowaną zdolność
przesyłową na rynku wtórnym, są do tego uprawnieni.
Państwa Członkowskie mogą wymagać, by w takim
przypadku użytkownicy sieci zawiadamiali lub informo-
wali o tym operatora systemu przesyłowego.

4. Kiedy zdolność przesyłowa zakontraktowana w ramach
istniejących umów przesyłowych pozostanie niewykorzystana
i nastąpi ograniczenie zdolności przesyłowej związane
z nadmiernymi kontraktowymi ograniczeniami w przesyle,
operatorzy systemu przesyłowego stosują przepisy ust. 3,
chyba że naruszałoby to wymagania istniejących umów
przesyłowych. W przypadkach gdy naruszałoby to istniejące
umowy przesyłowe, operatorzy systemu przesyłowego, po
konsultacji z właściwymi władzami, zwracają się z wnioskiem
do użytkowników sieci o wykorzystanie na rynku wtórnym
niewykorzystanej zdolności przesyłowej zgodnie z ust. 3.

5. W wypadku wystąpienia fizycznych ograniczeń
w przesyle operator systemu przesyłowego lub,
w stosownych przypadkach, urzędy regulacji stosują niedys-
kryminacyjne, przejrzyste mechanizmy alokacji zdolności
przesyłowej.

Artykuł 6

Wymogi przejrzystości

1. Operatorzy systemu przesyłowego podają do wiadomości
publicznej szczegółowe informacje dotyczące oferowanych
przez nich usług, jak również stosowanych warunków, wraz
z informacjami technicznymi potrzebnymi użytkownikom
sieci do uzyskania skutecznego dostępu do sieci.

2. W celu zapewnienia stosowania przejrzystych, obiektyw-
nych i niedyskryminacyjnych taryf oraz w celu ułatwienia
skutecznego wykorzystania sieci gazowej, operatorzy syste-
mów przesyłowych lub odpowiednie władze krajowe publi-
kują odpowiednio szczegółowe informacje na temat ustalania,
metodologii obliczania i struktury taryf.

3. Każdy operator systemu przesyłowego w odniesieniu do
świadczonych przez siebie usług podaje do wiadomości
publicznej informacje liczbowe o technicznej, zakontrakto-
wanej i dostępnej zdolności przesyłowej dla wszystkich
właściwych punktów, łącznie z punktami wejścia i wyjścia.
Informacje te powinny być podawane regularnie
i z zachowaniem ciągłości, w formie znormalizowanej
i przyjaznej dla użytkownika.
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4. Odpowiednie informacje na temat poszczególnych punk-
tów systemu przesyłowego należy podawać do wiadomości
publicznej po zatwierdzeniu przez właściwe władze, po
konsultacji z użytkownikami sieci.

5. W wypadkach gdy operator systemu przesyłowego uzna,
że nie jest uprawniony, ze względu na poufny charakter
informacji, do podania do wiadomości publicznej wszystkich
wymaganych danych, powinien zwrócić się do właściwych
władz o zezwolenie na ograniczenie zakresu publikacji
w odniesieniu do danego punktu lub punktów.

Właściwe władze udzielają lub odmawiają zezwolenia po
indywidualnym rozważeniu każdej sprawy, w szczególności
uwzględniając potrzebę zachowania uzasadnionej poufności
handlowej oraz cel utworzenia konkurencyjnego rynku
wewnętrznego gazu. Jeżeli zezwolenie zostanie udzielone,
informacje o dostępnej zdolności przesyłowej są publikowane
bez podawania danych liczbowych, których ujawnienie
mogłoby naruszyć zasadę zachowania poufności.

W przypadku gdy trzech lub więcej użytkowników sieci
zakontraktowało zdolność przesyłową w tym samym punkcie,
zezwolenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie
zostanie udzielone.

6. Informacje ujawniane przez operatorów systemów prze-
syłowych, wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia,
powinny być w każdym przypadku zrozumiałe, zawierać
jasno przedstawione dane liczbowe, powinny być łatwo
dostępne i podawane w sposób niedyskryminacyjny.

