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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)


ROZPORZĄDZENIA




ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 713/2009
z dnia 13 lipca 2009 r.
ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemne
go. Grupa ta składa się z przedstawicieli organów regula
cyjnych ustanowionych zgodnie z dyrektywą 2003/54/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerw
ca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrz
nego energii elektrycznej (5) oraz dyrektywą 2003/55/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerw
ca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrz
nego gazu ziemnego (6).

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając
opinię
Ekonomiczno-Społecznego (1),

Europejskiego

Komitetu

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

(3)

Działania podjęte przez ERGEG od czasu jej utworzenia
wniosły pozytywny wkład w rozwój rynków wewnętrz
nych energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jednakże w sek
torze powszechnie uznaje się — oraz zostało to
zaproponowane przez samą ERGEG — że dobrowolna
współpraca między krajowymi organami regulacyjnymi
powinna być teraz prowadzona w ramach struktury wspól
notowej o wyraźnych kompetencjach i uprawnionej do
przyjmowania w określonych przypadkach indywidual
nych decyzji regulacyjnych.

(4)

W dniach 8 i 9 marca 2007 r. Rada Europejska wezwała
Komisję do zaproponowania środków mających na celu
utworzenie niezależnej struktury współpracy między kra
jowymi organami regulacyjnymi.

(5)

Państwa członkowskie powinny ściśle współpracować,
usuwając przeszkody w transgranicznej wymianie energii
elektrycznej i gazu ziemnego z myślą o dążeniu do osiąg
nięcia celów wspólnotowej polityki energetycznej. Na pod
stawie oceny wpływu dotyczącej zasobów niezbędnych do
działania jednostki centralnej stwierdzono, że — w porów
naniu z innymi możliwościami — za wyborem niezależ
nej jednostki centralnej przemawia szereg długofalowych
korzyści. Należy ustanowić Agencję ds. Współpracy Orga
nów Regulacji Energetyki („Agencja”), aby wypełnić lukę

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

W komunikacie Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. zaty
tułowanym „Europejska polityka energetyczna” zwrócono
szczególną uwagę na zasadnicze znaczenie dokończenia
budowy rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu
ziemnego. Jako podstawowy środek pozwalający osiągnąć
ten cel została wskazana poprawa ram prawnych na po
ziomie wspólnotowym.
Decyzją 2003/796/WE (4) Komisja ustanowiła niezależną
grupę doradczą ds. energii elektrycznej i gazu pod nazwą
„Europejska Grupa Organów Nadzoru ds. Energii Elek
trycznej i Gazu” („ERGEG”), w celu ułatwienia konsultacji,
koordynacji i współpracy między krajowymi organami
regulacyjnymi w państwach członkowskich oraz między
tymi organami a Komisją, mających na celu umocnienie

(1) Dz.U. C 211 z 19.8.2008, s. 23.
(2) Dz.U. C 172 z 5.7.2008, s. 55.
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. (dotych
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowi
sko Rady z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. C 75 E z 31.3.2009, s. 1)
oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Decyzja
Rady z dnia 25 czerwca 2009 r.
(4) Dz.U. L 296 z 14.11.2003, s. 34.

(5) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 37.
(6) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 57.
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regulacyjną na poziomie wspólnotowym oraz przyczynić
się do sprawnego funkcjonowania rynków wewnętrznych
energii elektrycznej i gazu ziemnego. Agencja powinna
również umożliwić krajowym organom regulacyjnym
umacnianie ich współpracy na poziomie wspólnoto
wym i udział w wykonywaniu funkcji o wymiarze wspól
notowym na wspólnych podstawach.
(6)

(7)

Agencja powinna zapewniać właściwą koordynację funk
cji regulacyjnych wykonywanych przez krajowe organy
regulacyjne
zgodnie
z
dyrektywą
Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego ener
gii elektrycznej (1) i z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu
ziemnego (2) oraz, w razie potrzeby, zapewniać ich uzupełnienie na poziomie wspólnotowym. W tym celu ko
nieczne jest zagwarantowanie Agencji i jej członkom
niezależności wobec producentów energii elektrycz
nej i gazu, operatorów systemów przesyłowych i dystry
bucyjnych — publicznych lub prywatnych — oraz
konsumentów, a także zapewnienie zgodności jej działań
z prawem wspólnotowym, zapewnienie możliwości tech
nicznych i regulacyjnych oraz przejrzystości, podporząd
kowania się kontroli demokratycznej i skuteczności.
Agencja powinna monitorować współpracę regionalną
między operatorami systemów przesyłowych w sektorze
energii elektrycznej i gazu, a także wykonywanie zadań eu
ropejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych ener
gii elektrycznej („ENTSO energii elektrycznej”) oraz
europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych
gazu („ENTSO gazu”). Udział Agencji jest istotny w celu za
pewnienia, aby współpraca między operatorami systemów
przesyłowych przebiegała w sposób sprawny i przejrzysty
oraz z korzyścią dla rynku wewnętrznego energii elek
trycznej i gazu ziemnego.

(8)

Agencja, we współpracy z Komisją, państwami członkow
skimi i właściwymi organami krajowymi, powinna moni
torować rynki wewnętrzne energii elektrycznej i gazu
ziemnego oraz, w stosownych przypadkach, informować
Parlament Europejski, Komisję i organy krajowe o swoich
ustaleniach. Zadania Agencji polegające na monitorowa
niu nie powinny pokrywać się z monitorowaniem prowa
dzonym przez Komisję lub organy krajowe,
w szczególności przez organy ochrony konkurencji, ani
nie powinny go utrudniać.

(9)

Agencja ma ważną rolę do odegrania w opracowywaniu
wytycznych ramowych, które są z natury niewiążące („wy
tyczne ramowe”), z którymi muszą być zgodne kodeksy
sieci. Uważa się również, że właściwe i zgodne z celem
działania Agencji jest określenie jej roli w przeglądzie ko
deksów sieci (zarówno przy ich opracowywaniu,
jak i zmianie), aby zapewnić ich zgodność z wytycznymi
ramowymi, zanim Agencja będzie mogła zalecić Komisji
ich przyjęcie.

(1) Zob. s. 55 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(2) Zob. s. 94 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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(10)

Właściwe jest stworzenie zintegrowanych ram umożliwia
jących udział i współpracę krajowym organom regulacyj
nym. Ramy takie powinny ułatwić jednolite stosowanie
przepisów dotyczących rynku wewnętrznego energii elek
trycznej i gazu ziemnego w całej Wspólnocie. Agencja po
winna otrzymać uprawnienie do wydawania decyzji
indywidualnych w sytuacjach dotyczących więcej niż jed
nego państwa członkowskiego. Uprawnienia te powinny
pod pewnymi warunkami obejmować kwestie techniczne,
system regulacyjny dla infrastruktury elektroenergetycz
nej i gazowej łączącej lub która mogłaby połączyć co naj
mniej dwa państwa członkowskie oraz, w ostateczności,
zwolnienia z zasad rynku wewnętrznego w przypadku no
wych elektrycznych połączeń wzajemnych i nowej infra
struktury gazowej, usytuowanych na terytorium więcej niż
jednego państwa członkowskiego.

(11)

Ponieważ Agencja ma ogólny obraz krajowych organów
regulacyjnych, powinna pełnić rolę doradczą wobec Komi
sji, pozostałych instytucji Wspólnoty oraz krajowych or
ganów regulacyjnych w odniesieniu do wszystkich kwestii
związanych z celami, w jakich została ustanowiona. Agen
cja powinna mieć również obowiązek informowania
Komisji, jeżeli stwierdzi, że współpraca pomiędzy opera
torami systemów przesyłowych nie przynosi wymaganych
wyników lub że krajowy organ regulacyjny, który wydał
decyzję niezgodną z wytycznymi, nie wdraża — odpo
wiednio — opinii, zalecenia lub decyzji Agencji.

(12)

Agencja powinna również móc wydawać zalecenia, aby
pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku
w dzieleniu się dobrymi praktykami.

(13)

W stosownych przypadkach Agencja powinna konsulto
wać się z zainteresowanymi stronami i stwarzać im roz
sądną możliwość przedstawienia uwag na temat
proponowanych środków, takich jak kodeksy sieci i zasa
dy dotyczące sieci.

(14)

Agencja powinna przyczyniać się do wdrażania wytycz
nych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych
ustanowionych w decyzji nr 1364/2006/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawia
jącej wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycz
nych (3), w szczególności przy wydawaniu opinii
w sprawie dziesięcioletnich niewiążących planów rozwoju
sieci o zasięgu wspólnotowym („plany rozwoju sieci o za
sięgu wspólnotowym”) zgodnie z art. 6 ust. 3 niniejszego
rozporządzenia.

(15)

Agencja powinna włączać się do starań na rzecz zwiększe
nia bezpieczeństwa energetycznego.

(16)

Strukturę Agencji należy dostosować do szczególnych po
trzeb związanych z regulacją energetyki. W szczególności
należy w pełni uwzględnić specyficzną rolę krajowych
organów regulacyjnych oraz zagwarantować ich
niezależność.

(3) Dz.U. L 262 z 22.9.2006, s. 1.

14.8.2009
(17)

(18)

(19)

(20)
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Rada administracyjna powinna mieć niezbędne uprawnie
nia do uchwalania budżetu, kontrolowania jego wykony
wania, sporządzania regulaminu wewnętrznego,
przyjmowania przepisów finansowych oraz mianowania
dyrektora. Przy odnawianiu kadencji członków rady admi
nistracyjnej powoływanych przez Radę należy stosować
system rotacji, tak aby zapewnić zrównoważoną reprezen
tację państw członkowskich na przestrzeni czasu. Rada ad
ministracyjna powinna działać w niezależny i obiektywny
sposób w interesie publicznym oraz nie powinna zwracać
się o instrukcje polityczne ani ich przyjmować.
Agencja powinna mieć niezbędne uprawnienia do wyko
nywania swoich funkcji regulacyjnych w sposób skutecz
ny, przejrzysty, racjonalny i przede wszystkim niezależny.
Niezależność Agencji wobec producentów energii elek
trycznej i gazu oraz operatorów systemów przesyło
wych i dystrybucyjnych stanowi nie tylko kluczową zasadę
dobrego zarządzania, ale jest również podstawowym wa
runkiem zapewniającym zaufanie rynku. Bez uszczerbku
dla zasady, zgodnie z którą członkowie rady działają
w imieniu swoich odpowiednich organów krajowych, rada
organów regulacyjnych powinna zatem działać niezależ
nie od wszelkich interesów rynkowych, unikać konfliktów
interesów i nie powinna zwracać się o instrukcje ani ich
przyjmować, ani też przyjmować zaleceń od rządu pań
stwa członkowskiego, Komisji lub innego podmiotu pu
blicznego lub prywatnego. Decyzje rady organów
regulacyjnych powinny być jednocześnie zgodne z przepi
sami wspólnotowymi dotyczącymi energii — takimi jak
rynek wewnętrzny energii — środowiska oraz konkuren
cji. Rada organów regulacyjnych powinna przedkładać
swoje opinie, zalecenia i decyzje instytucjom
wspólnotowym.
W przypadku gdy Agencji przysługują uprawnienia decy
zyjne, z uwagi na szybkość postępowania zainteresowane
strony powinny mieć prawo odwoływania się do komisji
odwoławczej, która powinna stanowić część Agencji, za
chowując jednak niezależność od jej struktury administra
cyjnej i regulacyjnej. Mając na uwadze zachowanie
ciągłości działań, powoływanie lub odnawianie kadencji
członków komisji odwoławczej powinno dopuszczać czę
ściową wymianę jej członków. Decyzje komisji odwoław
czej mogą być przedmiotem odwołania do Trybunału
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
Agencja powinna być finansowana głównie z budżetu
ogólnego Unii Europejskiej, ze składek oraz z dobrowol
nych wpłat. W szczególności środki gromadzone obecnie
przez organy regulacyjne na cele współpracy na poziomie
wspólnotowym powinny w dalszym ciągu być dostępne
dla Agencji. Procedura budżetowa Wspólnoty powinna na
dal mieć zastosowanie w zakresie wszelkich dotacji, któ
rymi obciążany jest budżet ogólny Unii Europejskiej.
Ponadto kontroli ksiąg rachunkowych powinien dokony
wać Trybunał Obrachunkowy, zgodnie z art. 91 rozporzą
dzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia
23 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządze
nia finansowego dotyczącego organów określonych w ar
t. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastoso
wanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1).

(1) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
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(21)

Po ustanowieniu Agencji jej budżet powinien podlegać bie
żącej ocenie przez władzę budżetową, w oparciu o obcią
żenie Agencji pracą i jej wyniki. Władza budżetowa
powinna zapewnić przestrzeganie najwyższych standar
dów skuteczności.

(22)

Agencja powinna dysponować wysoko wykwalifikowa
nym personelem. W szczególności powinna korzystać
z kompetencji i doświadczenia personelu oddelegowane
go przez krajowe organy regulacyjne, Komisję i państwa
członkowskie. Do pracowników Agencji powinny mieć
zastosowanie regulamin pracowniczy urzędników Wspól
not Europejskich („regulamin pracowniczy”) i warunki za
trudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
(„warunki zatrudnienia”) ustanowione w rozporządzeniu
Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (2) oraz zasady
wspólnie przyjęte przez instytucje Wspólnot Europejskich
w celu stosowania tych przepisów. Rada administracyjna,
w porozumieniu z Komisją, powinna przyjąć odpowied
nie przepisy wykonawcze.

(23)

Agencja powinna stosować ogólne zasady dotyczące pu
blicznego dostępu do dokumentów znajdujących się w po
siadaniu organów Wspólnoty. Rada administracyjna
powinna ustalić praktyczne środki ochrony informacji
handlowych podlegających szczególnej ochronie oraz da
nych osobowych.

(24)

Agencja powinna odpowiadać, w stosownych przypad
kach, przed Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją.

(25)

Kraje niebędące członkami Wspólnoty powinny mieć
możliwość uczestniczenia w pracach Agencji, zgodnie
z odpowiednimi umowami, które mają zostać zawarte
przez Wspólnotę.

(26)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządze
nia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawia
jącą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (3).

(27)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do
przyjmowania wytycznych niezbędnych w sytuacjach,
w których Agencja uzyskuje uprawnienia do decydowania
o warunkach dostępu do infrastruktury transgranicznej
oraz jej bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Ponieważ środ
ki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, poprzez
uzupełnienie go nowymi elementami innymi niż istotne,
środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regu
lacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a
decyzji 1999/468/WE.

(2) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.
(3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

L 211/4
(28)

(29)
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Przed upływem trzech lat po objęciu stanowiska przez
pierwszego dyrektora, a następnie co cztery lata, Komisja
powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Ra
dzie sprawozdanie na temat określonych zadań Agen
cji i osiągniętych rezultatów, wraz ze wszelkimi
stosownymi wnioskami. W sprawozdaniu tym Komisja
powinna zawrzeć sugestie dotyczące dodatkowych zadań
Agencji.

3.

Agencję reprezentuje jej dyrektor.

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie
udział i współpraca krajowych organów regulacyjnych na
poziomie wspólnotowym, nie mogą być osiągnięte w spo
sób wystarczający przez państwa członkowskie, a mogą
być lepiej osiągnięte na poziomie Wspólnoty, Wspólnota
może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjo
nalności określoną w tym samym artykule, niniejsze roz
porządzenie nie wykracza poza środki niezbędne do
osiągnięcia tych celów,

a)

rada administracyjna, która wykonuje zadania określone
w art. 13;

b)

rada organów regulacyjnych, która wykonuje zadania okre
ślone w art. 15;

c)

dyrektor, który wykonuje zadania określone w art. 17; oraz

d)

komisja odwoławcza, która wykonuje zadania określone
w art. 19.

Artykuł 3
Skład Agencji
W skład Agencji wchodzą:

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 4
Rodzaje aktów wydawanych przez Agencję

ROZDZIAŁ I
USTANOWIENIE I STATUS PRAWNY

Artykuł 1

Agencja:
a)

wydaje opinie i zalecenia skierowane do operatorów syste
mów przesyłowych;

b)

wydaje opinie i zalecenia skierowane do organów
regulacyjnych;

c)

wydaje opinie i zalecenia skierowane do Parlamentu Europej
skiego, Rady lub Komisji;

d)

podejmuje indywidualne decyzje w określonych przypad
kach, o których mowa w art. 7, 8 i 9; oraz

e)

przedstawia Komisji niewiążące wytyczne ramowe („wytycz
ne ramowe”) zgodnie z art. 6 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lip
ca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odnie
sieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (3)
oraz art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra
dy (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wa
runków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (4).

Przedmiot
1.
Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się Agencję ds.
Współpracy Organów Regulacji Energetyki („Agencja”).
2.
Celem Agencji jest wspieranie organów regulacyjnych,
o których mowa w art. 35 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek
trycznej (1) oraz w art. 39 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. doty
czącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (2),
w wykonywaniu na poziomie wspólnotowym zadań regulacyj
nych, które wykonują one w państwach członkowskich, oraz ko
ordynacja, w razie potrzeby, działań tych organów.
3.
Do czasu przygotowania siedziby Agencji, będzie się ona
mieścić w siedzibie Komisji.
Artykuł 2

ROZDZIAŁ II

Status prawny

ZADANIA

1.
Agencja jest organem Wspólnoty i posiada osobowość
prawną.

Artykuł 5
Zadania ogólne

2. W każdym z państw członkowskich Agencja posiada zdol
ność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym
zakresie przyznanym przez prawo krajowe osobom prawnym.
Agencja może w szczególności nabywać lub zbywać mienie ru
chome i nieruchome oraz być stroną w postępowaniach
sądowych.

Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji lub
z własnej inicjatywy Agencja może przedkładać Parlamentowi
Europejskiemu, Radzie oraz Komisji opinię lub zalecenie w spra
wie wszelkich kwestii związanych z celami, w jakich została
ustanowiona.

(1) Zob. s. 55 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(2) Zob. s. 94 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3) Zob. s. 15 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(4) Zob. s. 36 niniejszego Dziennika Urzędowego.

14.8.2009

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

Artykuł 6
Zadania dotyczące współpracy operatorów systemów
przesyłowych

1. Agencja przedstawia Komisji opinię w sprawie projektu sta
tutów, wykazu członków oraz projektu regulaminu wewnętrzne
go ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 5 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz ENTSO gazu zgodnie
z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

2. Agencja monitoruje wykonywanie zadań ENTSO energii
elektrycznej, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 714/2009
oraz ENTSO gazu, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE)
nr 715/2009.

3.

a)

b)

Agencja przedstawia opinię:

ENTSO energii elektrycznej, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 714/2009, oraz ENTSO gazu, zgodnie z art. 8
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2009; oraz

ENTSO energii elektrycznej, zgodnie z art. 9 ust. 2 akapit
pierwszy rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz ENTSO
gazu, zgodnie z art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządze
nia (WE) nr 715/2009 — dotyczącą projektu rocznego pro
gramu prac oraz projektu planu rozwoju sieci o zasięgu
wspólnotowym oraz innych odpowiednich dokumentów,
o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 714/2009 oraz w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 715/2009, z uwzględnieniem celów, jakimi są niedyskry
minacja, skuteczna konkurencja oraz sprawne i bezpieczne
funkcjonowanie rynków wewnętrznych energii elektrycz
nej i gazu ziemnego.

Agencja, opierając się na faktach, przedstawia ENTSO ener
4.
gii elektrycznej, ENTSO gazu, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie
oraz Komisji należycie uzasadnioną opinię i zalecenia, jeżeli uzna,
że projekt rocznego programu prac lub projekt planu rozwoju sie
ci o zasięgu wspólnotowym przedłożony jej zgodnie z art. 9 ust. 2
akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 9 ust. 2
akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 715/2009 nie przyczynia się
do niedyskryminacji, skutecznej konkurencji oraz sprawnego
funkcjonowania rynku lub wystarczającego poziomu wzajemnych
połączeń transgranicznych z dostępem dla stron trzecich lub jest
niezgodny z odpowiednimi przepisami dyrektywy 2009/72/WE
oraz
rozporządzenia
(WE)
nr
714/2009
lub
dyrektywy 2009/73/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Agencja uczestniczy w opracowywaniu kodeksów sieci zgodnie
z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 6 rozporzą
dzenia (WE) nr 715/2009.

Agencja przedkłada Komisji niewiążące wytyczne ramowe,
w przypadku gdy Komisja wystąpi z takim wnioskiem zgodnie
z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub art. 6 ust. 2
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rozporządzenia (WE) nr 715/2009. Agencja dokonuje przeglądu
projektu wytycznych ramowych i przedkłada go ponownie Ko
misji, w przypadku gdy Komisja wystąpi do niej z takim wnio
skiem zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 714/2009
lub art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Agencja przedstawia ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu
uzasadnioną opinię dotyczącą kodeksu sieci, zgodnie z art. 6
ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub art. 6 ust. 7 rozpo
rządzenia (WE) nr 715/2009.

Agencja przedkłada kodeks sieci Komisji i może zalecić jego przy
jęcia zgodnie z art. 6 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub
art. 6 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 715/2009. Agencja przygo
towuje i przedkłada projekt kodeksu sieci Komisji, w przypadku
gdy Komisja wystąpi do niej z takim wnioskiem zgodnie z art. 6
ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub art. 6 ust. 10 roz
porządzenia (WE) nr 715/2009.

5.
Agencja przedstawia Komisji należycie uzasadnioną opinię,
zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub
art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, w przypadku gdy
ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu nie wdrożyła kodek
su sieci opracowanego zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządze
nia (WE) nr 714/2009 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 715/2009 lub kodeksu sieci ustanowionego zgodnie z art. 6
ust. 1–10 tych rozporządzeń, który nie został jednak przyjęty
przez Komisję zgodnie z art. 6 ust. 11 tych rozporządzeń.

6.
Agencja monitoruje i bada wdrażanie kodeksów sieci oraz
wytycznych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 6 ust. 11
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i art. 6 ust. 11 rozporządze
nia (WE) nr 715/2009, ich wpływ na harmonizację mających za
stosowanie przepisów mających na celu ułatwianie integracji
rynku, a także niedyskryminacji, skutecznej konkurencji oraz
sprawnego funkcjonowania rynku, oraz przedkłada sprawozda
nie Komisji.

7.
Agencja monitoruje postępy w realizacji projektów mają
cych na celu stworzenie nowej zdolności połączeń wzajemnych.

8.
Agencja monitoruje wdrażanie planów rozwoju sieci o za
sięgu wspólnotowym. Jeżeli stwierdzi niespójność między takim
planem a jego wdrażaniem, Agencja bada przyczyny tej niespój
ności i wydaje zalecenia dla operatorów systemów przesyłowych,
krajowych organów regulacyjnych lub innych właściwych orga
nów, których to dotyczy, w celu realizacji inwestycji zgodnie
z planami rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym.

9. Agencja monitoruje współpracę regionalną operatorów sys
temów przesyłowych, o której mowa w art. 12 rozporządze
nia (WE) nr 714/2009 i w art. 12 rozporządzenia (WE)
nr 715/2009, oraz należycie uwzględnia rezultaty tej współpracy
przy opracowywaniu opinii, zaleceń i decyzji.

L 211/6

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

14.8.2009

Artykuł 7

Artykuł 8

Zadania w odniesieniu do krajowych organów
regulacyjnych

Zadania w odniesieniu do warunków dostępu do
infrastruktury transgranicznej oraz warunków jej
bezpieczeństwa eksploatacyjnego

1.
Agencja przyjmuje indywidualne decyzje w kwestiach
technicznych, o ile takie decyzje są przewidziane
w dyrektywie 2009/72/WE, w dyrektywie 2009/73/WE, w rozpo
rządzeniu (WE) nr 714/2009 lub w rozporządzeniu (WE)
nr 715/2009.

2. Agencja może, zgodnie ze swoim programem prac lub na
wniosek Komisji, wydawać zalecenia, aby wspierać organy regu
lacyjne i uczestników rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami.

3.
Agencja zapewnia ramy dla współpracy krajowych orga
nów regulacyjnych. Agencja wspiera współpracę pomiędzy kra
jowymi organami regulacyjnymi oraz między organami
regulacyjnymi na poziomie regionalnym i wspólnotowym, a tak
że należycie uwzględnia rezultaty tej współpracy przy opracowy
waniu opinii, zaleceń i decyzji. Jeżeli Agencja uzna, że niezbędne
są wiążące przepisy dotyczące takiej współpracy, przedkłada Ko
misji odpowiednie zalecenia.

4. Na wniosek organu regulacyjnego lub Komisji Agencja,
opierając się na faktach, przedstawia opinię w sprawie zgodności
decyzji podjętej przez organ regulacyjny z wytycznymi, o których
mowa w dyrektywie 2009/72/WE, w dyrektywie 2009/73/WE,
w rozporządzeniu (WE) nr 714/2009 lub w rozporządzeniu (WE)
nr 715/2009 lub w innych odpowiednich przepisach tych dyrek
tyw lub rozporządzeń.

5.
W przypadku gdy krajowy organ regulacyjny nie zastoso
wał się do opinii Agencji, o której mowa w ust. 4, w terminie czte
rech miesięcy od daty jej otrzymania, Agencja powiadamia o tym
odpowiednio Komisję i państwo członkowskie, którego to
dotyczy.

1.
W odniesieniu do infrastruktury transgranicznej Agencja
podejmuje decyzję w tych kwestiach regulacyjnych, które należą
do kompetencji krajowych organów regulacyjnych i które mogą
obejmować warunki dostępu do tej infrastruktury oraz warunki
jej bezpieczeństwa eksploatacyjnego jedynie:
a)

w przypadku gdy właściwe krajowe organy regulacyjne nie
były w stanie osiągnąć porozumienia w terminie sześciu mie
sięcy od przedłożenia sprawy ostatniemu z tych organów re
gulacyjnych; lub

b)

na wspólny wniosek właściwych krajowych organów
regulacyjnych.

Właściwe krajowe organy regulacyjne mogą zwrócić się wspól
nie z wnioskiem o przedłużenie terminu, o którym mowa w lit. a),
na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.
Podczas przygotowywania swojej decyzji Agencja konsultuje się
z krajowymi organami regulacyjnymi i operatorami systemów
przesyłowych, których to dotyczy oraz jest informowana o pro
pozycjach i uwagach wszystkich operatorów systemów przesyło
wych, których to dotyczy.
2.
Warunki dostępu do infrastruktury transgranicznej
obejmują:
a)

procedurę alokacji zdolności;

b)

ramy czasowe alokacji;

c)

podział dochodów pochodzących z procedur zarządzania
ograniczeniami; oraz

d)

nakładanie opłat na użytkowników infrastruktury, o których
mowa w art. 17 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE)
nr 714/2009 lub w art. 36 ust. 1 lit. d)
dyrektywy 2009/73/WE.

3. W przypadku gdy sprawa została przekazana Agencji zgod
nie z ust. 1, Agencja:
6.
W przypadku gdy krajowy organ regulacyjny napotyka
w określonym przypadku na trudności w stosowaniu wytycz
nych, o których mowa w dyrektywie 2009/72/WE,
w dyrektywie 2009/73/WE, w rozporządzeniu (WE)
nr 714/2009 lub w rozporządzeniu (WE) nr 715/2009, może on
zwrócić się do Agencji z wnioskiem o opinię. Agencja wydaje
swoją opinię po konsultacji z Komisją, w terminie trzech miesię
cy od otrzymania takiego wniosku.

7.
Agencja podejmuje decyzję w sprawie warunków dostępu
do infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej łączącej co naj
mniej dwa państwa członkowskie (infrastruktura transgraniczna)
oraz w sprawie warunków jej bezpieczeństwa eksploatacyjnego,
zgodnie z art. 8.

a)

wydaje swoją decyzję w terminie 6 miesięcy od daty przeka
zania sprawy; oraz

b)

może w razie konieczności wydać decyzję tymczasową, aby
zapewnić ochronę bezpieczeństwa dostaw lub bezpieczeń
stwa eksploatacyjnego danej infrastruktury.

4. Komisja może przyjąć wytyczne dotyczące sytuacji, w któ
rych Agencja staje się właściwa do podejmowania decyzji w spra
wie warunków dostępu do infrastruktury transgranicznej oraz
w sprawie warunków jej bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Środ
ki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniej
szego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której
mowa w art. 32 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
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5.
W przypadku gdy kwestie regulacyjne, o których mowa
w ust. 1, obejmują zwolnienia w rozumieniu art. 17 rozporządze
nia (WE) nr 714/2009 lub art. 36 dyrektywy 2009/73/WE, ter
miny przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie kumulują
się z terminami przewidzianymi w tych przepisach.
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3.
Przed przyjęciem wytycznych ramowych zgodnie z art. 6
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub art. 6 rozporządze
nia (WE) nr 715/2009 albo przed zaproponowaniem zmian ko
deksów sieci na mocy art. 7 jednego z tych rozporządzeń, Agencja
wskazuje, w jaki sposób uwzględniono uwagi otrzymane podczas
konsultacji oraz — w przypadku nieuwzględnienia uwag — po
daje jego przyczyny.

Artykuł 9
Inne zadania
1.
Agencja może podejmować decyzje o zwolnieniach, zgod
nie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 714/2009. Agencja
może również podejmować decyzje o zwolnieniach zgodnie
z art. 36 ust. 4 dyrektywy 2009/73/WE, w przypadku gdy dana
infrastruktura znajduje się na terytorium co najmniej dwóch pań
stw członkowskich.
2.
Agencja przedstawia na wniosek Komisji opinię, zgodnie
z art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub
z art. 3 ust. 1 lit. b) drugi akapit rozporządzenia (WE)
nr 715/2009, dotyczącą decyzji krajowych organów regulacyj
nych w sprawie certyfikacji.
Agencji można przydzielić dodatkowe zadania nie obejmujące
uprawnień decyzyjnych w okolicznościach wyraźnie określonych
przez Komisję w wytycznych przyjętych zgodnie z art. 18 rozpo
rządzenia (WE) nr 714/2009 lub art. 23 rozporządzenia (WE)
nr 715/2009 oraz w kwestiach związanych z celami, w jakich
Agencja została ustanowiona.

Artykuł 10
Konsultacje i przejrzystość
1.
W ramach wykonywania swoich zadań, w szczególności
w ramach procesu opracowywania wytycznych ramowych zgod
nie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub art. 6 rozpo
rządzenia (WE) nr 715/2009 oraz w ramach procesu
proponowania zmian kodeksów sieci na mocy art. 7 jednego
z tych rozporządzeń, Agencja prowadzi na wczesnym etapie sze
rokie konsultacje z uczestnikami rynku, operatorami systemów
przesyłowych, konsumentami, użytkownikami końcowymi oraz,
w stosownych przypadkach, z organami ochrony konkurencji,
bez uszczerbku dla ich odnośnych kompetencji, w otwarty i przej
rzysty sposób, w szczególności gdy jej zadania dotyczą operato
rów systemów przesyłowych.

4.
Agencja podaje do wiadomości publicznej na swojej wła
snej stronie internetowej przynajmniej porządek obrad, doku
menty bazowe oraz, w stosownych przypadkach, protokoły
posiedzeń rady administracyjnej, rady organów regulacyjnych
oraz komisji odwoławczej.

Artykuł 11
Monitorowanie i sprawozdawczość dotyczące sektorów
elektryczności i gazu ziemnego
1. Agencja, w bliskiej współpracy z Komisją, państwami człon
kowskimi i właściwymi organami krajowymi, w tym z krajowy
mi organami regulacyjnymi, oraz bez uszczerbku dla uprawnień
organów ochrony konkurencji, monitoruje rynki wewnętrzne
energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności ceny
detaliczne energii elektrycznej i gazu, dostęp do sieci, w tym
dostęp do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii
oraz przestrzeganie praw konsumentów określonych
w dyrektywie 2009/72/WE i w dyrektywie 2009/73/WE.
2.
Agencja podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie
w sprawie wyników monitorowania przewidzianego w ust. 1.
W sprawozdaniu tym Agencja wskazuje wszelkie przeszkody
w dokończeniu budowy rynków wewnętrznych energii elektrycz
nej i gazu ziemnego.
3. Podając do wiadomości publicznej swoje roczne sprawoz
danie Agencja może przedstawić Parlamentowi Europejskie
mu i Komisji opinię w sprawie środków, jakie można by podjąć
w celu likwidacji przeszkód, o których mowa w ust. 2.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA

Artykuł 12
2.
Agencja zapewnia, aby w stosownych przypadkach społe
czeństwo oraz inne zainteresowane strony otrzymywały obiek
tywne, wiarygodne i łatwo dostępne informacje, w szczególności
w odniesieniu do wyników jej pracy.
Wszystkie dokumenty i protokoły posiedzeń konsultacyjnych
prowadzonych w trakcie opracowywania wytycznych ramowych
zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub art. 6 roz
porządzenia (WE) nr 715/2009 albo w trakcie dokonywania
zmian kodeksów sieci na mocy art. 7 jednego z tych rozporzą
dzeń, podawane są do wiadomości publicznej.

Rada administracyjna
1. Rada administracyjna składa się z dziewięciu członków.
Każdy członek ma zastępcę. Komisja powołuje dwóch człon
ków i ich zastępców, Parlament Europejski — dwóch człon
ków i ich zastępców, a Rada — pięciu członków i ich zastępców.
Żaden z posłów do Parlamentu Europejskiego nie może być
członkiem rady administracyjnej. Kadencja członków rady admi
nistracyjnej trwa cztery lata i jest jednokrotnie odnawialna.
W przypadku pierwszego mandatu kadencja połowy członków
rady administracyjnej i ich zastępców wynosi sześć lat.
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2.
Rada administracyjna powołuje spośród swoich członków
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Jeżeli przewod
niczący nie może pełnić swoich obowiązków, zastępuje go
automatycznie zastępca przewodniczącego. Kadencja przewodni
czącego i zastępcy przewodniczącego trwa dwa lata i jest jedno
krotnie odnawialna. Kadencja przewodniczącego i zastępcy
przewodniczącego wygasa jednakże, gdy przestają być członka
mi rady administracyjnej.

3.
Posiedzenia rady administracyjnej zwołuje jej przewodni
czący. Przewodniczący rady organów regulacyjnych, lub osoba
wyznaczona w tym celu przez radę organów regulacyjnych, oraz
dyrektor biorą udział w obradach bez prawa głosu, o ile rada ad
ministracyjna nie postanowi inaczej w odniesieniu do dyrektora.
Rada administracyjna zbiera się co najmniej dwa razy w roku na
sesji zwyczajnej. Rada administracyjna zbiera się również z ini
cjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek
co najmniej jednej trzeciej jej członków. Rada administracyjna
może zaprosić na swoje posiedzenie w charakterze obserwatora
każdą osobę, której opinia może być istotna. Członkowie rady ad
ministracyjnej mogą korzystać z pomocy doradców lub eksper
tów, z zastrzeżeniem przepisów jej regulaminu wewnętrznego.
Usługi sekretariatu na rzecz rady administracyjnej świadczy
Agencja.

4. Rada administracyjna przyjmuje decyzje większością dwóch
trzecich głosów obecnych członków, chyba że niniejsze rozpo
rządzenie stanowi inaczej. Każdy członek lub jego zastępca dys
ponuje jednym głosem.

5.
Regulamin wewnętrzny określa w sposób bardziej
szczegółowy:

a)

b)

procedurę głosowania, w szczególności warunki, na jakich
jeden z członków może działać w imieniu innego członka,
a także, w odpowiednich przypadkach, zasady dotyczące
kworum; oraz

procedurę rotacji stosowaną przy odnawianiu kadencji
członków rady administracyjnej powoływanych przez Radę,
tak aby zapewnić zrównoważoną reprezentację państw
członkowskich na przestrzeni czasu.

6.
Członek rady administracyjnej nie może być członkiem
rady organów regulacyjnych.

7.
Członkowie rady administracyjnej zobowiązują się działać
w sposób niezależny i obiektywny w interesie publicznym oraz
nie zwracać się o instrukcje polityczne ani ich nie przyjmować.
W tym celu każdy z członków składa pisemne oświadczenie fi
nansowe i pisemne oświadczenie dotyczące interesów, w których
wskazują na brak jakichkolwiek interesów, które mogłyby zostać
uznane za zagrożenie dla jego niezależności lub na jakiekolwiek
bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby zostać uzna
ne za zagrożenie dla jego niezależności. Oświadczenia takie są co
rocznie podawane do publicznej wiadomości.
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Artykuł 13
Zadania rady administracyjnej
1. Rada administracyjna, po konsultacji z radą organów regu
lacyjnych i uzyskaniu jej pozytywnej opinii zgodnie z art. 15.
ust. 2, powołuje dyrektora zgodnie z art. 16 ust. 2.
2.
Rada administracyjna powołuje formalnie członków rady
organów regulacyjnych zgodnie z art. 14 ust. 1.
3. Rada administracyjna powołuje oficjalnie członków komi
sji odwoławczej zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2.
4. Rada administracyjna zapewnia, aby Agencja wypełniała
swoją misję i wykonywała powierzone jej zadania zgodnie z ni
niejszym rozporządzeniem.
5.
Rada administracyjna przyjmuje program prac Agencji na
nadchodzący rok, przed dniem 30 września każdego roku, po
konsultacji z Komisją i po zatwierdzeniu programu przez radę or
ganów regulacyjnych zgodnie z art. 15 ust. 3, oraz przekazuje go
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Program prac
przyjmowany jest bez uszczerbku dla corocznej procedury bud
żetowej i podawany jest do publicznej wiadomości.
6.
Rada administracyjna przyjmuje program wieloletni oraz
w razie konieczności dokonuje zmiany tego programu. Zmiany
tej dokonuje się na podstawie sprawozdania z oceny sporządzo
nego przez niezależnego eksperta zewnętrznego na wniosek rady
administracyjnej. Dokumenty te podaje się do publicznej
wiadomości.
7. Rada administracyjna wykonuje swoje uprawnienia budże
towe zgodnie z art. 21–24.
8. Po otrzymaniu zgody Komisji rada administracyjna podej
muje decyzję o ewentualnym przyjęciu wszelkich zapisów, daro
wizn lub dotacji z innych źródeł wspólnotowych albo wszelkich
dobrowolnych wkładów wnoszonych przez państwa członkow
skie lub przez organy regulacyjne. W opinii, którą rada admini
stracyjna wydaje zgodnie z art. 24 ust. 5, wyraźnie wskazane są
źródła finansowania określone w niniejszym ustępie.
9. Rada administracyjna, w porozumieniu z radą organów re
gulacyjnych, sprawuje władzę dyscyplinarną nad dyrektorem.
10.
W razie konieczności rada administracyjna opracowuje
przepisy wykonawcze w celu nadania skuteczności regulamino
wi pracowniczemu zgodnie z art. 28 ust. 2.
11.
Rada administracyjna przyjmuje praktyczne środki doty
czące prawa dostępu do dokumentów Agencji zgodnie z art. 30.
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12.
Rada administracyjna przyjmuje i publikuje roczne spra
wozdanie z działalności Agencji, w oparciu o projekt rocznego
sprawozdania, o którym mowa w art. 17 ust. 8, oraz przekazuje
to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji,
Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi
Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów do
dnia 15 czerwca każdego roku. Roczne sprawozdanie z działal
ności Agencji zawiera odrębny rozdział, zatwierdzony przez radę
organów regulacyjnych, dotyczący działalności regulacyjnej
Agencji w danym roku.
13.
Rada administracyjna uchwala i publikuje swój własny re
gulamin wewnętrzny.
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5. Podczas wykonywania zadań powierzonych jej na mocy ni
niejszego rozporządzenia i bez uszczerbku dla działań jej człon
ków w imieniu ich odnośnych organów regulacyjnych, rada
organów regulacyjnych działa niezależnie i nie zwraca się o in
strukcje do rządu żadnego z państw członkowskich, do Komisji
lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie
przyjmuje takich instrukcji.
6.
Usługi sekretariatu na rzecz rady organów regulacyjnych
świadczy Agencja.

Artykuł 15
Zadania rady organów regulacyjnych

Artykuł 14
Rada organów regulacyjnych
1.
a)

b)

W skład rady organów regulacyjnych wchodzą:
wysocy rangą przedstawiciele organów regulacyjnych, zgod
nie z art. 35 ust. 1 dyrektywy 2009/72/WE i art. 39 ust. 1
dyrektywy 2009/73/WE, oraz po jednym zastępcy z każde
go państwa członkowskiego spośród aktualnego wyższego
rangą personelu tych organów;
jeden przedstawiciel Komisji, któremu nie przysługuje pra
wo głosu.