Artykuł 7

Zasady bilansowania i opłaty za niezbilansowanie

1. Zasady bilansowania opracowywane są w sposób ucz-
ciwy, niedyskryminacyjny i przejrzysty oraz oparte są na
obiektywnych kryteriach. Zasady bilansowania odzwiercied-
lają prawdziwe potrzeby systemu z uwzględnieniem środków,
którymi dysponuje operator systemu przesyłowego.

2. W przypadku nierynkowych systemów bilansowania
poziomy tolerancji określane są w taki sposób, który
odzwierciedla sezonowość lub powoduje, że poziom toleran-
cji jest wyższy niż poziom wynikający z sezonowości, a także
odzwierciedla faktyczne możliwości techniczne systemu
przesyłowego. Poziomy tolerancji odzwierciedlają prawdziwe
potrzeby systemu uwzględniając środki, którymi dysponuje
operator systemu przesyłowego.

3. Opłaty za niezbilansowanie odzwierciedlają, na ile to
możliwie, koszty przy jednoczesnym zapewnieniu odpowied-
nich środków zachęcających użytkowników sieci do bilanso-
wania ilości gazu przez nich wprowadzanego do sieci
i odbieranego z sieci.

Nie stanowią one podstawy do subsydiowania skrośnego
pomiędzy użytkownikami sieci i nie utrudniają wejścia na
rynek nowym podmiotom.

Właściwe władze lub, w stosownych przypadkach, operatorzy
systemu przesyłowego podają do wiadomości publicznej
metodologię obliczania opłat za niezbilansowanie, jak
również metodologię tworzenia taryf wynikowych.

4. Operatorzy systemu przesyłowego mogą nakładać kary
na użytkowników sieci, którzy nie zbilansowali swojego
zapotrzebowania w ramach systemu przesyłowego według
zasad bilansowania, o których mowa w ust. 1.

5. Kary, które przewyższają faktyczne koszty bilansowania
w stopniu, w jakim koszty te odpowiadają tym, jakie ponosi
porównywalny pod względem skuteczności i struktury ope-
rator sieci i są przejrzyste, są uwzględniane przy obliczaniu
taryf w taki sposób, który nie spowoduje zmniejszenia
zainteresowania użytkowników bilansowaniem i są zatwier-
dzane przez właściwe władze.

6. Aby umożliwić użytkownikom sieci podejmowanie
środków zaradczych w odpowiednim czasie, operatorzy
systemu przesyłowego przekazują on-line wystarczające,
terminowe i wiarygodne informacje na temat statusu
bilansowania użytkownika sieci. Poziom przekazywanych
informacji powinien odzwierciedlać poziom informacji, jakimi
dysponuje operator systemu przesyłowego. W przypadku
istnienia opłat za udzielanie takich informacji, opłaty te są
zatwierdzane przez władze właściwe i są podawane do
wiadomości publicznej przez operatora systemu przesyło-
wego.

7. Państwa Członkowskie zapewnią, aby w celu ułatwienia
handlu gazem operatorzy systemu przesyłowego podejmowali
wysiłki zmierzające do zharmonizowania systemów bilanso-
wania oraz ujednolicenia struktur i poziomów opłat za
bilansowanie.

Artykuł 8

Handel prawami do zdolności przesyłowej

Każdy operator systemu przesyłowego podejmie odpowiednie
kroki mające na celu umożliwienie i ułatwienie wolnego
handlu prawami do zdolności przesyłowej. Każdy taki
operator opracuje zharmonizowane umowy przesyłowe
i procedury obowiązujące na rynku pierwotnym w celu
ułatwienia handlu prawami do zdolności przesyłowej na
rynku wtórnym oraz w celu uznania przeniesienia pierwot-
nych praw do korzystania ze zdolności przesyłowej,
w przypadku gdy zostanie o tym powiadomiony przez
użytkowników sieci. Urzędy regulacji będą powiadamiane
o zharmonizowanych umowach przesyłowych i procedurach.
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Artykuł 9

Wytyczne

1. W stosownych przypadkach Wytyczne, zapewniające
minimalny stopień harmonizacji wymaganej do realizacji celu
niniejszego rozporządzenia, określają:

a) szczegóły dotyczące usług związanych z dostępem stron
trzecich, w tym charakter, czas trwania i inne wymagania
dotyczące tych usług, zgodnie z art. 4;

b) szczegóły dotyczące zasad odnoszących się do mecha-
nizmów alokacji zdolności przesyłowej i stosowania
procedur zarządzania ograniczeniami w przesyle,
w wypadku zaistnienia ograniczeń związanych
z nadmierną, zakontraktowaną zdolnością przesyłową,
zgodnie z art. 5;

c) szczegóły dotyczące informacji technicznych potrzeb-
nych użytkownikom sieci do uzyskania efektywnego
dostępu do systemu oraz szczegóły odnośnie do
wszystkich właściwych punktów dotyczących wymogów
przejrzystości, w tym informacje, które mają być
opublikowane we wszystkich odpowiednich punktach
i harmonogram, według którego informacje te powinny
być opublikowane zgodnie z art. 6.

2. Wytyczne dotyczące zagadnień wymienionych w ust. 1
zawarte są w Załączniku. Komisja może wprowadzać do nich
zmiany, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

3. Stosowanie i wprowadzanie zmian w Wytycznych, przy-
jętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, odzwierciedla
różnice pomiędzy krajowymi systemami gazu, dlatego też nie
ma potrzeby tworzenia na poziomie Wspólnoty jednolitych,
szczegółowych zasad i warunków dotyczących usług związa-
nych z dostępem stron trzecich. Wytyczne te mogą jednak
ustalać minimalne wymagania, jakie należy spełnić w celu
osiągnięcia niedyskryminacyjnych, przejrzystych warunków
dostępu do sieci na wewnętrznym rynku gazu, które mogą
być następnie stosowane z uwzględnieniem różnic pomiędzy
krajowymi systemami gazu.

Artykuł 10

Urzędy regulacji

Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z niniejszym rozpo-
rządzeniem urzędy regulacji Państw Członkowskich ustano-
wione zgodnie z art. 25 dyrektywy 2003/55/WE zapewniają
przestrzeganie niniejszego rozporządzenia i Wytycznych
przyjętych zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia.

W stosownych przypadkach urzędy współpracują między
sobą oraz z Komisją.

Artykuł 11

Udzielanie informacji

Państwa Członkowskie oraz urzędy regulacji udzielają Komisji,
na jej wniosek, wszelkich informacji niezbędnych do celów
art. 9.

Komisja ustala odpowiedni termin, w jakim należy dostarczać
informacji, uwzględniając stopień ich złożoności i pilności.

Artykuł 12

Prawo Państw Członkowskich do wprowadzania
bardziej szczegółowych środków

Niniejsze rozporządzenie nie stanowi uszczerbku dla praw
Państw Członkowskich w kwestii utrzymania lub wprowa-
dzenia środków zawierających bardziej szczegółowe przepisy
niż zawarte w niniejszym rozporządzeniu i w Wytycznych,
o których mowa w art. 9.

Artykuł 13

Kary

1. Państwa Członkowskie ustanawiają zasady nakładania kar
za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia
i podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia
stosowania tych kar. Przewidziane kary muszą być skuteczne,
proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie powia-
damiają Komisję o ustanowionych przepisach najpóźniej do
dnia 1 lipca 2006 r. Komisja zostaje również bezzwłocznie
powiadomiona o wszystkich późniejszych zmianach tych
przepisów.

2. Kary przewidziane zgodnie z ust. 1 nie mają charakteru
karnoprawnego.

Artykuł 14

Procedura komitetu

1. Komisję wspiera komitet ustanowiony na mocy art. 30
dyrektywy 2003/55/WE.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje
się art. 5 i art. 7 decyzji 1999/468/WE przy uwzględnieniu jej
art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE
ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.
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Artykuł 15

Sprawozdanie Komisji

Komisja monitoruje wprowadzanie w życie niniejszego
rozporządzenia. Komisja w swoim sprawozdaniu, zgodnie
z art. 31 ust. 3 dyrektywy 2003/55/WE, podaje informacje na
temat doświadczeń zdobytych w czasie stosowania niniej-
szego rozporządzenia. Sprawozdanie w szczególności stwier-
dza, w jakim stopniu dzięki rozporządzeniu zapewnione
zostały niedyskryminacyjne i odzwierciedlające koszty
warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu w celu zapew-
nienia odbiorcom możliwości dokonania wyboru w ramach
dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego oraz w celu
zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa dostaw.
W razie potrzeby sprawozdanie zawiera właściwe wnioski i/
lub zalecenia.