Do rady organów regulacyjnych dopuszcza się tylko po jednym
przedstawicielu krajowego organu regulacyjnego z każdego pań
stwa członkowskiego.
Każdy krajowy organ regulacyjny odpowiedzialny jest za powo
łanie zastępcy spośród aktualnego personelu krajowego organu
regulacyjnego.
2.
Rada organów regulacyjnych wybiera spośród swoich
członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Jeżeli
przewodniczący nie może pełnić swoich obowiązków, zastępuje
go zastępca przewodniczącego. Kadencja przewodniczącego i za
stępcy przewodniczącego trwa dwa i pół roku i jest odnawialna.
W każdym wypadku kadencja przewodniczącego i zastępcy prze
wodniczącego wygasa jednakże, gdy przestaną być członkami
rady organów regulacyjnych.
3.
Rada organów regulacyjnych stanowi większością dwóch
trzecich głosów obecnych członków. Każdy członek lub zastępca
członka dysponuje jednym głosem.
4.
Rada organów regulacyjnych uchwala i publikuje swój re
gulamin wewnętrzny, który określa w sposób bardziej szczegóło
wy procedurę głosowania, w szczególności warunki, na jakich
jeden z członków może działać w imieniu innego członka, a tak
że w stosownych przypadkach zasady dotyczące kworum. W re
gulaminie wewnętrznym mogą zostać przewidziane określone
metody pracy stosowane przy rozpatrywaniu kwestii wynikają
cych w kontekście inicjatyw w zakresie współpracy regionalnej.

1. Rada organów regulacyjnych przedstawia dyrektorowi opi
nie dotyczące opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w art. 5,
6, 7, 8 i 9, których przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada or
ganów regulacyjnych udziela dyrektorowi, w zakresie swoich
kompetencji, wskazówek dotyczących wykonywania zadań
dyrektora.
2. Rada organów regulacyjnych wydaje opinię dla rady admi
nistracyjnej dotyczącą kandydata, który ma zostać powołany na
stanowisko dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 2. Rada
organów regulacyjnych podejmuje decyzję większością trzech
czwartych głosów swoich członków.
3.
Rada organów regulacyjnych zatwierdza program prac
Agencji na nadchodzący rok, zgodnie z art. 13 ust. 5 i art. 17
ust. 6 oraz zgodnie ze wstępnym projektem budżetu uchwalo
nym zgodnie z art. 23 ust. 1, oraz przedkłada go radzie admini
stracyjnej do przyjęcia przed dniem 1 września każdego roku.
4.
Rada organów regulacyjnych zatwierdza odrębny rozdział
sprawozdania rocznego dotyczący działalności regulacyjnej,
zgodnie z art. 13 ust. 12 i art. 17 ust. 8.
5.
Parlament Europejski może wezwać przewodniczącego
rady organów regulacyjnych lub jego zastępcę, przy jednoczes
nym pełnym poszanowaniu ich niezależności, do złożenia
oświadczenia przed swoją właściwą komisją oraz do udzielenia
odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

Artykuł 16
Dyrektor
1.
Agencją zarządza dyrektor, który działa zgodnie ze wska
zówkami, o których mowa w art. 15 ust. 1 zdanie drugie, oraz —
w przypadkach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu —
zgodnie z opiniami rady organów regulacyjnych. Bez uszczerbku
dla odnośnych funkcji rady administracyjnej i rady organów re
gulacyjnych w odniesieniu do zadań dyrektora, dyrektor nie zwra
ca się o instrukcje do rządu żadnego z państw członkowskich, do
Komisji lub do jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub
prywatnego, ani nie przyjmuje takich instrukcji.
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2.
Dyrektor powoływany jest przez radę administracyjną, po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady organów regulacyjnych, na
podstawie osiągnięć, a także umiejętności i doświadczenia istot
nych dla sektora energetycznego, z listy co najmniej trzech kan
dydatów zaproponowanych przez Komisję po ogłoszeniu
publicznego zaproszenia do zgłoszenia zainteresowania. Przed
mianowaniem kandydat wybrany przez radę administracyjną
może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą
komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na
pytania członków tej komisji.
3. Kadencja dyrektora trwa pięć lat. W okresie dziewięciu mie
sięcy poprzedzających koniec kadencji Komisja przeprowadza
ocenę. W ocenie tej Komisja bada w szczególności:
a)

wykonywanie obowiązków przez dyrektora;

b)

zadania i zobowiązania Agencji w nadchodzących latach.

Ocena dotycząca lit. b) zostaje przeprowadzona z udziałem nie
zależnego eksperta zewnętrznego.
4.
Rada administracyjna, działając na wniosek Komisji, po
konsultacji oraz uwzględnieniu w jak najwyższym stopniu oceny
oraz opinii rady organów regulacyjnych dotyczącej tej oceny,
może jednokrotnie przedłużyć kadencję dyrektora o nie więcej
niż trzy lata, jedynie w przypadkach, gdy jest to uzasadnione za
daniami i wymaganiami Agencji.
5.
Rada administracyjna informuje Parlament Europejski
o swoim zamiarze przedłużenia kadencji dyrektora. W okresie
jednego miesiąca poprzedzającego przedłużenie kadencji, dyrek
tor może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed wła
ściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia
odpowiedzi na pytania członków tej komisji.
6. Jeżeli kadencja dyrektora nie jest przedłużona, dyrektor peł
ni swoje funkcje do czasu mianowania jego następcy.
7.
Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska tylko na
podstawie decyzji rady administracyjnej, po uzyskaniu pozytyw
nej opinii rady organów regulacyjnych. Rada administracyjna po
dejmuje tę decyzję większością trzech czwartych głosów swoich
członków.
8.
Parlament Europejski i Rada mogą wezwać dyrektora do
przedłożenia sprawozdania z wykonania jego obowiązków. Par
lament Europejski może również wezwać dyrektora do złożenia
oświadczenia przed swoją właściwą komisją oraz do udzielenia
odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

Artykuł 17
Zadania dyrektora
1.
Dyrektor jest odpowiedzialny za reprezentowanie Agen
cji i zarządzanie nią.
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2.
Dyrektor przygotowuje prace rady administracyjnej.
Dyrektor uczestniczy, bez prawa głosu, w pracach rady
administracyjnej.

3.
Dyrektor przyjmuje i publikuje opinie, zalecenia i decyzje,
o których mowa w art. 5, 6, 7, 8 i 9, które uzyskały pozytywną
opinię rady organów regulacyjnych.

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za wykonanie rocznego pro
gramu prac Agencji pod kierownictwem rady organów regulacyj
nych i pod kontrolą administracyjną rady administracyjnej.

5. Dyrektor podejmuje wszelkie niezbędne środki, w szczegól
ności przyjmuje wewnętrzne instrukcje administracyjne oraz pu
blikuje komunikaty, w celu zapewnienia funkcjonowania Agencji
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

6. Każdego roku dyrektor przygotowuje projekt rocznego pro
gramu prac Agencji na nadchodzący rok i przedkłada go radzie
organów regulacyjnych, Parlamentowi Europejskiemu i Komisji
do dnia 30 czerwca tego roku.

7. Dyrektor sporządza wstępny projekt budżetu Agencji zgod
nie z art. 23 ust. 1 i wykonuje budżet Agencji zgodnie z art. 24.

8.
Każdego roku dyrektor przygotowuje projekt sprawozda
nia rocznego zawierającego rozdział dotyczący działalności
regulacyjnej Agencji oraz rozdział dotyczący spraw
finansowych i administracyjnych.

9.
W odniesieniu do personelu Agencji, dyrektor wykonuje
uprawnienia przewidziane w art. 28 ust. 3.

Artykuł 18
Komisja odwoławcza

1.
Komisja odwoławcza składa się z sześciu członków i sze
ściu zastępców wybranych spośród aktualnego lub byłego wyż
szego rangą personelu krajowych organów regulacyjnych,
organów ochrony konkurencji lub innych instytucji krajowych
lub wspólnotowych, którzy posiadają odpowiednie doświadcze
nie w sektorze energetycznym. Komisja odwoławcza wyznacza
swojego przewodniczącego. Decyzje komisji odwoławczej przyj
mowane są kwalifikowaną większością głosów co najmniej czte
rech z sześciu jej członków. Komisja odwoławcza zwoływana jest
stosownie do potrzeb.

2.
Członkowie komisji odwoławczej powoływani są formal
nie na wniosek Komisji przez radę administracyjną, po ogłosze
niu publicznego zaproszenia do zgłoszenia zainteresowania oraz
po konsultacji z radą organów regulacyjnych.
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3.
Kadencja członków komisji odwoławczej trwa pięć lat. Jest
ona odnawialna. Członkowie komisji odwoławczej podejmują de
cyzje w sposób niezależny. Nie są związani żadnymi instrukcja
mi. Nie wolno im pełnić żadnych innych funkcji w Agencji,
w radzie administracyjnej ani w radzie organów regulacyjnych.
Członka komisji odwoławczej nie można odwołać ze stanowiska
w czasie trwania kadencji, chyba że został uznany za winnego po
ważnego uchybienia, a rada administracyjna, po konsultacji z ra
dą organów regulacyjnych, podejmie decyzję o jego odwołaniu.

4.
Członkowie komisji odwoławczej nie biorą udziału w postę
powaniu odwoławczym, jeżeli mają w nim interes osobisty lub je
żeli wcześniej działali jako przedstawiciele jednej ze stron
postępowania lub jeżeli uczestniczyli w podejmowaniu decyzji
stanowiącej przedmiot postępowania odwoławczego.

5.
W przypadku gdy członek komisji odwoławczej uważa, że
inny członek nie powinien brać udziału w postępowaniu odwo
ławczym z przyczyn, o których mowa w ust. 4, lub z jakiegokol
wiek innego powodu, powiadamia o tym komisję odwoławczą.
Każda strona postępowania odwoławczego może zgłosić sprze
ciw wobec udziału członka komisji odwoławczej z powodów,
o których mowa w ust. 4, lub w przypadku podejrzenia o stron
niczość. Sprzeciw taki jest niedopuszczalny, jeżeli opiera się na
przynależności państwowej członka albo jeżeli strona postępo
wania odwoławczego — wiedząc o okolicznościach stanowią
cych podstawę wniosku o wyłączenie — dokonała mimo tego
jakiejkolwiek czynności procesowej w postępowaniu odwoław
czym, innej niż sprzeciw co do składu komisji odwoławczej.

6.
Komisja odwoławcza podejmuje decyzję dotyczącą działa
nia, które należy podjąć w przypadkach określonych w ust. 4 i 5,
bez udziału zainteresowanego członka. Przy podejmowaniu tej
decyzji zainteresowanego członka zastępuje w komisji odwoław
czej jego zastępca, chyba że zastępca znajduje się w podobnej sy
tuacji co członek. W takim przypadku przewodniczący wyznacza
osobę zastępującą spośród dostępnych zastępców.

7.
Członkowie komisji odwoławczej zobowiązują się działać
niezależnie i w interesie publicznym. W tym celu składają oni pi
semne oświadczenie finansowe i pisemne oświadczenie dotyczą
ce interesów, w których wskazują na brak jakichkolwiek
interesów, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla ich
niezależności, lub na jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie in
teresy, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla ich nieza
leżności. Oświadczenia takie corocznie podawane są do
publicznej wiadomości.
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2.
Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się Agencji w for
mie pisemnej w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomie
nia osoby zainteresowanej o decyzji lub — w razie braku takiego
powiadomienia — w terminie dwóch miesięcy od daty opubliko
wania decyzji przez Agencję. Komisja odwoławcza podejmuje de
cyzję w sprawie odwołania w terminie dwóch miesięcy od jego
wniesienia.
3. Odwołanie wniesione zgodnie z ust. 1 nie ma skutku zawie
szającego. Komisja odwoławcza może jednak zawiesić wykona
nie zaskarżonej decyzji, jeżeli uzna, że wymagają tego
okoliczności.
4.
Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, komisja odwoławcza
bada, czy jest ono uzasadnione. Komisja odwoławcza wzywa, we
dług potrzeb, strony postępowania odwoławczego do wnoszenia
w przewidzianym terminie uwag do powiadomień, które do nich
skierowała, lub do informacji przekazanych przez pozostałe stro
ny postępowania odwoławczego. Strony postępowania odwoław
czego są uprawnione do ustnego zgłaszania swoich uwag.
5.
Komisja odwoławcza może, zgodnie z niniejszym artyku
łem, wykonywać wszelkie uprawnienia, które wchodzą w zakres
kompetencji Agencji, lub przekazać sprawę do rozstrzygnięcia
właściwemu organowi Agencji. Decyzja komisji odwoławczej jest
dla niego wiążąca.
6.
Komisja odwoławcza uchwala i publikuje swój regulamin
wewnętrzny.
7.
Agencja publikuje decyzje podejmowane przez komisję
odwoławczą.
Artykuł 20
Skargi do Sądu Pierwszej Instancji i Trybunału
Sprawiedliwości
1.
Od decyzji podjętej przez komisję odwoławczą lub —
w przypadku gdy komisja odwoławcza nie ma kompetencji —
przez Agencję, przysługuje skarga do Sądu Pierwszej Instancji lub
Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 230 Traktatu.
2.
W przypadku gdy Agencja uchyla się od podjęcia decyzji,
może zostać wszczęte postępowanie o zaniechanie działania
zgodnie z art. 232 Traktatu przed Sądem Pierwszej Instancji lub
Trybunałem Sprawiedliwości.
3.
Agencja jest zobowiązana do podjęcia niezbędnych środ
ków w celu wykonania wyroku Sądu Pierwszej Instancji lub Try
bunału Sprawiedliwości.
ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY FINANSOWE

Artykuł 19
Odwołania

Artykuł 21
Budżet Agencji

1. Każda osoba fizyczna lub prawna, w tym również krajowe
organy regulacyjne, może odwołać się od decyzji, o której mowa
w art. 7, 8 lub 9, która jest do niej skierowana, lub od decyzji,
która dotyczy jej bezpośrednio i indywidualnie, mimo że została
przyjęta w formie decyzji skierowanej do innej osoby.

1.
a)

Dochody Agencji obejmują w szczególności:
dotację wspólnotową zapisaną w budżecie ogólnym Unii Eu
ropejskiej (sekcja „Komisja”);

L 211/12

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

b)

opłaty wnoszone na rzecz Agencji zgodnie z art. 22;

c)

dobrowolne wkłady wnoszone przez państwa członkowskie
lub organy regulacyjne państw członkowskich na mocy
art. 13 ust. 8; oraz

d)

zapisy, darowizny lub dotacje, o których mowa w art. 13
ust. 8.

2.
Wydatki Agencji obejmują koszty personelu, koszty admi
nistracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.
3.

Dochody i wydatki Agencji równoważą się.

14.8.2009

5. Budżet Agencji jest sporządzany przez radę administracyj
ną. Budżet staje się budżetem ostatecznym po ostatecznym przy
jęciu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W razie konieczności
budżet jest odpowiednio dostosowywany.
6. Rada administracyjna powiadamia niezwłocznie władzę bu
dżetową o zamiarze realizacji każdego projektu, który może mieć
istotne skutki finansowe dla finansowania budżetu Agencji,
w szczególności o wszelkich projektach dotyczących nierucho
mości, takich jak najem lub kupno budynków. Rada administra
cyjna powiadamia również Komisję o swoim zamiarze. Jeżeli
którykolwiek organ władzy budżetowej zamierza wydać opinię,
powiadamia Agencję o swoim zamiarze w terminie dwóch tygo
dni od otrzymania informacji o projekcie. W przypadku braku
odpowiedzi, Agencja może przystąpić do realizacji planowanego
projektu.

4.
Wszystkie dochody i wydatki Agencji są ujmowane w pro
gnozie dla każdego roku budżetowego, pokrywającego się z ro
kiem kalendarzowym, oraz są zapisywane w jej budżecie.

Wykonanie i kontrola budżetu

Artykuł 22

1. Dyrektor działa w charakterze urzędnika zatwierdzające
go i wykonuje budżet Agencji.

Opłaty
1. Wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z art. 9 us
t. 1 podlegają opłatom na rzecz Agencji.
2.

Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustalane są przez Komisję.

Artykuł 23
Uchwalenie budżetu
1.
Do dnia 15 lutego każdego roku dyrektor przedstawia
wstępny projekt budżetu dotyczący wydatków operacyjnych oraz
programu prac przewidzianych na nadchodzący rok budżeto
wy i przekazuje ten wstępny projekt budżetu radzie administra
cyjnej wraz z wykazem etatów tymczasowych. Na podstawie
wstępnego projektu budżetu przygotowanego przez dyrektora,
rada administracyjna opracowuje co roku preliminarz docho
dów i wydatków Agencji na następny rok budżetowy. Do
dnia 31 marca rada administracyjna przekazuje Komisji prelimi
narz, w tym projekt planu zatrudnienia. Przed przyjęciem preli
minarza projekt przygotowany przez dyrektora jest
przekazywany radzie organów regulacyjnych, która może wydać
uzasadnioną opinię w sprawie tego projektu.
2.
Komisja przekazuje preliminarz, o którym mowa w ust. 1,
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie („władza budżetowa”) wraz
ze wstępnym projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.
3.
Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do wstęp
nego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej prognozy, któ
re uważa za niezbędne w odniesieniu do planu zatrudnienia, oraz
kwotę dotacji obciążającej budżet ogólny Unii Europejskiej, zgod
nie z art. 272 Traktatu.

Artykuł 24

2.
Do dnia 1 marca następującego po zamknięciu każdego
roku budżetowego, księgowy Agencji przekazuje tymczasowe
sprawozdanie finansowe księgowemu Komisji oraz Trybunałowi
Obrachunkowemu wraz ze sprawozdaniem z zarządzania budże
tem i finansami za dany rok budżetowy. Księgowy Agencji prze
syła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami również
do Parlamentu Europejskiego i Rady, do dnia 31 marca następ
nego roku. Księgowy Komisji konsoliduje następnie tymczasowe
sprawozdanie finansowe instytucji i organów zdecentralizowa
nych, zgodnie z art. 128 rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólne
go Wspólnot Europejskich (1) („rozporządzenie finansowe”).
3.
Do dnia 31 marca następującego po zamknięciu każdego
roku budżetowego księgowy Komisji przekazuje Trybunałowi
Obrachunkowemu tymczasowe sprawozdania finansowe Agen
cji wraz ze sprawozdaniem z zarządzania budżetem i finansami
w danym roku budżetowym. Sprawozdanie z zarządzania budże
tem i finansami w danym roku budżetowym przesyłane jest tak
że Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
4. Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego w spra
wie tymczasowych sprawozdań finansowych Agencji zgodnie
z art. 129 rozporządzenia finansowego, dyrektor, działając na
własną odpowiedzialność, sporządza ostateczne sprawozdanie fi
nansowe Agencji i przekazuje je do zaopiniowania radzie
administracyjnej.
5. Rada administracyjna wydaje opinię w sprawie ostateczne
go sprawozdania finansowego Agencji.
6. Do dnia 1 lipca następującego po zamknięciu roku budże
towego, dyrektor przekazuje ostateczne sprawozdanie finansowe
wraz z opinią rady administracyjnej Parlamentowi Europejskie
mu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.
7.

4.
Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia dla
Agencji.

Ostateczne sprawozdanie finansowe jest publikowane.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
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8.
Dyrektor przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpo
wiedź na jego uwagi do dnia 15 października. Kopię tej odpowie
dzi przesyła również radzie administracyjnej i Komisji.

Artykuł 28

9.
Dyrektor przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego
wniosek oraz zgodnie z art. 146 ust. 3 rozporządzenia finanso
wego, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowa
nia procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy.

1. Do pracowników Agencji, w tym do jej dyrektora, stosuje
się: regulamin pracowniczy, warunki zatrudnienia oraz zasady
przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnot Europejskich do ce
lów stosowania tego regulaminu pracowniczego i warunków
zatrudnienia.

10. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej więk
szością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku N + 2 udziela
dyrektorowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżeto
wy N.
Artykuł 25
Przepisy finansowe
Przepisy finansowe mające zastosowanie do Agencji są sporzą
dzane przez radę administracyjną po konsultacji z Komisją. Prze
pisy te mogą odbiegać od rozporządzenia (WE, Euratom)
nr 2343/2002, jeżeli jest to konieczne ze względu na szczególne
potrzeby operacyjne związane z działalnością Agencji, ale tylko
jeżeli Komisja udzieliła na to uprzedniej zgody.

Personel

2. Rada administracyjna w porozumieniu z Komisją przyjmu
je odpowiednie przepisy wykonawcze, zgodnie z art. 110 regula
minu pracowniczego.
3.
W odniesieniu do swoich pracowników Agencja korzysta
z uprawnień przyznanych organowi mianującemu na mocy re
gulaminu pracowniczego oraz organowi uprawnionemu do za
wierania umów na mocy warunków zatrudnienia.
4. Rada administracyjna może przyjąć przepisy umożliwiają
ce zatrudnianie przez Agencję oddelegowanych ekspertów krajo
wych z państw członkowskich.

Artykuł 26

Artykuł 29

Środki zwalczania nadużyć finansowych

Odpowiedzialność Agencji

1.
W celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych
nielegalnych działań do Agencji stosują się bez żadnych ograni
czeń przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczącego dochodzeń prowadzonych
przez
Europejski
Urząd
ds.
Zwalczania
Nadużyć
Finansowych (OLAF) (1).
2. Agencja przystępuje do Porozumienia międzyinstytucjonal
nego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim,
Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczą
cego wewnętrznych dochodzeń prowadzonych przez Europejski
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (2) oraz niezwłocznie przyjmie stosowne przepisy odnoszące się do całego
personelu Agencji.
3. Decyzje dotyczące finansowania oraz wynikające z nich
umowy oraz instrumenty wykonawcze muszą wyraźnie stwier
dzać, że Trybunał Obrachunkowy i OLAF mogą w razie potrzeby
przeprowadzać na miejscu kontrole wobec beneficjentów środ
ków finansowych wydatkowanych przez Agencję oraz pracow
ników odpowiedzialnych za przydzielenie tych środków.

1.
W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Agencja,
zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla systemów praw
nych państw członkowskich, naprawia szkody wyrządzone przez
Agencję lub przez jej pracowników przy wykonywaniu swoich
obowiązków. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzeka
nia w sporach dotyczących naprawy takich szkód.
2.
Osobista odpowiedzialność finansowa oraz odpowiedzial
ność dyscyplinarna pracowników Agencji wobec Agencji regulo
wana jest przez odpowiednie przepisy mające zastosowanie do
pracowników Agencji.

Artykuł 30
Dostęp do dokumentów
1. Do dokumentów będących w posiadaniu Agencji stosuje się
rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskie
go i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu
do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (3).

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 27
Przywileje i immunitety
Do Agencji stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immu
nitetów Wspólnot Europejskich.
(1) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 1.
(2) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

2. Rada administracyjna przyjmuje praktyczne środki dotyczą
ce stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 do
dnia 3 marca 2010.
3. Decyzje podejmowane przez Agencję zgodnie z art. 8 roz
porządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą stanowić przedmiot skarg
wnoszonych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub postępowa
nia przed Trybunałem Sprawiedliwości na warunkach określo
nych odpowiednio w art. 195 i 230 Traktatu.
(3) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.
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Artykuł 31

14.8.2009

3. Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agen
cji zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

Udział krajów trzecich

ROZDZIAŁ VI

1. Agencja jest otwarta na udział krajów trzecich, które zawar
ły ze Wspólnotą umowy przewidujące przyjęcie i stosowanie
przez nie prawa wspólnotowego w dziedzinie energii oraz, w sto
sownych przypadkach, w dziedzinach środowiska i konkurencji.

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 34
Ocena

2.
Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami tych umów,
uzgodnione zostaną w szczególności: charakter, zakres i aspekty
proceduralne udziału tych krajów w pracy Agencji, w tym prze
pisy dotyczące wkładu finansowego i pracowników.
Artykuł 32
Komitet
1.

Komisja jest wspierana przez komitet.

2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się
art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnie
niem jej art. 8.
Artykuł 33

1. Działalność Agencji oceniana jest przez Komisję z udziałem
niezależnego eksperta zewnętrznego. Ocena ta obejmuje wyniki
osiągnięte przez Agencję i jej metody pracy, w świetle jej celu,
mandatu i zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz
w jej rocznych programach prac. Ocena ta oparta jest na szero
kich konsultacjach zgodnie z art. 10.
2.
Komisja przedstawia radzie organów regulacyjnych Agen
cji ocenę, o której mowa w ust. 1. Rada organów regulacyjnych
wydaje Komisji zalecenia dotyczące zmian w niniejszym rozpo
rządzeniu, w Agencji i jej metodach pracy; Komisja może prze
kazać je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz z własną
opinią oraz z odpowiednimi wnioskami.
3. Pierwsza ocena przedstawiana jest przez Komisję Parlamen
towi Europejskiemu i Radzie przed upływem trzech lat po obję
ciu stanowiska przez pierwszego dyrektora Agencji. Komisja
przedstawia następnie kolejne oceny co najmniej raz na cztery
lata.

Ustalenia dotyczące języka
1. Do Agencji stosuje się przepisy rozporządzenia Rady nr 1
z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu języko
wego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1).
2.
Rada administracyjna podejmuje decyzję w sprawie we
wnętrznych ustaleń dotyczących języka dla Agencji.

Artykuł 35
Wejście w życie i środki przejściowe
1.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego
dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
2.

Artykuły 5–11 stosuje się od dnia 3 marca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

(1) Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

Przewodniczący

14.8.2009
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) Nr 714/2009
z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

W komunikacie Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. zaty
tułowanym „Polityka energetyczna dla Europy” zwrócono
uwagę na znaczenie dokończenia budowy rynku we
wnętrznego energii elektrycznej oraz stworzenia równych
warunków działania dla wszystkich przedsiębiorstw ener
getycznych we Wspólnocie. Komunikaty Komisji z dnia
10 stycznia 2007 r. zatytułowane „Perspektywy rynku we
wnętrznego gazu i energii elektrycznej” oraz „Dochodze
nie w ramach art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1/2003
w odniesieniu do europejskich sektorów gazu i energii
elektrycznej (raport końcowy)” wykazały, że obecne zasa
dy i środki nie zapewniają niezbędnych ram ani utworze
nia zdolności połączeń wzajemnych dla osiągnięcia celu,
jakim jest właściwie funkcjonujący, skuteczny i otwarty ry
nek wewnętrzny.

(5)

Oprócz pełnego wdrożenia istniejących ram regulacyj
nych, ramy regulacyjne rynku wewnętrznego energii elek
trycznej określone w rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003
powinny zostać dostosowane zgodnie z tymi
komunikatami.

(6)

W szczególności niezbędna jest wzmocniona współpra
ca i koordynacja między operatorami systemów przesyło
wych w celu opracowania kodeksów sieci dla
udostępnienia skutecznego i przejrzystego transgraniczne
go dostępu do sieci przesyłowych i zarządzania nim, jak
również w celu zapewnienia skoordynowanego i dosta
tecznie wybiegającego w przyszłość planowania i odpo
wiedniego rozwoju technicznego systemu przesyłowego
we Wspólnocie, łącznie z utworzeniem zdolności połą
czeń wzajemnych, z odpowiednim uwzględnieniem środo
wiska. Kodeksy sieci powinny być zgodne z wytycznymi
ramowymi, które z natury są niewiążące („wytyczne ramo
we”) i które opracowywane są przez Agencję ds. Współ
pracy Organów Regulacji Energetyki ustanowioną na
mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra
dy (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawia
jącego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji
Energetyki (6) („Agencja”). Agencja powinna uczestniczyć
w opartym o fakty przeglądzie projektów kodeksów sieci,
w tym również w zakresie ich zgodności z wytycznymi ra
mowymi oraz powinna mieć możliwość zalecania ich
przyjęcia przez Komisję. Agencja powinna dokonywać
oceny proponowanych zmian kodeksów sieci oraz powin
na mieć możliwość zalecania ich przyjęcia przez Komisję.
Operatorzy systemów przesyłowych powinni eksploato
wać swoje sieci zgodnie z tymi kodeksami sieci.

(7)

W celu zapewnienia optymalnego zarządzania siecią prze
syłu energii elektrycznej i umożliwienia handlu i dostaw
energii elektrycznej ponad granicami we Wspólnocie,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając
opinię
Ekonomiczno-Społecznego (1),

Europejskiego

Komitetu

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rynek wewnętrzny energii elektrycznej, który jest stopnio
wo realizowany od 1999 roku, ma na celu zapewnienie
prawdziwej możliwości wyboru wszystkim konsumentom
we Wspólnocie, bez względu na to, czy są to obywatele,
czy przedsiębiorstwa, stworzenie nowych możliwości
gospodarczych oraz zwiększenie poziomu handlu
transgranicznego, aby osiągnąć w ten sposób zwiększenie
wydajności, konkurencyjne ceny i wyższe standardy
usług oraz przyczynić się do bezpieczeństwa
dostaw i stabilności.

(2)

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad
rynku wewnętrznego energii elektrycznej (4) oraz rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskie
go i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków
dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymia
ny energii elektrycznej (5) wniosły znaczący wkład w tworzenie takiego rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

(3)

Istnieją jednak obecnie we Wspólnocie przeszkody
w sprzedaży energii elektrycznej na równych warunkach
oraz bez dyskryminacji lub niekorzystnych warunków.
W szczególności nie we wszystkich państwach członkow
skich istnieje już niedyskryminacyjny dostęp do sieci lub
równie skuteczny nadzór regulacyjny i nadal występują
rynki odizolowane.

(1) Dz.U. C 211 z 19.8.2008, s. 23.
(2) Dz.U. C 172 z 5.7.2008, s. 55.
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. (dotych
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowi
sko Rady z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. C 75 E z 31.3.2009, s. 16)
oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Decyzja
Rady z dnia 25 czerwca 2009 r.
(4) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 37.
(5) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 1.

(6) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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należy ustanowić europejską sieć operatorów systemów
przesyłowych energii elektrycznej („ENTSO energii elek
trycznej”). Jej zadania powinny być wykonywane zgodnie
ze wspólnotowymi zasadami konkurencji, które w dal
szym ciągu mają zastosowanie do decyzji ENTSO energii
elektrycznej. Zadania ENTSO energii elektrycznej powin
ny zostać właściwie określone, a metody pracy powinny
zapewniać skuteczność, przejrzystość oraz reprezentatyw
ność ENTSO energii elektrycznej. Kodeksy sieci przygoto
wane przez ENTSO energii elektrycznej nie mają na celu
zastąpienie niezbędnych krajowych kodeksów sieci doty
czących kwestii innych niż transgraniczne. Biorąc pod
uwagę, że bardziej skuteczny postęp można osiągnąć po
przez podejście na poziomie regionalnym, operatorzy sys
temów przesyłowych powinni ustanowić struktury
regionalne w ramach ogólnej struktury współpracy, przy
jednoczesnym zapewnieniu, aby wyniki na poziomie re
gionalnym były zgodne z kodeksami sieci i z niewiążący
mi dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci na poziomie
wspólnotowym. Państwa członkowskie powinny promo
wać współpracę oraz monitorować efektywność sieci na
poziomie regionalnym. Współpraca na poziomie regional
nym powinna być zgodna z dążeniem do utworzenia
konkurencyjnego i sprawnego rynku wewnętrznego ener
gii elektrycznej.

(8)

(9)

(10)

(11)

Wszyscy uczestnicy rynku są zainteresowani spodziewa
nymi pracami ENTSO energii elektrycznej. Z tego wzglę
du skuteczny proces konsultacji ma kluczowe znaczenie,
zaś istotną rolę powinny odegrać istniejące struktury, któ
re zostały ustanowione w celu ułatwiania i usprawniania
procesu konsultacji, takie jak Unia ds. Koordynacji Przesy
łu Energii Elektrycznej, krajowe organy regulacji energety
ki lub Agencja.

W celu zapewnienia większej przejrzystości w odniesieniu
do całej sieci przesyłu energii elektrycznej we Wspólnocie,
ENTSO energii elektrycznej sporządza, publikuje i regular
nie aktualizuje dziesięcioletni niewiążący plan rozwoju sie
ci o zasięgu wspólnotowym („plan rozwoju sieci o zasięgu
wspólnotowym”). Do tego planu rozwoju sieci należy włą
czyć wykonalne sieci przesyłu energii elektrycznej oraz
niezbędne regionalne połączenia wzajemne, o istotnym
znaczeniu z punktu widzenia handlu lub bezpieczeństwa
dostaw.

(12)

Płatności i wpływy wynikające z rekompensat między ope
ratorami systemów przesyłowych powinny być uwzględ
niane przy ustalaniu taryf w sieciach krajowych.

(13)

Rzeczywiste kwoty należne za transgraniczny dostęp do
systemu mogą się różnić w znacznym stopniu, w zależno
ści od zaangażowanego operatora systemu przesyłowego,
a także w wyniku różnic w strukturach systemów taryfi
kacji stosowanych w państwach członkowskich. Dlatego
też w celu uniknięcia zakłóceń w handlu konieczny jest pe
wien stopień harmonizacji.

(14)

Niezbędny jest właściwy system długoterminowych sygna
łów lokalizacyjnych, oparty na zasadzie, zgodnie z którą
poziom opłat za dostęp do sieci powinien odzwierciedlać
równowagę między wytwarzaniem a zużyciem w danym
regionie, w oparciu o zróżnicowanie opłat za dostęp do
sieci dla producentów lub konsumentów.

(15)

Nie jest właściwe stosowanie taryf uzależnionych od odle
głości lub, jeżeli istnieją odpowiednie sygnały lokalizacyj
ne, szczególnych taryf płaconych tylko przez eksporterów
lub importerów w uzupełnieniu do ogólnej opłaty za do
stęp do sieci krajowej.

(16)

Warunkiem niezbędnym dla skutecznej konkurencji na
rynku wewnętrznym energii elektrycznej są niedyskrymi
nacyjne i przejrzyste opłaty za korzystanie z sieci, w tym
również z połączeń wzajemnych w systemie przesyłowym.
Dostępna zdolność tych linii powinna zostać ustalona na
najwyższym dopuszczalnym poziomie zgodnym ze stan
dardami bezpiecznej eksploatacji sieci.

(17)

Ważne jest unikanie zakłóceń konkurencji wynikających
ze zróżnicowania standardów bezpieczeństwa, eksploata
cji i planowania stosowanych przez operatorów systemów
przesyłowych w państwach członkowskich. Ponadto ko
nieczne jest zapewnienie uczestnikom rynku przejrzysto
ści w odniesieniu do dostępnych zdolności przesyłowych
oraz standardów bezpieczeństwa, planowania i eksploata
cji mających wpływ na dostępne zdolności przesyłowe.

(18)

Monitorowanie rynku dokonywane w ciągu ostatnich lat
przez krajowe organy regulacyjne oraz przez Komisję wy
kazało, że obecne wymogi przejrzystości oraz zasady okre
ślające dostęp do infrastruktury nie są wystarczające do
zapewnienia prawdziwego, sprawnie funkcjonującego,
otwartego i skutecznego rynku wewnętrznego energii
elektrycznej.

(19)

Niezbędny jest równy dostęp do informacji dotyczących
rzeczywistego stanu i skuteczności systemu, aby umożli
wić wszystkim uczestnikom rynku ocenę ogólnej sytuacji
w zakresie popytu i podaży oraz zidentyfikowanie przy
czyn wahań cen hurtowych. Obejmuje to dokładniejsze in
formacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej,
podaży i popytu łącznie z prognozami, zdolności sieci
oraz połączeń wzajemnych, przepływów i utrzymywania,
bilansowania i zdolności rezerwowej.

Niniejsze rozporządzenie powinno określić podstawowe
zasady w odniesieniu do taryfikacji i alokacji zdolności, za
pewniając jednocześnie przyjęcie wytycznych określają
cych w sposób szczegółowy kolejne właściwe
zasady i metody, w celu umożliwienia szybkiego przysto
sowywania się do zmienionych warunków.

Na otwartym, konkurencyjnym rynku operatorzy syste
mów przesyłowych powinni otrzymywać rekompensaty
za koszty poniesione z tytułu zapewniania transgranicz
nych przepływów energii elektrycznej przez swoje sieci od
operatorów systemów przesyłowych, w których rozpoczy
nają się przepływy transgraniczne oraz systemów, w któ
rych te przepływy się kończą.

14.8.2009
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W celu zwiększenia zaufania do rynku jego uczestnicy mu
szą mieć pewność, że ci, którzy dopuszczają się postępo
wania noszącego znamiona nadużycia, mogą podlegać
skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom.
Właściwe organy powinny uzyskać uprawnienia do sku
tecznego prowadzenia dochodzeń w przypadku zarzutów
o nadużycie pozycji rynkowej. W tym celu konieczny jest
dostęp właściwych organów do danych zawierających in
formacje dotyczące decyzji operacyjnych podejmowanych
przez przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną.
Na rynku energii elektrycznej wiele odnośnych decyzji
podejmowanych jest przez wytwórców, którzy powinni
przechowywać informacje dotyczące tych decyzji w spo
sób łatwo dostępny do dyspozycji właściwych organów
przez określony okres czasu. Właściwe organy powinny
ponadto regularnie monitorować przestrzeganie tych za
sad przez operatorów systemu przesyłowego. Mali wy
twórcy, niemający rzeczywistej możliwości zakłócania
rynku, powinni zostać zwolnieni z tego obowiązku.

(21)

Powinny istnieć zasady wykorzystywania dochodów po
chodzących z procedur zarządzania ograniczeniami, chy
ba że szczególny charakter danego połączenia
wzajemnego uzasadnia zwolnienie od tych zasad.

(22)

Zarządzanie problemami ograniczeń powinno zapewnić
operatorom systemów przesyłowych i uczestnikom rynku
prawidłowe sygnały ekonomiczne oraz opierać się na me
chanizmach rynkowych.

(23)

Inwestycje w istotne nowe elementy infrastruktury powin
ny być zdecydowanie promowane przy jednoczesnym
zapewnieniu właściwego funkcjonowania rynku we
wnętrznego energii elektrycznej. W celu wzmocnienia ko
rzystnego wpływu połączeń wzajemnych prądu stałego
objętych zwolnieniem na konkurencję i bezpieczeństwo
dostaw, należy badać zainteresowanie ze strony rynku na
etapie planowania projektu oraz przyjąć zasady zarządza
nia ograniczeniami. W przypadku gdy połączenia wzajem
ne prądu stałego znajdują się na terytorium więcej niż
jednego państwa członkowskiego, Agencja powinna
w ostateczności rozpatrzyć wniosek o zwolnienie w celu
lepszego uwzględnienia jego konsekwencji transgranicz
nych oraz ułatwienia jego obsługi administracyjnej. Ponad
to uwzględniając wyjątkowo wysoki profil ryzyka wpisany
w konstrukcję tych istotnych projektów infrastruktural
nych objętych zwolnieniem, przedsiębiorstwa dostarczają
ce i wytwarzające energię elektryczną powinny mieć
możliwość korzystania z czasowego zwolnienia z obo
wiązku stosowania zasad pełnego rozdziału w zakresie
rozpatrywanych projektów. Zwolnienia przyznane na
mocy rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 nadal mają za
stosowanie aż do przewidzianej daty wygaśnięcia, zgodnie
z decyzją o przyznaniu zwolnienia.

(24)

W celu zapewnienia płynnego funkcjonowania rynku we
wnętrznego energii elektrycznej, należy ustanowić przepis
wprowadzający procedury pozwalające na przyjęcie decyz
ji i wytycznych przez Komisję w odniesieniu do, między
innymi, do taryfikacji i alokacji zdolności, zapewniające
jednocześnie udział w tym procesie organów regulacyj
nych państw członkowskich poprzez, w stosownych przy
padkach, ich stowarzyszenie europejskie. Organy
regulacyjne, wraz z innymi odpowiednimi organami
w państwach członkowskich, mają do odegrania ważną
rolę w przyczynianiu się do właściwego funkcjonowania
rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
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(25)

Krajowe organy regulacyjne powinny zapewniać przestrze
ganie zasad zawartych w niniejszym rozporządzeniu oraz
wytycznych przyjętych w oparciu o nie.