Artykuł 16

Odstępstwa i zwolnienia

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) systemów przesyłowych gazu ziemnego znajdujących się
w Państwach Członkowskich, na okres obowiązującego
odstępstwa przyznanego zgodnie z art. 28 dyrektywy
2003/55/WE; Państwa Członkowskie, którym przyznano
odstępstwo zgodnie z art. 28 dyrektywy 2003/55/WE
mogą złożyć do Komisji wniosek o tymczasowe odstęp-
stwo od stosowania niniejszego rozporządzenia na okres
do dwóch lat od daty wygaśnięcia odstępstwa, o którym
mowa w lit. a);

b) gazociągów międzysystemowych pomiędzy Państwami
Członkowskimi i znacznego zwiększenia zdolności
przesyłowej w istniejącej infrastrukturze oraz

modyfikacji takiej infrastruktury, umożliwiających roz-
wój nowych źródeł dostaw gazu określonych w art. 22
ust. 1 i 2 dyrektywy 2003/55/WE, które są wyłączone ze
stosowania wymogów art. 18, 19, 20 oraz 25 ust. 2, 3 i 4
tej dyrektywy tak długo, jak są one wyłączone ze
stosowania przepisów, o których mowa w niniejszej
literze; lub

c) systemów przesyłowych gazu ziemnego, którym przy-
znano odstępstwo zgodnie z art. 27 dyrektywy 2003/55/
WE.

Artykuł 17

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.
z wyjątkiem drugiego zdania art. 9 ust. 2, które stosuje się od
dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio
stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 28 września 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europej-
skiego

J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

J. D. ALEXANDER
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ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE DOTYCZĄCE NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ:

1. Usługi związane z dostępem stron trzecich

2. Zasady określające mechanizmy alokacji zdolności przesyłowej i procedury zarządzania ogranicze-
niami w przesyle oraz ich stosowanie w wypadku kontraktowych ograniczeń w przesyle, oraz

3. Określenie informacji technicznych potrzebnych użytkownikom sieci do uzyskania skutecznego
dostępu do systemu, określenie wszystkich punktów istotnych dla zachowania wymogów
przejrzystości oraz informacje, które mają być publikowane we wszystkich odpowiednich miejscach
oraz harmonogram, według którego informacje te powinny być publikowane

1. Usługi związane z dostępem stron trzecich

1) Operatorzy systemu przesyłowego oferują ciągłe i przerywane usługi, których czas trwania wynosi co najmniej
jeden dzień.

2) Zharmonizowane umowy przesyłowe i wspólny kodeks sieciowy zostanie opracowany w sposób ułatwiający
handel zdolnością przesyłową zakontraktowaną przez użytkowników sieci oraz ponowne jej wykorzystanie
nieprzeszkadzające w udostępnianiu zdolności przesyłowej.

3) Operatorzy systemu przesyłowego opracowują kodeksy sieci i zharmonizowane umowy po przeprowadzeniu
odpowiednich konsultacji z użytkownikami sieci.

4) Operatorzy systemu przesyłowego opracowują standardowe procedury zgłaszania zapotrzebowania
i ponownego zgłaszania zapotrzebowania na zdolność. Opracowują system informacji i środki komunikacji
elektronicznej w celu dostarczania użytkownikom sieci odpowiednich danych oraz uproszczenia transakcji,
takich jak zgłaszanie zapotrzebowania na zdolność przesyłową, kontraktowanie i przenoszenie praw do
zdolności przesyłowej pomiędzy użytkownikami sieci.

5) Operatorzy systemu przesyłowego harmonizują formalne procedury składania wniosków i terminy udzielania
odpowiedzi według najlepszej praktyki branżowej w celu maksymalnego skrócenia terminów udzielania
odpowiedzi. Zapewniają też systemy rezerwowania i potwierdzania przyznania zdolności przesyłowej on-line
oraz procedury zgłaszania zapotrzebowania, jak również ponownego zgłaszania zapotrzebowania nie później
niż do dnia 1 lipca 2006 r., po konsultacjach z odpowiednimi użytkownikami sieci.