(26)

Państwa członkowskie oraz właściwe organy krajowe po
winny zostać zobowiązane do dostarczania Komisji sto
sownych informacji. Takie informacje powinny być
traktowane przez Komisję jako poufne. W przypadku gdy
jest to konieczne, Komisja powinna mieć możliwość żąda
nia stosownych informacji bezpośrednio od danych przed
siębiorstw, pod warunkiem że zostały poinformowane
właściwe organy krajowe.

(27)

Państwa członkowskie powinny ustanawiać zasady doty
czące sankcji mających zastosowanie w przypadku naru
szeń przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewniać
ich wdrożenie. Sankcje te muszą być skuteczne,
proporcjonalne i odstraszające.

(28)

Środki niezbędne dla wykonania niniejszego rozporządze
nia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawia
jącą procedury wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (1).

(29)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do
ustanawiania lub przyjmowania wytycznych niezbędnych
do zapewnienia minimalnego stopnia harmonizacji wyma
ganego dla osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia.
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmia
nę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządze
nia, poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami
innymi niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzia
ną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(30)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie za
pewnienie zharmonizowanych ram dla transgranicznej
wymiany energii elektrycznej, nie może być osiągnięty
w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, na
tomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie
Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z za
sadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie
z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, ni
niejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest ko
nieczne do osiągnięcia tego celu.

(31)

Z uwagi na zakres zmian wprowadzonych w rozporządze
niu (WE) nr 1228/2003 pożądane jest, ze względów przej
rzystości i racjonalizacji, aby przepisy te zostały
ujednolicone i ujęte w jednym tekście w nowym
rozporządzeniu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot i zakres stosowania
Niniejsze rozporządzenie ma na celu:
a)

ustanowienie sprawiedliwych zasad dotyczących transgra
nicznej wymiany energii elektrycznej, zwiększając w ten
sposób konkurencję na rynku wewnętrznym energii

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
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elektrycznej, z uwzględnieniem specyfiki rynków krajo
wych i regionalnych. Obejmie to ustanowienie rekompensat
z tytułu transgranicznego przepływu energii elektrycznej
oraz ustanowienie zharmonizowanych zasad w sprawie
opłat za transgraniczne przesyłanie energii elektrycznej oraz
alokację dostępnych zdolności połączeń wzajemnych między
krajowymi systemami przesyłowymi;
b)

ułatwienie powstania sprawnie funkcjonującego i przejrzy
stego rynku hurtowego charakteryzującego się wysokim po
ziomem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
Przewiduje ono mechanizmy harmonizacji zasad dotyczą
cych transgranicznej wymiany energii elektrycznej.
Artykuł 2
Definicje

1.
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje
zawarte
w
art.
2
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. doty
czącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycz
nej (1), z wyjątkiem definicji „połączenia wzajemnego”, którą
zastępuje się następującą definicją:
— „połączenie wzajemne” oznacza linię przesyłową, która prze
kracza granicę lub jest rozpięta nad granicą między państwa
mi członkowskimi i która łączy krajowe systemy przesyłowe
państw członkowskich.
2.

Ponadto stosuje się następujące definicje:

a)

„organy regulacyjne” oznaczają organy regulacyjne, o któ
rych mowa w art. 35 ust. 1 dyrektywy 2009/72/WE;

b)

„przepływ transgraniczny” oznacza fizyczny przepływ ener
gii elektrycznej przez sieć przesyłową państwa członkow
skiego, będący wynikiem wpływu działalności producentów
lub konsumentów poza granicami tego państwa członkow
skiego na jego sieć przesyłową;

c)

„ograniczenie” oznacza sytuację, w której połączenie wza
jemne łączące krajowe systemy przesyłowe nie jest w stanie
przyjąć wszystkich fizycznych przepływów energii elektrycz
nej, wynikających z handlu międzynarodowego zgodnie
z zapotrzebowaniem uczestników rynku, ze względu na brak
zdolności połączeń wzajemnych lub odnośnych krajowych
systemów przesyłowych;

d)

e)

„zgłoszony eksport” oznacza wysłanie energii elektrycznej
z jednego państwa członkowskiego w oparciu o istniejące
uzgodnienia umowne w taki sposób, że w innym państwie
członkowskim lub w kraju trzecim następuje równoczesny
odbiór („zgłoszony import”) energii elektrycznej;
„zgłoszony tranzyt” oznacza sytuację, w której występuje
„zgłoszony eksport” energii elektrycznej oraz w której wy
znaczona droga przesyłu obejmuje kraj, w którym nie odby
wa się ani wysłanie, ani równoczesny odbiór energii
elektrycznej;

(1) Zob. s. 55 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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f)

„zgłoszony import” oznacza odbiór energii elektrycznej
w państwie członkowskim lub w kraju trzecim w tym sa
mym czasie, kiedy następuje wysłanie energii elektrycznej
(„zgłoszony eksport”) z innego państwa członkowskiego;

g)

„nowe połączenie wzajemne” oznacza połączenie wzajemne
nieukończone do dnia 4 sierpnia 2003 r.

Do celów mechanizmu rekompensat dla operatorów działających
między systemami przesyłowymi, o którym mowa jedynie
w art. 13, w przypadku gdy sieci przesyłowe dwóch lub większej
liczby państw członkowskich wchodzą w skład jednego bloku
sterowania — całkowicie lub częściowo — cały taki blok stero
wania uznawany jest wówczas za stanowiący część sieci przesy
łowej jednego z państw członkowskich, których to dotyczy,
w celu uniknięcia, aby przepływy w obrębie bloków sterowania
uznawane były za przepływy transgraniczne na mocy akapitu
pierwszego lit. b) niniejszego ustępu oraz aby nie stwarzały pod
stawy do rekompensat na mocy art. 13. Organy regulacyjne pań
stw członkowskich, których to dotyczy, mogą podjąć decyzję
w którym państwie członkowskim blok sterowania jako całość
ma być uznawany za część systemu przesyłowego

Artykuł 3
Certyfikacja operatorów systemu przesyłowego
1. Komisja bada wszelkie zgłoszenia decyzji w sprawie certy
fikacji operatora systemu przesyłowego zgodnie z art. 10 ust. 6
dyrektywy 2009/72/WE niezwłocznie po ich otrzymaniu. W ter
minie dwóch miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia Komisja
przekazuje właściwemu krajowemu organowi regulacyjnemu
swoją opinię dotyczącą zgodności z art. 10 ust. 2 lub art. 11 oraz
art. 9 dyrektywy 2009/72/WE.
Podczas przygotowywania opinii, o której mowa w akapicie
pierwszym, Komisja może zwrócić się do Agencji o wydanie opi
nii w sprawie decyzji krajowego organu regulacyjnego. W takim
przypadku termin dwóch miesięcy, o którym mowa w akapicie
pierwszym, zostaje przedłużony o kolejne dwa miesiące.
Jeżeli Komisja nie wyda opinii w terminie, o którym mowa w aka
pitach pierwszym i drugim, uznaje się, że Komisja nie wnosi
sprzeciwu wobec decyzji organu regulacyjnego.
2. W terminie dwóch miesięcy od otrzymania opinii Komisji
krajowy organ regulacyjny przyjmuje ostateczną decyzję w spra
wie certyfikacji operatora systemu przesyłowego, uwzględniając
w najwyższym stopniu tę opinię. Decyzja organu regulacyjnego
zostaje opublikowana wraz z opinią Komisji.
3.
Organy regulacyjne lub Komisja mogą w każdej chwili
w czasie trwania procedury zwrócić się do operatora systemu
przesyłowego lub przedsiębiorstwa prowadzącego jakąkolwiek
działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw o dostarczenie
wszelkich informacji istotnych z punktu widzenia wypełniania
ich zadań zgodnie z niniejszym artykułem.
4.
Organy regulacyjne oraz Komisja zachowują poufność
informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie.
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5.
Komisja może przyjąć wytyczne określające w sposób
szczegółowy procedurę, która ma być stosowana w ramach sto
sowania ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Środki te, mające na celu
zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządze
nia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedu
rą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23
ust. 2.
6.
W przypadku gdy Komisja otrzymała zgłoszenie w sprawie
certyfikacji operatora systemu przesyłowego zgodnie z art. 9
ust. 10 dyrektywy 2009/72/WE, podejmuje ona decyzję w spra
wie certyfikacji. Organ regulacyjny stosuje się do decyzji Komisji.
Artykuł 4
Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych
energii elektrycznej
Wszyscy operatorzy systemów przesyłowych współpracują na
poziomie Wspólnoty poprzez ENTSO energii elektrycznej, aby
promować dokończenie budowy i funkcjonowanie rynku we
wnętrznego energii elektrycznej i transgraniczny handel energią
oraz aby zapewnić optymalne zarządzanie europejską siecią prze
syłową energii elektrycznej, jej skoordynowaną eksploatację oraz
jej właściwy rozwój techniczny.
Artykuł 5
Ustanowienie ENTSO energii elektrycznej
1.
Do dnia 3 marca 2011 r. operatorzy systemów przesyło
wych energii elektrycznej przedkładają Komisji i Agencji projekt
statutu, wykaz członków oraz projekt regulaminu wewnętrznego
— w tym również regulaminu procedur konsultacji z innymi
zainteresowanymi stronami — dla ENTSO energii elektrycznej,
która ma zostać ustanowiona.
2.
Po przeprowadzeniu formalnych konsultacji z podmiotami
reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony, w szczegól
ności użytkowników systemu, w tym również odbiorców, Agen
cja przedstawia Komisji opinię o projekcie statutu, wykazie
członków i projekcie regulaminu w terminie dwóch miesięcy od
dnia ich otrzymania.
3.
Komisja wydaje opinię w sprawie projektu statutu, wykazu
członków i projektu regulaminu wewnętrznego, uwzględniając
opinię Agencji przewidzianą w ust. 2, w terminie trzech miesięcy
od dnia otrzymania opinii Agencji.
4.
W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania opinii Ko
misji operatorzy systemów przesyłowych ustanawiają ENTSO
energii elektrycznej oraz przyjmują i publikują jej statut i regula
min wewnętrzny.
Artykuł 6
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2. Komisja zwraca się do Agencji o przedłożenie jej w rozsąd
nym terminie, nieprzekraczającym sześciu miesięcy, niewiążących
wytycznych ramowych („wytyczne ramowe”) określających ja
sne i obiektywne zasady opracowywania kodeksów sieci, zgod
nie z art. 8 ust. 7, odnoszących się do obszarów określonych
w wykazie priorytetów. Każda wytyczna ramowa przyczynia się
do niedyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego
funkcjonowania rynku. Na uzasadniony wniosek Agencji Komi
sja może przedłużyć ten termin.
3. Agencja przeprowadza formalne konsultacje z ENTSO ener
gii elektrycznej oraz z innymi właściwymi zainteresowanymi
stronami w sprawie wytycznych ramowych w okresie nie krót
szym niż dwa miesiące, w sposób otwarty i przejrzysty.
4. Jeżeli Komisja uzna, że wytyczne ramowe nie przyczyniają
się do niedyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego
funkcjonowania rynku, może się zwrócić do Agencji o przegląd
wytycznych ramowych w rozsądnym terminie i o ponowne ich
przedłożenie Komisji.
5. Jeżeli Agencja nie przedłoży wytycznych ramowych lub nie
przedłoży ich ponownie w terminie ustalonym przez Komisję
zgodnie z ust. 2 lub 4, Komisja sama opracowuje odnośny pro
jekt wytycznych ramowych.
6.
Komisja może zwrócić się do ENTSO energii elektrycznej
o przedłożenie Agencji, w rozsądnym terminie, nieprzekraczają
cym 12 miesięcy, kodeksu sieci zgodnego z odpowiednimi wy
tycznymi ramowymi.
7.
W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania kodeksu
sieci — podczas którego Agencja może przeprowadzić formalne
konsultacje z właściwymi zainteresowanymi stronami — Agen
cja przedstawia ENTSO energii elektrycznej uzasadnioną opinię
dotyczącą kodeksu sieci.
8.
ENTSO energii elektrycznej może zmienić kodeks sieci
w świetle opinii Agencji oraz ponownie przedłożyć go Agencji.
9. Jeżeli Agencja uzna, że kodeks sieci jest zgodny z odpo
wiednimi wytycznymi ramowymi, przedkłada ona kodeks sieci
Komisji i może zalecić jego przyjęcie w rozsądnym terminie.
W przypadku nieprzyjęcia kodeksu przez Komisję, uzasadnia ona
przyczyny jego nieprzyjęcia.
10. W przypadku gdy ENTSO energii elektrycznej nie opraco
wała kodeksu sieci w terminie określonym przez Komisję zgodnie
z ust. 6, Komisja może zwrócić się do Agencji o przygotowanie
projektu kodeksu sieci w oparciu o odpowiednie wytyczne ramo
we. Agencja może rozpocząć dalsze konsultacje w trakcie przygo
towywania projektu kodeksu sieci, zgodnie z niniejszym ustępem.
Agencja przedkłada Komisji projekt kodeksu sieci przygotowany
zgodnie z niniejszym ustępem i może zalecić jego przyjęcie.

Ustanowienie kodeksów sieci
1.
Po konsultacji z Agencją, ENTSO energii elektrycznej i z in
nymi właściwymi zainteresowanymi stronami Komisja ustanawia
roczny wykaz priorytetów ustalający obszary określone w art. 8
ust. 6, które należy uwzględnić przy opracowywaniu kodeksów
sieci.

11. Komisja może przyjąć z własnej inicjatywy — w przypad
ku gdy ENTSO energii elektrycznej nie opracowała kodeksu sieci
lub Agencja nie opracowała projektu kodeksu sieci, o którym
mowa w ust. 10 niniejszego artykułu, lub na zalecenie Agencji
zgodnie z ust. 9 niniejszego artykułu — jeden lub więcej kodek
sów sieci w obszarach wymienionych w art. 8 ust. 6.
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W przypadku gdy Komisja proponuje przyjęcie kodeksu sieci
z własnej inicjatywy, konsultuje się w sprawie projektu kodeksu
sieci z Agencją, ENTSO energii elektrycznej i ze wszystkimi wła
ściwymi zainteresowanymi stronami przez okres nie krótszy niż
dwa miesiące. Środki te, mające na celu zmianę elementów in
nych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzu
pełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 2.

3.

ENTSO energii elektrycznej przyjmuje:

a)

wspólne narzędzia eksploatacji sieci w celu zapewnienia ko
ordynacji eksploatacji sieci w warunkach normalnych i w sy
tuacjach nadzwyczajnych, w tym również wspólną skalę
klasyfikacji incydentów oraz plany badawcze;

b)

niewiążący dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu
wspólnotowym („plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnoto
wym”) wraz z europejską prognozą wystarczalności mocy
wytwórczych, co dwa lata;

c)

zalecenia dotyczące koordynacji współpracy technicznej
między wspólnotowymi operatorami systemów przesyło
wych i operatorami systemów przesyłowych z krajów
trzecich;

d)

roczny program prac;

e)

sprawozdanie roczne;

f)

coroczne letnie i zimowe prognozy wystarczalności mocy
wytwórczych.

12.
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa Ko
misji do przyjmowania i zmiany wytycznych zgodnie z art. 18.

Artykuł 7
Zmiana kodeksów sieci
1.
Projekty zmian jakiegokolwiek kodeksu sieci przyjętego
zgodnie z art. 6 mogą być przedstawiane Agencji przez osoby,
które mogą być zainteresowane tym kodeksem sieci, w tym rów
nież przez ENTSO energii elektrycznej, operatorów systemów
przesyłowych, użytkowników systemu i konsumentów. Agencja
może również zaproponować zmiany z własnej inicjatywy.
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2.
Agencja konsultuje się ze wszystkimi zainteresowanymi
stronami zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 713/2009. Po
przeprowadzeniu takiej procedury, Agencja może przedłożyć Ko
misji uzasadnione wnioski w sprawie zmian, wyjaśniając powo
dy, dla których uważa, że takie wnioski są zgodne z celami
kodeksów sieci określonymi w art. 6 ust. 2.

4. Europejska prognoza wystarczalności mocy wytwórczych,
o której mowa w ust. 3 lit. b), obejmuje ogólną zdolność systemu
elektroenergetycznego do zaspokajania obecnego i przewidywa
nego zapotrzebowania na energię elektryczną w następującym
okresie pięcioletnim, a także w okresie między piątym a piętna
stym rokiem od daty tej prognozy. Europejska prognoza wystar
czalności mocy wytwórczych opiera się na krajowych
prognozach wystarczalności mocy wytwórczych przygotowa
nych przez poszczególnych operatorów systemów przesyłowych.

3.
Uwzględniając propozycje Agencji, Komisja może przyjąć
zmiany jakiegokolwiek kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 6.
Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmu
je się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 23 ust. 2.

5. Roczny program prac, o którym mowa w ust. 3 lit. d) za
wiera wykaz i opis kodeksów sieci, które mają zostać opracowa
ne, plan koordynacji eksploatacji sieci oraz działania w zakresie
badań i rozwoju, które mają zostać zrealizowane w danym roku,
jak również orientacyjny harmonogram.

4.
Uwzględnienie proponowanych zmian w ramach procedu
ry określonej w art. 23 ust. 2 ograniczone jest do uwzględnienia
aspektów związanych z proponowaną zmianą. Zaproponowane
zmiany pozostają bez uszczerbku dla innych zmian, które mogą
być zaproponowane przez Komisję.

Artykuł 8
Zadania ENTSO energii elektrycznej
1. ENTSO energii elektrycznej opracowuje kodeksy sieci w ob
szarach, o których mowa w ust. 6 niniejszego artykułu, na wnio
sek Komisji zgodnie z art. 6 ust. 6.
2.
ENTSO energii elektrycznej może opracowywać kodeksy
sieci w obszarach, o których mowa w ust. 6, mając na uwadze
osiągnięcie celów określonych w art. 4, w przypadku gdy kodek
sy te nie dotyczą obszarów objętych wnioskiem skierowanym do
niej przez Komisję. Kodeksy sieci zostają przedłożone Agencji do
zaopiniowania. Opinia ta jest należycie uwzględniona przez
ENTSO energii elektrycznej.

6. Kodeksy sieci, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują na
stępujące obszary, uwzględniając w stosownych przypadkach
specyfikę regionu:
a)

zasady bezpieczeństwa i niezawodności sieci, w tym zasady
dotyczące technicznej zdolności rezerwowej zapewniającej
bezpieczeństwo eksploatacyjne sieci;

b)

zasady przyłączenia do sieci;

c)

zasady dostępu stron trzecich;

d)

zasady wymiany danych i rozliczeń;

e)

zasady interoperacyjności;

f)

procedury operacyjne w sytuacjach awaryjnych;

g)

zasady alokacji zdolności i zarządzania ograniczeniami;

h) zasady dotyczące wymiany handlowej w odniesieniu do tech
nicznej i eksploatacyjnej organizacji usług dostępu do sie
ci i bilansowania systemu;
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i)

zasady przejrzystości;

j)

zasady dotyczące bilansowania, w tym związane z siecią za
sady dotyczące rezerwy mocy;

k)

zasady dotyczące zharmonizowanych struktur taryf przesy
łowych wraz z sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami rekom
pensat dla operatorów działających między systemami
przesyłowymi; oraz

l)

efektywność energetyczna sieci elektroenergetycznych.

7.
Kodeksy sieci są opracowywane dla kwestii transgranicz
nych związanych z siecią oraz kwestii integracji rynku i pozosta
ją bez uszczerbku dla praw państw członkowskich do
ustanowienia krajowych kodeksów sieci niemających wpływu na
handel transgraniczny.
8.
ENTSO energii elektrycznej monitoruje i analizuje wdraża
nie kodeksów sieci i wytycznych przyjętych przez Komisję zgod
nie z art. 6 ust. 11 oraz ich wpływ na harmonizację stosowanych
zasad mających na celu ułatwienie integracji rynku. ENTSO ener
gii elektrycznej przedstawia swoje ustalenia Agencji i zamieszcza
wyniki analizy w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa
w ust. 3 lit. e) niniejszego artykułu.
9.
ENTSO energii elektrycznej udostępnia wszystkie informa
cje wymagane przez Agencję w celu wykonywania jej zadań
zgodnie z art. 9 ust.1.
10.
ENTSO energii elektrycznej przyjmuje i publikuje co dwa
lata plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym. Plan rozwoju
sieci o zasięgu wspólnotowym obejmuje modelowanie zintegro
wanej sieci, opracowywanie scenariuszy, europejską prognozę
wystarczalności mocy wytwórczych oraz ocenę odporności sys
temu na awarie.
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11. Agencja wydaje opinię w sprawie krajowych dziesięciolet
nich planów rozwoju sieci, aby ocenić ich spójność z dziesięciolet
nim planem rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym. W przypadku
stwierdzenia przez Agencję niespójności między krajowym dzie
sięcioletnim planem rozwoju sieci a dziesięcioletnim planem roz
woju sieci o zasięgu wspólnotowym, Agencja zaleca odpowiednią
zmianę krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci lub
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym.
Jeżeli taki krajowy dziesięcioletni plan rozwoju sieci jest opraco
wany zgodnie z art. 22 dyrektywy 2009/72/WE, Agencja zaleca
właściwemu krajowemu organowi regulacyjnemu zmianę krajowe
go dziesięcioletniego planu rozwoju sieci zgodnie z art. 22 ust. 7
tej dyrektywy oraz informuje o tym Komisję.

12. Na wniosek Komisji, ENTSO energii elektrycznej przeka
zuje Komisji swoje uwagi w sprawie przyjęcia wytycznych,
o czym mowa w art. 18.

Artykuł 9
Monitoring prowadzony przez Agencję
1.
Agencja monitoruje wykonywanie zadań ENTSO energii
elektrycznej, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 3, oraz składa
sprawozdania Komisji.
Agencja monitoruje wdrażanie przez ENTSO energii elektrycznej
kodeksów sieci opracowanych zgodnie z art. 8 ust. 2 oraz kodek
sów sieci opracowanych zgodnie z art. 6 ust. 1–10, które nie zo
stały jednak przyjęte przez Komisję zgodnie z art. 6 ust. 11.
W przypadku gdy ENTSO energii elektrycznej nie wdroży takich
kodeksów sieci, Agencja zwraca się do niego z wnioskiem o na
leżycie uzasadnione wyjaśnienie takiego stanu rzeczy. Agencja in
formuje Komisję o tym wyjaśnieniu i wydaje na jego temat opinię.

Plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym w szczególności:
a)

opiera się na krajowych planach inwestycyjnych, z uwzględ
nieniem regionalnych planów inwestycyjnych, o których
mowa w art. 12 ust. 1, oraz — w stosownych przypadkach
— wspólnotowych aspektów planowania sieci, w tym rów
nież wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (1);

b)

w odniesieniu do transgranicznych połączeń wzajemnych
opiera się również na uzasadnionych potrzebach różnych
użytkowników systemu i obejmuje długoterminowe
zobowiązania inwestorów, o których mowa w art. 8 oraz w
art. 13 i 22 dyrektywy 2009/72/WE; oraz

c)

identyfikuje luki inwestycyjne, zwłaszcza w odniesieniu do
zdolności transgranicznych.

W odniesieniu do akapitu drugiego lit. c), do planu rozwoju sieci
o zasięgu wspólnotowym może zostać załączony przegląd barier
hamujących wzrost transgranicznej zdolności sieci wynikających
z różnych procedur zatwierdzania lub praktyk.
(1) Dz.U. L 262 z 22.9.2006, s. 1.

Agencja monitoruje i analizuje wdrażanie kodeksów sieci i wy
tycznych przyjętych przez Komisję, zgodnie z art. 6 ust. 11, oraz
ich wpływ na harmonizację mających zastosowanie zasad, mają
cych na celu ułatwienie integracji rynku, jak również niedyskry
minację, skuteczną konkurencję oraz sprawne funkcjonowanie
rynku, oraz składa sprawozdania Komisji.
2.
ENTSO energii elektrycznej przedkłada Agencji do zaopi
niowania projekt planu rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym
oraz projekt rocznego programu prac, wraz z informacjami
o procedurze konsultacji i innymi dokumentami, o których mowa
w art. 8 ust. 3.
W terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania projektów Agen
cja przedstawia ENTSO energii elektrycznej i Komisji należycie
uzasadnioną opinię oraz zalecenia, w przypadku gdy uzna, że
projekt rocznego programu prac lub projekt planu rozwoju sieci
o zasięgu wspólnotowym przedłożone przez ENTSO energii elek
trycznej nie przyczyniają się do niedyskryminacji, skutecznej kon
kurencji, sprawnego funkcjonowania rynku lub wystarczającego
poziomu wzajemnych połączeń transgranicznych z dostępem dla
stron trzecich.

L 211/22

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

Artykuł 10
Konsultacje
1.
Przygotowując kodeksy sieci, projekt planu rozwoju sieci
o zasięgu wspólnotowym oraz swój roczny program prac, o któ
rych mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 3, ENTSO energii elektrycznej pro
wadzi rozległe konsultacje, na wczesnym etapie oraz w sposób
otwarty i przejrzysty, z udziałem wszystkich właściwych uczest
ników rynku, oraz — w szczególności — organizacji reprezentu
jących wszystkie zainteresowane strony, zgodnie z regulaminem
wewnętrznym, o którym mowa w art. 5 ust. 1. W konsultacjach
tych uczestniczą krajowe organy regulacyjne i inne organy krajo
we, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem i wytwarza
niem energii elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym również
odbiorcy, operatorzy systemów dystrybucyjnych, w tym również
odpowiednie zrzeszenia (branżowe), podmioty techniczne i plat
formy zainteresowanych stron. Celem tych konsultacji jest pozy
skanie uwag i wniosków wszystkich właściwych stron w ramach
procesu decyzyjnego.
2.
Wszystkie dokumenty i protokoły ze spotkań dotyczących
konsultacji, o których mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości
publicznej.
3.
Przed przyjęciem rocznego programu prac oraz kodeksów
sieci, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 3, ENTSO energii elek
trycznej informuje, w jaki sposób uwagi otrzymane podczas kon
sultacji zostały uwzględnione. Podaje również przyczyny,
w przypadku gdy uwagi nie zostały uwzględnione.

Artykuł 11
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3.
Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 2 niniejszego arty
kułu, obszar geograficzny objęty każdą z regionalnych struktur
współpracy może zostać określony przez Komisję z uwzględnie
niem istniejących regionalnych struktur współpracy. Każde pań
stwo członkowskie uprawnione jest do promowania współpracy
w więcej niż jednym obszarze geograficznym. Środek, o którym
mowa w pierwszym zdaniu, mający na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzu
pełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połą
czoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 2.
W tym celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO ener
gii elektrycznej.

Artykuł 13
Mechanizm rekompensat dla operatorów działających
między systemami przesyłowymi
1.
Operatorzy systemów przesyłowych otrzymują rekompen
satę za koszty poniesione z tytułu przyjmowania transgranicz
nych przepływów energii elektrycznej przez swoje sieci.
2.
Rekompensata, o której mowa w ust. 1, wypłacana jest
przez operatorów krajowych systemów przesyłowych, w których
rozpoczynają się przepływy transgraniczne oraz operatorów sys
temów, w których te przepływy się kończą.
3.
Rekompensaty wypłacane są regularnie w odniesieniu do
danego minionego okresu. Korekty ex post wypłaconych rekom
pensat są dokonywane w miarę potrzeb dla uwzględnienia rze
czywiście poniesionych kosztów.

Koszty
Koszty związane z działalnością ENTSO energii elektrycznej,
o której mowa w art. 4–12, ponoszone są przez operatorów sys
temów przesyłowych i uwzględniane przy kalkulacji taryf. Orga
ny regulacyjne zatwierdzają te koszty jedynie pod warunkiem, że
są one uzasadnione i proporcjonalne.

Pierwszy okres, za który mają zostać wypłacone rekompensaty,
określony jest w wytycznych, o których mowa w art. 18.
4. Komisja podejmuje decyzję w sprawie wysokości płatności
należnych rekompensat. Środek ten, mający na celu zmianę ele
mentów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, poprzez
jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 2.

Artykuł 12
Współpraca regionalna operatorów systemów
przesyłowych
1. Operatorzy systemów przesyłowych ustanawiają współpra
cę regionalną w ramach ENTSO energii elektrycznej, aby przyczy
nić się do działań, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 3.
W szczególności publikują oni co dwa lata regionalny plan inwes
tycyjny, a także mogą podejmować decyzje inwestycyjne w opar
ciu o ten regionalny plan inwestycyjny.
2. Operatorzy systemów przesyłowych promują opracowywa
nie rozwiązań operacyjnych w celu zapewnienia optymalnego za
rządzania siecią, a także wspierają rozwój giełd energii,
skoordynowaną alokację zdolności transgranicznych poprzez
niedyskryminacyjne rozwiązania rynkowe, w należyty sposób
uwzględniając specyficzne zalety aukcji typu implicit dla alokacji
krótkoterminowych oraz integracji mechanizmów bilansowa
nia i mocy rezerwowej.

5.
Wielkość przyjmowanych transgranicznych przepływów
energii elektrycznej, a także wielkość przepływów transgranicz
nych oznaczanych jako pochodzące z krajowego systemu prze
syłowego lub kończące się w nim, są ustalane w oparciu o fizyczne
przepływy energii elektrycznej rzeczywiście zmierzone w danym
okresie czasu.
6.
Koszty poniesione w wyniku przyjmowania przepływów
transgranicznych określane są w oparciu o przyszły długofalowy
średni koszt krańcowy, z uwzględnieniem strat, inwestycji w no
wą infrastrukturę i właściwej części kosztów istniejącej infrastruk
tury, w zakresie w jakim ta infrastruktura jest wykorzystywana do
przesyłania przepływów transgranicznych, w szczególności
z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania bezpieczeń
stwa dostaw. Określając poniesione koszty, należy stosować
uznane standardowe metody ustalania kosztów. Korzyści powsta
jące w sieci z tytułu przyjmowania przepływów transgranicznych
brane są pod uwagę jako czynnik zmniejszający otrzymywaną
rekompensatę.
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Artykuł 14
Opłaty za dostęp do sieci
1.
Opłaty za dostęp do sieci stosowane przez operatorów sie
ci są przejrzyste, uwzględniają potrzebę zapewnienia bezpieczeń
stwa sieci i odzwierciedlają rzeczywiście poniesione koszty
w zakresie, w jakim odpowiadają one kosztom ponoszonym
przez operatora sieci o porównywalnej wydajności i strukturze,
oraz stosowane są w sposób niedyskryminacyjny. Opłaty te nie
mogą być związane z odległością.
2.
W stosownych przypadkach poziom taryf stosowanych
wobec producentów lub konsumentów dostarcza sygnałów loka
lizacyjnych na poziomie wspólnotowym i uwzględnia wielkość
strat sieciowych, powodowane ograniczenia i koszty inwestycji
infrastrukturalnych.
3.
Przy ustalaniu opłat za dostęp do sieci brane są pod uwagę
następujące czynniki:
a)

płatności i przychody wynikające z mechanizmu rekompen
sat dla operatorów działających między systemami
przesyłowymi;

b)

płatności rzeczywiście dokonane i otrzymane, a także płat
ności oczekiwane w przyszłości, oszacowane na podstawie
poprzednich okresów.

4.
Ustalanie opłat za dostęp do sieci na mocy niniejszego ar
tykułu pozostaje bez uszczerbku dla opłat dotyczących zgłoszo
nego eksportu i zgłoszonego importu wynikających z zarządzania
ograniczeniami, o których mowa w art. 16.
5.
Nie stosuje się szczególnych opłat sieciowych w poszcze
gólnych transakcjach dotyczących zgłoszonego tranzytu energii
elektrycznej.
Artykuł 15
Dostarczanie informacji
1.
Operatorzy systemów przesyłowych ustanawiają mecha
nizm koordynacji i wymiany informacji dla zapewnienia bezpie
czeństwa sieci w kontekście zarządzania ograniczeniami.
2.
Standardy bezpieczeństwa, eksploatacji i planowania stoso
wane przez operatorów systemów przesyłowych podawane są do
wiadomości publicznej. Opublikowane informacje zawierają
ogólny system obliczania całkowitej zdolności przesyłowej i re
zerwy niezawodności systemu przesyłowego oparty na elektrycz
nych i fizycznych parametrach sieci. Takie systemy wymagają
zatwierdzenia przez organy regulacyjne.
3.
Operatorzy systemów przesyłowych publikują szacunkowe
dane dotyczące dostępnej zdolności przesyłowej na każdy dzień,
wskazując, jaka część dostępnej zdolności przesyłowej została już
zarezerwowana. Dane te są publikowane w określonych odstę
pach czasu przed dniem transportu i zawierają w każdym przy
padku szacunkowe dane na tydzień i na miesiąc naprzód, a także
ilościowe określenie oczekiwanej niezawodności dostępnej
zdolności.
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4. Operatorzy systemów przesyłowych publikują stosowne
dane dotyczące zbiorczego prognozowanego i rzeczywistego za
potrzebowania, dostępności i rzeczywistego wykorzystania
aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, dostępności i wykorzy
stania sieci i połączeń wzajemnych, a także dotyczące energii bi
lansującej i zdolności rezerwowej. W odniesieniu do
dostępności i rzeczywistego wykorzystania małych jednostek słu
żących wytwarzaniu i dystrybucji, można wykorzystać zbiorcze
dane szacunkowe.
5.
Zainteresowani uczestnicy rynku przekazują operatorom
systemów przesyłowych stosowne dane.
6. Przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną, które są
właścicielami lub eksploatują aktywa wytwórcze, z których przy
najmniej jeden składnik wytwórczy ma moc zainstalowaną nie
niższą niż 250 MW, przechowują do dyspozycji krajowego orga
nu regulacyjnego, krajowego organu ochrony konkurencji i Ko
misji, przez pięć lat, wszystkie dane godzinowe dla każdej
elektrowni niezbędne w celu weryfikacji wszystkich operacyjnych
decyzji dyspozytorskich oraz postępowania podczas przetargów
na giełdach energii, aukcjach połączeń wzajemnych, rynkach re
zerwowych i rynkach pozagiełdowych. Informacje, które mają
być przechowywane, w podziale na elektrownie i godziny, obej
mują w szczególności dane o dostępnych mocach wytwór
czych i rezerwach zakontraktowanych, w tym o alokacji rezerw
zakontraktowanych na poziomie poszczególnych elektrowni
podczas przetargu i podczas wytwarzania.
Artykuł 16
Ogólne zasady zarządzania ograniczeniami
1. Problemy ograniczeń sieci są rozwiązywane za pomocą
niedyskryminacyjnych rozwiązań rynkowych dających skutecz
ne sygnały ekonomiczne zaangażowanym uczestnikom ryn
ku i operatorom systemów przesyłowych. Preferowanymi
metodami rozwiązywania problemów ograniczeń sieci są meto
dy nieoparte na transakcjach, tj. metody, które nie zawierają ele
mentu wyboru między umowami poszczególnych uczestników
rynku.
2.
Procedury ograniczania transakcji są stosowane jedynie
w sytuacjach awaryjnych, w przypadku gdy operator systemu
przesyłowego musi działać szybko, a przekierowanie lub wymia
na kompensacyjna nie są możliwe. Każda taka procedura stoso
wana jest w sposób niedyskryminacyjny.
Z wyjątkiem przypadków siły wyższej uczestnicy rynku, którym
przydzielono zdolność, otrzymują rekompensatę za każde
ograniczenie.
3.
Uczestnikom rynku udostępniane są maksymalne zdolno
ści połączeń wzajemnych lub sieci przesyłowych mających wpływ
na przepływy transgraniczne, przy zachowaniu standardów bez
pieczeństwa eksploatacji sieci.
4. Ze stosownym wyprzedzeniem w stosunku do danego okre
su eksploatacyjnego uczestnicy rynku informują odpowiednich
operatorów systemów przesyłowych, czy zamierzają wykorzystać
przydzielone im zdolności. Każda niewykorzystana przydzielona
zdolność jest ponownie wprowadzana na rynek w sposób otwar
ty, przejrzysty i niedyskryminacyjny.
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5.
W miarę możliwości technicznych operatorzy systemów
przesyłowych bilansują zapotrzebowanie na wszelkie przepływy
mocy w przeciwnym kierunku na ograniczonym przesyłowo po
łączeniu wzajemnym, aby maksymalnie wykorzystać zdolność
tego połączenia. Z pełnym uwzględnieniem bezpieczeństwa sie
ci, nie można odmówić przeprowadzenia transakcji zmniejszają
cych ograniczenia.
6.
Wszelkie przychody wynikające z alokacji połączeń wza
jemnych wykorzystywane są do następujących celów:
a)

b)

zagwarantowanie rzeczywistej dostępności przydzielonej
zdolności; lub
utrzymywanie lub zwiększanie zdolności połączeń wzajem
nych poprzez inwestycje w sieć, w szczególności w nowych
połączeniach wzajemnych.

Jeżeli przychody nie mogą zostać efektywnie wykorzystane do ce
lów określonych w akapicie pierwszym lit. a) lub b), wówczas
mogą zostać wykorzystane — z zastrzeżeniem zatwierdzenia
przez organy regulacyjne danych państw członkowskich —
w maksymalnej kwocie określonej przez te organy regulacyjne,
jako dochód brany pod uwagę przez organy regulacyjne przy za
twierdzaniu metod kalkulacji lub ustalania taryf w sieciach.
Pozostała część przychodów zostaje umieszczana na odrębnym
koncie wewnętrznym do czasu, kiedy będzie mogła być wykorzy
stana do celów przewidzianych w akapicie pierwszym lit. a)
lub b). Organ regulacyjny informuje Agencję o zatwierdzeniu,
o którym mowa w akapicie drugim.

Artykuł 17
Nowe połączenia wzajemne
1.
Nowe połączenia wzajemne prądu stałego mogą być, na
wniosek, zwolnione na czas ograniczony ze stosowania przepi
sów art. 16 ust. 6 niniejszego rozporządzenia oraz art. 9,
32 i art. 37 ust. 6 i 10 dyrektywy 2009/72/WE, jeżeli spełnione
są następujące warunki:
a)

inwestycja musi zwiększać konkurencję w dziedzinie dostar
czania energii elektrycznej;

b)

poziom ryzyka związanego z inwestycją jest taki, że inwes
tycja ta nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie udzielono
zwolnienia;

c)

połączenie wzajemne musi być własnością osoby fizycznej
lub prawnej odrębnej — przynajmniej w zakresie formy
prawnej — od operatorów systemów, w których systemach
połączenie wzajemne zostanie zbudowane;

d)

opłatami obciąża się użytkowników tego połączenia
wzajemnego;
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e)

od czasu częściowego otwarcia rynku, o którym mowa w ar
t. 19 dyrektywy 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej (1), żadna część kosztów
inwestycyjnych ani operacyjnych połączenia wzajemnego nie
została odzyskana z jakiegokolwiek składnika opłat nalicza
nych za korzystanie z systemów przesyłowych lub dystrybu
cyjnych połączonych połączeniem wzajemnym; oraz

f)

zwolnienie nie może szkodzić konkurencji, skutecznemu
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego energii elektrycznej
ani skutecznemu funkcjonowaniu regulowanego systemu,
z którym powiązane jest połączenie wzajemne.