6) Operatorzy systemu przesyłowego nie pobierają oddzielnych opłat od użytkowników sieci za wnioski
o udzielenie informacji i za transakcje związane z ich umowami transportowymi, a które są prowadzone
zgodnie ze standardowymi regułami i procedurami.

7) Opłaty za wnioski o udzielenie informacji, które wymagają nadzwyczajnych lub nadmiernych wydatków, takich
jak przeprowadzenie studium wykonalności, mogą być pobierane oddzielnie, pod warunkiem że opłaty te
zostaną należycie uzasadnione.

8) Operatorzy systemu przesyłowego współpracują z innymi operatorami systemu przesyłowego przy
koordynowaniu konserwacji i remontów swoich sieci w celu zminimalizowania jakichkolwiek zakłóceń usług
przesyłowych świadczonych na rzecz użytkowników sieci, jak również operatorów systemu przesyłowego
w innych obszarach oraz w celu zapewnienia równych korzyści w związku z bezpieczeństwem dostaw, w tym
w odniesieniu do tranzytu.

9) Operatorzy systemu przesyłowego publikują przynajmniej raz w roku, w terminie wcześniej określonym,
z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkie planowane okresy konserwacji i remontów, które mogą mieć wpływ
na prawa użytkowników sieci wynikające z umów przesyłowych oraz związane z nimi informacje dotyczące
eksploatacji. Zasada ta obejmuje niedyskryminacyjną publikację informacji o wszelkich zmianach okresów
konserwacji i remontów oraz zawiadamianie o nieplanowanych konserwacjach i remontach, natychmiast po
uzyskaniu tych informacji przez operatora systemu przesyłowego. W czasie okresów konserwacji i remontów
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operatorzy systemu przesyłowego regularnie publikują uaktualnione informacje dotyczące szczegółów,
spodziewanego czasu trwania i rezultatu przeprowadzanych konserwacji i remontów.

10) Operatorzy systemu przesyłowego przechowują i udostępniają właściwym władzom, na ich wniosek, dzienny
rejestr faktycznie prowadzonych konserwacji i remontów oraz zaistniałych zakłóceń w przepływie. Informacje
udostępniane są również na wniosek podmiotów odczuwających skutki takich zakłóceń.

2. Zasady określające mechanizmy alokacji zdolności przesyłowej, procedury zarządzania ogranicze-
niami w przesyle oraz ich stosowanie w wypadku kontraktowych ograniczeń w przesyle

2.1. Zasady określające mechanizmy alokacji zdolności przesyłowej i procedury zarządzania ograniczeniami w przesyle

1) Mechanizmy alokacji zdolności przesyłowej i procedury zarządzania ograniczeniami w przesyle ułatwiają
rozwój konkurencji i płynność obrotu zdolnością przesyłową oraz są zgodne z mechanizmami rynkowymi,
włączając w to rynki kupna z natychmiastową dostawą i węzły wymiany handlowej. Są elastyczne i mają
zdolność dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

2) Mechanizmy i procedury uwzględniają integralność danego systemu jak również bezpieczeństwo dostaw.

3) Mechanizmy i procedury nie utrudniają wejścia na rynek nowych uczestników, ani też nie tworzą
niepotrzebnych barier wobec wejścia na rynek. Nie uniemożliwiają skutecznej konkurencji pomiędzy
uczestnikami rynku, włączając w to nowych, wchodzących na rynek uczestników oraz firmy z małym udziałem
w rynku.

4) Mechanizmy i procedury zapewniają odpowiednie bodźce gospodarcze sprzyjające efektywnemu
i maksymalnemu wykorzystaniu technicznej zdolności przesyłowej oraz ułatwiają inwestowanie w nową
infrastrukturę.

5) Użytkownicy sieci są informowani o rodzajach okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na dostępność
zakontraktowanej zdolności przesyłowej. Informacje dotyczące przerw powinny odzwierciedlać poziom
informacji, jakimi dysponuje operator systemu przesyłowego.