2. Ustęp 1 ma również zastosowanie — w wyjątkowych przy
padkach — do połączeń wzajemnych prądu przemiennego, jeżeli
koszty i ryzyko związane z przedmiotową inwestycją są szczegól
nie wysokie w porównaniu z kosztami i ryzykiem zwykle pono
szonymi przy łączeniu dwóch sąsiadujących krajowych systemów
przesyłowych za pomocą połączenia wzajemnego prądu
przemiennego.
3. Ustęp 1 ma również zastosowanie do przypadków znaczą
cego wzrostu zdolności istniejących połączeń wzajemnych.
4. Decyzja w sprawie zwolnienia na mocy ust. 1, 2 i 3, podej
mowana jest indywidualnie dla każdego przypadku przez organy
regulacyjne danych państw członkowskich. Zwolnienie może do
tyczyć całości lub części zdolności nowego połączenia wzajem
nego lub istniejącego połączenia wzajemnego o znacząco
zwiększonej zdolności.
W terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym ostatni z organów
regulacyjnych, których to dotyczy, otrzymał wniosek o zwolnie
nie, Agencja może przedłożyć opinię doradczą tym organom
regulacyjnym, mogącą służyć za podstawę ich decyzji.
Podejmując decyzję o przyznaniu zwolnienia, uwzględnia się indy
widualnie dla każdego przypadku potrzebę nałożenia warunków
dotyczących czasu trwania zwolnienia i niedyskryminującego do
stępu do połączenia wzajemnego. Podejmując decyzję w sprawie
tych warunków, uwzględnia się w szczególności planowaną dodat
kową zdolność lub zmianę obecnej zdolności, ramy czasowe
przedsięwzięcia oraz warunki krajowe.
Przed przyznaniem zwolnienia, organy regulacyjne danych pań
stw członkowskich podejmują decyzje w sprawie zasad i mecha
nizmów dotyczących zarządzania zdolnością i jej alokacji. Zasady
zarządzania ograniczeniami obejmują obowiązek oferowania
niewykorzystanej zdolności na rynku, a użytkownicy urządzenia
są upoważnieni do handlu zakontraktowaną zdolnością na ryn
ku wtórnym. Dokonując oceny kryteriów, o których mowa
w ust. 1 lit. a), b) i f), uwzględnia się wyniki procedury alokacji
zdolności.
W przypadku gdy wszystkie organy regulacyjne, których to do
tyczy, osiągnęły porozumienie w sprawie decyzji o zwolnieniu
w terminie sześciu miesięcy, informują one Agencję o tej decyzji.
(1) Dz.U. L 27 z 30.1.1997, s. 20.
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Decyzję w sprawie zwolnienia, w tym warunki, o których mowa
w akapicie drugim niniejszego ustępu, uzasadnia się
należycie i publikuje.
5.
a)

Agencja podejmuje decyzja, o której mowa w ust. 4,
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Jeżeli informacje, o które wystąpiono, nie zostaną dostarczone
w terminie określonym we wniosku, powiadomienie uważa się za
wycofane, chyba że przed wygaśnięciem tego termin został on
przedłużony za zgodą zarówno Komisji, jak i organów powiada
miających, lub jeśli organy powiadamiające, w należycie uzasad
nionym oświadczeniu, poinformowały Komisję, że uważają
powiadomienie za wyczerpujące.

w przypadku gdy wszystkie organy regulacyjne, których to
dotyczy, nie były w stanie osiągnąć porozumienia w termi
nie sześciu miesięcy od dnia przedłożenia wniosku o zwol
nienie ostatniemu z tych organów regulacyjnych; lub

Organy powiadamiające stosują się do decyzji Komisji o wprowa
dzeniu poprawek lub o cofnięciu decyzji o zwolnieniu w termi
nie jednego miesiąca i odpowiednio informują o tym Komisję.

na wspólny wniosek organów regulacyjnych, których to
dotyczy.

Komisja zachowuje poufność informacji handlowych podlegają
cych szczególnej ochronie.

Przed podjęciem tej decyzji Agencja konsultuje się z organami
regulacyjnymi, których to dotyczy oraz z wnioskodawcami.

Wydane przez Komisję zatwierdzenie decyzji o zwolnieniu wy
gasa po upływie dwóch lat od daty jej przyjęcia, jeżeli do tego cza
su budowa połączenia wzajemnego jeszcze się nie rozpoczęła,
oraz po upływie pięciu lat od daty jego przyjęcia, jeżeli do tego
czasu połączenie wzajemne nie rozpoczęło działalności, chyba że
Komisja podejmie decyzję, że wszelkie opóźnienia są spowodo
wane poważnymi przeszkodami pozostającymi poza kontrolą
osoby, której przyznano zwolnienie.

b)

6.
Niezależnie od ust. 4 i 5 państwa członkowskie mogą po
stanowić, że organ regulacyjny lub Agencja, zależnie od przypad
ku, przedkładają właściwemu podmiotowi w państwie
członkowskim swoją opinię w sprawie wniosku o zwolnienie,
w celu wydania formalnej decyzji. Opinia ta zostaje opublikowa
na wraz z decyzją.
7.
Kopia każdego wniosku o zwolnienie przekazywana jest
w celach informacyjnych przez organy regulacyjne Agencji i Ko
misji niezwłocznie po jego otrzymaniu. Organy regulacyjne, któ
rych to dotyczy, lub Agencja („organy powiadamiające”)
niezwłocznie zgłaszają Komisji decyzję w sprawie zwolnienia
wraz ze wszystkimi stosownymi informacjami, które jej dotyczą.
Informacje te mogą zostać przekazane Komisji w postaci zbior
czej, umożliwiającej Komisji podjęcie uzasadnionej decyzji. Infor
macje te zawierają w szczególności:
a)

b)

szczegółowe powody, dla których Agencja przyznała zwol
nienie lub odmówiła jego przyznania, wraz z informacjami
finansowymi uzasadniającymi potrzebę zwolnienia;
przeprowadzone analizy wpływu przyznania zwolnienia na
konkurencję i sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrzne
go energii elektrycznej;

c)

uzasadnienie okresu i proporcjonalnego udziału tej części
zdolności danego połączenia wzajemnego, dla którego przy
znano zwolnienie; oraz

d)

wyniki konsultacji z organami regulacyjnymi, których to
dotyczy.

8. W terminie dwóch miesięcy od następnego dnia po otrzy
maniu powiadomienia zgodnie z ust. 7, Komisja może podjąć de
cyzję o zwróceniu się do organów powiadamiających, aby
zmieniły lub cofnęły decyzję o zwolnieniu. Dwumiesięczny ter
min może zostać przedłużony o dodatkowy dwumiesięczny ter
min, w przypadku gdy Komisja zwróci się o przekazanie dalszych
informacji. Dodatkowy termin rozpoczyna się następnego dnia
po otrzymaniu pełnych informacji. Początkowy dwumiesięczny
termin również może zostać przedłużony za zgodą zarówno Ko
misji, jak i organów powiadamiających.

9.
Komisja może przyjąć wytyczne w odniesieniu do stosowa
nia warunków określonych w ust. 1 niniejszego artykułu oraz
określić procedurę, która ma być stosowana w celu zastosowania
ust. 4, 7 i 8 niniejszego artykułu. Środki te, mające na celu zmia
nę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia po
przez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 23 ust. 2.

Artykuł 18
Wytyczne
1.
W stosownych przypadkach, wytyczne dotyczące mecha
nizmu rekompensat dla operatorów działających między syste
mami przesyłowymi określają, zgodnie z zasadami określonymi
w art. 13 i 14:
a)

szczegóły procedury ustalania, którzy operatorzy systemów
przesyłowych mają obowiązek wypłacania rekompensat za
przepływy transgraniczne, łącznie z obowiązkiem ustalania
podziału między operatorami krajowych systemów przesy
łowych, w których ma początek przepływ transgraniczny,
a operatorami krajowych systemów przesyłowych, w któ
rych ten przepływ się kończy, zgodnie z art. 13 ust. 2;

b)

szczegóły procedury płatności, jaka ma być stosowana, łącz
nie z określeniem pierwszego okresu, za który ma być wy
płacona rekompensata, zgodnie z art. 13 ust. 3 akapit drugi;

c)

szczegóły metod określania przyjmowanych przepływów
transgranicznych, za które ma być wypłacana rekompensata
zgodnie z art. 13, zarówno w kategoriach ilości, jak i rodza
ju przepływu, oraz wyznaczania wielkości takich przepły
wów jako pochodzących z systemów przesyłowych danego
państwa członkowskiego lub kończących się w nim, zgod
nie z art. 13 ust. 5;
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d)

szczegóły metod ustalania kosztów i korzyści powstających
w wyniku przyjmowania przepływów transgranicznych,
zgodnie z art. 13 ust. 6;

e)

szczegóły traktowania — w kontekście mechanizmu rekom
pensat dla operatorów działających między systemami
przesyłowymi — przepływów energii elektrycznej rozpoczy
nających lub kończących się w krajach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym; oraz

f)

Wytyczne przewidują odpowiednie i skuteczne zharmonizowa
ne sygnały lokalizacyjne na poziomie wspólnotowym.
Jakakolwiek tego typu harmonizacja nie stanowi przeszkody dla
stosowania przez państwa członkowskie mechanizmu zapewnia
jącego porównywalny poziom opłat za dostęp do sieci ponoszo
nych przez konsumentów (obciążenie) na całych ich terytoriach.
3.
W stosownych przypadkach wytyczne zapewniające mini
malny stopień harmonizacji wymagany do osiągnięcia celu niniej
szego rozporządzenia określają także:
a)

szczegóły dotyczące przekazywania informacji, zgodnie z za
sadami określonymi w art. 15;

b)

szczegóły dotyczące zasad dotyczących handlu energią
elektryczną;

c)

szczegóły dotyczące zasad zachęcania do inwestowania
w odniesieniu do zdolności połączeń wzajemnych, w tym sy
gnałów lokalizacyjnych;

d)

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmu
je się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 23 ust. 2.
Przyjmując lub zmieniając wytyczne, Komisja:
a)

zapewnia, aby wytyczne zapewniały minimalny stopień har
monizacji wymagany dla osiągnięcia celów niniejszego roz
porządzenia oraz nie wykraczały poza to, co jest konieczne
dla tego celu; oraz

b)

wskazuje, jakie działania podjęła w odniesieniu do zgodnoś
ci zasad obowiązujących w krajach trzecich, będących czę
ścią wspólnotowego systemu elektroenergetycznego,
z danymi wytycznymi.

udział systemów krajowych połączonych wzajemnie liniami
prądu stałego, zgodnie z art. 13.

2.
Wytyczne mogą także określić właściwe zasady stopniowej
harmonizacji podstawowych zasad ustalania opłat nakładanych
na producentów i konsumentów (obciążenie) w ramach krajo
wych systemów taryf; obejmują one również to, w jaki sposób
mechanizm rekompensat dla operatorów działających między
systemami przesyłowymi zostanie uwzględniony w krajowych
opłatach sieciowych i jak zostaną zapewnione odpowiednie i sku
teczne sygnały lokalizacyjne, zgodnie z zasadami określonymi
w art. 14.

szczegóły dotyczące obszarów wymienionych w art. 8 ust. 6.

W tym celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO ener
gii elektrycznej.
4. Wytyczne w sprawie zarządzania dostępną zdolnością prze
syłową połączeń wzajemnych między krajowymi systemami
przesyłowymi i jej alokacji określone są w załączniku I.
5.
Komisja może przyjąć wytyczne dotyczące kwestii wymie
nionych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu. Komisja może zmie
niać wytyczne, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu,
zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 i 16, w szczególności
tak, aby włączyć szczegółowe wytyczne w sprawie wszystkich
metod alokacji zdolności stosowanych w praktyce oraz zapew
nić, aby mechanizmy zarządzania ograniczeniami przebiegały
zgodnie z celami rynku wewnętrznego. W stosownych przypad
kach, w trakcie takich zmian ustanawia się wspólne zasady doty
czące minimalnych standardów bezpieczeństwa i eksploatacji na
potrzeby użytkowania i eksploatacji sieci, zgodnie z art. 15 ust. 2.

14.8.2009

Przyjmując wytyczne na mocy niniejszego artykułu po raz pierw
szy, Komisja zapewnia, aby jeden projekt tekstu obejmował co
najmniej kwestie, o których mowa w ust. 1 lit. a) i d) oraz w ust. 2.

Artykuł 19
Organy regulacyjne
Wykonując swoje obowiązki, organy regulacyjne zapewniają
przestrzeganie niniejszego rozporządzenia i wytycznych przyję
tych zgodnie z art. 18. W przypadkach kiedy jest to wymagane
do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia, organy regula
cyjne współpracują między sobą, z Komisją oraz z Agencją, zgod
nie z rozdziałem IX dyrektywy 2009/72/WE.

Artykuł 20
Dostarczanie informacji oraz poufność
1.
Państwa członkowskie oraz organy regulacyjne dostarczają
Komisji, na wniosek, wszelkie informacje niezbędne do celów
art. 13 ust. 4 i art. 18.
W szczególności, do celów art. 13 ust. 4 i 6, organy regulacyjne
dostarczają regularnie informacje o rzeczywistych kosztach po
niesionych przez operatorów krajowych systemów przesyło
wych, a także dane i wszystkie istotne informacje odnoszące się
do fizycznych przepływów w sieciach operatorów systemów
przesyłowych oraz odnoszące się do kosztów sieciowych.
Komisja ustala rozsądny termin, w jakim należy dostarczać infor
macje, uwzględniając stopień złożoności i pilności wymaganych
informacji.
2. Jeżeli państwo członkowskie lub organ regulacyjny, które
go to dotyczy, nie dostarczą informacji, o których mowa w ust. 1,
w przewidzianym terminie, Komisja może zwrócić się o wszelkie
informacje niezbędne do celów art. 13 ust. 4 i art. 18 bezpośred
nio do danych przedsiębiorstw.
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Wysyłając do przedsiębiorstwa wniosek o udzielenie informacji,
Komisja przesyła równocześnie kopię tego wniosku do organów
regulacyjnych państwa członkowskiego, na którego terytorium
znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.
3.
W swym wniosku o udzielenie informacji na mocy ust. 1,
Komisja określa podstawę prawną tego wniosku, termin, w jakim
informacja ma zostać dostarczona, cel wniosku, jak również sank
cje przewidziane w art. 22 ust. 2 za dostarczenie nieprawdziwych,
niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji. Komisja
ustala rozsądny termin, uwzględniając stopień złożoności i pilno
ści wymaganych informacji.
4.
Żądanych informacji udzielają właściciele przedsiębiorstwa
lub ich przedstawiciele, a w przypadku osób prawnych, osoby
uprawnione do ich reprezentowania zgodnie z ustawą lub ich sta
tutem. W przypadku dostarczenia przez należycie upoważnio
nych prawników informacji w imieniu swoich klientów, klient
ponosi całkowitą odpowiedzialność, jeżeli dostarczone informa
cje są nieprawdziwe, niepełne lub wprowadzają w błąd.
5. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie dostarczy żądanych
informacji w wyznaczonym przez Komisję terminie lub udzieli
niepełnych informacji, Komisja może zażądać tych informacji
w drodze decyzji. Decyzja ta określa wymagane informacje oraz
ustala termin, w jakim informacje mają zostać dostarczone. De
cyzja ta informuje o sankcjach przewidzianych w art. 22 ust. 2.
Informuje również o prawie do kontroli tej decyzji przez Trybu
nał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
Komisja wysyła równocześnie kopię swojej decyzji do organów
regulacyjnych państwa członkowskiego, na którego terytorium
znajduje się miejsce zamieszkania osoby lub siedziba
przedsiębiorstwa.
6.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być używa
ne jedynie do celów art. 13 ust. 4 i art. 18.
Komisja nie ujawnia informacji uzyskanych zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem, które są objęte tajemnicą zawodową.
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do dnia 1 lipca 2004 r. o tych zasadach odpowiadających prze
pisom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003 oraz
niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich późniejszych
zmianach mających na nie wpływ. Państwa członkowskie powia
damiają Komisję o zasadach, które nie odpowiadają przepisom
określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003 do dnia
3 marca 2011 r. oraz niezwłocznie powiadamiają Komisję
o wszelkich późniejszych zmianach mających na nie wpływ.

2. Komisja może w drodze decyzji nałożyć na przedsiębior
stwa grzywnę nieprzekraczającą 1 % wartości całkowitego obro
tu w poprzedzającym roku gospodarczym, jeżeli
przedsiębiorstwa umyślnie lub poprzez zaniedbanie, w odpowie
dzi na wniosek przesłany zgodnie z art. 20 ust. 3, przedstawiło
nieprawdziwe, niepełne lub wprowadzające w błąd informacje,
lub nie dostarczyło informacji w terminie ustalonym w decyzji
podjętej zgodnie z art. 20 ust. 5 akapit pierwszy.

Przy ustalaniu wysokości grzywny Komisja uwzględnia stopień
naruszenia wymogów określonych w akapicie pierwszym.

3. Sankcje przewidziane zgodnie z ust. 1 i decyzje podejmo
wane zgodnie z ust. 2 nie mają charakteru karnoprawnego.

Artykuł 23
Procedura komitetowa

1. Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na mocy
art. 46 dyrektywy 2009/72/WE.

2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się
art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem
jej art. 8.

Artykuł 21
Prawo państw członkowskich do wprowadzania bardziej
szczegółowych środków
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla praw pań
stw członkowskich do utrzymania lub wprowadzenia środków
zawierających bardziej szczegółowe przepisy niż te określone
w niniejszym rozporządzeniu lub w wytycznych, o których mowa
art. 18.
Artykuł 22
Sankcje
1. Bez uszczerbku dla ust. 2 państwa członkowskie ustanawia
ją zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku
naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia wdrożenia tych prze
pisów. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonal
ne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję

Artykuł 24
Sprawozdanie Komisji

Komisja monitoruje wykonywanie niniejszego rozporządzenia.
W swoim sprawozdaniu zgodnie z art. 47 ust. 6
dyrektywy 2009/72/WE, Komisja przedstawia również doświad
czenie uzyskane w ramach stosowania niniejszego rozporządze
nia. Sprawozdanie bada w szczególności w jakim stopniu
rozporządzenie okazało się skuteczne w zapewnieniu niedyskry
minacyjnego i odzwierciedlającego koszty dostępu do sieci trans
granicznej wymiany energii elektrycznej, aby umożliwić
odbiorcom dokonywanie wyboru w ramach właściwie funkcjo
nującego rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz przyczy
nić się do długoterminowego bezpieczeństwa dostaw, a także,
w jakim zakresie pojawiły się skuteczne sygnały lokalizacyjne. Je
żeli jest to konieczne, sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie
wnioski lub zalecenia.
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Artykuł 25

Artykuł 26

Uchylenie

Wejście w życie

Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 traci moc od dnia 3 mar
ca 2011 r. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się
jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje zgodnie
z tabelą korelacji zawartą w załączniku II.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 marca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

Przewodniczący

14.8.2009
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ZAŁĄCZNIK I
WYTYCZNE W SPRAWIE ZARZĄDZANIA I ALOKACJI DOSTĘPNEJ ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWEJ�
POŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH MIĘDZY SYSTEMAMI KRAJOWYMI

1.

Przepisy ogólne

1.1.

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) starają się przyjmować wszystkie transakcje handlowe, łącznie z tymi, któ
re dotyczą handlu transgranicznego.

1.2.

Jeśli nie występują ograniczenia, nie można w żaden sposób ograniczać dostępu do połączenia wzajemnego. Tam,
gdzie zazwyczaj nie występują ograniczenia, nie ma potrzeby wprowadzania stałej ogólnej procedury alokacji w od
niesieniu do dostępu do transgranicznej usługi przesyłowej.

1.3.

W przypadku gdy zaplanowanych transakcji handlowych nie da się pogodzić z bezpieczną eksploatacją sieci, OSP
łagodzą ograniczenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa operacyjnego sieci, starając się jednocześnie zapewnić,
aby związane z tym koszty pozostały na ekonomicznie wydajnym poziomie. Tam, gdzie nie można zastosować środ
ków o niższych kosztach, należy przewidzieć możliwość przekierowania lub wymiany kompensacyjnej.

1.4.

W przypadku gdy występują ograniczenia strukturalne, OSP natychmiast wdrażają odpowiednie, uprzednio okre
ślone i uzgodnione metody i ustalenia w zakresie zarządzania ograniczeniami. Metody zarządzania ograniczeniami
powinny zapewniać zgodność fizycznych przepływów mocy wynikających z alokowanej zdolności przesyłowej ze
standardami bezpieczeństwa sieci.

1.5.

Przyjęte metody zarządzania ograniczeniami dają skuteczne sygnały ekonomiczne uczestnikom rynku i OSP, wspie
rają konkurencję i nadają się do stosowania na skalę regionalną i wspólnotową.

1.6.

W zarządzaniu ograniczeniami nie stosuje się żadnych rozróżnień dotyczących transakcji. Dany wniosek o usługę
przesyłową można odrzucić wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)

przyrost fizycznych przepływów mocy w wyniku przyjęcia tego wniosku doprowadzi do sytuacji, w której nie
będzie możliwe dalsze zagwarantowanie bezpiecznej eksploatacji systemu energetycznego; oraz

b)

wartość danego wniosku w ramach procedury zarządzania ograniczeniami, wyrażona jako kwota pieniężna, jest
niższa niż wartość wszystkich innych wniosków, jakie zamierza się przyjąć, dotyczących tej samej usługi i tych
samych warunków.

1.7.

Określając stosowne obszary sieci, w których i między którymi ma być stosowane zarządzanie ograniczeniami, OSP
kierują się zasadami ograniczania kosztów i minimalizacji negatywnego wpływu na rynek wewnętrzny energii elek
trycznej. W szczególności OSP nie ograniczają zdolności połączenia wzajemnego w celu rozwiązania ograniczeń
w swoich własnych rejonach sterowania, chyba że robią to z wymienionych wyżej powodów lub ze względu na bez
pieczeństwo operacyjne (1). Jeśli taka sytuacja ma miejsce, OSP opisują ją i przedstawiają w przejrzysty sposób wszystkim użytkownikom systemu. Sytuacja taka jest tolerowana jedynie do czasu znalezienia rozwiązania
długoterminowego. OSP przedstawiają metodę i projekty dotyczące takiego rozwiązania długoterminowego oraz
przedstawiają je w przejrzysty sposób wszystkim użytkownikom systemu.

1.8.

Bilansując sieć wewnątrz rejonu sterowania środkami operacyjnymi w sieci i poprzez przekierowanie, OSP biorą pod
uwagę wpływ tych środków na sąsiednie rejony sterowania.

1.9.

Do dnia 1 stycznia 2008 r. ustanawia się w skoordynowany sposób i w bezpiecznych warunkach operacyjnych me
chanizmy śróddziennego zarządzania ograniczeniami połączeń wzajemnych w celu zmaksymalizowania możliwoś
ci handlowych i umożliwienia bilansowania transgranicznego.

(1) Bezpieczeństwo eksploatacji oznacza „przestrzeganie uzgodnionych granic bezpieczeństwa w systemie przesyłowym”.
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1.10. Krajowe organy regulacyjne regularnie oceniają metody zarządzania ograniczeniami, zwracając szczególną uwagę na
zgodność z zasadami i przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu i w tych wytycznych, oraz z wa
runkami ustanowionymi przez same organy regulacyjne zgodnie z tymi zasadami i przepisami. Ocena taka obejmu
je konsultacje z wszystkimi uczestnikami rynku oraz specjalne badania.

2.

Metody zarządzania ograniczeniami

2.1.

Metody zarządzania ograniczeniami mają charakter rynkowy, aby sprzyjać wydajnemu handlowi transgranicznemu.
W tym celu zdolność można alokować wyłącznie w drodze przetargów typu explicit (zdolność) lub implicit (zdol
ność i energia). Obie metody mogą funkcjonować jednocześnie dla tego samego połączenia wzajemnego. Handel
śróddzienny może odbywać się w drodze notowań ciągłych.

2.2.

W zależności od warunków konkurencji może zachodzić konieczność, aby mechanizmy zarządzania ograniczenia
mi umożliwiały zarówno długoterminową, jak i krótkoterminową alokację zdolności przesyłowej.

2.3.

W ramach każdej procedury alokacji zdolności należy alokować określoną część dostępnej zdolności połączenia wza
jemnego wraz z wszelką pozostałą zdolnością niealokowaną uprzednio oraz wszelką zdolnością z poprzednich alo
kacji zwolnioną przez posiadaczy zdolności.

2.4.

OSP zapewniają optymalny stopień stałości zdolności, uwzględniając obowiązki i prawa zaangażowanych OSP oraz
obowiązki i prawa uczestników rynku, w celu ułatwienia skutecznej i wydajnej konkurencji. Odpowiednia część zdol
ności może zostać zaoferowana na rynku z mniejszym stopniem stałości, przy czym dokładne warunki transportu
po liniach transgranicznych są zawsze podawane do wiadomości uczestników rynku.

2.5.

Prawa dostępu dotyczące alokacji długo- i średnioterminowej są stałymi prawami do zdolności. W chwili nominacji
podlegają one zasadom „use-it-or-lose-it” lub „use-it-or-sell-it”.

2.6.

OSP określają odpowiednią strukturę dla alokacji zdolności dla różnych ram czasowych. Może ona uwzględniać moż
liwość zarezerwowania minimalnego udziału procentowego zdolności połączenia wzajemnego na alokacje codzien
ne lub śróddzienne. Taka struktura alokacji podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez właściwe organy
regulacyjne. Przygotowując swoje propozycje OSP uwzględniają:
a)

charakterystykę rynków;

b)

warunki operacyjne, takie jak skutki kompensowania systemów zgłoszonych na stałe;

c)

poziom harmonizacji między udziałami procentowymi i okresami przyjętymi w poszczególnych stosowanych
mechanizmach alokacji zdolności.

2.7.

W ramach alokacji zdolności nie stosuje się dyskryminacji między uczestnikami rynku zamierzającymi zrealizować
swoje prawo do wykorzystania umów dwustronnych na dostawy energii i tymi, którzy składają oferty na giełdach
energii elektrycznej. Wygrywa najwyższa oferta w danym okresie, niezależnie od tego, czy została złożona w prze
targu typu implicit czy explicit.

2.8.

W regionach, w których rynki umów terminowych dla energii elektrycznej są dobrze rozwinięte, a ich skuteczność
sprawdzona, cała zdolność może być alokowana w drodze przetargów typu implicit.

2.9.

Ustalanie cen wywoławczych w ramach metod alokacji zdolności nie jest dozwolone, przy czym nie dotyczy to no
wych połączeń wzajemnych, które korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 lub
art. 17 niniejszego rozporządzenia.

2.10. Wszyscy potencjalni uczestnicy rynku są co do zasady bez ograniczeń dopuszczeni do udziału w procedurze aloka
cji. W celu uniknięcia tworzenia lub pogłębiania problemów związanych z możliwością wykorzystania pozycji domi
nującej przez jakiegokolwiek uczestnika rynku, odpowiednie organy regulacyjne lub organy ochrony konkurencji
mogą w stosownych przypadkach nałożyć ograniczenia ogólne lub ograniczenia dotyczące danego przedsiębior
stwa z uwagi na jego pozycję dominującą na rynku.
2.11. Uczestnicy rynku w określonym terminie w sposób definitywny określają swój poziom wykorzystania zdolności wo
bec OSP dla każdego okresu czasu. Termin ten należy ustalić w taki sposób, aby OSP mogli przenosić niewykorzy
staną zdolność w celu alokowania jej w następnym stosownym okresie, także w ramach sesji śróddziennych.
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2.12. Istnieje możliwość swobodnego handlu zdolnością na rynku wtórnym, przy czym OSP są informowani o takich dzia
łaniach z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli OSP odmawia jakiegokolwiek handlu na rynku wtórnym (transakcja),
musi w jasny i przejrzysty sposób zakomunikować i wyjaśnić to wszystkim uczestnikom rynku oraz powiadomić
o tym organ regulacyjny.
2.13. Konsekwencjami finansowymi nieprzestrzegania obowiązków związanych z alokacją zdolności należy obciążać te
podmioty, które są za to nieprzestrzeganie odpowiedzialne. W sytuacji, gdy uczestnicy rynku nie wykorzystują zdol
ności, którą zobowiązali się wykorzystać, lub gdy w przypadku zdolności będącej przedmiotem przetargu typu ex
plicit, nie odsprzedają jej na rynku wtórnym ani nie zwracają w stosownym terminie, tracą oni prawo do takiej
zdolności i uiszczają opłatę odzwierciedlającą koszty. Wszelkie opłaty odzwierciedlające koszty nakładane z tytułu
niewykorzystania zdolności są uzasadnione i proporcjonalne. Podobnie jeśli OSP nie wypełnia swoich obowiązków,
odpowiedzialny jest za zrekompensowanie uczestnikowi rynku utratę prawa do zdolności. W takich przypadkach
nie uwzględnia się żadnych strat wtórnych. Kluczowe pojęcia i metody stosowane przy określaniu odpowiedzial
ności w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań są uprzednio określone w odniesieniu do konsekwencji finanso
wych oraz podlegają przeglądowi przeprowadzanemu przez odpowiedni krajowy organ regulacyjny lub odpowiednie
krajowe organy regulacyjne.

3.

Koordynacja

3.1.

OSP, którzy biorą udział w alokacji zdolności w ramach połączenia wzajemnego, koordynują i realizują taką aloka
cję przy użyciu wspólnych procedur alokacji. W przypadkach kiedy oczekuje się, że wymiana handlowa między dwo
ma krajami (OSP) może znacząco wpłynąć na warunki fizycznego przepływu w jakimkolwiek kraju trzecim (u
jakiegokolwiek innego OSP), metody zarządzania ograniczeniami są koordynowane w ramach wspólnej procedury
zarządzania ograniczeniami i przez wszystkich OSP, na których wpływa taka wymiana. Krajowe organy regulacyj
ne i OSP zapewniają, aby nie opracowywano jednostronnie żadnej procedury zarządzania ograniczeniami, która mia
łaby znaczący wpływ na fizyczne przepływy energii elektrycznej w innych sieciach.

3.2.

Do dnia 1 stycznia 2007 r. kraje należące do wymienionych niżej regionów rozpoczynają stosowanie między sobą
wspólnych skoordynowanych metod i procedur zarządzania ograniczeniami na rynku, przynajmniej raz do roku, co
miesiąc i z jednodniowym wyprzedzeniem:
a)

Europa Północna (tj. Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy i Polska);

b)

Europa Północno-Zachodnia (tj. Benelux, Niemcy i Francja);

c)

Włochy (tj. Włochy, Francja, Niemcy, Austria, Słowenia i Grecja);

d)

Europa Środkowo-Wschodnia (tj. Niemcy, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Austria i Słowenia);

e)

Europa Południowo-Zachodnia (tj. Hiszpania, Portugalia i Francja);

f)

Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Francja;

g)

Państwa Bałtyckie (tj. Estonia, Łotwa i Litwa).

W przypadku połączeń wzajemnych między krajami należącymi do więcej niż jednego regionu można stosować od
mienne metody zarządzania ograniczeniami w celu zapewnienia zgodności z metodami stosowanymi w innych re
gionach, do których należą te kraje. W takich przypadkach dany OSP proponuje metodę, która podlega przeglądowi
przeprowadzanemu przez odpowiednie organy regulacyjne.
3.3.

W regionach, o których mowa w ppkt 2.8, można alokować całą zdolność połączenia wzajemnego w drodze alo
kacji z jednodniowym wyprzedzeniem.

3.4.

We wszystkich siedmiu regionach określa się wzajemnie zgodne procedury zarządzania ograniczeniami z myślą
o stworzeniu prawdziwie zintegrowanego rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Podmioty działające na rynku
nie mogą być narażone na problem niezgodności systemów regionalnych.

3.5.

W celu wspierania uczciwej i skutecznej konkurencji oraz handlu transgranicznego, koordynacja między OSP nale
żącymi do regionów wymienionych w ppkt 3.2 obejmuje wszystkie etapy, poczynając od wyliczeń zdolności przez
optymalizację alokacji aż po bezpieczeństwo eksploatacji sieci, z wyraźnym podziałem odpowiedzialności. Koordy
nacja obejmuje w szczególności:
a)

stosowanie wspólnego modelu przesyłu skutecznego dla współzależnych fizycznych przepływów pętlo
wych i uwzględniającego różnice między przepływami fizycznymi i handlowymi;
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b)

alokację i przyznawanie zdolności skuteczne dla współzależnych fizycznych przepływów pętlowych;

c)

identyczne obowiązki posiadaczy zdolności w zakresie przekazywania informacji na temat zamierzonego spo
sobu jej wykorzystania, tj. nominacja zdolności (w przypadku przetargów typu explicit);

d)

identyczne okresy czasu i terminy zamknięcia;

e)

identyczną strukturę alokacji zdolności między różnymi okresami czasu (na przykład 1 dzień, 3 godziny, 1 ty
dzień itd.) oraz strukturę sprzedawanych bloków zdolności (ilość energii w MW, MWh itd.);

f)

jednolite ramy umów zawieranych z uczestnikami rynku;

g)

weryfikację przepływów służącą zapewnieniu zgodności z wymogami bezpieczeństwa sieci w związku z pla
nowaniem operacyjnym i działaniem w czasie rzeczywistym;

h)

księgowanie i rozliczanie działań z zakresu zarządzania ograniczeniami.

3.6.

Koordynacja obejmuje również wymianę informacji między operatorami działającymi między systemami przesyło
wymi. Charakter, terminy i częstotliwość wymiany informacji są zgodne z działaniami określonymi w ppkt 3.5 oraz
ze sposobem funkcjonowania rynków energii elektrycznej. Wymiana informacji w szczególności umożliwia OSP spo
rządzanie możliwie najlepszych prognoz ogólnej sytuacji w sieci służących ocenie przepływów w ich sieciach i do
stępnych zdolności połączeń wzajemnych. Każdy OSP, który zbiera informacje w imieniu innych OSP, przekazuje
zebrane dane OSP biorącemu udział tej procedurze.

4.

Harmonogram działania rynku

4.1.

Alokacja dostępnej zdolności odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed dokonaniem alokacji zaangażowa
ni OSP wspólnie publikują informacje na temat zdolności przeznaczonej do alokacji, w stosownych sytuacjach uwz
ględniając zdolność zwolnioną w ramach wszelkich stałych praw do przesyłu oraz, w stosownych przypadkach,
związaną z nią skompensowaną zdolność przyznaną, wraz z informacją na temat ewentualnych okresów, w których
zdolność będzie ograniczona lub nie będzie dostępna (np. z powodu prac konserwacyjnych).

4.2.

Przyznawanie praw do przesyłu odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem, przed przeprowadzanymi z jednod
niowym wyprzedzeniem sesjami wszystkich odpowiednich rynków zorganizowanych i przed opublikowaniem infor
macji na temat zdolności przeznaczonej do alokacji w ramach mechanizmu alokacji z jednodniowym wyprzedzeniem
lub alokacji śróddziennej, przy czym należy uwzględniać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa sieci. Przy
znane prawa do przesyłu w przeciwnym kierunku są skompensowane w celu zapewnienia wydajnego wykorzysta
nia połączenia wzajemnego.

4.3.

Kolejne śróddzienne alokacje dostępnej zdolności dla dnia „D” odbywają się w dniu „D-1” i w dniu „D”, po wydaniu
orientacyjnych lub faktycznych planów produkcji sporządzanych z jednodniowym wyprzedzeniem.

4.4.

Przygotowując eksploatację sieci z jednodniowym wyprzedzeniem, OSP wymieniają się z sąsiednimi OSP informa
cjami obejmującymi przewidywaną topologię sieci, dostępność jednostek generujących oraz przewidywany poziom
wytwarzania, a także przepływy obciążeń w celu zoptymalizowania wykorzystania całej sieci przy użyciu środków
operacyjnych zgodnie z zasadami bezpiecznej eksploatacji sieci.

5.

Przejrzystość

5.1.

OSP publikują wszystkie istotne dane dotyczące dostępności sieci, dostępu do sieci i wykorzystania sieci, w tym spra
wozdania na temat miejsc i przyczyn występowania ograniczeń, zastosowanych metod zarządzania ograniczenia
mi i przyszłych planów zarządzania.

5.2.

OSP publikują ogólne opisy metod zarządzania ograniczeniami stosowanych w różnych okolicznościach w celu
zmaksymalizowania zdolności dostępnej na rynku, a także ogólne systemy wyliczania zdolności połączenia wza
jemnego dla różnych okresów na podstawie elektrycznych i fizycznych warunków w sieci. Każdy taki system pod
lega przeglądowi przeprowadzanemu przez organy regulacyjne danych państw członkowskich.

5.3.

OSP sporządzają i w przejrzysty sposób udostępniają wszystkim potencjalnym użytkownikom sieci szczegółowe opi
sy stosowanych procedur zarządzania ograniczeniami i alokacji zdolności wraz z terminami i procedurami składa
nia wniosków o zdolność, opisem oferowanych produktów oraz informacją o prawach i obowiązkach OSP i stron
otrzymujących zdolność, w tym informacją o odpowiedzialności w przypadku niewypełnienia obowiązków.
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5.4.

Standardy bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji i planowania stanowią integralną część informacji publikowanych
przez OSP w postaci otwartego i dostępnego publicznie dokumentu. Dokument taki również podlega przeglądowi
przeprowadzanemu przez krajowe organy regulacyjne.

5.5.

OSP publikują wszelkie istotne dane dotyczące handlu transgranicznego na podstawie najlepszych możliwych pro
gnoz. W celu umożliwienia wypełnienia tego obowiązku przez OSP, uczestnicy rynku, których to dotyczy, przeka
zują im stosowne dane. Sposób publikowania tych informacji podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez organy
regulacyjne. OSP publikują co najmniej:
a)

corocznie: informacje na temat długoterminowego rozwoju infrastruktury przesyłowej i jego wpływu na trans
graniczną zdolność przesyłową;

b)

co miesiąc: prognozy na następny miesiąc i następny rok dotyczące dostępnej na rynku zdolności przesyłowej,
uwzględniające wszystkie istotne informacje dostępne OSP w czasie obliczania prognoz (na przykład: wpływ
sezonu letniego i zimowego na zdolność linii, konserwację sieci, dostępność jednostek produkcyjnych itd.);

c)

co tydzień: sporządzane z tygodniowym wyprzedzeniem prognozy zdolności przesyłowej dostępnej na rynku,
uwzględniające wszystkie istotne informacje dostępne OSP w czasie obliczania prognoz, takie jak prognozy po
gody, planowane prace konserwacyjne w sieci, dostępność jednostek produkcyjnych itd.;

d)

codziennie: informacje na temat zdolności przesyłowej dostępnej na rynku dotyczące następnego dnia i danego
dnia dla każdej jednostki czasu obowiązującej na rynku, z uwzględnieniem całej skompensowanej nominacji
na następny dzień, planów wytwarzania na następny dzień, prognoz zapotrzebowania i planowanych prac
konserwacyjnych w sieci;

e)

informacje o łącznej wielkości już alokowanej zdolności dla poszczególnych jednostek czasu obowiązujących
na rynku oraz wszystkie istotne warunki, na jakich zdolność ta może zostać wykorzystana (np. cena rozlicze
niowa w ramach przetargu, obowiązki dotyczące sposobu wykorzystania zdolności itd.), tak aby zidentyfiko
wać wszelką pozostałą zdolność;

f)

informacje na temat alokowanej zdolności w najkrótszym możliwym czasie po każdej alokacji, oraz orienta
cyjne informacje na temat zapłaconych cen;

g)

informacje o łącznej wykorzystanej zdolności j dla poszczególnych jednostek czasu obowiązujących na rynku,
natychmiast po przyznaniu zdolności;

h)

w czasie możliwie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego: łączne zrealizowane przepływy handlowe i fi
zyczne dla poszczególnych jednostek czasu obowiązujących na rynku, wraz z opisem skutków wszelkich dzia
łań naprawczych podjętych przez OSP (takich jak ograniczenia) w celu rozwiązania problemów dotyczących
sieci lub systemu;

i)

informacje ex ante na temat planowanych przerw w dostawie prądu oraz informacje ex post za poprzedni dzień
dotyczące planowanych i nieplanowanych przerw w dostawie prądu z jednostek produkcyjnych o mocy więk
szej niż 100 MW.

5.6.

Wszelkie istotne informacje są dostępne dla rynku w odpowiednim czasie, tak by możliwe było negocjowanie wszyst
kich transakcji (np.: negocjowanie rocznych umów na dostawy dla odbiorców przemysłowych lub wysyłanie ofert
na rynkach zorganizowanych).

5.7.

OSP publikuje istotne informacje na temat przewidywanego popytu i produkcji zgodnie z ramami czasowymi, o któ
rych mowa w ppkt 5.5 i 5.6. OSP publikuje również istotne informacje niezbędne dla transgranicznego rynku
bilansowego.

5.8.

W przypadku gdy publikowane są prognozy, również w okresie następującym po tym, którego dotyczyła prognoza
lub nie później niż następnego dnia („D + 1”), publikuje się ex post zrealizowane wartości dotyczące prognozowa
nych informacji.

5.9.

Wszelkie informacje publikowane przez OSP są publikowane w łatwo dostępnej postaci i udostępniane bez ograni
czeń. Wszystkie dane są również dostępne za pośrednictwem odpowiednich standardowych środków wymiany infor
macji, które powinny zostać określone w bliskiej współpracy z uczestnikami rynku. Dane takie zawierają informacje
z przeszłych okresów obejmujące przynajmniej ostatnie dwa lata, tak by dostęp do nich mieli również nowi uczest
nicy rynku.

5.10. OSP regularnie wymieniają się zestawem odpowiednio dokładnych danych na temat sieci i przepływu obciążenia,
które umożliwią każdemu operatorowi wyliczanie przepływu obciążenia w jego rejonie. Na wniosek, ten sam ze
staw danych należy udostępniać organom regulacyjnym i Komisji. Organy regulacyjne i Komisja zapewniają, aby za
równo one, jak i wszyscy konsultanci przeprowadzający dla nich prace analityczne na podstawie takich danych
zapewniali ich poufność.
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6.

Wykorzystywanie dochodu z ograniczeń

6.1.

Procedury zarządzania ograniczeniami dotyczące określonego przedziału czasowego mogą generować przychody tyl
ko w przypadku wystąpienia ograniczeń w tym właśnie przedziale czasowym, poza przypadkami nowych połączeń
wzajemnych korzystających ze zwolnienia na mocy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 lub art. 17 niniejsze
go rozporządzenia. Procedura podziału tych przychodów podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez organy re
gulacyjne, przy czym nie może ona zakłócać procesu alokacji na korzyść jakiejkolwiek strony, występującej
z wnioskiem o zdolność lub o energię, ani zniechęcać do zmniejszania ograniczeń.

6.2.

Krajowe organy regulacyjne zachowują przejrzystość w zakresie wykorzystywania przychodów z alokacji zdolności
połączeń wzajemnych.

6.3.

Dochód z ograniczeń jest dzielony między zaangażowanych OSP zgodnie z kryteriami ustalonymi między tymi
OSP i poddanymi przeglądowi przez właściwe organy regulacyjne.

6.4.

OSP z wyprzedzeniem ustalają sposób wykorzystania wszelkich dochodów z ograniczeń, jakie mogą uzyskać, a na
stępnie przedstawiać sprawozdania z faktycznego wykorzystania takich dochodów. Organy regulacyjne weryfikują,
czy sposób wykorzystania takiego dochodu jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem i z tymi wytycznymi, i czy
łączna kwota dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach alokacji zdolności połączenia wzajemnego została prze
znaczona na jeden lub więcej spośród trzech celów określonych w art. 16 ust. 6 niniejszego rozporządzenia.

6.5.

Każdego roku, do dnia 31 lipca, organy regulacyjne opublikują sprawozdanie zawierające kwotę przychodów uzys
kanych w okresie dwunastu miesięcy kończącym się 30 czerwca tego roku i przedstawiające sposób wykorzystania
tego dochodu, wraz z weryfikacją, czy dochód ten został wykorzystany zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i wy
tycznymi i czy łączna kwota dochodu z ograniczeń została przeznaczona na jeden lub więcej spośród trzech zale
canych celów.

6.6.

Preferuje się, by dochód z ograniczeń wykorzystywany na inwestycje służące zachowaniu lub zwiększeniu zdolności
połączeń wzajemnych był przeznaczany na uprzednio wskazane szczegółowe projekty, które przyczyniają się do
zmniejszenia istniejących ograniczeń i mogą zostać wdrożone w rozsądnym czasie, zwłaszcza biorąc pod uwagę pro
ces uzyskiwania zezwoleń.
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) Nr 715/2009
z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1775/2005
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

Drugi zbiór wspólnych zasad zatytułowany „Drugie wy
tyczne dotyczące dobrych praktyk” został przyjęty na spo
tkaniu forum madryckiego, które odbyło się
w dniach 24–25 września 2003 r. i celem niniejszego roz
porządzenia jest ustanowienie, na podstawie tych wytycz
nych, podstawowych zasad i przepisów dotyczących
dostępu do sieci, usług związanych z dostępem stron trze
cich, zarządzania ograniczeniami, przejrzystości, bilanso
wania i handlu prawami dostępu do zdolności.

(5)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE
z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku
wewnętrznego gazu ziemnego (6) przewiduje możliwość
istnienia operatora połączonych systemów przesyłu i dys
trybucji. Dlatego też zasady określone w niniejszym rozpo
rządzeniu nie wymagają wprowadzania zmian
w organizacji krajowych systemów przesyłu i dystrybucji,
jeśli jest ona zgodna z odpowiednimi przepisami tej
dyrektywy.

(6)

Zakres niniejszego rozporządzenia obejmuje gazociągi
wysokociśnieniowe podłączające lokalnych dystrybutorów
do sieci gazowych, które nie są przede wszystkim wyko
rzystywane do celów dystrybucji lokalnej.

(7)

Należy określić kryteria, według których ustalane są taryfy
za dostęp do sieci w celu zapewnienia, aby kryteria te były
w pełni zgodne z zasadą niedyskryminacji oraz potrzeba
mi dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego oraz aby
w pełni uwzględniały one potrzebę zachowania integral
ności systemu i odzwierciedlały rzeczywiście poniesione
koszty w zakresie, w jakim koszty te odpowiadają kosz
tom, jakie ponosi porównywalny pod względem skutecz
ności i struktury operator sieci oraz aby były przejrzyste,
zapewniając jednocześnie odpowiedni zwrot nakładów in
westycyjnych oraz, w stosownych przypadkach, uwzględ
niając analizę porównawczą taryf przeprowadzoną przez
organy regulacyjne.

(8)

Przy kalkulacji taryf za dostęp do sieci, ważne jest uwzględ
nienie rzeczywiście poniesionych kosztów w zakresie,
w jakim koszty te odpowiadają kosztom, jakie ponosi
porównywalny pod względem skuteczności i struktury
operator sieci oraz są przejrzyste, jak również potrzebę
zapewnienia odpowiedniego zwrotu nakładów inwestycyj
nych oraz zachęt do budowania nowej infrastruktury,
w tym również szczególnego traktowania regulacyjne
go
nowych
inwestycji,
jak
przewidziano
w dyrektywie 2009/73/WE. W związku z tym, a w szcze
gólności jeżeli istnieje skuteczna konkurencja między ga
zociągami, właściwe będzie rozważenie przeprowadzenia
analizy porównawczej taryf przez organy regulacyjne.

(9)

Korzystanie z mechanizmów rynkowych, takich jak au
kcje, w celu określenia taryf, musi być zgodne z przepisa
mi zawartymi w dyrektywie 2009/73/WE.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając
opinię
Ekonomiczno-Społecznego (1),

Europejskiego

Komitetu

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów (2),
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rynek wewnętrzny gazu ziemnego, który jest stopniowo
realizowany od 1999 roku, ma na celu zapewnienie praw
dziwej możliwości wyboru wszystkim konsumentom we
Wspólnocie, bez względu na to czy są to obywatele, czy
przedsiębiorstwa, stworzenie nowych możliwości gospo
darczych oraz zwiększenie poziomu handlu transgranicz
nego, aby osiągnąć w ten sposób zwiększenie wydajności,
konkurencyjne ceny i wyższe standardy usług oraz przy
czynić się do bezpieczeństwa dostaw i stabilności.

(2)

Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad
rynku wewnętrznego gazu ziemnego (4) oraz rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu
do sieci przesyłowych gazu ziemnego (5) wniosły znaczący wkład w tworzenie takiego rynku wewnętrznego gazu
ziemnego.

(3)

Doświadczenie
zdobyte
podczas
wprowadzania
w życie i monitorowania pierwszego zestawu „Wytycz
nych dotyczących dobrych praktyk”, przyjętych przez Eu
ropejskie Forum Regulacji Gazu („forum madryckie”)
w 2002 r. pokazuje, że w celu zapewnienia pełnego wpro
wadzenia w życie zasad ustanowionych w tych wytycz
nych we wszystkich państwach członkowskich oraz w celu
zapewnienia minimalnej gwarancji równego dostępu do
rynku, należy przewidzieć, że staną się one prawnie
egzekwowalne.

(1) Dz.U. C 211 z 19.8.2008, s. 23.
(2) Dz.U. C 172 z 5.7.2008, s. 55.
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. (dotychczas
nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko
Rady z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. C 75 E z 31.3.2009, s. 38) oraz
stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (do
tychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady
z dnia 25 czerwca 2009 r.
(4) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 57.
(5) Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 1.

(6) Zob. s. 94 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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(10)

W celu zapewnienia, aby usługi związane z dostępem stron
trzecich były wystarczająco kompatybilne, jak również
w celu czerpania korzyści wynikających z dobrze funkcjo
nującego rynku wewnętrznego gazu ziemnego, konieczne
jest zapewnienie w całej Wspólnocie wspólnego minimal
nego standardu usług związanych z dostępem stron
trzecich.

(11)

Istnieją obecnie we Wspólnocie przeszkody w sprzedaży
gazu na równych warunkach, bez dyskryminacji lub nie
korzystnych warunków. W szczególności nie we wszyst
kich
państwach
członkowskich
istnieje
już
niedyskryminacyjny dostęp do sieci lub równie skuteczny
nadzór regulacyjny i nadal występują rynki odizolowane.

(12)

W celu dokończenia budowy rynku wewnętrznego gazu
ziemnego, konieczne jest osiągnięcie wystarczającego po
ziomu zdolności w zakresie transgranicznych połączeń
wzajemnych oraz wspieranie integracji rynku.

(13)

W komunikacie Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. zaty
tułowanym „Polityka energetyczna dla Europy”, zwrócono
uwagę na znaczenie dokończenia budowy rynku we
wnętrznego gazu ziemnego oraz stworzenia równych wa
runków działania dla wszystkich przedsiębiorstw
gazowych we Wspólnocie. Komunikaty Komisji z dnia
10 stycznia 2007 r. zatytułowane „Perspektywy rynku we
wnętrznego gazu i energii elektrycznej” oraz „Dochodze
nie w ramach art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1/2003
w odniesieniu do europejskich sektorów gazu i energii
elektrycznej (raport końcowy)” wykazały, że obecne zasa
dy i środki nie zapewniają niezbędnych ram ani utworze
nia potencjału połączeń wzajemnych dla osiągnięcia celu,
jakim jest właściwie funkcjonujący, skuteczny i otwarty ry
nek wewnętrzny.

(14)

Oprócz pełnego wdrożenia istniejących ram regulacyj
nych, ramy regulacyjne rynku wewnętrznego gazu ziem
nego określone w rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005
powinny zostać dostosowane zgodnie z tymi
komunikatami.

(15)

W szczególności niezbędna jest wzmocniona współpra
ca i koordynacja między operatorami systemów przesyło
wych w celu opracowania kodeksów sieci dla
udostępnienia skutecznego i przejrzystego transgraniczne
go dostępu do sieci przesyłowych i zarządzania nim, jak
również w celu zapewnienia skoordynowanego i dosta
tecznie wybiegającego w przyszłość planowania i odpo
wiedniego rozwoju technicznego systemu przesyłowego
we Wspólnocie, łącznie z utworzeniem zdolności połą
czeń wzajemnych, z odpowiednim uwzględnieniem środo
wiska. Kodeksy sieci powinny być zgodne z wytycznymi
ramowymi, które z natury są niewiążące („wytyczne ramo
we”) i które opracowywane są przez Agencję ds. Współ
pracy Organów Regulacji Energetyki ustanowioną na
mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra
dy (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawia
jące Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji
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Energetyki (1) („Agencja”). Agencja powinna uczestniczyć
w opartym o fakty przeglądzie projektów kodeksów sieci,
w tym również w zakresie ich zgodności z wytycznymi ra
mowymi oraz powinna mieć możliwość zalecania ich
przyjęcia przez Komisję. Agencja powinna dokonywać
oceny proponowanych zmian kodeksów sieci oraz powin
na mieć możliwość zalecania ich przyjęcia przez Komisję.
Operatorzy systemów przesyłowych powinni eksploato
wać swoje sieci zgodnie z tymi kodeksami sieci.

(16)

W celu zapewnienia optymalnego zarządzania siecią prze
syłu gazu we Wspólnocie, należy ustanowić europejską
sieć operatorów systemów przesyłowych gazu („ENTSO
gazu”). Zadania ENTSO gazu powinny być wykonywane
zgodnie ze wspólnotowymi zasadami konkurencji, które
w dalszym ciągu mają zastosowanie do decyzji ENTSO
gazu. Zadania ENTSO gazu powinny zostać właściwie
określone, a metody pracy powinny zapewniać skutecz
ność, przejrzystość oraz reprezentatywność ENTSO gazu.
Kodeksy sieci przygotowane przez ENTSO gazu nie mają
na celu zastąpienie niezbędnych krajowych kodeksów sie
ci dotyczących kwestii innych niż transgraniczne. Biorąc
pod uwagę, że bardziej skuteczny postęp można osiągnąć
poprzez podejście na poziomie regionalnym, operatorzy
systemów przesyłowych powinni ustanowić struktury re
gionalne w ramach ogólnej struktury współpracy, przy jed
noczesnym zapewnieniu, aby wyniki na poziomie
regionalnym były zgodne z kodeksami sieci i z niewiążą
cymi dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci na poziomie
wspólnotowym. Współpraca w ramach takich struktur re
gionalnych opiera się na założeniu skutecznego rozdziału
działalności sieciowej od działalności w zakresie produk
cji i dostaw. W braku takiego rozdziału, współpraca regio
nalna między operatorami systemów przesyłowych
stwarza ryzyko zachowania antykonkurencyjnego. Pań
stwa członkowskie powinny promować współpracę oraz
monitorować efektywność eksploatacji sieci na poziomie
regionalnym. Współpraca na poziomie regionalnym po
winna być zgodna z dążeniem do utworzenia konkuren
cyjnego i sprawnego rynku wewnętrznego gazu.

(17)

Wszyscy uczestnicy rynku są zainteresowani spodziewa
nymi pracami ENTSO gazu. Z tego względu skuteczny
proces konsultacji ma kluczowe znaczenie, zaś istotną rolę
powinny odegrać istniejące struktury, które zostały usta
nowione w celu ułatwienia i usprawnienia procesu konsul
tacji, takie jak Europejskie Stowarzyszenie na rzecz
Płynności Wymiany Energii, krajowe organy regulacji ener
getyki lub Agencja.

(18)

W celu zapewnienia większej przejrzystości w zakresie
rozwoju sieci przesyłu gazu we Wspólnocie, ENTSO gazu
sporządza, publikuje i regularnie aktualizuje dziesięciolet
ni niewiążący plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym
(„plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym”). Do tego
planu rozwoju sieci należy włączyć wykonalne sieci prze
syłu gazu oraz niezbędne wzajemne połączenia regional
ne, o istotnym znaczeniu z punktu widzenia handlu lub
bezpieczeństwa dostaw.

(1) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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Aby doprowadzić do wzmocnienia konkurencji poprzez
płynne rynki hurtowe gazu ważne jest, aby handel gazem
mógł przebiegać niezależnie od jego umiejscowienia w sys
temie. Cel ten może zostać osiągnięty jedynie w drodze za
pewnienia użytkownikom sieci swobody niezależnego
rezerwowania zdolności na wejściu i wyjściu z systemu,
w następstwie czego przesył gazu następuje w ramach
stref, a nie ścieżek kontraktowych. Priorytetowe
traktowanie systemów wejścia-wyjścia w celu wspierania
konkurencji zostało już wyrażone przez większość
zainteresowanych stron na VI forum madryckim
w dniach 30–31 października 2002 r. Taryfy nie powinny
być uzależnione od trasy transportu. Z tego względu tary
fa określona dla jednego punktu wejścia lub większej ich
liczby nie powinna być związana z taryfą określoną dla
jednego punktu wyjścia lub większej ich liczby i odwrotnie.

(20)

Odniesienia do zharmonizowanych umów przesyłowych
w kontekście niedyskryminacyjnego dostępu do sieci ope
ratorów systemu przesyłowego nie oznaczają, że warunki
umów przesyłowych danego operatora systemu w pań
stwie członkowskim muszą być takie same, jak warunki
umów innego operatora systemu przesyłowego w tym lub
w innym państwie członkowskim, chyba że zostaną usta
lone minimalne wymogi, jakie muszą spełniać wszystkie
umowy przesyłowe.

(21)

W sieciach gazowych mają miejsce istotne ograniczenia
kontraktowe. Dlatego zasady zarządzania ograniczenia
mi i alokacji zdolności w przypadku nowych lub nowo
negocjowanych umów opierają się na zwolnieniu niewy
korzystanej zdolności poprzez umożliwienie użytkowni
kom sieci podnajmu lub odsprzedaży zakontraktowanej
zdolności i na obowiązku oferowania na rynku przez ope
ratorów sieci przesyłowych niewykorzystanej zdolności
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i na zasa
dach przerywanych. Z uwagi na znaczny udział istnieją
cych umów i potrzebę stworzenia prawdziwie równych
warunków działania dla użytkowników nowej i istniejącej
zdolności, zasady te muszą być stosowane do całej zakon
traktowanej zdolności, łącznie z istniejącymi umowami.

(22)

Mimo iż obecnie we Wspólnocie fizyczne ograniczenia
w sieci rzadko są problemem, w przyszłości mogą się nim
stać. Dlatego też ważne jest ustanowienie podstawowych
zasad dotyczących alokacji ograniczonej zdolności w ta
kich okolicznościach.

(23)

Monitorowanie rynku dokonywane w ciągu ostatnich lat
przez krajowe organy regulacyjne oraz przez Komisję wy
kazało, że obecne wymogi przejrzystości oraz zasady okre
ślające dostęp do infrastruktury nie są wystarczające do
zapewnienia prawdziwego, sprawnie funkcjonującego,
otwartego i skutecznego rynku wewnętrznego gazu.

(24)

Niezbędny jest równy dostęp do informacji dotyczących
materialnego stanu i skuteczności systemu, aby umożliwić
wszystkim uczestnikom rynku ocenę ogólnej sytuacji w za
kresie popytu i podaży oraz zidentyfikowanie przyczyn
wahań cen hurtowych. Obejmuje to dokładniejsze
informacje dotyczące podaży i popytu, zdolności sieci,
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przepływów oraz utrzymywania, bilansowania oraz do
stępności i wykorzystania instalacji magazynowych. Zna
czenie tych informacji dla funkcjonowania rynku wymaga
złagodzenia istniejących ograniczeń publikacji wynikają
cych z obowiązku zachowania poufności.
(25)

Wymogi dotyczące poufności w odniesieniu do informa
cji handlowych podlegających szczególnej ochronie są jed
nak szczególnie istotne w przypadku danych handlowych
o charakterze strategicznym dla przedsiębiorstwa, w przy
padku gdy istnieje tylko jeden użytkownik instalacji maga
zynowej, lub w przypadku gdy dane dotyczą punktów
wyjścia w ramach systemu lub podsystemu, które nie są
połączone z innym systemem przesyłu lub dystrybucji,
lecz z jednym przemysłowym odbiorcą końcowym, gdy
publikacja takich danych wyjawiłaby informacje poufne
dotyczące procesu produkcji tego odbiorcy.

(26)

W celu zwiększenia zaufania do rynku, jego uczestnicy
muszą mieć pewność, że ci, którzy dopuszczają się postę
powania noszącego znamiona nadużycia, mogą podlegać
skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom.
Właściwe organy powinny mieć możliwość skutecznego
prowadzenia dochodzeń w przypadku zarzutów nadużyć
rynkowych. W tym celu właściwe organy muszą mieć do
stęp do danych zawierających informacje dotyczące decyz
ji operacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa
dostarczające gaz. Na rynku gazu wszystkie te decyzje są
przekazywane operatorom systemów w postaci rezerwa
cji zdolności, nominacji oraz zrealizowanych przepływów.
Operatorzy systemów powinni przechowywać te informa
cje tak, aby były łatwo dostępne dla właściwych organów
przez określony okres czasu. Właściwe organy powinny
ponadto regularnie monitorować przestrzeganie tych za
sad przez operatorów systemu przesyłowego.

(27)

W niektórych państwach członkowskich dostęp do insta
lacji magazynowych gazu i instalacji skroplonego gazu
ziemnego („LNG”) jest niewystarczający, w związku z czym
niezbędna jest poprawa wdrażania istniejących zasad.
W następstwie obserwacji rynku przeprowadzonej przez
Europejski Organ Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu
stwierdzono, że dobrowolne wytyczne dotyczące dobrych
praktyk w zakresie dostępu stron trzecich dla operatorów
systemu magazynowego, ustalone wspólnie przez wszyst
kie zainteresowane strony sektora podczas forum madryc
kiego, są niewystarczająco stosowane i w związku z tym
należy im nadać moc wiążącą.

(28)

Niedyskryminacyjne i przejrzyste systemy bilansowania
gazu, stosowane przez operatorów systemów przesyło
wych, stanowią ważne mechanizmy, szczególnie dla no
wych podmiotów wchodzących na rynek, którzy mogą
napotykać na więcej trudności w bilansowaniu swojego
portfela całkowitej sprzedaży niż spółki już prowadzące
działalność na danym rynku. Dlatego też niezbędne jest
ustanowienie zasad mających na celu zapewnienie, aby
operatorzy systemów przesyłowych posługiwali się takimi
mechanizmami w sposób zgodny z równymi, przejrzysty
mi i gwarantującymi skuteczny dostęp do sieci warunkami.

(29)

Handel prawami dostępu do zdolności na rynku pierwot
nym stanowi ważny element rozwoju konkurencyjnego
rynku i tworzenia jego płynności. Dlatego też niniejsze
rozporządzenie ustanawia podstawowe zasady dotyczące
takiego handlu.
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(30)

Krajowe organy regulacyjne powinny zapewniać przestrze
ganie zasad zawartych w niniejszym rozporządzeniu
oraz wytycznych przyjętych w oparciu o nie.

(31)

W wytycznych załączonych do niniejszego rozporządze
nia określone są, na podstawie „Drugich wytycznych do
tyczących dobrych praktyk”, szczegółowe zasady
dotyczące ich wprowadzania w życie. W stosownych przy
padkach zasady te będą z czasem ulegały zmianie, uwz
ględniając różnice między krajowymi systemami
gazowymi.

(32)

(33)

Proponując zmiany do wytycznych załączonych do niniej
szego rozporządzenia, Komisja powinna zapewnić prze
prowadzenie wcześniejszych konsultacji ze wszystkimi
właściwymi stronami, których te wytyczne dotyczą,
reprezentowanymi przez organizacje branżowe oraz
z państwami członkowskimi uczestniczącymi w forum
madryckim.
Państwa członkowskie oraz właściwe organy krajowe po
winny zostać zobowiązane do dostarczania Komisji sto
sownych informacji. Takie informacje powinny być
traktowane przez Komisję jako poufne.

(34)

Niniejsze rozporządzenie i wytyczne przyjęte zgodnie
z tym rozporządzeniem pozostają bez uszczerbku dla sto
sowania wspólnotowych zasad konkurencji.

(35)

Środki niezbędne dla wykonania niniejszego rozporządze
nia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawia
jącą procedury wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (1).

(36)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do
ustanawiania lub przyjmowania wytycznych niezbędnych
do zapewnienia minimalnego stopnia harmonizacji wyma
ganego dla osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia.
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmia
nę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządze
nia poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami
innymi niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzia
ną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(37)

(38)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie
ustanowienie sprawiedliwych zasad dotyczących warun
ków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, insta
lacji magazynowych i instalacji LNG nie może być
osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa człon
kowskie, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na
poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Trak
tatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym
artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to,
co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.
Z uwagi na zakres zmian wprowadzonych w rozporządze
niu (WE) nr 1775/2005 pożądane jest, ze względów przej
rzystości i racjonalizacji, aby przepisy te zostały
ujednolicone i ujęte w jednym tekście w nowym
rozporządzeniu,

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot i zakres stosowania
Niniejsze rozporządzenie ma na celu:
a)

ustanowienie niedyskryminacyjnych zasad określających wa
runki dostępu do systemów przesyłowych gazu ziemnego
z uwzględnieniem specyfiki rynków krajowych i regional
nych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku
wewnętrznego gazu;

b)

ustanowienie niedyskryminacyjnych zasad określających
warunki dostępu do instalacji LNG oraz instalacji magazyno
wych z uwzględnieniem specyfiki rynków krajowych i regio
nalnych; oraz

c)

ułatwienie powstania właściwie funkcjonującego i przejrzy
stego rynku hurtowego charakteryzującego się wysokim po
ziomem bezpieczeństwa dostaw gazu i zapewnienie
mechanizmów na rzecz harmonizacji zasad dostępu do sieci
dotyczących transgranicznej wymiany gazu.

Cele, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują ustana
wianie zharmonizowanych zasad dotyczących taryf, lub metod
ich kalkulacji, za dostęp do sieci — ale nie do instalacji magazy
nowych, ustanowienie usług związanych z dostępem stron trze
cich i zharmonizowanych zasad alokacji zdolności i zarządzania
ograniczeniami, określenie wymogów w zakresie przejrzystości,
zasad bilansowania oraz opłat za niezbilansowanie, a także uła
twianie handlu zdolnościami.
Niniejsze rozporządzenie, z wyjątkiem art. 19 ust. 4, stosuje się
jedynie do instalacji magazynowych objętych art. 33 ust. 3 lub 4
dyrektywy 2009/73/WE.
Państwa członkowskie mogą ustanowić jednostkę lub podmiot,
zgodnie z dyrektywą 2009/73/WE, do celów wypełnienia jednej
lub większej liczby funkcji przypisanych zwykle operatorowi sys
temu przesyłowego, podlegający wymogom niniejszego rozpo
rządzenia. Taka jednostka lub podmiot podlega procedurze
certyfikacji zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia oraz mia
nowaniu zgodnie z art. 10 dyrektywy 2009/73/WE.

Artykuł 2
Definicje
1. Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następu
jące definicje:
1) „przesył” oznacza transport gazu ziemnego siecią składającą
się głównie z gazociągów wysokociśnieniowych, inną niż
sieć gazociągów kopalnianych i inną niż część wysokociśnie
niowych gazociągów używanych głównie w ramach dystry
bucji lokalnej gazu ziemnego, w celu dostarczenia go
odbiorcom, z wyłączeniem dostaw;
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2) „umowa przesyłowa” oznacza umowę, którą operator syste
mu przesyłowego zawarł z użytkownikiem sieci w celu
świadczenia usługi przesyłu;
3) „zdolność” oznacza maksymalny przepływ — wyrażony
w normalnych metrach sześciennych na jednostkę czasu lub
w jednostkach energii na jednostkę czasu — do którego użyt
kownik sieci jest uprawniony zgodnie z postanowieniami
umowy przesyłowej;
4) „niewykorzystana zdolność” oznacza zdolność ciągłą, jaką
użytkownik sieci nabył zgodnie z umową przesyłową, ale na
którą nie złożył nominacji w terminie określonym
w umowie;
5) „zarządzanie ograniczeniami” oznacza portfelowe zarządza
nie zdolnościami operatora systemu przesyłowego w celu
optymalnego i maksymalnego wykorzystania zdolności tech
nicznej oraz wykrycie we właściwym czasie przyszłych ogra
niczeń oraz wąskich gardeł;
6) „rynek wtórny” oznacza rynek zdolności, którymi handluje
się w inny sposób niż na rynku pierwotnym;
7) „nominacja” oznacza wcześniejsze powiadomienie operato
ra systemu przesyłowego przez użytkownika sieci o faktycz
nej ilości gazu, którą użytkownik sieci chciałby zatłoczyć do
systemu lub z niego odebrać;
8) „renominacja” oznacza powiadomienie operatora o skorygo
wanej nominacji;
9) „integralność systemu” w odniesieniu do sieci przesyłowej,
włączając w to niezbędne instalacje przesyłowe, oznacza każ
dą sytuację, w której ciśnienie i jakość gazu ziemnego pozo
staje wewnątrz przedziału, którego dolną i górną granicę
określa operator systemu przesyłowego, tak, że przesył gazu
ziemnego jest zapewniony z technicznego punktu widzenia;
10) „okres bilansowania” oznacza okres, w którym odbiór pew
nej ilości gazu ziemnego z systemu, wyrażonej w jednost
kach energii, musi być wyrównany przez każdego
użytkownika sieci poprzez zatłoczenie tej samej ilości gazu
do sieci przesyłowej zgodnie z umową przesyłową lub ko
deksem sieci;
11) „użytkownik sieci” oznacza odbiorcę lub potencjalnego od
biorcę usług świadczonych przez operatora systemu przesy
łowego, jak również samych operatorów systemu
przesyłowego w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
wypełniania ich funkcji związanych z przesyłem;
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15) „usługi krótkoterminowe” oznaczają usługi, które operator
systemu przesyłowego oferuje na okres krótszy niż rok;
16) „zdolność ciągła” oznacza zdolność przesyłową gazu zagwa
rantowaną w umowie przez operatora systemu przesyłowe
go jako zdolność nieprzerywana;
17) „usługi ciągłe” oznaczają usługi oferowane przez operatora
systemu przesyłowego w odniesieniu do zdolności ciągłej;
18) „zdolność techniczna” oznacza maksymalną zdolność ciągłą,
jaką operator systemu przesyłowego może zaoferować użyt
kownikom sieci, biorąc pod uwagę integralność syste
mu i wymagania eksploatacyjne sieci przesyłowej;
19) „zakontraktowana zdolność” oznacza zdolność, jaką opera
tor systemu przesyłowego przydzielił użytkownikowi sieci
na podstawie umowy przesyłowej;
20) „dostępna zdolność” oznacza część zdolności technicznej,
która nie została przydzielona i w danym momencie jest na
dal dostępna w ramach systemu;
21) „ograniczenia kontraktowe” oznaczają sytuację, w której po
ziom zapotrzebowania na zdolność ciągłą przekracza zdol
ność techniczną;
22) „rynek pierwotny” oznacza rynek, na którym zdolność sprze
dawana jest bezpośrednio przez operatora systemu
przesyłowego;
23) „ograniczenia fizyczne” oznaczają sytuację, w której poziom
zapotrzebowania na faktyczne dostawy przekracza zdolność
techniczną w określonym momencie.
24) „zdolność instalacji LNG” oznacza zdolność terminalu LNG
do skraplania gazu ziemnego lub do importu, wyładunku,
wykonywania usług pomocniczych, tymczasowego magazy
nowania i regazyfikacji LNG;
25) „pojemność” oznacza objętość gazu, do której magazynowa
nia jest uprawniony użytkownik instalacji magazynowej;
26) „zdolność wytłaczania” oznacza wydajność, z jaką użytkow
nik instalacji magazynowej ma prawo pobierać gaz z insta
lacji magazynowej;
27) „zdolność zatłaczania” oznacza wydajność, z jaką użytkow
nik instalacji magazynowej ma prawo zatłaczać gaz do insta
lacji magazynowej;

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

28) „zdolność magazynowania” oznacza każde połączenie po
jemności, zdolności zatłaczania i zdolności wytłaczania.

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

2. Bez uszczerbku dla definicji zawartych w ust. 1 niniejszego
artykułu, stosuje się również definicje zawarte w art. 2
dyrektywy 2009/73/WE, istotne dla stosowania niniejszego roz
porządzenia, z wyjątkiem definicji przesyłu w pkt 3 tego artykułu.

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

Odnoszące się do przesyłu definicje zawarte w ust. 1 pkt 3–23 ni
niejszego artykułu stosują się w drodze analogii do instalacji
magazynowych i instalacji LNG.
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Artykuł 3

Artykuł 5

Certyfikacja operatorów systemu przesyłowego

Ustanowienie ENTSO gazu

1.
Komisja bada wszelkie zgłoszenia decyzji w sprawie certy
fikacji operatora systemu przesyłowego zgodnie z art. 10 ust. 6
dyrektywy 2009/73/WE, niezwłocznie po ich otrzymaniu. W ter
minie dwóch miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia Komisja
przekazuje właściwemu krajowemu organowi regulacyjnemu
swoją opinię dotyczącą zgodności z art. 10 ust. 2 lub art. 11, oraz
art. 9 dyrektywy 2009/73/WE.

1. Do dnia 3 marca 2011 r. operatorzy systemów przesyło
wych gazu przedkładają Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz
członków oraz projekt regulaminu wewnętrznego — w tym rów
nież regulaminu procedur konsultacji z innymi zainteresowany
mi stronami — dla ENTSO gazu, która ma zostać ustanowiona.

Podczas przygotowywania opinii, o której mowa w pierwszym
akapicie, Komisja może zwrócić się do Agencji o wydanie opinii
w sprawie decyzji krajowego organu regulacyjnego. W takim
przypadku termin dwóch miesięcy, o którym mowa w tym aka
picie zostaje przedłużony o kolejne dwa miesiące.

2. Po przeprowadzeniu formalnych konsultacji z podmiotami
reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony, w szczegól
ności użytkowników systemu, w tym również odbiorców, Agen
cja przedstawia Komisji opinię o projekcie statutu, wykazie
członków i projekcie regulaminu w dwóch miesięcy od ich
otrzymania.

Jeżeli Komisja nie wyda opinii w terminie, o którym mowa
w pierwszym i drugim akapicie, uznaje się, że Komisja nie wnosi
sprzeciwu wobec decyzji organu regulacyjnego.

3. Komisja wydaje opinię w sprawie projektu statutu, wykazu
członków i projektu regulaminu wewnętrznego, uwzględniając
opinię Agencji przewidzianą w ust. 2, w terminie trzech miesięcy
od dnia otrzymania opinii Agencji.

2.
W terminie dwóch miesięcy od otrzymania opinii Komisji,
krajowy organ regulacyjny przyjmuje ostateczną decyzję o certy
fikacji operatora systemu przesyłowego, uwzględniając w najwyż
szym stopniu tę opinię. Decyzja organu regulacyjnego jest
publikowana wraz z opinią Komisji.

4. W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania opinii Ko
misji, operatorzy systemów przesyłowych ustanawiają ENTSO
gazu, przyjmują i publikują jej statut i regulamin wewnętrzny.

3.
Organy regulacyjne lub Komisja mogą w każdej chwili
w czasie trwania procedury zwrócić się do operatorów systemu
przesyłowego lub przedsiębiorstw prowadzących jakąkolwiek
działalność w zakresie produkcji lub dostaw o dostarczenie wszel
kich informacji istotnych z punktu widzenia wypełniania ich za
dań zgodnie z niniejszym artykułem.
4.
Organy regulacyjne oraz Komisja zachowują poufność
informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie.
5.
Komisja może przyjąć wytyczne określające w sposób
szczegółowy procedurę, która ma być stosowana w ramach sto
sowania ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Środki te, mające na celu
zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządze
nia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedu
rą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 28
ust. 2.
6.
W przypadku gdy Komisja otrzymała zgłoszenie w sprawie
certyfikacji operatora systemu przesyłowego zgodnie z art. 9 us
t. 10 dyrektywy 2009/73/WE, podejmuje ona decyzję w sprawie
certyfikacji. Organ regulacyjny stosuje się do decyzji Komisji.
Artykuł 4
Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu
Wszyscy operatorzy systemów przesyłowych współpracują na
poziomie Wspólnoty poprzez ustanowienie ENTSO gazu, aby
promować dokończenie budowy i funkcjonowania rynku we
wnętrznego gazu ziemnego oraz transgranicznego handlu tym
gazem i aby zapewnić optymalne zarządzanie, skoordynowaną
eksploatację sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz jej właściwy
rozwój techniczny.

Artykuł 6
Ustanowienie kodeksów sieci
1. Po konsultacji z Agencją, ENTSO gazu i z innymi właściwy
mi zainteresowanymi stronami, Komisja ustanawia roczny wykaz
priorytetów ustalający obszary określone w art. 8 ust. 6, które na
leży uwzględnić przy opracowywaniu kodeksów sieci.
2. Komisja zwraca się do Agencji o przedłożenie jej w rozsąd
nym terminie, nieprzekraczającym sześciu miesięcy, niewiążących
wytycznych ramowych („wytyczne ramowe”), określających ja
sne i obiektywne zasady opracowywania kodeksów sieci, zgod
nie z art. 8 ust. 7, odnoszących się do obszarów określonych
w wykazie priorytetów. Wszystkie wytyczne ramowe przyczynia
ją się do niedyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego
funkcjonowania rynku. Na uzasadniony wniosek Agencji Komi
sja może przedłużyć ten termin.
3. Agencja przeprowadza formalne konsultacje z ENTSO gazu
oraz z innymi właściwymi zainteresowanymi stronami w sprawie
wytycznych ramowych w okresie nie krótszym niż dwa miesiące,
w sposób otwarty i przejrzysty.
4. Jeżeli Komisja uzna, że wytyczne ramowe nie przyczyniają
się do niedyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego
funkcjonowania rynku, może się zwrócić do Agencji o przegląd
wytycznych ramowych w rozsądnym terminie i o ponowne ich
przedłożenie Komisji.
5. Jeżeli Agencja nie przedłoży wytycznych ramowych lub nie
przedłoży ich ponownie w terminie określonym przez Komisję
zgodnie z ust. 2 lub 4, Komisja sama opracowuje odnośne wy
tyczne ramowe.
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6.
Komisja zwraca się do ENTSO gazu o przedłożenie Agen
cji, w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym 12 miesięcy, ko
deksu sieci zgodnego z odpowiednimi wytycznymi ramowymi.
7.
W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania kodeksu
sieci — podczas którego Agencja może przeprowadzić formalne
konsultacje z właściwymi zainteresowanymi stronami — Agen
cja przedstawia ENTSO gazu uzasadnioną opinię dotyczącą tego
kodeksu sieci.
8.
ENTSO gazu może zmienić kodeks sieci w świetle opinii
Agencji oraz ponownie przedłożyć go Agencji.
9.
Jeżeli Agencja uzna, że kodeks sieci jest zgodny z odpo
wiednimi wytycznymi ramowymi, przedkłada ona kodeks sieci
Komisji i może zalecić jego przyjęcie w rozsądnym terminie.
W przypadku nieprzyjęcia przez Komisję kodeksów, podaje ona
przyczyny ich nieprzyjęcia.
10.
W przypadku gdy ENTSO gazu nie opracowała kodeksu
sieci w terminie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 6, Ko
misja może zwrócić się do Agencji o przygotowanie projektu ko
deksu sieci w oparciu o odpowiednie wytyczne ramowe. Agencja
może rozpocząć dalsze konsultacje w trakcie przygotowywania
projektu kodeksu sieci zgodnie z niniejszym ustępem. Agencja
przedkłada Komisji projekt kodeksu sieci przygotowany zgodnie
z niniejszym ustępem i może zalecić jego przyjęcie.
11. Komisja może przyjąć, z własnej inicjatywy — w przypad
ku gdy ENTSO gazu lub Agencja nie opracowała kodeksu sieci
lub Agencja nie opracowała projektu kodeksu sieci, o którym
mowa w ust. 10 niniejszego artykułu, lub na zalecenie Agencji
zgodnie z ust. 9 niniejszego artykułu, jeden lub więcej kodeksów
sieci w obszarach wymienionych w art. 8 ust. 6.
W przypadku gdy Komisja proponuje przyjęcie kodeksu sieci
z własnej inicjatywy, konsultuje się w sprawie projektu kodeksu
sieci z Agencją, ENTSO gazu i ze wszystkimi właściwymi zainte
resowanymi stronami przez okres nie krótszy niż dwa miesiące.
Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmu
je się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 28 ust. 2.

2. Agencja konsultuje się ze wszystkimi zainteresowanymi
stronami zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 713/2009. Po
przeprowadzeniu takiej procedury Agencja może przedłożyć Ko
misji uzasadnione wnioski w sprawie zmian, wyjaśniając powody,
dla których uważa, że takie wnioski są zgodne z celami kodek
sów sieci określonymi w art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
3.
Uwzględniając propozycje Agencji, Komisja może przyjąć
zmiany jakiegokolwiek kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 6.
Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne
niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmu
je się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 28 ust. 2.
4. Uwzględnienie proponowanych zmian w ramach procedu
ry określonej w art. 28 ust. 2 ograniczone jest do uwzględnienia
aspektów związanych z proponowaną zmianą. Zaproponowane
zmiany pozostają bez uszczerbku dla innych zmian, które mogą
być zaproponowane przez Komisję.