6) W wypadku wystąpienia, z powodów związanych z zachowaniem integralności systemu, trudności w realizacji
zobowiązań kontraktowych dotyczących dostaw, operatorzy systemu przesyłowego powinni zawiadomić o tym
użytkowników sieci oraz bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do znalezienia niedyskryminacyjnego
rozwiązania zaistniałego problemu.

Przed wdrożeniem procedur operatorzy systemu przesyłowego konsultują je z użytkownikami sieci oraz
uzgadniają je z urzędem regulacji.

2.2. Procedury zarządzania ograniczeniami w przesyle w wypadku kontraktowych ograniczeń w przesyle

1) W wypadku niewykorzystania zakontraktowanej zdolności przesyłowej, operatorzy systemu przesyłowego
udostępniają tę zdolność na rynku pierwotnym na zasadzie przerywanej, stosując umowy o zróżnicowanym
czasie trwania do momentu, kiedy właściwy użytkownik sieci nie zaoferuje jej na rynku wtórnym za rozsądną
cenę.

2) Dochody z uwolnionej przerywanej zdolności przesyłowej są rozdzielane zgodnie z zasadami zatwierdzonymi
lub przyjętymi przez właściwy urząd regulacji. Reguły te są zgodne z wymogami skutecznego i racjonalnego
wykorzystania systemu.
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3) Rozsądna cena za uwolnienie przerywanej zdolności przesyłowej może być ustalona przez właściwy urząd
regulacji z uwzględnieniem istniejących w danej sytuacji szczególnych uwarunkowań.

4) W stosownych przypadkach operatorzy systemu przesyłowego powinni podjąć odpowiednie wysiłki w celu
zaoferowania na rynku przynajmniej części niewykorzystanej zdolności przesyłowej w formie ciągłej zdolności
przesyłowej.

3. Określenie informacji technicznych potrzebnych użytkownikom sieci do uzyskania skutecznego
dostępu do systemu, określenie wszystkich punktów istotnych dla zachowania wymogów
przejrzystości oraz informacje, które mają być publikowane we wszystkich odpowiednich miejscach
oraz harmonogram, według którego informacje te powinny być publikowane

3.1. Określenie informacji technicznych niezbędnych użytkownikom sieci do uzyskania skutecznego dostępu do systemu

Operatorzy systemu przesyłowego publikują przynajmniej następujące informacje o swoich systemach
i usługach:

a) szczegółowy i wszechstronny opis różnych rodzajów oferowanych usług i opłat za te usługi;

b) różne typy umów przesyłowych dostępnych dla tych usług oraz, jeżeli mają one zastosowanie, kodeks
sieci i/lub standardowe warunki określające prawa i obowiązki wszystkich użytkowników sieci, włączając
w to zharmonizowane umowy przesyłowe oraz inne odpowiednie dokumenty;

c) zharmonizowane procedury stosowane w czasie korzystania z systemu przesyłowego wraz z definicjami
kluczowych warunków;

d) przepisy dotyczące alokacji zdolności przesyłowej, zarządzania ograniczeniami w przesyle oraz procedur
zapobiegających akumulacji rezerw zdolności przesyłowej oraz procedur dotyczących jej ponownego
wykorzystania.

e) zasady stosowane w handlu zdolnością przesyłową na rynku wtórnym wobec operatora systemu
przesyłowego;

f) o ile mają one zastosowanie, poziomy elastyczności i tolerancji stosowane w usługach przesyłowych
i innych usługach bez oddzielnych opłat, jak również oferowane dodatkowo poziomy elastyczności
i związane z nimi opłaty;

g) szczegółowy opis systemu gazowniczego zarządzanego przez operatora systemu przesyłowego
wskazujący wszystkie właściwe punkty łączące jego system z systemem przesyłowym innego operatora
i/lub opis infrastruktury gazowniczej, takiej jak infrastruktura dla skroplonego gazu ziemnego (LNG), oraz
infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług pomocniczych określonych w art. 2 ust. 14 dyrektywy
2003/55/WE;

h) informacje o jakości gazu i standardach dotyczących wielkości ciśnień;

i) zasady stosowane przy przyłączaniu do systemu zarządzanego przez operatora systemu przesyłowego;

j) jakiekolwiek podawane okresowo informacje dotyczące proponowanych i/lub faktycznych zmian
w usługach lub warunkach, w tym elementów wymienionych w lit. a)–i).