Artykuł 8
Zadania ENTSO gazu
1.
ENTSO gazu opracowuje kodeksy sieci w obszarach, o któ
rych mowa w ust. 6 niniejszego artykułu, na wniosek Komisji
zgodnie z art. 6 ust. 6.
2.
ENTSO gazu może opracowywać kodeksy sieci w obsza
rach, o których mowa w ust. 6, mając na uwadze osiągnięcie ce
lów określonych w art. 4, w przypadku gdy kodeksy te nie
dotyczą obszarów objętych wnioskiem skierowanym do niej
przez Komisję. Kodeksy sieci zostają przedłożone Agencji do
zaopiniowania. Opinia ta jest należycie uwzględniona przez ENT
SO gazu.
3.

ENTSO gazu przyjmuje:

a)

wspólne narzędzia eksploatacji sieci w celu zapewnienia ko
ordynacji eksploatacji sieci w warunkach normalnych i w sy
tuacjach nadzwyczajnych, w tym również wspólną skalę
klasyfikacji incydentów oraz plany badawcze;

b)

niewiążący dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu
wspólnotowym („plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnoto
wym”), wraz z europejską prognozą dotycząca dostaw, co
dwa lata;

c)

zalecenia w sprawie koordynacji współpracy technicznej
między wspólnotowymi operatorami systemów przesyło
wych i operatorami systemów przesyłowych z krajów
trzecich;

d)

roczny program prac;

e)

sprawozdanie roczne;

f)

coroczne letnie i zimowe prognozy dotyczące dostaw.

12.
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa Ko
misji do przyjmowania i zmiany wytycznych zgodnie z art. 23.

Artykuł 7
Zmiana kodeksów sieci
1.
Projekty zmian jakiegokolwiek kodeksu sieci przyjętego
zgodnie z art. 6 mogą być przedstawiane Agencji przez osoby,
które mogą być zainteresowane tym kodeksem sieci, w tym rów
nież przez ENTSO gazu, operatorów systemów przesyłowych,
użytkowników sieci i konsumentów. Agencja może również za
proponować zmiany z własnej inicjatywy.
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4.
Europejska prognoza dotycząca dostaw, o której mowa
w ust. 3 lit. b), obejmuje ogólną zdolność systemu gazowego do
zaspokajania obecnego i przewidywanego zapotrzebowania na
gaz w następującym okresie pięcioletnim, a także w okresie mię
dzy piątym a dziesiątym rokiem od daty tej prognozy. Europej
ska prognoza dotycząca dostaw opiera się na krajowych
prognozach dotyczących dostaw, przygotowanych przez po
szczególnych operatorów systemów przesyłowych.
5.
Roczny program prac, o którym mowa w ust. 3 lit. d) za
wiera wykaz i opis kodeksów sieci, które mają zostać opracowa
ne, plan koordynacji eksploatacji sieci oraz działania w zakresie
badań i rozwoju, które mają zostać zrealizowane w danym roku,
jak również orientacyjny harmonogram.

9.
ENTSO gazu udostępnia wszystkie informacje wymagane
przez Agencję w celu wykonywania jej zadań zgodnie z art. 9
ust.1.
10.
ENTSO gazu przyjmuje i publikuje co dwa lata plan roz
woju sieci o zasięgu wspólnotowym, o którym mowa w ust. 3 li
t. b). Plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym obejmuje
modelowanie zintegrowanej sieci, opracowywanie scenariuszy,
europejską prognozę dotyczącą dostaw oraz ocenę odporności
systemu na awarie.
Plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym w szczególności:
a)

opiera się na krajowych planach inwestycyjnych, z uwzględ
nieniem regionalnych planów inwestycyjnych, o których
mowa w art. 12 ust. 1, oraz — w stosownych przypadkach
— wspólnotowych aspektów planowania sieci, w tym rów
nież wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (1);

b)

w odniesieniu do połączeń transgranicznych opiera się
również na uzasadnionych potrzebach różnych użytkowni
ków sieci i obejmuje długoterminowe zobowiązania
inwestorów, o których mowa w art. 14 oraz w art. 22
dyrektywy 2009/73/WE; oraz

c)

identyfikuje luki inwestycyjne, zwłaszcza w odniesieniu do
zdolności transgranicznych.

6.
Kodeksy sieci, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują na
stępujące obszary, uwzględniając w stosownych przypadkach
specyfikę regionu:
a)

zasady bezpieczeństwa i niezawodności sieci;

b)

zasady przyłączenia do sieci;

c)

zasady dostępu stron trzecich;

d)

zasady wymiany danych i rozliczeń;

e)

zasady interoperacyjności;

f)

procedury operacyjne w sytuacjach awaryjnych;

g)

zasady alokacji zdolności i zarządzania ograniczeniami;

h) zasady dotyczące wymiany handlowej w odniesieniu do tech
nicznej i eksploatacyjnej organizacji usług dostępu do sie
ci i bilansowania systemu;
i)

zasady przejrzystości;

j)

zasady dotyczące bilansowania, w tym związane z siecią za
sady dotyczące procedury nominacji, zasady dotyczące opłat
za niezbilansowanie oraz zasady dotyczące bilansowania
operacyjnego między systemami operatorów systemów
przesyłowych;

k)

zasady dotyczące
przesyłowych;

l)

efektywność energetyczna sieci gazowych.

zharmonizowanych

struktur

taryf

7.
Kodeksy sieci są opracowywane dla kwestii transgranicz
nych związanych z siecią oraz kwestii integracji rynku i pozosta
ją bez uszczerbku dla praw państw członkowskich do
ustanowienia krajowych kodeksów sieci niemających wpływu na
handel transgraniczny.
8.
ENTSO gazu monitoruje i analizuje wdrażanie kodeksów
sieci i wytycznych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 6 us
t. 11 oraz ich wpływ na harmonizację stosowanych zasad mają
cych na celu ułatwienie integracji rynku. ENTSO gazu przedstawia
swoje ustalenia Agencji i zamieszcza wyniki analizy w sprawoz
daniu rocznym, o którym mowa w ust. 3 lit. e) niniejszego
artykułu.
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W odniesieniu do akapitu drugiego lit. c) do planu rozwoju sieci
o zasięgu wspólnotowym może zostać załączony przegląd barier
hamujących wzrost transgranicznej zdolności sieci wynikających
z różnych procedur zatwierdzania lub praktyk.
11.
Agencja dokonuje przeglądu krajowych dziesięcioletnich
planów rozwoju sieci, aby ocenić ich spójność z dziesięcioletnim
planem rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym. W przypadku
stwierdzenia przez Agencję niespójności między krajowym dzie
sięcioletnim planem rozwoju sieci a dziesięcioletnim planem roz
woju sieci o zasięgu wspólnotowym, Agencja zaleca odpowiednią
zmianę krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci lub
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym.
Jeżeli taki krajowy dziesięcioletni plan rozwoju sieci jest
opracowany zgodnie z art. 22 dyrektywy 2009/73/WE, Agen
cja zaleca właściwemu krajowemu organowi regulacyjnemu
zmianę krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci zgod
nie z art. 22 ust. 7 tej dyrektywy oraz informuje o tym Komisję.
12.
Na wniosek Komisji, ENTSO gazu przekazuje Komisji
swoje uwagi w sprawie przyjęcia wytycznych, o czym mowa
w art. 23.

Artykuł 9
Monitoring prowadzony przez Agencję
1.
Agencja monitoruje wykonywanie zadań ENTSO gazu,
o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 3 oraz składa sprawozdania
Komisji.
(1) Dz.U. L 262 z 22.9.2006, s. 1.
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Agencja monitoruje wdrażanie przez ENTSO gazu kodeksów sie
ci opracowanych zgodnie z art. 8 ust. 2 oraz kodeksów sieci opra
cowanych zgodnie z art. 6 ust. 1–10, które nie zostały jednak
przyjęte przez Komisję zgodnie z art. 6 ust. 11. W przypadku gdy
ENTSO gazu nie wdroży takich kodeksów sieci, Agencja zwraca
się do niego z wnioskiem o należycie uzasadnione wyjaśnienie ta
kiego stanu rzeczy. Agencja informuje Komisję o tym wyjaśnie
niu i wydaje na jego temat opinię.
Agencja monitoruje i analizuje wdrażanie kodeksów sieci i wy
tycznych przyjętych przez Komisję, zgodnie z art. 6 ust. 11, oraz
ich wpływ na harmonizację mających zastosowanie zasad, mają
cych na celu ułatwienie integracji rynku, jak również niedyskry
minację, skuteczną konkurencję i sprawne funkcjonowanie
rynku, oraz składa sprawozdania Komisji.

14.8.2009

Artykuł 11
Koszty
Koszty związane z działalnością ENTSO gazu, o której mowa
w art. 4–12, ponoszone są przez operatorów systemów przesy
łowych i są uwzględniane przy kalkulacji taryf. Organy regulacyj
ne zatwierdzają te koszty jedynie pod warunkiem, że są one
uzasadnione i proporcjonalne.

Artykuł 12
Współpraca regionalna operatorów systemów
przesyłowych

2.
ENTSO gazu przedkłada Agencji do zaopiniowania projekt
planu rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym oraz projekt rocz
nego programu prac, wraz z informacjami o procedurze konsul
tacji oraz innymi dokumentami, o których mowa w art. 8 ust. 3.

1. Operatorzy systemów przesyłowych ustanawiają współpra
cę regionalną w ramach ENTSO gazu, aby przyczynić się do rea
lizacji zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 3.
W szczególności publikują oni co dwa lata regionalny plan inwes
tycyjny, a także mogą podejmować decyzje inwestycyjne w opar
ciu o ten regionalny plan inwestycyjny.

W terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania projektów Agen
cja przedstawia ENTSO gazu i Komisji należycie uzasadnioną opi
nię oraz zalecenia, w przypadku gdy uzna, że projekt rocznego
programu prac lub projekt planu rozwoju sieci o zasięgu wspól
notowym przedłożone przez ENTSO gazu nie przyczyniają się do
niedyskryminacji, skutecznej konkurencji, sprawnego funkcjono
wania rynku lub wystarczającego poziomu wzajemnych połączeń
transgranicznych z dostępem dla stron trzecich.

2. Operatorzy systemów przesyłowych promują opracowywa
nie rozwiązań operacyjnych w celu zapewnienia optymalnego za
rządzania siecią, a także wspierają rozwój giełd energii,
skoordynowaną alokację zdolności transgranicznych poprzez
niedyskryminacyjne rozwiązania rynkowe, w należyty sposób
uwzględniając specyficzne zalety aukcji typu implicit dla alokacji
krótkoterminowych oraz integracji mechanizmów bilansowania.

Artykuł 10
Konsultacje
1.
Przygotowując kodeksy sieci, projekt planu rozwoju sieci
o zasięgu wspólnotowym oraz swój roczny program prac, o któ
rych mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 3, ENTSO gazu prowadzi rozległe
konsultacje, na wczesnym etapie oraz w sposób otwarty i przej
rzysty, z udziałem wszystkich właściwych uczestników rynku
oraz — w szczególności — organizacji reprezentujących wszyst
kie zainteresowane strony, zgodnie z regulaminem wewnętrz
nym, o którym mowa w art. 5 ust. 1. W konsultacjach tych
uczestniczą krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe,
przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem i produkcją gazu,
użytkownicy sieci, w tym również odbiorcy, operatorzy syste
mów dystrybucyjnych, w tym również odpowiednie zrzeszenia
branżowe, podmioty techniczne i platformy zainteresowanych
stron. Celem tych konsultacji jest pozyskanie uwag i wniosków
wszystkich właściwych stron w ramach procesu decyzyjnego.
2.
Wszystkie dokumenty i protokoły ze spotkań dotyczących
konsultacji, o których mowa w ust. 1 podaje się do wiadomości
publicznej.
3.
Przed przyjęciem rocznego programu prac oraz kodeksów
sieci, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 3, ENTSO gazu infor
muje, w jaki sposób uwagi otrzymane podczas konsultacji zosta
ły uwzględnione. Podaje również przyczyny, w przypadku gdy
uwagi nie zostały uwzględnione.

3.
Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 2, obszar geograficz
ny objęty każdą z regionalnych struktur współpracy może zostać
określony przez Komisję z uwzględnieniem istniejących regional
nych struktur współpracy. Każde państwo członkowskie upraw
nione jest do promowania współpracy w więcej niż jednym
obszarze geograficznym. Środek, o którym mowa w pierwszym
zdaniu, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne ni
niejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje
się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o któ
rej mowa w art. 28 ust. 2.
W tym celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO gazu.

Artykuł 13
Taryfy za dostęp do sieci
1.
Taryfy lub metody ich kalkulacji stosowane przez operato
rów systemów przesyłowych i zatwierdzone przez organy regu
lacyjne zgodnie z art. 41 ust. 6 dyrektywy 2009/73/WE, jak
również taryfy opublikowane zgodnie z art. 32 ust. 1 tej dyrek
tywy są przejrzyste, uwzględniają potrzebę zachowania integral
ności systemu oraz potrzebę jego udoskonalania, odzwierciedlają
rzeczywiście poniesione koszty w zakresie, w jakim koszty te od
powiadają kosztom ponoszonym przez operatora sieci o porów
nywalnej wydajności i strukturze, oraz są przejrzyste,
a jednocześnie obejmują odpowiedni zwrot nakładów inwestycyj
nych, a w stosownych przypadkach uwzględniają wyniki analizy
porównawczej taryf przeprowadzonej przez organy regulacyjne.
Taryfy lub metody wykorzystywane do ich kalkulacji stosowane
są w sposób niedyskryminacyjny.
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Państwa członkowskie mogą zadecydować, że taryfy można usta
lać także z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych, takich jak
aukcje, pod warunkiem że mechanizmy te i wynikające z nich do
chody są zatwierdzone przez organ regulacyjny.
Taryfy lub metody ich kalkulacji ułatwiają skuteczny handel ga
zem oraz konkurencję, pozwalając jednocześnie uniknąć subsy
diowania skrośnego między użytkownikami sieci oraz dostarczają
zachęt dla inwestycji, jak również utrzymują lub umożliwiają in
teroperacyjność sieci przesyłowych.

L 211/45

3.
W stosownych przypadkach, usługi związane z dostępem
stron trzecich mogą być świadczone pod warunkiem, że użyt
kownicy sieci przedstawią odpowiednie gwarancje dotyczące
swojej wiarygodności finansowej. Gwarancje takie nie stanowią
nieuzasadnionych barier przy wejściu na rynek oraz są niedyskry
minacyjne, przejrzyste i proporcjonalne.
Artykuł 15
Usługi związane z dostępem stron trzecich oraz instalacji
magazynowych

Taryfy dla użytkowników sieci są niedyskryminacyjne i są ustala
ne oddzielnie dla poszczególnych punktów wejścia do systemu
przesyłowego lub wyjścia z niego. Mechanizmy alokacji kosztów
oraz metody ustalania stawek w odniesieniu do punktów wejś
cia i punktów wyjścia są zatwierdzane przez krajowe organy re
gulacyjne. Państwa członkowskie zapewniają, aby po upływie
okresu przejściowego, do dnia 3 września 2011 r., opłaty siecio
we nie były obliczane na podstawie ścieżek kontraktowych.

1.

Operatorzy systemu LNG oraz systemu magazynowego:

a)

oferuje swoje usługi wszystkim użytkownikom sieci w spo
sób niedyskryminacyjny, dostosowując je do zapotrzebowa
nia rynkowego; w szczególności w przypadku, gdy operator
systemu LNG lub systemu magazynowego oferuje te same
usługi różnym odbiorcom, dokonuje tego na równoważnych
warunkach umownych;

2.
Taryfy za dostęp do sieci nie ograniczają płynności rynku
ani nie zakłócają handlu transgranicznego między różnymi sys
temami przesyłowymi. W przypadku gdy różnice w strukturach
taryf lub mechanizmach bilansowania utrudniałyby handel mię
dzy systemami przesyłowymi, i niezależnie od art. 41 ust. 6
dyrektywy 2009/73/WE, operatorzy systemów przesyłowych
w ścisłej współpracy z właściwymi organami krajowymi aktyw
nie wzmacniają zbieżność struktur taryfowych i zasad dotyczą
cych stosowania opłat, w tym odnoszących się do bilansowania.

b)

oferuje usługi, które są zgodne z wykorzystywaniem wza
jemnie połączonych systemów przesyłu gazu, a także uła
twiają dostęp dzięki współpracy z operatorem systemu
przesyłowego; oraz

c)

podaje do wiadomości publicznej stosowne informacje,
w szczególności dane dotyczące wykorzystywania i dostęp
ności usług, w ramach czasowych, które są zgodne z odpo
wiednimi potrzebami handlowymi użytkowników instalacji
LNG lub instalacji magazynowych, z zastrzeżeniem monito
rowania takich publikacji przez krajowe organy regulacyjne.

Artykuł 14
Usługi związane z dostępem stron trzecich dotyczące
operatorów systemów przesyłowych
1.

2.
a)

zapewnia zarówno ciągłe, jak i przerywane usługi w zakresie
dostępu stron trzecich; cena zdolności przerywanej odzwier
ciedla prawdopodobieństwo wystąpienia przerw;

b)

oferuje użytkownikom instalacji magazynowych usługi
krótko-, jak i długoterminowe; oraz

c)

oferuje użytkownikom instalacji magazynowych usługi
świadczone zarówno w formie pakietu, jak i oddzielnie —
w zakresie przestrzeni magazynowej, zdolności zatłacza
nia i zdolności wytłaczania.

Operatorzy systemów przesyłowych:

a)

zapewniają oferowanie swoich usług wszystkim użytkowni
kom sieci w sposób niedyskryminacyjny;

b)

zapewniają zarówno ciągłe, jak i przerywane usługi związa
ne z dostępem stron trzecich. Cena zdolności przerywanej
odzwierciedla prawdopodobieństwo wystąpienia przerw;

c)

oferują
użytkownikom
jak i krótkoterminowe.

sieci

usługi

długo-,

Każdy operator systemu magazynowego:

3. Umowy dotyczące instalacji LNG oraz instalacji magazyno
wych nie umożliwiają dowolnego stosowania wyższych taryf,
w przypadku gdy zostały podpisane:

W odniesieniu do pierwszego akapitu lit. a) w przypadku gdy
operator systemu przesyłowego oferuje te same usługi różnym
odbiorcom, oferuje je na równoważnych warunkach umownych,
wykorzystując do tego zharmonizowane umowy przesyłowe lub
wspólny kodeks sieci, zatwierdzone przez właściwy organ zgod
nie z procedurą określoną w art. 41 dyrektywy 2009/73/WE.

a)

poza rokiem gazowym i określono w nich niestandardowe
daty rozpoczęcia ich stosowania; lub

b)

na okres krótszy niż w przypadku standardowej umowy do
tyczącej instalacji LNG oraz instalacji magazynowych w uję
ciu rocznym.

2.
Podpisane umowy przesyłowe, w których określono, że
data rozpoczęcia ich stosowania jest niestandardowa lub okres ich
obowiązywania jest krótszy niż w przypadku standardowej rocz
nej umowy przesyłowej, nie umożliwiają dowolnego stosowania
wyższych lub niższych taryf, które nie odzwierciedlają wartości
rynkowej usług zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 ust. 1.

4.
W stosownych przypadkach, usługi związane z dostępem
stron trzecich mogą być świadczone pod warunkiem, że użyt
kownicy sieci przedstawią odpowiednie gwarancje dotyczące
swojej wiarygodności finansowej. Gwarancje takie nie mogą sta
nowić nieuzasadnionych barier przy wejściu na rynek oraz są
niedyskryminacyjne, przejrzyste i proporcjonalne.
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Artykuł 17

5.
Granice umowne w odniesieniu do wymaganej minimalnej
zdolności instalacji LNG i zdolności magazynowania są uzasad
niane w oparciu o ograniczenia techniczne i umożliwiają mniej
szym użytkownikom instalacji magazynowych uzyskanie
dostępu do usług magazynowych.
Artykuł 16
Zasady dotyczące mechanizmów alokacji
zdolności i procedur zarządzania ograniczeniami
odnoszące się do operatorów systemów przesyłowych

14.8.2009

Zasady dotyczące mechanizmów alokacji
zdolności i procedur zarządzania ograniczeniami
dotyczące instalacji magazynowych oraz instalacji LNG
1. Uczestnikom rynku udostępnia się maksymalną pojemność
instalacji magazynowych i zdolność instalacji LNG, uwzględnia
jąc integralność i eksploatację systemu.
2.
Operatorzy systemu LNG oraz sytemu magazynowego
wdrażają i podają do wiadomości publicznej niedyskryminacyj
ne i przejrzyste mechanizmy alokacji zdolności, które:

1.
Uczestnikom rynku udostępnia się maksymalną zdolność
we wszystkich punktach, o których mowa w art. 18 ust. 3, uwz
ględniając integralność systemu i skuteczna eksploatacja sieci.

a)

zapewniają właściwe sygnały ekonomiczne dla efektywne
go i maksymalnego wykorzystania zdolności oraz ułatwiają
inwestowanie w nową infrastrukturę;

2.
Operator systemu przesyłowego wdraża i podaje do wiado
mości publicznej niedyskryminacyjne i przejrzyste mechanizmy
alokacji zdolności, które:

b)

są zgodne z mechanizmami rynkowymi, w tym z mechani
zmami rynków kontraktów krótkoterminowych i centrów
handlu gazem, a jednocześnie zachowują elastyczność i moż
liwość dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji ryn
kowej; oraz

c)

są zgodne z przyłączonymi systemami dostępu do sieci.

a)

b)

c)

zapewniają właściwe sygnały ekonomiczne dla efektywne
go i maksymalnego wykorzystania zdolności technicznej,
ułatwiają inwestowanie w nową infrastrukturę oraz ułatwia
ją transgraniczną wymianę gazu ziemnego;
są zgodne z mechanizmami rynkowymi, w tym z mechani
zmami rynków umów krótkoterminowych i centrów handlu
gazem, a jednocześnie zachowują elastyczność i zdolność
dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej;
oraz

b)

a)

operator systemu musi niezwłocznie zaoferować niewyko
rzystaną zdolność instalacji LNG i zdolność magazynowania
na rynku pierwotnym; w przypadku instalacji magazyno
wych musi to nastąpić z co najmniej jednodniowym wyprze
dzeniem i na zasadach przerywanych;

b)

użytkownicy instalacji LNG oraz instalacji magazynowych,
którzy chcą odsprzedać swoją zakontraktowaną zdolność na
rynku wtórnym, muszą być do tego uprawnieni.

są zgodne z systemami dostępu do sieci państw
członkowskich.

3.
Operator systemu przesyłowego wdraża i podaje do wiado
mości publicznej niedyskryminacyjne i przejrzyste procedury za
rządzania ograniczeniami, które ułatwiają transgraniczną
wymianę gazu ziemnego w oparciu o zasadę niedyskryminacji
oraz które oparte są na następujących zasadach:
a)

3. Umowy dotyczące instalacji LNG oraz instalacji magazyno
wych obejmują środki przeciwdziałające akumulacji rezerw zdol
ności przez uwzględnienie następujących zasad, które stosuje się
w przypadku ograniczeń kontraktowych:

Artykuł 18

w przypadku ograniczeń kontraktowych, operator systemu
przesyłowego oferuje niewykorzystaną zdolność na rynku
pierwotnym na warunkach przewidujących co najmniej jed
nodniowe wyprzedzenie i na zasadach przerywanych; oraz

Wymogi przejrzystości dotyczące operatorów systemów
przesyłowych

użytkownikom sieci zamierzającym odsprzedać lub poddzie
rżawić ich niewykorzystaną zakontraktowaną zdolność na
rynku wtórnym przysługuje takie prawo.

1. Operator systemu przesyłowego podaje do wiadomości pu
blicznej szczegółowe informacje dotyczące oferowanych przez
siebie usług i stosowanych warunków, wraz z informacjami tech
nicznymi potrzebnymi użytkownikom sieci do uzyskania sku
tecznego dostępu do sieci.

W odniesieniu do lit. b) państwo członkowskie może wymagać
powiadomienia lub poinformowania o tym operatora systemu
przesyłowego przez użytkowników sieci.
4.
W przypadku wystąpienia ograniczeń fizycznych operator
systemu przesyłowego lub, w stosownych przypadkach, organy
regulacyjne, stosują niedyskryminacyjne, przejrzyste mechanizmy
alokacji zdolności.
5.
Operatorzy systemów przesyłowych regularnie dokonują
oceny zapotrzebowania rynku na nowe inwestycje. Przy plano
waniu nowych inwestycji operatorzy systemu przesyłowego oce
niają zapotrzebowanie na rynku i uwzględniają bezpieczeństwo
dostaw.

2.
W celu zapewnienia stosowania przejrzystych, obiektyw
nych i niedyskryminacyjnych taryf oraz w celu ułatwienia sku
tecznego wykorzystania sieci gazowej, operator systemu
przesyłowego lub odpowiednie organy krajowe podają do wiado
mości publicznej odpowiednio i dostatecznie szczegółowe infor
macje na temat podstaw, metod kalkulacji i struktury taryf.
3. W odniesieniu do świadczonych przez siebie usług, każdy
operator systemu przesyłowego podaje do wiadomości publicz
nej informacje liczbowe o technicznej, zakontraktowanej i do
stępnej zdolności dla wszystkich właściwych punktów, w tym dla
punktów wejścia i wyjścia, w sposób regularny i z zachowaniem
ciągłości, w przyjaznej dla użytkownika i znormalizowanej
formie.
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4.
Odpowiednie punkty systemu przesyłowego, których doty
czą informacje, które mają być objęte wymogiem podania do wia
domości publicznej, zatwierdzane są przez właściwe organy po
konsultacji z użytkownikami sieci.
5.
Operator systemu przesyłowego zawsze ujawnia informa
cje wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w sposób
zrozumiały, wymiernie jasny i łatwo dostępny oraz na niedyskry
minacyjnych zasadach.
6. Operator systemu przesyłowego podaje do wiadomości pu
blicznej informacje ex-post i ex-ante dotyczące podaży i popytu,
oparte na nominacjach, prognozach oraz zrealizowanych prze
pływach do i z systemu. Krajowy organ regulacyjny zapewnia,
aby wszystkie tego rodzaju informacje były podawane do wiado
mości publicznej. Poziom szczegółowości informacji podawa
nych do wiadomości publicznej odzwierciedla informacje,
którymi dysponuje operator systemu przesyłowego.
Operator systemu przesyłowego podaje do wiadomości publicz
nej informacje o działaniach podjętych w celu zbilansowania
systemu, a także o poniesionych w związku z tym kosz
tach i wygenerowanych dochodach.
Uczestnicy rynku, których to dotyczy, dostarczają operatorowi
systemu przesyłowego dane, o których mowa w niniejszym
artykule.
Artykuł 19
Wymogi przejrzystości dotyczące instalacji LNG oraz
instalacji magazynowych
1.
Operatorzy systemu LNG i systemu magazynowego podają
do wiadomości publicznej szczegółowe informacje dotyczące ofe
rowanych przez siebie usług i stosowanych warunków wraz z in
formacjami technicznymi potrzebnymi użytkownikom instalacji
LNG oraz instalacji magazynowych do uzyskania skutecznego
dostępu do instalacji LNG oraz instalacji magazynowych.
2.
W odniesieniu do świadczonych przez siebie usług,
operatorzy systemu LNG i systemu magazynowego podają do
wiadomości publicznej informacje liczbowe o zakontraktowa
nej i dostępnej zdolności instalacji LNG i instalacji magazyno
wych w sposób regularny i z zachowaniem ciągłości, w przyjaznej
dla użytkownika i znormalizowanej formie.
3. Operatorzy systemu LNG i systemu magazynowego zawsze
ujawniają informacje wymagane na mocy niniejszego rozporzą
dzenia w sposób zrozumiały, wymiernie jasny i łatwo dostępny
oraz na niedyskryminacyjnych zasadach.
4.
Operatorzy systemu LNG i systemu magazynowego podają
do wiadomości publicznej informacje o ilości gazu w każdej in
stalacji magazynowej lub instalacji LNG, lub w grupie instalacji
magazynowych — jeżeli taki dostęp jest oferowany użytkowni
kom, ilościach gazu wprowadzonych i pobranych, jak również
o dostępnej zdolności instalacji magazynowych i instalacji LNG,
w tym w odniesieniu do instalacji zwolnionych z dostępu stron
trzecich. Informacje te są również przekazywane operatorowi sys
temu przesyłowego, który podaje je do wiadomości publicznej
w ujęciu zbiorczym dla systemu lub podsystemu określonego za
pomocą odpowiednich punktów. Informacje te są aktualizowane
co najmniej raz dziennie.
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W przypadkach, w których użytkownik systemu magazynowego
jest jedynym użytkownikiem instalacji magazynowej, użytkow
nik ten może przedłożyć krajowemu organowi regulacyjnemu
uzasadniony wniosek dotyczący poufnego traktowania danych,
o których mowa w akapicie pierwszym. W przypadku gdy krajo
wy organ regulacyjny uzna, że taki wniosek jest zasadny — uwz
ględniając w szczególności potrzebę równoważenia interesu
zgodnej z prawem ochrony tajemnic handlowych, których wyja
wienie negatywnie wpłynęłoby na ogólną strategię handlową
użytkownika systemu magazynowego, z celem utworzenia
konkurencyjnego rynku wewnętrznego gazu — może zezwolić
operatorowi systemu magazynowego na niepodawanie do pu
blicznej wiadomości danych, o których mowa w akapicie pierw
szym, przez okres nie dłuższy niż jeden rok.
Drugi akapit stosuje się bez uszczerbku dla obowiązków w zakre
sie informacji i publikacji nałożonych na operatora systemu prze
syłowego, o których mowa w akapicie pierwszym, chyba że dane
zbiorcze są identyczne z danymi dotyczącymi konkretnego sys
temu magazynowego, w odniesieniu do których krajowy organ
regulacyjny wyraził zgodę na niepodawanie do publicznej
wiadomości.
5.
W
celu
zapewnienia
przejrzystych,
obiektyw
nych i niedyskryminacyjnych taryf oraz w celu ułatwienia sku
tecznego wykorzystania infrastruktury, operatorzy instalacji
LNG i instalacji magazynowych lub odpowiednie krajowe organy
regulacyjne podają do wiadomości publicznej wystarczająco
szczegółowe informacje na temat ustalania, metod oblicza
nia i struktury taryf w odniesieniu do infrastruktury w ramach
regulowanego dostępu stron trzecich.
Artykuł 20
Prowadzenie dokumentacji przez operatorów systemów
Operatorzy systemów przesyłowych, operatorzy systemów
magazynowych i operatorzy systemów LNG przechowują przez
okres pięciu lat do dyspozycji organów krajowych, w tym rów
nież krajowego organu regulacyjnego i krajowego organu ochro
ny konkurencji oraz Komisji wszystkie informacje, o których
mowa w art. 18 i 19 oraz w części 3 załącznika I.
Artykuł 21
Zasady bilansowania i opłaty za niezbilansowanie
1. Zasady bilansowania opracowywane są w sposób sprawie
dliwy, niedyskryminacyjny i przejrzysty oraz opierają się na
obiektywnych kryteriach. Zasady bilansowania odzwierciedlają
prawdziwe potrzeby systemu i uwzględniają środki, którymi dys
ponuje operator systemu przesyłowego. Zasady bilansowania
mają charakter rynkowy.
2.
Aby umożliwić użytkownikom sieci podejmowanie środ
ków zaradczych w odpowiednim czasie, operator systemu prze
syłowego dostarcza wystarczające, terminowe i wiarygodne,
pobierane on-line informacje na temat statusu bilansowego użyt
kowników sieci.
Dostarczane informacje odzwierciedlają poziom informacji, któ
rymi dysponuje operator systemu przesyłowego, oraz okres rozli
czeniowy, za który naliczane są opłaty za niezbilansowanie.
Za dostarczanie informacji na mocy niniejszego ustępu nie po
biera się opłat.
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3.
Opłaty za niezbilansowanie odzwierciedlają w miarę moż
liwości koszty, a jednocześnie zapewniają odpowiednie środki
zachęcające użytkowników sieci do bilansowania ilości gazu
wprowadzanego przez nich do sieci i pobieranego z niej. Nie
mogą być wykorzystywane jako subsydiowanie skrośne między
użytkownikami sieci i nie utrudniają wejścia na rynek nowym
podmiotom.

d)

szczegóły dotyczące metod kalkulacji taryf związanych
z transgranicznym handlem gazem ziemnym, zgodnie
z art. 13;

e)

szczegóły dotyczące obszarów wymienionych w art. 8 ust. 6.

Właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, operator sys
temu przesyłowego podają do wiadomości publicznej wszelkie
metody kalkulacji opłat za niezbilansowanie, a także taryfy
wynikowe.

2. Wytyczne dotyczące kwestii wymienionych w ust. 1 lit. a),
b) i c), w odniesieniu do operatorów systemów przesyłowych,
określono w załączniku I.

4.
Państwa członkowskie zapewniają, aby w celu ułatwienia
handlu gazem operatorzy systemów przesyłowych starali się
zharmonizować systemy bilansowania oraz minimalizować
struktury i poziomy opłat za bilansowanie.

Komisja może przyjąć wytyczne dotyczące kwestii wymienionych
w ust. 1 niniejszego artykułu i dokonać zmian wytycznych, o któ
rych mowa w jego lit. a), b) i c). Środki te, mające na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, mię
dzy innymi poprzez ego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa
w art. 28 ust. 2.

Artykuł 22
Handel prawami do zdolności
Każdy operator systemu przesyłowego, systemu magazynowego
oraz systemu LNG podejmuje rozsądne kroki w celu umożliwie
nia i ułatwienia swobodnego handlu prawami do zdolności
w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny. Każdy operator opra
cowuje zharmonizowane umowy przesyłowe i umowy dotyczą
ce instalacji LNG i instalacji magazynowych oraz procedury
obowiązujące na rynku pierwotnym, aby ułatwić handel prawa
mi do zdolności na rynku wtórnym i uznaje przeniesienie pier
wotnych praw do zdolności, jeżeli zostanie o nim powiadomiony
przez użytkowników systemu.

W tym celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO gazu.

3. Stosowanie i zmiana wytycznych przyjętych zgodnie z ni
niejszym rozporządzeniem, odzwierciedlają różnice między kra
jowymi systemami gazowymi, dlatego też nie wymagają
tworzenia na poziomie Wspólnoty jednolitych, szczegółowych
warunków dostępu stron trzecich. Wytyczne te mogą jednak
ustanawiać minimalne wymagania, które należy spełnić w celu
zapewnienia niedyskryminacyjnych i przejrzystych warunków
dostępu do sieci niezbędnych dla rynku wewnętrznego gazu
ziemnego i które mogą być następnie stosowane z uwzględnie
niem różnic między krajowymi systemami gazowymi.
Artykuł 24
Organy regulacyjne

Organy regulacyjne są powiadamiane o zharmonizowanych umo
wach przesyłowych i umowach dotyczących instalacji LNG i in
stalacji magazynowych.
Artykuł 23
Wytyczne
1.
W stosownych przypadkach wytyczne, które zapewniają
minimalny stopień harmonizacji niezbędny do realizacji celów ni
niejszego rozporządzenia określają:
a)

szczegóły dotyczące usług związanych z dostępem stron
trzecich, w tym charakter, czas trwania i inne wymogi doty
czące tych usług zgodnie z art. 14 i 15;

b)

szczegóły dotyczące zasad będących podstawą mechanizmu
alokacji zdolności oraz stosowania procedur zarządzania
ograniczeniami w przypadku ograniczeń kontraktowych,
zgodnie z art. 16 i 17;

c)

szczegóły dotyczące dostarczania informacji i określenia
informacji technicznych potrzebnych użytkownikom sieci
do uzyskania skutecznego dostępu do systemu oraz określe
nia wszystkich odpowiednich punktów w celu spełnienia wy
mogów w zakresie przejrzystości, w tym informacji, które
mają zostać podane do wiadomości publicznej dla wszyst
kich odpowiednich punktów, a także harmonogramu publi
kowania tych informacji, zgodnie z art. 18 i 19;

Wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszego rozporzą
dzenia, organy regulacyjne zapewniają przestrzeganie niniejsze
go rozporządzenia i wytycznych przyjętych zgodnie z art. 23.
W stosownych przypadkach organy te współpracują między
sobą, z Komisją oraz z Agencją, zgodnie z rozdziałem VIII
dyrektywy 2009/73/WE.
Artykuł 25
Dostarczanie informacji
Państwa członkowskie oraz organy regulacyjne dostarczają Ko
misji, na wniosek, wszelkie informacje niezbędne do celów art. 23.
Komisja ustala rozsądny termin, w jakim należy dostarczać infor
macje, uwzględniając stopień złożoności i pilności wymaganych
informacji.
Artykuł 26
Prawo państw członkowskich do wprowadzania bardziej
szczegółowych środków
Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla praw pań
stw członkowskich do utrzymania lub wprowadzenia środków
zwierających przepisy bardziej szczegółowe niż te określone w ni
niejszym rozporządzeniu lub w wytycznych, o których mowa
w art. 23.
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Artykuł 27

Artykuł 30

Sankcje

Odstępstwa i zwolnienia

1.
Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sank
cji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów ni
niejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne
do zapewnienia wdrożenia tych przepisów. Przewidziane sankcje
muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa
członkowskie powiadamiają Komisję do dnia 1 lipca 2006 r.
o tych zasadach odpowiadających przepisom określonym
w rozporządzeniu (WE) nr 1775/2005 oraz niezwłocznie powia
damiają Komisję o wszelkich późniejszych zmianach mających na
nie wpływ. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o zasa
dach, które nie odpowiadają przepisom określonym w rozporzą
dzeniu (WE) nr 1775/2005 do dnia 3 września 2009 r. oraz
niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich późniejszych
zmianach mających na nie wpływ.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:
a)

systemów przesyłowych gazu ziemnego znajdujących się
w państwach członkowskich — w okresie obowiązywania
odstępstw
przyznanych
zgodnie
z
art.
49
dyrektywy 2009/73/WE;

b)

istotnych nowych infrastruktur, tj. połączeń wzajemnych, in
stalacji LNG i instalacji magazynowych oraz znaczącego
zwiększenia zdolności istniejącej infrastruktury i modyfika
cji tej infrastruktury, umożliwiających dostęp do nowych
źródeł dostaw gazu, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2
dyrektywy 2009/73/WE i zwolnionych ze stosowania prze
pisów art. 9, 14, 32, 33, 34 lub art. 41 ust. 6, 8 i 10 tej dy
rektywy, tak długo, jak długo są one zwolnione ze stosowania
przepisów, o których mowa w niniejszym akapicie, z wyjąt
kiem art. 19 ust. 4 niniejszego rozporządzenia; lub

c)

systemów przesyłowych gazu ziemnego, którym przyznano
odstępstwa zgodnie z art. 48 dyrektywy 2009/73/WE.

2.
Sankcje przewidziane zgodnie z ust. 1 nie mają charakteru
karnoprawnego.
Artykuł 28
Procedura komitetowa
1. Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na mocy
art. 51 dyrektywy 2009/73/WE.
2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się
art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnie
niem jej art. 8.

W odniesieniu do akapitu pierwszego lit. a), państwa członkow
skie, którym przyznano odstępstwa zgodnie z art. 49
dyrektywy 2009/73/WE mogą zwrócić się do Komisji z wnio
skiem o tymczasowe odstępstwo od stosowania niniejszego roz
porządzenia na okres do dwóch lat od daty wygaśnięcia
odstępstwa, o którym mowa w niniejszym punkcie.
Artykuł 31

Artykuł 29

Uchylenie

Sprawozdanie Komisji
Komisja monitoruje wykonywanie niniejszego rozporządzenia.
W swoim sprawozdaniu zgodnie z art. 52 ust. 6
dyrektywy 2009/73/WE Komisja przedstawia również doświad
czenie uzyskane w ramach stosowania niniejszego rozporządze
nia. Sprawozdanie bada w szczególności, w jakim stopniu
rozporządzenie okazało się skuteczne w zapewnianiu niedyskry
minacyjnego i odzwierciedlającego koszty dostępu do sieci prze
syłowych gazu, aby umożliwić odbiorcom dokonywanie wyboru
w ramach właściwie funkcjonującego rynku wewnętrznego gazu
oraz przyczynić się do długoterminowego bezpieczeństwa do
staw. Jeżeli jest to konieczne, sprawozdaniu towarzyszą odpo
wiednie wnioski lub zalecenia.

Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 traci moc od dnia 3 mar
ca 2011 r. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się
jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje zgodnie
z tabelą korelacji zawartą w załączniku II.
Artykuł 32
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 września 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli 13 lipca 2009 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
WYTYCZNE

1.

Usługi związane z dostępem stron trzecich w zakresie odnoszącym się do operatorów systemów
przesyłowych

1.

Operatorzy systemów przesyłowych oferują usługi ciągłe i przerywane, których czas trwania wynosi co najmniej je
den dzień.

2.

Zharmonizowane umowy przesyłowe i wspólne kodeksy sieci opracowuje się tak, aby ułatwiały one handel zdolno
ścią zakontraktowaną przez użytkowników sieci oraz ponowne jej wykorzystanie, nie utrudniając udostępniania
zdolności.

3.

Operatorzy systemów przesyłowych opracowują kodeksy sieci i zharmonizowane umowy po przeprowadzeniu od
powiednich konsultacji z użytkownikami sieci.

4.

Operatorzy systemów przesyłowych wdrażają znormalizowane procedury nominacji i renominacji. Opracowują sys
temy informacji i środki komunikacji elektronicznej w celu dostarczania użytkownikom sieci odpowiednich danych
oraz uproszczenia transakcji, takich jak składanie nominacji, kontraktowanie i przenoszenie praw do zdolności mię
dzy użytkownikami sieci.

5.

Operatorzy systemów przesyłowych harmonizują formalne procedury składania wniosków i terminy udzielania od
powiedzi według najlepszej praktyki branżowej w celu maksymalnego skrócenia terminów udzielania odpowiedzi.
Przewidują oni systemy rezerwowania i potwierdzania zdolności oraz procedury nominacji i renominacji on-line nie
później niż dnia 1 lipca 2006 r. po konsultacji z użytkownikami sieci.

6.

Operatorzy systemów przesyłowych nie pobierają oddzielnych opłat od użytkowników sieci za wnioski o udzielenie
informacji i za transakcje związane z ich umowami przesyłowymi, i które przeprowadzane są zgodnie ze standardo
wymi zasadami i procedurami.

7.

Opłaty za wnioski o udzielenie informacji, które wymagają nadzwyczajnych lub niewspółmiernie dużych wydatków,
np.: przeprowadzenie studium wykonalności, mogą być pobierane oddzielnie, pod warunkiem że opłaty te zostaną
należycie uzasadnione.

8.

Operatorzy systemów przesyłowych współpracują z innymi operatorami systemów przesyłowych przy koordynowa
niu konserwacji i remontów swoich sieci w celu zminimalizowania wszelkich zakłóceń usług przesyłowych świad
czonych na rzecz użytkowników sieci i operatorów systemów przesyłowych na innych obszarach oraz w celu
zapewnienia równych korzyści pod względem bezpieczeństwa dostaw, w tym w odniesieniu do tranzytu.

9.

Operatorzy systemów przesyłowych publikują przynajmniej raz w roku, we wcześniej określonym terminie, z odpo
wiednim wyprzedzeniem, wszystkie planowane okresy konserwacji i remontów, które mogą mieć wpływ na prawa
użytkowników sieci wynikające z umów przesyłowych, a także związane z nimi informacje dotyczące eksploatacji.
Obejmuje to niezwłoczne i niedyskryminacyjne podawanie do wiadomości publicznej informacji o wszelkich zmia
nach okresów konserwacji i remontów oraz powiadamianie o nieplanowanych konserwacjach i remontach, niezwłocz
nie po uzyskaniu tych informacji przez operatora systemu przesyłowego. W okresach konserwacji i remontów,
operatorzy systemów przesyłowych regularnie publikują uaktualnione informacje dotyczące szczegółów, spodziewa
nego czasu trwania i rezultatu konserwacji i remontów.

10. Operatorzy systemów przesyłowych przechowują i udostępniają właściwym organom, na ich wniosek, dzienny re
jestr rzeczywiście prowadzonych konserwacji i remontów oraz zaistniałych zakłóceń w przepływie. Informacje te udo
stępniane są również na wniosek podmiotów, których dotyczą takie zakłócenia.

2.

Zasady mechanizmów alokacji zdolności i procedury zarządzania ograniczeniami w zakresie odnoszącym
się do operatorów systemów przesyłowych oraz ich stosowanie w wypadku ograniczeń kontraktowyc

2.1. Zasady mechanizmów alokacji zdolności i procedury zarządzania ograniczeniami w zakresie odnoszącym się do operatorów syste
mów przesyłowych
1.

Mechanizmy alokacji zdolności i procedury zarządzania ograniczeniami ułatwiają rozwój konkurencji i płynność
handlu zdolnością oraz są zgodne z mechanizmami rynkowymi, w tym rynków kontraktów krótkoterminowych i cen
trów handlu gazem. Są elastyczne i mają zdolność dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej.

2.

Takie mechanizmy i procedury uwzględniają integralność danego systemu, a także bezpieczeństwo dostaw.
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3.

Takie mechanizmy i procedury nie utrudniają wchodzenia na rynek nowym uczestnikom ani też nie tworzą nieuza
sadnionych barier we wchodzeniu na rynek. Nie uniemożliwiają skutecznej konkurencji między uczestnikami rynku,
w tym między nowymi, wchodzącymi na rynek uczestnikami oraz spółkami z małym udziałem w rynku.

4.

Takie mechanizmy i procedury zapewniają właściwe sygnały ekonomiczne dla skutecznego i maksymalnego wyko
rzystania zdolności technicznej oraz ułatwiają inwestowanie w nową infrastrukturę.

5.

Użytkownicy sieci są informowani o okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na dostępność zakontraktowanej
zdolności. Informacje dotyczące przerw powinny odzwierciedlać poziom informacji, jakimi dysponuje operator sys
temu przesyłowego.

6.

W przypadku wystąpienia trudności w realizacji zobowiązań umownych dotyczących dostaw — z powodów zwią
zanych z integralnością systemu — operatorzy systemów przesyłowych powinni powiadomić o tym użytkowników
sieci oraz niezwłocznie podjąć działania zmierzające do niedyskryminacyjnego rozwiązania zaistniałego problemu.
Przed wdrożeniem procedur, operatorzy systemów przesyłowych konsultują je z użytkownikami sieci oraz uzgadnia
ją je z organem regulacyjnym.

2.2. Procedury zarządzania ograniczeniami w przypadku ograniczeń kontraktowych
1.

W przypadku niewykorzystania zakontraktowanej zdolności, operatorzy systemów przesyłowych udostępniają tę
zdolność na rynku pierwotnym na zasadach przerywanych poprzez umowy o zróżnicowanym okresie obowiązywa
nia, jeżeli właściwy użytkownik sieci nie oferuje jej na rynku wtórnym za rozsądną cenę.

2.

Dochody z uwolnionej zdolności przerywanej są rozdzielane zgodnie z zasadami zatwierdzonymi lub przyjętymi przez
właściwy organ regulacyjny. Zasady te są zgodne z wymogami skutecznego i efektywnego wykorzystania systemu.

3.

Właściwy organ regulacyjny może ustalić rozsądną cenę za uwolnienie zdolności przerywanej, uwzględniając wystę
powanie szczególnych okoliczności.

4.

W stosownych przypadkach, operatorzy systemów przesyłowych podejmują odpowiednie działania w celu zaofero
wania na rynku przynajmniej części niewykorzystanej zdolności w formie zdolności ciągłej.

3.

Określenie informacji technicznych potrzebnych użytkownikom sieci do uzyskania skutecznego dostępu do
systemu, określanie wszystkich właściwych punktów w celu spełnienia wymogów w zakresie przejrzysto
ści oraz informacji, które mają być publikowane w odniesieniu do wszystkich właściwych punktów, a także
harmonogramu publikowania tych informacji

3.1. Określenie informacji technicznych potrzebnych użytkownikomsieci do uzyskania skutecznego dostępu do systemu
Operatorzy systemów przesyłowych 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 rodzaje umów przesyłowych dostępnych w odniesieniu do tych usług oraz, w stosownych przypadkach,
kodeks sieci lub standardowe warunki określające prawa i obowiązki wszystkich użytkowników sieci, w tym zhar
monizowane umowy przesyłowe oraz inne odpowiednie dokumenty;

c)

zharmonizowane procedury stosowane przy korzystaniu z systemu przesyłowego wraz z definicjami najważ
niejszych warunków;

d)

przepisy dotyczące alokacji zdolności, zarządzania ograniczeniami i procedur zapobiegania akumulacji rezerw
zdolności oraz procedur dotyczących jej ponownego wykorzystania;

e)

zasady mające zastosowanie w stosunku do operatora systemu przesyłowego w handlu zdolnością na rynku
wtórnym;

f)

jeśli ma to zastosowanie — poziomy elastyczności i tolerancji stosowane w usługach przesyłowych i innych usłu
gach bez oddzielnych opłat, jak również oferowana dodatkowo elastyczność i związane z nią opłaty;
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g)

szczegółowy opis systemu gazowego zarządzanego przez operatora systemu przesyłowego wskazujący wszyst
kie właściwe punkty łączące jego system z systemem przesyłowym innego operatora systemu przesyłowego lub
z infrastrukturą gazową, taką jak infrastruktura skroplonego gazu ziemnego (LNG), oraz infrastrukturą niezbęd
ną do świadczenia usług pomocniczych określonych w art. 2 pkt 14 dyrektywy 2009/73/WE;

h)

informacje o jakości gazu i wymogach dotyczących ciśnienia;

i)

zasady mające zastosowanie przy przyłączaniu do systemu zarządzanego przez operatora systemu przesyłowego;

j)

wszelkie, podawane na czas, informacje dotyczące proponowanych lub faktycznych zmian w usługach lub wa
runkach, w tym zmian elementów wymienionych w lit. a)–i).

3.2. Określenie wszystkich właściwych punktów w celu spełnienia 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 wyj
ściowej sieci danego operatora systemu przesyłowego, w tym również wszystkie punkty wyjścia lub strefy wyj
ścia posiadające ponad 2 % całkowitej zdolności punktu wyjścia sieci;

c)

wszystkie punkty łączące różne sieci operatorów systemów przesyłowych;

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 węzła
mi sieci gazowej. Wszystkie punkty uznawane za istotne, co do których, na podstawie doświadczenia, istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia ograniczeń fizycznych;

f)

wszystkie punkty łączące sieć danego operatora systemu przesyłowego z infrastrukturą niezbędną do świadcze
nia usług pomocniczych, określonych w art. 2 pkt 14 dyrektywy 2009/73/WE.

3.3. Informacje, które mają być publikowane w odniesieniu do wszystkich właściwych punktów i harmonogram publikowania tych
informacji
1.

W odniesieniu do wszystkich właściwych punktów, operatorzy systemów przesyłowych publikują w Internecie, w spo
sób regularny i z zachowaniem ciągłości, w przyjaznej dla użytkownika i znormalizowanej formie, następujące infor
macje o dziennym stanie zdolności:
a)

maksymalna zdolność techniczna w obu kierunkach;

b)

całkowita zakontraktowana i przerywana zdolność; oraz

c)

dostępna zdolność.

2.

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

3.

Operatorzy systemów przesyłowych codziennie publikują uaktualnienia dotyczące dostępności krótkoterminowych
usług (z wyprzedzeniem jednodniowym i tygodniowym) oparte, między innymi, na nominacjach, aktualnych zobo
wiązaniach wynikających z zawartych umów oraz regularnych, długoterminowych przewidywaniach dotyczących do
stępnej zdolności w ujęciu rocznym, dla dziesięcioletniego okresu, dla wszystkich właściwych punktów.

4.

Operatorzy systemów przesyłowych publikują w sposób ciągły wskaźniki maksymalnego i minimalnego miesięczne
go wykorzystania zdolności, jak również średni roczny przepływ we wszystkich właściwych punktach za okres ostat
nich trzech lat.

5.

Operatorzy systemów przesyłowych prowadzą dzienny rejestr rzeczywistych łącznych przepływów obejmujący co naj
mniej ostatnie trzy miesiące.

6.

Operatorzy systemów przesyłowych prowadzą rejestr wszystkich umów dotyczących zdolności oraz innych właści
wych informacji na temat obliczania i udostępniania zdolności, do którego właściwe organy krajowe mają dostęp w ce
lu wypełniania swoich obowiązków.
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7.

Operatorzy systemów przesyłowych zapewniają przyjazne dla użytkownika instrumenty umożliwiające kalkulację ta
ryf za dostępne usługi i sprawdzanie on-line dostępnej zdolności.

8.

W przypadku gdy operatorzy systemów przesyłowych nie są w stanie publikować informacji zgodnie z pkt 1, 3 i 7,
konsultują się z właściwymi organami krajowymi i ustalają plan działania, który powinien być wdrożony jak najszyb
ciej, nie później jednak niż dnia 31 grudnia 2006 r.

L 211/53

L 211/54

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

14.8.2009

ZAŁĄCZNIK II
TABELA KORELACJI
Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005

Niniejsze rozporządzenie

art. 1

art. 1

art. 2

art. 2

—

art. 3

—

art. 4

—

art. 5

—

art. 6

—

art. 7

—

art. 8

—

art. 9

—

art. 10

—

art. 11

—

art. 12

art. 3

art. 13

art. 4

art. 14

—

art. 15

art. 5

art. 16

—

art. 17

art. 6

art. 18

—

art. 19

—

art. 20

art. 7

art. 21

art. 8

art. 22

art. 9

art. 23

art. 10

art. 24

art. 11

art. 25

art. 12

art. 26

art. 13

art. 27

art. 14

art. 28

art. 15

art. 29

art. 16

art. 30

—

art. 31

art. 17

art. 32
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DYREKTYWY




DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE
z dnia 13 lipca 2009 r.
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca
dyrektywę 2003/54/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

konsumentom swobodny wybór dostawców, a wszystkim
dostawcom — swobodną realizację dostaw dla odbiorców.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 47 ust. 2 oraz art. 55 i art. 95,

(4)

Istnieją jednak obecnie we Wspólnocie przeszkody
w sprzedaży energii elektrycznej na równych warunkach
oraz bez dyskryminacji lub niekorzystnych warunków.
W szczególności nie we wszystkich państwach członkow
skich istnieje już niedyskryminacyjny dostęp do sieci oraz
równie skuteczny nadzór regulacyjny.

(5)

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ma kluczowe
znaczenie dla rozwoju społeczeństwa europejskiego,
wdrażania zrównoważonej polityki w zakresie zmian kli
matu oraz wspierania konkurencyjności na rynku we
wnętrznym. W tym celu należy dalej rozwijać wzajemne
połączenia transgraniczne, aby zagwarantować konsumen
tom i przemysłowi we Wspólnocie dostawy energii ze
wszystkich źródeł po najbardziej konkurencyjnych cenach.

(6)

Dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny energii elek
trycznej powinien dostarczać producentom właściwych
zachęt do inwestowania w nowe moce wytwórcze, w tym
również z odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym
uwzględnieniem krajów i regionów najbardziej oddalo
nych na wspólnotowym rynku energii. Dobrze funkcjonu
jący rynek powinien również dostarczać konsumentom
odpowiednich środków wspierania bardziej wydajnego zu
życia energii, czego niezbędnym warunkiem jest bezpie
czeństwo dostaw energii.

(7)

W komunikacie Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r., zaty
tułowanym „Polityka energetyczna dla Europy”, zwrócono
uwagę na znaczenie dokończenia budowy rynku we
wnętrznego energii elektrycznej oraz stworzenia równych
warunków działania dla wszystkich przedsiębiorstw ener
getycznych mających siedzibę we Wspólnocie. Komunika
ty Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. zatytułowane
„Perspektywy rynku wewnętrznego energii elektrycz
nej i gazu” oraz „Dochodzenie w ramach art. 17 rozporzą
dzenia (WE) nr 1/2003 w odniesieniu do europejskich
sektorów gazu i energii elektrycznej (raport końcowy)” wy
kazały, że obecne zasady i środki nie zapewniają niezbęd
nych ram dla osiągnięcia celu, jakim jest właściwie
funkcjonujący rynek wewnętrzny.

uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Społecznego (1),
uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rynek wewnętrzny energii elektrycznej, który od 1999 r.
jest stopniowo realizowany w całej Wspólnocie, ma na
celu zapewnienie prawdziwej możliwości wyboru wszyst
kim konsumentom w Unii Europejskiej, bez względu na
to, czy są to obywatele, czy przedsiębiorstwa, stworzenie
nowych możliwości gospodarczych oraz zwiększenie po
ziomu handlu transgranicznego, aby osiągnąć w ten spo
sób zwiększenie wydajności, konkurencyjne ceny i wyższe
standardy usług oraz przyczynić się do bezpieczeństwa
dostaw i stabilności.

(2)

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad
rynku wewnętrznego energii elektrycznej (4) wniosła znaczący wkład w tworzenie takiego rynku wewnętrznego
energii elektrycznej.

(3)

Wolności, jakie Traktat gwarantuje obywatelom Unii —
miedzy innymi, swobodny przepływ towarów, swoboda
przedsiębiorczości oraz prawo do swobodnego świadcze
nia usług — są możliwe do osiągnięcia jedynie w warun
kach w pełni otwartego rynku, który umożliwia wszystkim

(1) Dz.U. C 211 z 19.8.2008, s. 23.
(2) Dz.U. C 172 z 5.7.2008, s. 55.
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. (dotych
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowi
sko Rady z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. C 70 E z 24.3.2009, s. 1)
oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Decyzja
Rady z dnia 25 czerwca 2009 r.
(4) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 37.

L 211/56
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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W celu zagwarantowania konkurencji i dostaw energii
elektrycznej po najbardziej konkurencyjnej cenie państwa
członkowskie i krajowe organy regulacyjne powinny uła
twiać transgraniczny dostęp nowych dostawców energii
elektrycznej pochodzącej z różnych źródeł energii, jak
również dostęp nowych dostawców mocy wytwórczych.
Bez skutecznego oddzielenia sieci od działalności w zakre
sie wytwarzania i dostaw („skuteczny rozdział”) istnieje
nieodłączne ryzyko dyskryminacji nie tylko w zakresie eks
ploatacji sieci, ale także w zakresie środków zachęcających
przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo do dokonywania
stosownych inwestycji w swoje sieci.
Zasady dotyczące rozdziału prawnego i funkcjonalne
go przewidziane w dyrektywie 2003/54/WE nie
doprowadziły jednak do skutecznego wydzielenia opera
torów systemów przesyłowych. Na posiedzeniu
w dniach 8 i 9 marca 2007 r. Rada Europejska wezwała
w związku z tym Komisję do opracowania wniosków legi
slacyjnych w zakresie „skutecznego oddzielenia działalno
ści w zakresie dostaw i wytwarzania od eksploatacji sieci”.
Skuteczny rozdział może zostać zapewniony jedynie po
przez wyeliminowanie środków zachęcających przedsię
biorstwa zintegrowane pionowo do stosowania
dyskryminacji wobec konkurentów w odniesieniu do do
stępu do sieci oraz w zakresie inwestycji. Rozdział własno
ści — który należy rozumieć jako wyznaczenie właściciela
sieci na operatora systemu i zachowanie jego niezależno
ści od wszelkich interesów związanych z dostawami i pro
dukcją — jest wyraźnie skutecznym i stabilnym sposobem
na rozwiązanie nieodłącznego konfliktu interesów oraz za
pewnienie bezpieczeństwa dostaw. Z tej przyczyny Parla
ment Europejski w swojej rezolucji z dnia 10 lipca 2007 r.
w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego energii elek
trycznej i gazu (1) nawiązał do rozdziału własności na poziomie przesyłu jako najskuteczniejszego narzędzia
promowania inwestycji w infrastrukturę w niedyskrymina
cyjny sposób, sprawiedliwego dostępu do sieci dla nowych
podmiotów oraz przejrzystego rynku. Zgodnie z zasada
mi rozdziału własności państwa członkowskie powinny
być zobowiązane do zapewnienia, że ta sama osoba lub te
same osoby nie są uprawnione do sprawowania kontroli
nad przedsiębiorstwem wytwarzającym lub dostarczają
cym energię elektryczną i jednocześnie do sprawowania
kontroli lub wykonywania jakichkolwiek praw względem
operatora systemu przesyłowego lub systemu przesyłowe
go. Z drugiej strony, sprawowanie kontroli nad systemem
przesyłowym lub nad operatorem systemu przesyłowego
powinno wykluczać możliwość sprawowania kontroli lub
wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsiębior
stwa wytwarzającego lub dostarczającego energię elek
tryczną. W ramach tych ograniczeń przedsiębiorstwo
wytwarzające lub dostarczające energię elektryczną powin
no móc posiadać udziały mniejszościowe w operatorze
systemu przesyłowego lub w systemie przesyłowym.
Każdy system rozdziału powinien skutecznie eliminować
wszelkie konflikty interesów między producentami, do
stawcami i operatorami systemów przesyłowych, aby
stworzyć zachęty do niezbędnych inwestycji i zagwaran
tować dostęp nowych podmiotów wchodzących na rynek

(1) Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 206.
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w ramach przejrzystego i skutecznego systemu regulacyj
nego, i nie powinien tworzyć zbyt kosztownego systemu
regulacyjnego dla krajowych organów regulacyjnych.
(13)

Definicja pojęcia „kontrola” przejęta jest z rozporządzenia
Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w spra
wie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie
WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (2).

(14)

Ponieważ w ramach rozdziału własności wymagana jest
w niektórych przypadkach restrukturyzacja przedsię
biorstw, państwom członkowskim, które podejmą decyzję
o wdrożeniu rozdziału własności, należy przyznać dodat
kowy czas na zastosowanie odpowiednich przepisów. Ze
względu na pionowe powiązania między sektorami ener
gii elektrycznej i gazu przepisy dotyczące rozdziału powin
ny mieć zastosowanie do obu sektorów.

(15)

W celu zapewnienia, zgodnie z zasadami rozdziału wła
sności, całkowitej niezależności eksploatacji sieci od inte
resów związanych z dostawami i wytwarzaniem, oraz
uniemożliwienia wymiany jakichkolwiek informacji pouf
nych, ta sama osoba nie powinna pełnić jednocześnie
funkcji członka zarządów zarówno operatora systemu
przesyłowego lub systemu przesyłowego, jak i przedsię
biorstwa prowadzącego działalność w zakresie wytwarza
nia lub dostaw. Z tego samego powodu ta sama osoba nie
powinna być upoważniona jednocześnie do wyznaczania
członków zarządów operatora systemu przesyłowego lub
systemu przesyłowego oraz sprawowania kontroli lub
wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsiębior
stwa wytwarzającego lub dostarczającego energię
elektryczną.

(16)

Ustanowienie operatora systemu lub operatora przesyłu
niezależnych od interesów związanych z dostawami i wy
twarzaniem powinno umożliwić przedsiębiorstwu zinte
growanemu pionowo utrzymanie własności aktywów sieci
przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego oddzielenia
interesów, pod warunkiem że ten niezależny operator sys
temu lub ten niezależny operator przesyłu pełni wszystkie
funkcje operatora systemu, oraz że wprowadzone zostaną
szczegółowe uregulowania oraz szeroko zakrojone mecha
nizmy kontroli regulacyjnej.

(17)

W przypadku gdy w dniu 3 września 2009 r. przedsiębior
stwo będące właścicielem systemu przesyłowego jest czę
ścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, państwa
członkowskie powinny otrzymać możliwość wyboru po
między rozdziałem własności a ustanowieniem operatora
systemu lub operatora przesyłu niezależnego od interesów
związanych z dostawami i wytwarzaniem.

(18)

W celu pełnego zabezpieczenia interesów wspólników lub
akcjonariuszy przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo
państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru
między wdrożeniem rozdziału własności w drodze bezpo
średniego zbycia lub też poprzez rozdzielenie udziałów
lub akcji przedsiębiorstwa zintegrowanego na udziały lub
akcje przedsiębiorstwa sieciowego oraz udziały lub akcje
pozostałych przedsiębiorstw dostarczających i wytwarza
jących energię elektryczną, pod warunkiem że spełnione
zostały wymogi wynikające z rozdziału własności.

(2) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
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Pełna skuteczność opcji niezależnego operatora systemu
lub niezależnego operatora przesyłu powinna zostać za
pewniona poprzez szczegółowe zasady uzupełniające. Za
sady dotyczące niezależnego operatora przesyłu zapewnia
właściwe ramy regulacyjne gwarantujące sprawiedliwą
konkurencję, wystarczające inwestycje, dostęp nowych
podmiotów wchodzących na rynek oraz integrację rynku
energii elektrycznej. Skuteczny rozdział w oparciu o prze
pisy dotyczące niezależnego operatora przesyłu powinien
opierać się na zestawie środków natury organizacyj
nej i środków dotyczących zarządzania operatorami syste
mów przesyłowych oraz na zestawie środkach
dotyczących inwestycji, przyłączania do sieci nowych
zdolności produkcyjnych i integracji rynku poprzez współ
pracę regionalną. Niezależność operatora przesyłu powin
na również zostać zapewniona między innymi poprzez
wprowadzenie okresów przejściowych, podczas których
w przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo nie prowa
dzi się działalności zarządczej lub innej odnośnej działal
ności umożliwiającej dostęp do takich samych informacji,
jakie uzyskać może osoba na stanowisku kierowniczym.
Model skutecznego rozdziału oparty na niezależnym ope
ratorze przesyłu spełnia wymogi ustalone na posiedzeniu
Rady Europejskiej w dniach 8 i 9 marca 2007 r.

(20)

W celu rozwijania konkurencji na rynku wewnętrznym
energii elektrycznej należy umożliwić dużym odbiorcom
niebędącym gospodarstwami domowymi wybór ich do
stawców, jak również podpisanie umów z kilkoma do
stawcami w celu zabezpieczenia ich potrzeb w zakresie
energii elektrycznej. Odbiorców tych należy chronić przed
klauzulami wyłączności, które mają na celu wyeliminowa
nie konkurencyjnych lub uzupełniających ofert.

(21)

Państwo członkowskie ma prawo do opowiedzenia się za
całkowitym rozdziałem własności na swoim terytorium.
W przypadku gdy państwo członkowskie skorzystało z te
go prawa, przedsiębiorstwo nie ma prawa do ustanowie
nia niezależnego operatora systemu lub niezależnego
operatora przesyłu. Ponadto przedsiębiorstwa prowadzą
ce jakąkolwiek działalność w zakresie wytwarzania lub do
staw nie mogą bezpośrednio lub pośrednio sprawować
kontroli lub wykonywać jakichkolwiek praw względem
operatora systemu przesyłowego z państwa członkowskie
go, które opowiedziało się za całkowitym rozdziałem
własności.

(22)

Na mocy niniejszej dyrektywy, na rynku wewnętrznym
energii elektrycznej istnieć będą różne rodzaje organizacji
rynku. Środki, które państwa członkowskie mogłyby pod
jąć w celu zapewnienia równych warunków działania, po
winny być oparte na nadrzędnych względach interesu
ogólnego. Zgodność środków z Traktatem oraz z prawem
wspólnotowym należy konsultować z Komisją.

(23)

Przy wdrażaniu skutecznego rozdziału należy przestrzegać
zasady niedyskryminacji między sektorem publicz
nym i prywatnym. W tym celu ta sama osoba, samodziel
nie lub wspólnie z innymi podmiotami, nie powinna móc
sprawować kontroli lub wykonywania jakichkolwiek praw
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— z naruszeniem zasad rozdziału własności lub opcji nie
zależnego operatora systemu — w odniesieniu do składu,
głosowania lub decyzji organów zarówno operatorów sys
temów przesyłowych lub systemów przesyłowych,
jak i przedsiębiorstw wytwarzających lub dostarczających
energię elektryczną. W odniesieniu do rozdziału własno
ści oraz opcji niezależnego operatora sytemu — pod wa
runkiem że dane państwo członkowskie jest w stanie
wykazać, że wymóg jest spełniony — dwa odrębne pod
mioty publiczne powinny móc kontrolować z jednej stro
ny działalność w zakresie wytwarzania i dostaw, a z drugiej
strony działalność przesyłową.
(24)

W pełni skuteczne oddzielenie działalności sieciowej i dzia
łalności w zakresie dostaw i wytwarzania powinno mieć
zastosowanie w całej Wspólnocie, zarówno wobec przed
siębiorstw ze Wspólnoty, jak i tych spoza Wspólnoty.
W celu zapewnienia, aby działalność sieciowa oraz dzia
łalność w zakresie dostaw i wytwarzania w całej Wspólno
cie były od siebie niezależne, organy regulacyjne powinny
zostać uprawnione do odmowy przyznania certyfikacji
operatorom systemów przesyłowych, którzy nie spełniają
kryteriów rozdziału. Aby zapewnić konsekwentne stoso
wanie tych zasad na całym obszarze Wspólnoty, organy
regulacyjne powinny w jak najwyższym stopniu uwzględ
niać opinię Komisji przy podejmowaniu decyzji w sprawie
certyfikacji. Ponadto w celu zapewnienia przestrzegania
zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty oraz solidar
ności i bezpieczeństwa energetycznego we Wspólnocie,
Komisja powinna mieć prawo do wydawania opinii w spra
wie certyfikacji w odniesieniu do właściciela systemu prze
syłowego lub operatora systemu przesyłowego
kontrolowanego przez osobę lub osoby z kraju trzeciego
lub z krajów trzecich.

(25)

Bezpieczeństwo dostaw energii stanowi jeden z zasadni
czych elementów bezpieczeństwa publicznego i w związ
ku z tym jest ściśle powiązane ze sprawnym
funkcjonowaniem rynku wewnętrznego energii elektrycz
nej oraz z integracją odizolowanych rynków energii elek
trycznej państw członkowskich. Energia elektryczna może
dotrzeć do obywateli Unii wyłącznie za pośrednictwem
sieci. Funkcjonujące rynki energii elektrycznej oraz,
w szczególności, sieci i inne aktywa związane z dostawa
mi energii elektrycznej, są istotne dla bezpieczeństwa pu
blicznego, konkurencyjności gospodarki oraz dobrobytu
obywateli Unii. Osobom z krajów trzecich należy zatem
zezwolić na kontrolowanie systemu przesyłowego lub
operatora systemu przesyłowego jedynie wtedy, gdy speł
niają one wymogi skutecznego rozdziału, które mają za
stosowanie we Wspólnocie. Bez uszczerbku dla
zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty Wspólnota
uważa, że sektor systemów przesyłowych energii elek
trycznej ma bardzo duże znaczenie dla Wspólnoty i dlate
go niezbędne są dodatkowe zabezpieczenia w odniesieniu
do zachowania bezpieczeństwa dostaw energii do Wspól
noty, aby uniknąć wszelkich zagrożeń dla porządku i bez
pieczeństwa publicznego we Wspólnocie oraz dla
dobrobytu obywateli Unii. Bezpieczeństwo dostaw energii
do Wspólnoty wymaga w szczególnościoceny niezależno
ści eksploatacji sieci, poziomu uzależnienia Wspólnoty
oraz poszczególnych państw członkowskich od dostaw
energii z krajów trzecich oraz traktowania zarówno krajo
wego, jak i zagranicznego handlu energią oraz inwestycji
w energię przez dany kraj trzeci. Bezpieczeństwo dostaw
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szczególny charakter stosunku między operatorem syste
mu dystrybucji a użytkownikami systemu. Zakłady prze
mysłowe, obiekty handlowe lub miejsca świadczenia
wspólnych usług, takie jak budynki stacji kolejowych, lot
niska, szpitale, duże obiekty kampingowe ze zintegrowa
ną infrastrukturą lub zakłady przemysłu chemicznego
mogą obejmować zamknięte systemy dystrybucji ze wzglę
du na specjalistyczny charakter ich działalności.

należy zatem ocenić w świetle okoliczności faktycznych
każdego przypadku, a także w świetle praw i obowiązków
wynikających z prawa międzynarodowego, w szczególnoś
ci z umów międzynarodowych zawartych między Wspól
notą a danym krajem trzecim. W stosownych przypadkach
zachęca się Komisję do przedkładania zaleceń dotyczących
negocjowania stosownych umów z krajami trzecimi obej
mujących kwestie bezpieczeństwa dostaw energii do
Wspólnoty lub do włączenia niezbędnych kwestii w ramy
innych negocjacji z tymi krajami trzecimi.
(26)

(27)

Niedyskryminacyjny dostęp do sieci dystrybucyjnej decy
duje o dostępie dostawcy do odbiorców na poziomie de
talicznym. Możliwości stosowania dyskryminacji
w zakresie dostępu osób trzecich oraz inwestycji są jednak
mniejsze na poziomie dystrybucji niż na poziomie przesy
łu, gdzie ograniczenia i wpływ interesów związanych
z wytwarzaniem lub dostawami są zazwyczaj mniejsze
niż na poziomie dystrybucji. Ponadto wymóg rozdzia
łu prawnego i funkcjonalnego operatorów systemów
dystrybucyjnych
zaczął
obowiązywać,
zgodnie
z dyrektywą 2003/54/WE, dopiero od dnia 1 lipca 2007 r.,
zaś jego wpływ na rynek wewnętrzny energii elektrycznej
w dalszym ciągu wymaga oceny. Obowiązujące obecnie
zasady dotyczące rozdziału prawnego i funkcjonalnego
mogą doprowadzić do skutecznego rozdziału, pod warun
kiem że będą wyraźniej określone, właściwie wdraża
ne i ściśle monitorowane. W celu stworzenia równych
warunków działania na poziomie detalicznym należy mo
nitorować działalność operatorów systemu dystrybucyjne
go, zapobiegając tym samym wykorzystywaniu przez nich
swojej integracji pionowej w odniesieniu do ich pozycji
konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza w stosunku do od
biorców będących gospodarstwami domowymi oraz ma
łych odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi.
Państwa członkowskie powinny zachęcać do moderniza
cji sieci dystrybucyjnych, na przykład poprzez wprowa
dzanie sieci inteligentnych, które powinny być budowane
w sposób zachęcający do zdecentralizowanego wytwarza
nia energii i do efektywności energetycznej.

(28)

W przypadku małych systemów może okazać się koniecz
ne zapewnienie świadczenia usług pomocniczych przez
operatorów systemów przesyłowych połączonych wza
jemnie z małymi systemami.

(29)

Aby uniknąć nakładania nieproporcjonalnie dużych obcią
żeń finansowych i administracyjnych na małych operato
rów systemów dystrybucyjnych, państwa członkowskie
powinny móc, w razie konieczności, zwolnić przedsiębior
stwa, których to dotyczy, ze spełniania prawnych wymo
gów rozdziału dystrybucji.

(30)

W przypadku gdy zamknięty system dystrybucji wyko
rzystywany jest w celu zapewnienia optymalnej wydajno
ści zintegrowanych dostaw energii wymagających
szczególnych standardów funkcjonowania lub zamknięty
system dystrybucji utrzymywany jest głównie do użytku
jego właściciela, powinno być możliwe zwolnienie opera
tora systemu dystrybucji z obowiązków, które stanowiły
by nadmierne obciążenie administracyjne ze względu na
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(31)

Procedury udzielania zezwoleń nie powinny prowadzić do
obciążeń administracyjnych nieproporcjonalnych do wiel
kości i potencjalnego oddziaływania producentów energii
elektrycznej. Nadmiernie powolne procedury wydawania
zezwoleń mogą stanowić barierę dla dostępu nowych pod
miotów wchodzących na rynek.

(32)

Należy podjąć dalsze środki w celu zapewnienia przejrzy
stych i niedyskryminacyjnych taryf za dostęp do sieci. Ta
ryfy te powinny być stosowane wobec wszystkich
użytkowników systemu na niedyskryminacyjnych
zasadach.

(33)

Dyrektywa 2003/54/WE wprowadziła wymóg, aby pań
stwa członkowskie ustanowiły organy regulacyjne posia
dające szczególne uprawnienia. Z doświadczenia wynika
jednak, że na przeszkodzie skuteczności regulacji stoi czę
sto brak niezależności organów regulacyjnych od rządu,
a także niewystarczające uprawnienia i swoboda uznania.
Z tej przyczyny Rada Europejska na posiedzeniu
w dniach 8 i 9 marca 2007 r. wezwała Komisję do opra
cowania wniosków legislacyjnych przewidujących dalszą
harmonizację uprawnień i zwiększanie niezależności kra
jowych organów regulacji energetyki. Należy wprowadzić
możliwość, aby tym krajowym organom regulacyjnym
mógł podlegać zarówno sektor elektroenergetyczny,
jak i sektor gazowy.

(34)

Jeżeli rynek wewnętrzny energii elektrycznej ma właściwie
funkcjonować, organy regulacji energetyki powinny móc
podejmować decyzje dotyczące wszelkich istotnych kwe
stii regulacyjnych oraz być w pełni niezależne od jakich
kolwiek innych interesów publicznych lub prywatnych.
Nie wyklucza to możliwości stosowania kontroli sądowej
ani nadzoru parlamentarnego zgodnie z prawem państw
członkowskich. Ponadto zatwierdzanie budżetu organu
regulacyjnego przez krajowego prawodawcę nie stanowi
przeszkody dla autonomii budżetowej. Przepisy dotyczące
autonomii w wykonywaniu budżetu przyznanego organo
wi regulacyjnemu powinny być wdrożone w ramach okre
ślonych przez krajowe ustawy i zasady budżetowe.
Przyczyniając się do niezależności krajowego organu regu
lacyjnego od wszelkich interesów politycznych lub gospo
darczych poprzez odpowiedni system rotacji, państwa
członkowskie powinny mieć możliwość należytego
uwzględniania dostępności zasobów ludzkich i wielkość
zarządu.

(35)

W celu zapewnienia skutecznego dostępu do rynku
wszystkim jego uczestnikom, łącznie z nowymi
podmiotami wchodzącymi na rynek, niezbędne są
niedyskryminacyjne
i
odzwierciedlające
koszty
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mechanizmybilansowania. W chwili, kiedy rynek energii
elektrycznej stanie się dostatecznie płynny, powinno to zo
stać osiągnięte poprzez ustanowienie przejrzystych me
chanizmów rynkowych dla dostaw i zakupu energii
elektrycznej niezbędnej w ramach wymogów bilansowa
nia. W sytuacji braku takiego płynnego rynku krajowe or
gany regulacyjne powinny odgrywać aktywną rolę w celu
zapewniania, aby taryfy za bilansowanie były niedyskrymi
nacyjne i odzwierciedlały koszty. Jednocześnie należy za
pewnić stosowne zachęty do zbilansowania energii
elektrycznej dostarczanej do systemu i odbieranej z syste
mu oraz do unikania zagrożenia dla systemu. Operatorzy
systemów przesyłowych powinni ułatwiać udział odbior
ców końcowych i grup odbiorców końcowych w rynkach
rezerw i rynkach bilansujących.

(36)

Krajowe organy regulacyjne powinny móc ustalać lub za
twierdzać taryfy lub metody stosowane do kalkulacji taryf,
w oparciu o propozycje operatora systemu przesyłowego
lub operatora(-ów) systemu dystrybucyjnego, lub w opar
ciu o propozycje uzgodnione między tym operatorem(ami) i użytkownikami sieci. Wykonując te zadania, krajowe
organy regulacyjne powinny zapewnić, aby taryfy przesy
łowe i dystrybucyjne były niedyskryminacyjne i odzwier
ciedlały koszty, a także powinny uwzględniać
długoterminowe marginalne koszty sieci, których uniknię
to dzięki zastosowaniu środków zarządzania popytem.