3.11.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 289/11



3.2. Określenie wszystkich punktów istotnych dla zachowania wymogów przejrzystości

Właściwe punkty obejmują co najmniej:

a) wszystkie punkty wejścia do sieci zarządzanej przez operatora systemu przesyłowego;

b) wszystkie najważniejsze punkty wyjścia i strefy wyjścia posiadające co najmniej 50 % całkowitej zdolności
przesyłowej danego operatora systemu przesyłowego, włączając w to wszystkie punkty wyjścia lub strefy
wyjścia posiadające ponad 2 % całkowitej zdolności przesyłowej punktu wyjścia z sieci;

c) wszystkie punkty łączące różne sieci operatorów systemu przesyłowego;

d) wszystkie punkty łączące sieć operatora systemu przesyłowego z terminalem LNG;

e) wszystkie istotne punkty w sieci danego operatora systemu przesyłowego wraz z punktami połączenia
z gazowymi węzłami wymiany handlowej. Za istotne uważa się wszystkie punkty, co do których, na
podstawie doświadczenia, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia fizycznych ograniczeń w przesyle;

f) wszystkie punkty łączące sieć danego operatora systemu przesyłowego z infrastrukturą niezbędną do
świadczenia usług pomocniczych określonych w art. 2 ust. 14 dyrektywy 2003/55/WE.

3.3. Informacje, które mają być publikowane we wszystkich odpowiednich miejscach i harmonogram, według którego informacje
te powinny być publikowane

1) We wszystkich właściwych miejscach operatorzy systemu przesyłowego publikują w Internecie, w sposób
regularny i ciągły oraz w formie znormalizowanej i przyjaznej dla odbiorcy, następujące informacje o dziennym
stanie zdolności przesyłowej:

a) maksymalna techniczna zdolność przesyłowa w obu kierunkach;

b) całkowita zakontraktowana i przerywana zdolność przesyłowa;

c) dostępna zdolność przesyłowa.

2) Dla wszystkich właściwych punktów operatorzy sytemu przesyłowego publikują informacje dotyczące
dostępnej zdolności przesyłowej na okres obejmujący przynajmniej następnych 18 miesięcy i uaktualniają te
informacje przynajmniej co miesiąc lub częściej, w miarę otrzymywania nowych informacji.

3) Operatorzy systemu przesyłowego codziennie publikują uaktualnienia dotyczące dostępności krótkotermino-
wych usług (z wyprzedzeniem jednodniowym i tygodniowym) oparte, między innymi, na zgłoszeniach
zapotrzebowania, aktualnych zobowiązaniach wynikających z zawartych umów oraz regularnych, długotermi-
nowych przewidywaniach dotyczących dostępnej zdolności przesyłowej w ujęciu rocznym, przez okres do 10
lat dla wszystkich właściwych punktów.

4) Operatorzy systemu przesyłowego publikują w sposób ciągły wskaźniki maksymalnego i minimalnego
miesięcznego wykorzystania zdolności przesyłowej, jak również średni roczny przepływ we wszystkich
właściwych miejscach za okres ostatnich trzech lat.

5) Operatorzy systemu przesyłowego prowadzą dzienny rejestr faktycznych łącznych przepływów, obejmujący co
najmniej ostatnie trzy miesiące.
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6) Operatorzy systemu przesyłowego prowadzą rejestr wszystkich umów dotyczących zdolności przesyłowej oraz
innych właściwych informacji na temat obliczania i udostępniania zdolności przesyłowej. Krajowe urzędy
regulacji posiadają dostęp do tych rejestrów w celu wypełniania swoich obowiązków.

7) Operatorzy systemu przesyłowego zapewniają przyjazne dla użytkownika instrumenty służące obliczaniu taryf
za dostępne usługi i sprawdzaniu on-line dostępnej zdolności przesyłowej.

8) W wypadkach gdy operatorzy systemu przesyłowego nie mogą publikować informacji zgodnie z ust. 1, 3 i 7,
konsultują się z właściwymi władzami krajowymi i ustalają plan działań, który powinien być wdrożony jak
najszybciej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r.
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