(37)

Organy regulacji energetyki powinny posiadać uprawnie
nia do wydawania wiążących decyzji w odniesieniu do
przedsiębiorstw energetycznych oraz do nakładania sku
tecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji na
przedsiębiorstwa energetyczne, które nie wywiązują się ze
swoich obowiązków, lub do zaproponowania właściwemu
sądowi nałożenia na nie takich sankcji. Organom regula
cyjnym należy również przyznać — niezależnie od stoso
wania zasad konkurencji — uprawnienia do
podejmowania decyzji w sprawie stosownych środków za
pewniających odbiorcom korzyści poprzez wspieranie
skutecznej konkurencji niezbędnej dla właściwego
funkcjonowania rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
Ustanowienie wirtualnych elektrowni — programów udo
stępniania energii elektrycznej, w ramach którego przed
siębiorstwa energetyczne zobowiązane są do sprzedawania
lub udostępniania przez pewien okres pewnej ilości ener
gii elektrycznej zainteresowanym dostawcom lub przyznać
im dostęp do części swoich zdolności wytwórczych — są
jednym z możliwych środków, które można użyć w celu
wspierania skutecznej konkurencji i zapewniania właści
wego funkcjonowania rynku. Organom regulacji energety
ki należy również przyznać uprawnienia do zapewniania
wysokich standardów usługi powszechnej i publicznej
w zgodzie z otwarciem rynku, ochrony odbiorców wrażli
wych, a także pełnej skuteczności środków w zakresie
ochrony konsumentów. Przepisy te powinny pozostawać
bez uszczerbku zarówno dla uprawnień Komisji w zakre
sie stosowania zasad konkurencji, w tym również badania
operacji łączenia przedsiębiorstw o wymiarze wspólnoto
wym, jak i dla zasad dotyczących rynku wewnętrznego, ta
kich jak swobodny przepływ kapitału. Niezależnym
organem, do którego ma prawo odwołać się strona, której
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dotyczy decyzja krajowego organu regulacji energetyki,
mógłby być sąd lub inny organ sądowy uprawniony do
przeprowadzania kontroli sądowej.
(38)

Wszelka harmonizacja uprawnień krajowych organów re
gulacyjnych powinna obejmować uprawnienia do tworze
nia zachęt dla przedsiębiorstw energetycznych oraz
uprawnienia do nakładania na przedsiębiorstwa energe
tyczne skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających
sankcji lub do zaproponowania właściwemu sądowi nało
żenia takich sankcji. Ponadto organy regulacyjne powinny
posiadać uprawnienia do żądania stosownych informacji
od przedsiębiorstw energetycznych, do prowadzenia od
powiednich i wyczerpujących dochodzeń oraz do roz
strzygania sporów.

(39)

Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ponosi konsek
wencje braku płynności i przejrzystości, który stoi na prze
szkodzie skutecznej alokacji zasobów, zabezpieczeniu
przed ryzykiem oraz wejściu na rynek nowych podmio
tów. Istnieje potrzeba zwiększenia konkurencyjności i bez
pieczeństwa dostaw poprzez ułatwienie włączenia nowych
elektrowni do sieci elektroenergetycznej we wszystkich
państwach członkowskich, w szczególności przez stwarza
nie zachęt dla nowych uczestników rynku. Niezbędne jest
zwiększenie zaufania do rynku, jego płynności oraz liczby
jego uczestników, dlatego też należy zwiększyć nadzór
regulacyjny nad przedsiębiorstwami prowadzącymi dzia
łalność w zakresie dostaw energii elektrycznej. Wymogi ta
kie powinny pozostać bez uszczerbku oraz być zgodne
z istniejącym prawem wspólnotowymi dotyczącymi ryn
ków finansowych. Niezbędna jest współpraca pomiędzy
organami regulacji energetyki i organami nadzoru rynków
finansowych w celu umożliwienia każdemu z nich wza
jemnego zapoznania się z ogólną sytuacją na odnośnych
rynkach.

(40)

Przed przyjęciem przez Komisję wytycznych określających
dalsze wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji,
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,
ustanowiona na mocy rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 (1) z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję ds. Współpracy
Organów Regulacji Energetyki („Agencja”), oraz Komi
tet Europejskich Organów Nadzoru nad Papierami
Wartościowymi
(„CESR”)
ustanowiony
decyzją
Komisji 2009/77/WE (2) powinny porozumieć się z Komisją i doradzać jej w sprawie treści wytycznych. Agen
cja i CESR powinny również współpracować w celu
przeprowadzenia dalszej analizy oraz doradzania w odnie
sieniu do kwestii, czy transakcje w ramach umów na
dostawy energii elektrycznej oraz derywaty elektroenerge
tyczne powinny podlegać wymogom w zakresie zachowa
nia przejrzystości przed lub po zawarciu transakcji, a jeżeli
tak, jaka powinna być treść tych wymogów.

(41)

Państwa członkowskie lub — w przypadku gdy państwa
członkowskie tak postanowiły — organ regulacyjny, po
winny zachęcać do opracowywania umów na dostawy
przerywalne.

(42)

Cały wspólnotowy przemysł i handel, łącznie z mały
mi i średnimi przedsiębiorstwami, a także wszyscy obywa
tele Unii korzystający z gospodarczych przywilejów rynku

(1) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(2) Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 18.
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wewnętrznego powinni także móc korzystać z wysokiego
poziomu ochrony konsumentów, a w szczególności od
biorcy będący gospodarstwami domowymi, a także, jeżeli
państwa członkowskie uznają to za stosowne, małe przed
siębiorstwa powinny również móc korzystać z gwarancji
usługi publicznej, szczególnie w odniesieniu do bezpie
czeństwa dostaw i uzasadnionych taryf, ze względu na
uczciwość, konkurencyjność i, pośrednio, w celu stworze
nia nowych miejsc pracy. Odbiorcy ci powinni mieć do
stęp do możliwości wyboru, sprawiedliwego traktowania,
prawa do reprezentacji i mechanizmów rozstrzygania
sporów.

(43)

(44)

(45)

Prawie wszystkie państwa członkowskie wybrały przejrzy
stą procedurę udzielania zezwoleń jako sposób zapewnie
nia konkurencji na rynku wytwarzania energii elektrycznej.
Państwa członkowskie powinny jednakże zapewnić moż
liwość zwiększenia bezpieczeństwa dostaw poprzez uru
chomienie procedur przetargowych lub procedur
równoważnych w przypadku gdy wystarczająca zdolność
wytwórcza energii elektrycznej nie zostanie zbudowana na
podstawie procedur udzielania zezwoleń. Ze względu na
ochronę środowiska i promowanie nowych technologii
państwa członkowskie powinny mieć możliwość ogłasza
nia przetargów na nowe zdolności na podstawie opubli
kowanych kryteriów. Takie nowe zdolności obejmują
między innymi energię elektryczną z odnawialnych źródeł
energii i skojarzoną produkcję ciepła i elektryczności.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dostaw równowaga po
daży i popytu w poszczególnych państwach członkow
skich powinna być monitorowana, a w następstwie tego
monitoringu powinno zostać sporządzone sprawozdanie
o sytuacji na poziomie Wspólnoty, przy uwzględnieniu
zdolności połączeń wzajemnych między poszczególnymi
obszarami. Taki monitoring powinien być przeprowadzo
ny wystarczająco wcześnie, aby umożliwić podjęcie wła
ściwych środków w razie naruszenia bezpieczeństwa
dostaw. Budowa oraz utrzymywanie niezbędnej infrastruk
tury sieciowej, łącznie ze zdolnością połączeń wzajem
nych, powinny przyczyniać się do zapewnienia stabilnych
dostaw energii elektrycznej. Utrzymywanie oraz budowa
niezbędnej infrastruktury sieciowej, łącznie ze zdolnością
połączeń wzajemnych i zdecentralizowanym wytwarza
niem energii elektrycznej, są istotnymi elementami w za
kresie zapewniania stabilnych dostaw energii elektrycznej.

Państwa członkowskie powinny zapewniać użytkowni
kom będącym gospodarstwami domowymi, a także, jeżeli
państwa członkowskie uznają to za właściwe — małym
przedsiębiorstwom — prawo do dostaw energii elektrycz
nej o określonej jakości o wyraźnie porównywalnych,
przejrzystych i uzasadnionych cenach. Aby zapewnić
utrzymanie wysokich standardów usługi publicznej we
Wspólnocie, Komisja powinna być regularnie powiada
miana o wszelkich środkach podejmowanych przez pań
stwa członkowskie dla osiągnięcia celów niniejszej
dyrektywy. Komisja powinna regularnie publikować spra
wozdanie analizujące środki podjęte na poziomie krajo
wym dla osiągnięcia celów związanych z usługą publiczną
oraz porównujące ich skuteczność, w celu opracowania
zaleceń dotyczących środków, jakie należy podjąć na
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poziomie krajowym dla osiągnięcia wysokich standardów
usług publicznych. Państwa członkowskie powinny pod
jąć niezbędne środki w celu ochrony odbiorców wrażli
wych w kontekście rynku wewnętrznego energii
elektrycznej. Takie środki mogą się różnić w zależności od
specyficznych warunków w danym państwie członkow
skim i mogą obejmować szczególne środki dotyczące płat
ności rachunków za energię elektryczną lub bardziej
ogólne środki podjęte w ramach systemu zabezpieczenia
społecznego. W przypadku gdy usługa powszechna do
stępna jest również dla małych przedsiębiorstw, środki za
pewniające taką usługę powszechną mogą różnić się od
siebie w zależności od tego, czy dotyczą odbiorców
będących gospodarstwami domowymi, czy małych
przedsiębiorstw.
(46)

Przestrzeganie wymogów usługi publicznej jest podstawo
wym wymogiem niniejszej dyrektywy, ważne jest więc,
aby w niniejszej dyrektywie zostały określone wspólne mi
nimalne standardy, przestrzegane przez wszystkie państwa
członkowskie, z uwzględnieniem celów ochrony konsu
mentów, bezpieczeństwa dostaw, ochrony środowi
ska i równoważnych poziomów konkurencji we
wszystkich państwach członkowskich. Ważne jest, aby
wymogi usługi publicznej podlegały interpretacji na pozio
mie krajowym, z uwzględnieniem uwarunkowań krajo
wych i pod warunkiem przestrzegania prawa
wspólnotowego.

(47)

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyzna
czenia dostawcy z urzędu. Takim dostawcą może być dział
sprzedaży przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo,
zajmującego się także dystrybucją, jeżeli spełnia ono wy
magania dotyczące rozdziału wynikające z niniejszej
dyrektywy.

(48)

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wdraża
nia środków mających na celu osiągnięcie celów spójności
społecznej i gospodarczej, obejmujących w szczególności
zapewnienie odpowiednich bodźców ekonomicznych
przy użyciu, w stosownych przypadkach, wszelkich istnie
jących narzędzi krajowych i wspólnotowych. Narzędzia te
mogą obejmować mechanizmy zobowiązań dla zagwaran
towania koniecznych inwestycji.

(49)

W zakresie, w jakim środki podjęte przez państwa człon
kowskie w celu spełnienia obowiązków użyteczności pu
blicznej stanowią pomoc państwa zgodnie z art. 87 ust. 1
Traktatu, istnieje obowiązek zgłoszenia ich Komisji wyni
kający z art. 88 ust. 3 Traktatu.

(50)

Wymogi usługi publicznej, w tym wymogi dotyczące usłu
gi powszechnej, oraz wynikające z nich wspólne minimal
ne standardy muszą być w dalszym ciągu wzmacniane
w celu zapewnienia, aby wszyscy konsumenci, w szczegól
ności odbiorcy wrażliwi, mogli odnieść korzyści wynika
jące z konkurencji i sprawiedliwych cen. Wymogi usługi
publicznej należy określać na poziomie krajowym,
z uwzględnieniem sytuacji krajowej; prawo wspólnotowe
powinno być jednak przestrzegane przez państwa człon
kowskie. Obywatele Unii oraz, w przypadku gdy państwa
członkowskie uznają to za stosowne, małe przedsiębior
stwa powinny móc korzystać z obowiązków użyteczności
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publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa
dostaw i uzasadnionych cen. Kluczowym aspektem dostaw
dla odbiorców jest dostęp do obiektywnych i przejrzystych
danych na temat zużycia. Dlatego też konsumenci powin
ni mieć dostęp do swoich danych na temat zużycia oraz
związanych z nimi cen i kosztów usług, tak by mogli zwra
cać się do konkurentów o składanie ofert w oparciu o te
dane. Konsumenci powinni również mieć prawo do odpo
wiedniej informacji o własnym zużyciu energii. Przedpłaty
powinny odzwierciedlać prawdopodobne zużycie energii
elektrycznej, a różne systemy płatności powinny być
niedyskryminacyjne. Wystarczająco często przekazywane
odbiorcom informacje na temat kosztów energii będą
stwarzać zachęty do oszczędności energii, gdyż dzięki nim
odbiorcy uzyskają bezpośrednie informacje zwrotne doty
czące skutków inwestycji w energooszczędne rozwiązania
oraz skutków zmiany przyzwyczajeń. W związku z tym
pełne wdrożenie dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych (1) pomoże konsumentom obniżyć koszty energii.

(51)

(52)

(53)

Interesy konsumentów powinny być głównym elementem
niniejszej dyrektywy, a zapewnienie jakości usługi powin
no być głównym zadaniem przedsiębiorstw energetycz
nych. Należy umocnić i zagwarantować istniejące prawa
konsumentów, które powinny obejmować większą przej
rzystość. Ochrona konsumentów powinna zapewniać
wszystkim konsumentom na jak najszerszym obszarze
Wspólnoty korzystanie z konkurencyjnego rynku. Państwa
członkowskie lub — w przypadku gdy państwo członkow
skie tak postanowiło — organy regulacyjne, powinny eg
zekwować prawa konsumentów.

Konsumenci powinni mieć dostęp do jasnych i zrozumia
łych informacji na temat ich praw w odniesieniu do sek
tora energetycznego. Po konsultacji z właściwymi
zainteresowanymi stronami, w tym z państwami człon
kowskimi, krajowymi organami regulacyjnymi, organiza
cjami konsumentów i przedsiębiorstwami energetycznymi,
Komisja powinna ustanowić dostępną, łatwą w użytku li
stę kontrolną konsumenta energii, dostarczającą konsu
mentom praktyczne informacje o ich prawach. Lista
kontrolna konsumenta energii powinna być dostarczana
wszystkim konsumentom oraz publicznie dostępna.

Ubóstwo energetyczne stanowi coraz większy problem we
Wspólnocie. Dotknięte nim państwa członkowskie, które
jeszcze tego nie zrobiły, powinny zatem opracować krajo
we plany działań lub inne stosowne ramy pozwalające sta
wić czoła ubóstwu energetycznemu, zmierzające do
obniżenia liczby osób cierpiących z jego powodu. W każ
dym przypadku państwa członkowskie powinny zapewnić
niezbędne dostawy energii dla odbiorców wrażliwych. Mo
głyby przy tym zastosować zintegrowane podejście, takie
jak w ramach polityki socjalnej, a wdrażane środki

(1) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 64.
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mogłyby obejmować poprawę polityk socjalnych lub efek
tywności energetycznej w mieszkalnictwie. Niniejsza dy
rektywa powinna przynajmniej umożliwić krajowe
polityki na rzecz odbiorców wrażliwych.
(54)

Lepszą ochronę konsumentów gwarantuje dostępność
skutecznych środków rozstrzygania sporów dla wszyst
kich konsumentów. Państwa członkowskie powinny
wprowadzić szybkie i skuteczne procedury rozpatrywania
skarg.

(55)

Należy umożliwić oparcie wprowadzenia inteligentnych
systemów pomiarowych na ocenie gospodarczej. Jeżeli
z oceny takiej wyniknie, że wprowadzenie tego rodzaju
systemów pomiarowych jest racjonalne z gospodarczego
punktu widzenia i opłacalne tylko dla konsumentów
o określonym poziomie zużycia energii elektrycznej, pań
stwa członkowskie powinny móc to uwzględnić przy
wdrażaniu inteligentnych systemów pomiarowych.

(56)

Ceny rynkowe powinny stwarzać właściwe zachęty do roz
woju sieci i inwestowania w wytwarzanie nowej energii
elektrycznej.

(57)

Wspieranie uczciwej konkurencji i łatwego dostępu róż
nych dostawców oraz podnoszenie zdolności wytwarza
nia nowej energii elektrycznej powinno być dla państw
członkowskich kwestią najwyższej wagi, tak, aby pozwo
lić konsumentom na pełne wykorzystanie możliwości wy
nikających ze zliberalizowanego rynku wewnętrznego
energii elektrycznej.

(58)

Mając na uwadze tworzenie rynku wewnętrznego ener
gii elektrycznej, państwa członkowskie powinny sprzyjać
integracji swoich krajowych rynków oraz współpracy ope
ratorów systemu na poziomie wspólnotowym i regional
nym, włączając w to również odizolowane systemy
tworzące wyspy energetyczne, które nadal istnieją we
Wspólnocie.

(59)

Jednym z głównych celów niniejszej dyrektywy powinno
być tworzenie prawdziwie wewnętrznego rynku energii
elektrycznej poprzez sieć połączeń w całej Wspólnocie,
dlatego też kwestie regulacyjne dotyczące wzajemnych po
łączeń transgranicznych i rynków regionalnych powinny
należeć do głównych zadań organów regulacyjnych, w sto
sownych przypadkach działających w ścisłej współpracy
z Agencją.

(60)

Jednym z głównych celów niniejszej dyrektywy powinno
być również zagwarantowanie wspólnych zasad prawdzi
wie wewnętrznego rynku energii elektrycznej i szerokich
dostaw energii dostępnej dla każdego. W tym celu nieza
kłócone ceny rynkowe stanowiłyby zachętę do tworzenia
transgranicznych połączeń wzajemnych oraz inwestycji
w nowe moce wytwórcze, prowadząc jednocześnie w per
spektywie długoterminowej do konwergencji cen.

(61)

Organy regulacyjne powinny również dostarczać informa
cje rynkowi, aby pozwolić Komisji na spełnianie jej roli
polegającej na obserwowaniu i monitorowaniu rynku
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wewnętrznego energii elektrycznej oraz jego rozwoju
w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, włą
czając w to aspekty takie, jak zdolności wytwórcze, różne
źródła wytwarzania energii elektrycznej, infrastruktura
przesyłowa i dystrybucyjna, jakość usług, handel transgra
niczny, zarządzanie ograniczeniami, inwestycje, ceny hur
towe i detaliczne, płynność rynku oraz poprawa w zakresie
środowiska i wydajności. Krajowe organy regulacyjne po
winny powiadamiać organy ochrony konkurencji i Komi
sję o państwach członkowskich, w których ceny mają
niekorzystny wpływ na konkurencję i prawidłowe funk
cjonowanie rynku.
(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie utworze
nie w pełni funkcjonalnego rynku wewnętrznego energii
elektrycznej, nie może być osiągnięty w sposób wystarcza
jący przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest
lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólno
ta może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjo
nalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie
wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tego
celu.
Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra
dy (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicz
nej wymiany energii elektrycznej (1) Komisja może przyjąć wytyczne w celu osiągnięcia niezbędnego stopnia
harmonizacji. Wytyczne takie, które stanowią wiążące
środki wykonawcze, są — również w odniesieniu do nie
których przepisów niniejszej dyrektywy — użytecznymi
narzędziami, które mogą być w razie konieczności szybko
dostosowane.
Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy
powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawia
jącą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (2).
W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do
przyjmowania wytycznych niezbędnych do zapewnienia
minimalnego stopnia harmonizacji wymaganego dla
osiągnięcia celu niniejszej dyrektywy. Ponieważ środki te
mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów in
nych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupeł
nienie nowymi elementami innymi niż istotne, muszą
one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 5a
decyzji 1999/468/WE.
Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego
w sprawie lepszego stanowienia prawa (3) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, dla ich własnych ce
lów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które
w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają korela
cję pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozy
cji, oraz do podania ich do publicznej wiadomości.

(1) Zob. s. 15 niniejszego Dziennika Urzędowego
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
(3) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.
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(67)

Z uwagi na zakres zmian wprowadzonych do
dyrektywy 2003/54/WE pożądane jest, ze względów przej
rzystości i racjonalizacji, aby przepisy te zostały ujednoli
cone i ujęte w jednym tekście w nowej dyrektywie.

(68)

Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest
zgodna z zasadami uznanymi w szczególności przez Kartę
praw podstawowych Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1
Przedmiot i zakres stosowania
Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne zasady dotyczące wytwa
rzania, przesyłu, dystrybucji i dostaw energii elektrycznej, wraz
z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu ulep
szenia i zintegrowania konkurencyjnych rynków energii we
Wspólnocie. Ustanawia ona zasady dotyczące organiza
cji i funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, otwartego
dostępu do rynku, kryteriów i procedur mających zastosowanie
do zaproszeń do składania ofert i do udzielania zezwoleń oraz do
eksploatacji systemów. Określa ona również obowiązki usługi po
wszechnej i prawa konsumentów energii elektrycznej oraz wyjaś
nia wymogi z zakresu konkurencji.
Artykuł 2
Definicje
Na użytek niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:
1) „wytwarzanie” oznacza wytwarzanie energii elektrycznej;
2) „producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną wytwarza
jącą energię elektryczną;
3) „przesył” oznacza transport energii elektrycznej przez wza
jemnie połączony system najwyższego napięcia i wysokiego
napięcia w celu dostarczenia jej do odbiorców końcowych
lub do dystrybutorów, ale nie obejmuje dostaw;
4) „operator systemu przesyłowego” oznacza osobę fizyczną
lub prawną odpowiedzialną za eksploatację, zapewnianie
utrzymania i, w razie konieczności, rozbudowę systemu
przesyłowego na danym obszarze, a także, w stosownych
przypadkach, za jego wzajemne połączenia z innymi syste
mami oraz za zapewnianie długoterminowej zdolności sys
temu do zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie
przesyłania energii elektrycznej;
5) „dystrybucja” oznacza transport energii elektrycznej systema
mi dystrybucyjnymi wysokiego, średniego i niskiego napię
cia w celu dostarczenia jej do odbiorców, ale nie obejmuje
dostaw;
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6) „operator systemu dystrybucyjnego” oznacza osobę fizyczną
lub prawną odpowiedzialną za eksploatację, utrzymanie i,
w razie konieczności, rozbudowę systemu dystrybucyjnego
na danym obszarze, a także, w stosownych przypadkach, za
jego wzajemne połączenia z innymi systemami oraz za za
pewnianie długoterminowej zdolności systemu do zaspoka
jania uzasadnionych potrzeb w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej;
7) „odbiorca” oznacza odbiorcę hurtowego lub odbiorcę koń
cowego energii elektrycznej;
8) „odbiorca hurtowy” oznacza każdą osobę fizyczną lub praw
ną, która dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej od
sprzedaży wewnątrz lub na zewnątrz systemu, w którym
działa;
9) „odbiorca końcowy” oznacza odbiorcę dokonującego zaku
pu energii elektrycznej na własne potrzeby;
10) „odbiorca będący gospodarstwem domowym” oznacza od
biorcę dokonującego zakupu energii elektrycznej na potrze
by własnego zużycia w jego gospodarstwie domowym,
z wyłączeniem działalności handlowej lub zawodowej;
11) „odbiorca niebędący gospodarstwem domowym” oznacza
każdą osobę fizyczną lub prawną dokonującą zakupu ener
gii elektrycznej, która nie jest przeznaczona na użytek jego
własnego gospodarstwa domowego, w tym również produ
centów i odbiorców hurtowych;
12) „uprawniony odbiorca” oznacza odbiorcę mającego prawo
do zakupu energii elektrycznej od wybranego przez siebie
dostawcy w rozumieniu art. 33;
13) „połączenie wzajemne” oznacza urządzenie stosowane do łą
czenia systemów elektroenergetycznych;
14) „system wzajemnie połączony” oznacza kilka systemów
przesyłowych i dystrybucyjnych połączonych ze sobą za po
mocą jednego lub wielu połączeń wzajemnych;
15) „linia bezpośrednia” oznacza linię elektroenergetyczną łączą
cą wydzielone miejsce wytwarzania energii elektrycznej z wy
dzielonym odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą
producenta energii elektrycznej z przedsiębiorstwem dostar
czającym energię elektryczną w celu bezpośredniego zasila
nia ich własnych obiektów, spółek zależnych i uprawnionych
odbiorców;
16) „pierwszeństwo gospodarcze” oznacza klasyfikację źródeł za
opatrzenia w energię elektryczną zgodnie z kryteriami
ekonomicznymi;
17) „usługa pomocnicza” oznacza usługę niezbędną do działania
systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego;
18) „użytkownik systemu” oznacza każdą osobę fizyczną lub praw
ną dostarczającą energię elektryczną do systemu przesyłowego
lub dystrybucyjnego lub pobierającą ją z tych systemów;
19) „dostawa” oznacza sprzedaż, w tym również odsprzedaż
energii elektrycznej odbiorcom;
20) „zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne” oznacza
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo lub poziomo;
21) „przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo” oznacza przedsię
biorstwo energetyczne lub grupę przedsiębiorstw energetycz
nych, w których ta sama osoba lub te same osoby są
uprawnione, bezpośrednio lub pośrednio, do sprawowania
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kontroli, a dane przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw
prowadzi co najmniej jedną z następujących działalności:
działalność przesyłową lub działalność dystrybucyjną, oraz
co najmniej jedną z następujących działalności: działalność
w zakresie wytwarzania lub działalność w zakresie dostaw
energii elektrycznej;
22) „przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa
powiązane w rozumieniu art. 41 siódmej dyrektywy
Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydanej na
podstawie art. 44 ust. 2 lit. g) (*) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1) lub przedsiębiorstwa stowarzyszone w rozumieniu art. 33 ust. 1 tej
dyrektywy, lub przedsiębiorstwa należące do tych samych
wspólników lub akcjonariuszy;
23) „przedsiębiorstwo zintegrowane poziomo” oznacza przedsię
biorstwo prowadzące co najmniej jedną z następujących
działalności: działalność w zakresie wytwarzania na sprzedaż
lub działalność przesyłową lub działalność dystrybucyjną lub
działalność w zakresie dostaw energii elektrycznej, oraz pro
wadzące inną działalność niezwiązaną z energią elektryczną;
24) „procedura przetargowa” oznacza procedurę, za pośrednic
twem której planowane dodatkowe zapotrzebowanie oraz
konieczność odtworzenia zdolności pokrywane są przez do
stawy pochodzące z nowych lub istniejących zdolności
wytwórczych;
25) „planowanie długoterminowe” oznacza planowanie potrze
by inwestowania w zdolności wytwórcze, przesyło
we i dystrybucyjne w perspektywie długoterminowej w celu
zaspokojenia zapotrzebowania systemu na energię elektrycz
ną i zabezpieczenia dostaw energii dla odbiorców;
26) „mały system wydzielony” oznacza każdy system, który
w 1996 r. osiągnął zużycie mniejsze niż 3 000 GWh i w którym
mniej niż 5 % rocznego zużycia uzyskuje się przez wzajemne
połączenie z innymi systemami;
27) „mikrosystem wydzielony” oznacza każdy system, który
w 1996 r. osiągnął zużycie mniejsze niż 500 GWh i który
nie ma połączenia z innymi systemami;
28) „bezpieczeństwo” oznacza zarówno bezpieczeństwo do
staw i zaopatrzenia w energię elektryczną, jak i bezpieczeń
stwo techniczne;
29) „efektywność energetyczna/zarządzanie popytem” oznacza
globalne lub zintegrowane podejście zmierzające do oddziały
wania na ilość i harmonogram zużycia energii elektrycznej
w celu zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i zmniejszenia
obciążeń szczytowych przez przyznawanie pierwszeństwa in
westycjom w środki poprawiające efektywność energetyczną
lub inne środki, takie jak przerywalne umowy dostaw, pierw
szeństwa przed inwestycjami zwiększającymi zdolność wy
twórczą, jeżeli te pierwsze działania są najbardziej
skuteczną i opłacalną opcją, z uwzględnieniem pozytywnego
wpływu na środowisko wynikającego ze zmniejszonego zuży
cia energii oraz kwestii dotyczących bezpieczeństwa do
staw i związanych z tym kosztów dystrybucji energii;
(*) Tytuł dyrektywy 83/349/EWG został skorygowany, aby uwzględnić
zmianę numeracji artykułów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Eu
ropejską zgodnie z art. 12 traktatu z Amsterdamu; pierwotne odnie
sienie prowadziło do art. 54 ust. 3 lit. g).
(1) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.
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30) „odnawialne źródła energii” oznaczają odnawialne, niekopal
ne źródła energii (energia wiatru, energia słoneczna, energia
geotermalna, energia fal, pływów morskich, hydroenergia,
energia pozyskiwana z biomasy, gazu wysypiskowego, gazu
pochodzącego z oczyszczalni ścieków i biogazów);
31) „wytwarzanie rozproszone” oznacza elektrownie podłączo
ne do systemu dystrybucyjnego;
32) „umowa na dostawy energii elektrycznej” oznacza umowę na
dostawy energii elektrycznej, ale nie obejmuje derywatu
elektroenergetycznego;
33) „derywat elektroenergetyczny” oznacza instrument finanso
wy określony w pkt 5, 6 lub 7 sekcji C załącznika I do
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów
finansowych (1), w przypadku gdy instrument ten odnosi się
do energii elektrycznej;
34) „kontrola” oznacza prawa, umowy lub jakiekolwiek inne
środki, które oddzielnie lub wspólnie i z uwzględnieniem
okoliczności faktycznych lub prawnych dają możliwość wy
wierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo,
w szczególności przez:
a)

własność lub prawo użytkowania całości lub części ak
tywów przedsiębiorstwa;

b)

prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na
skład,
głosowanie
lub
decyzje
organów
przedsiębiorstwa;

35) „przedsiębiorstwo energetyczne” oznacza każdą osobę fi
zyczną lub prawną, która prowadzi przynajmniej jedną z na
stępujących działalności: działalność w zakresie wytwarzania,
działalność przesyłową, działalność dystrybucyjną, działal
ność w zakresie dostaw lub w zakresie zakupu energii elek
trycznej, i która odpowiada za zadania handlowe, techniczne
lub w zakresie utrzymania dotyczące tych działalności, z wy
łączeniem odbiorców końcowych.

ROZDZIAŁ II
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI SEKTORA

Artykuł 3
Obowiązki użyteczności publicznej i ochrona odbiorcy
1.
Państwa członkowskie, opierając się na swojej strukturze
organizacyjnej i z należytym uwzględnieniem zasady pomocni
czości, zapewniają, aby — bez uszczerbku dla ust. 2 — przedsię
biorstwa energetyczne działały zgodnie z zasadami niniejszej
dyrektywy, mając na celu stworzenie konkurencyjnego, bezpiecz
nego i zrównoważonego pod względem środowiskowym rynku
energii elektrycznej, oraz nie dyskryminują tych przedsiębiorstw
w odniesieniu do ich praw lub obowiązków.
(1) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.
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2. W pełni uwzględniając odpowiednie postanowienia Trakta
tu, w szczególności jego art. 86, państwa członkowskie mogą
w ogólnym interesie gospodarczym nałożyć na przedsiębiorstwa
działające w sektorze elektroenergetycznym obowiązki użytecz
ności publicznej, które mogą odnosić się do bezpieczeństwa,
w tym również do bezpieczeństwa dostaw, regularności, jako
ści i ceny dostaw, a także ochrony środowiska, w tym również do
efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawial
nych i ochrony klimatu. Takie obowiązki muszą być jasno
określone, przejrzyste, niedyskryminacyjne, weryfikowalne i gwa
rantować wspólnotowym przedsiębiorstwom energetycznym
równość dostępu do konsumentów krajowych. W odniesieniu do
bezpieczeństwa dostaw, efektywności energetycznej/zarządzania
popytem i realizacji celów ochrony środowiska oraz celów doty
czących energii ze źródeł odnawialnych, o których mowa w ni
niejszym ustępie, państwa członkowskie mogą wprowadzić
konieczność realizacji planów długoterminowych, uwzględniając
przy tym fakt, że o dostęp do systemu mogą się ubiegać strony
trzecie.
3.
Państwa członkowskie zapewniają wszystkim odbiorcom
będącym gospodarstwami domowymi, a także, jeżeli państwa
członkowskie uznają to za stosowne, małym przedsiębiorstwom
(mianowicie przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 50
osób i mającym obrót roczny lub sumę bilansową nieprzekracza
jącą 10 mln EUR) możliwość korzystania z usługi powszechnej,
to znaczy prawo do dostaw energii elektrycznej o określonej ja
kości, na ich terytorium, po uzasadnionych, łatwo i wyraźnie
porównywalnych, przejrzystych i niedyskryminujących cenach.
Aby zapewnić świadczenie usługi powszechnej, państwa człon
kowskie mogą wyznaczyć dostawcę z urzędu. Państwa członkow
skie nakładają na spółki dystrybucyjne obowiązek przyłączania
odbiorców do ich sieci na warunkach i według taryf ustalonych
zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 ust. 6. Niniejsza dy
rektywa nie uniemożliwia państwom członkowskim wzmacnia
nia pozycji rynkowej konsumentów będących gospodarstwami
domowymi oraz małych i średnich konsumentów przez wspiera
nie możliwości dobrowolnego łączenia się tej kategorii konsu
mentów w celu wzmocnienia reprezentacji.
Akapit pierwszy wdrażany jest w sposób przejrzysty i niedyskry
minacyjny i nie utrudnia otwarcia rynku, przewidzianego
w art. 33.
4.
Państwa członkowskie zapewniają wszystkim odbiorcom
prawo do zakupu energii elektrycznej od dostawcy, z zastrzeże
niem jego zgody, niezależnie od tego, w jakim państwie człon
kowskim dostawca jest zarejestrowany, tak długo, jak dostawca
ten stosuje się do mających zastosowanie zasad dotyczących
handlu i bilansowania. W związku z tym państwa członkowskie
przyjmują wszystkie środki niezbędne do zapewnienia, aby pro
cedury administracyjne nie stanowiły dyskryminacji przedsię
biorstw dostarczających energię elektryczną zarejestrowanych już
w innym państwie członkowskim.
5.

Państwa członkowskie zapewniają, aby:

a)

w przypadku gdy odbiorca chce zmienić dostawcę, przestrze
gając przy tym warunków umowy, dany operator (dani ope
ratorzy) dokonywał (dokonywali) tej zmiany w terminie
trzech tygodni; oraz

b)

odbiorcy mieli prawo do otrzymywania wszystkich stosow
nych danych dotyczących zużycia.

Państwa członkowskie zapewniają przyznawanie odbiorcom
praw, o których mowa w lit. a) i b) w sposób niedykryminacyjny
w odniesieniu do kosztów, wysiłku lub czasu.
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6.
Jeżeli za wypełnienie obowiązków określonych w ust. 2 i 3
przewidziano przyznawanie przez państwo członkowskie
rekompensat finansowych, innych form rekompensaty
oraz praw wyłącznych, odbywa się to w sposób
przejrzysty i niedyskryminacyjny.
7. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w ce
lu ochrony odbiorców końcowych, a w szczególności zapewnia
ją istnienie odpowiednich zabezpieczeń chroniących odbiorców
wrażliwych. W tym kontekście każde państwo członkowskie
określa pojęcie odbiorców wrażliwych, które może się odnosić do
ubóstwa energetycznego oraz, między innymi, do zakazu odłą
czania takim odbiorcom energii elektrycznej w sytuacjach kry
tycznych. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie
praw i obowiązków dotyczących odbiorców wrażliwych.
W szczególności podejmują środki w celu ochrony odbiorców
końcowych na obszarach oddalonych. Państwa członkowskie za
pewniają wysoki poziom ochrony konsumenta, w szczególności
w odniesieniu do przejrzystości ogólnych warunków umownych,
informacji ogólnych i mechanizmów rozstrzygania sporów. Pań
stwa członkowskie zapewniają uprawnionym odbiorcom rzeczy
wistą możliwość łatwej zmiany dostawcy. W odniesieniu do
przynajmniej do odbiorców będących gospodarstwami domowy
mi środki te obejmują środki określone w załączniku I.
8.
Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, ta
kie jak opracowanie krajowych planów działań w zakresie ener
gii przewidujących zasiłki z systemów zabezpieczeń społecznych
w celu zapewnienia niezbędnych dostaw energii elektrycznej dla
odbiorców wrażliwych, lub przewidujących wsparcie dla popra
wy efektywności energetycznej, aby rozwiązywać stwierdzone
przypadki ubóstwa energetycznego, w tym również w szerszym
kontekście ubóstwa. Środki takie nie utrudniają skutecznego
otwarcia rynku określonego w art. 33, ani funkcjonowania ryn
ku, a w stosownych przypadkach są zgłaszane Komisji zgodnie
z przepisami ust. 15 niniejszego artykułu. Powiadomienie to
może również obejmować środki przyjęte w ramach ogólnego
systemu zabezpieczeń społecznych.
9.
Państwa członkowskie zapewniają, aby na rachunkach lub
wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych udo
stępnianych odbiorcom końcowym dostawcy energii elektrycz
nej dokładnie określali:
a)

udział każdego źródła energii w ogólnym koszyku paliw do
stawcy w poprzednim roku w sposób zrozumiały i łatwo
porównywalny na poziomie krajowym;

b)

co najmniej odesłanie do istniejących źródeł informacji, ta
kich jak strony internetowe, zawierających publicznie do
stępne informacje dotyczące oddziaływania na środowisko,
co najmniej pod względem emisji CO2 i odpadów radioak
tywnych powstałych przy produkcji energii elektrycznej
z ogólnego koszyka paliw wykorzystanych przez dostawcę
w poprzednim roku;

c)

informacje na temat ich praw w odniesieniu do dostępnych
środków rozstrzygania sporów.

W odniesieniu do lit. a) i b) pierwszego akapitu, w odniesieniu do
energii elektrycznej otrzymanej za pośrednictwem giełdy energii
elektrycznej lub importowanej z przedsiębiorstwa znajdującego
się poza Wspólnotą, można wykorzystywać zbiorcze dane za po
przedni rok dostarczone przez giełdę energii elektrycznej lub
przez dane przedsiębiorstwo.
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Organ regulacyjny lub inny właściwy organ krajowy podejmuje
niezbędne kroki w celu zapewnienia rzetelności informacji do
starczanych przez dostawców ich odbiorcom zgodnie z niniej
szym artykułem oraz w celu przedstawiania ich, na poziomie
krajowym, w sposób umożliwiający łatwe porównanie.
10.
Państwa członkowskie wdrażają środki umożliwiające
osiągnięcie celów spójności społecznej i gospodarczej oraz ochro
ny środowiska — co obejmuje środki w zakresie efektywności
energetycznej/zarządzania popytem i środki przeciwdziałające
zmianom klimatu — oraz, w stosownych przypadkach, bezpie
czeństwa dostaw. Środki te mogą obejmować w szczególności
odpowiednie zachęty ekonomiczne — w stosownych przypad
kach z zastosowaniem wszystkich istniejących narzędzi krajo
wych i wspólnotowych — w celu utrzymywania i budowy
niezbędnej infrastruktury sieciowej, w tym również zdolności po
łączeń wzajemnych.
11.
W celu promowania efektywności energetycznej, państwa
członkowskie, lub — w przypadku gdy państwo członkowskie
tak postanowiło — organ regulacyjny, zdecydowanie zalecają
przedsiębiorstwom energetycznym optymalizację wykorzystania
energii elektrycznej, na przykład poprzez dostarczanie usług
w zakresie zarządzania energią, rozwój innowacyjnych formuł ce
nowych lub poprzez wprowadzenie, w stosownych przypadkach,
inteligentnych systemów pomiarowych lub inteligentnych sieci.
12.
Państwa członkowskie zapewniają otwarcie komplekso
wych punktów kontaktowych udostępniających konsumentom
wszystkie niezbędne informacje na temat ich praw, obecnych
przepisów oraz dostępnych środków rozstrzygania sporów. Ta
kie punkty kontaktowe mogą być częścią ogólnych punktów
informacji dla konsumentów.
13.
Państwa członkowskie zapewniają wdrożenie niezależne
go mechanizmu, takiego jak rzecznik praw odbiorców energii lub
organ ochrony konsumentów, w celu zapewnienia skutecznego
rozstrzygania skarg i pozasądowego rozstrzygania sporów.
14. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowa
niu przepisów art. 7, 8, 32 lub 34 w zakresie, w jakim ich stoso
wanie stanowiłoby prawną lub faktyczną przeszkodę
w wykonywaniu obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa
energetyczne w ogólnym interesie gospodarczym, i w zakresie,
w jakim nie wpłynie to na rozwój handlu w stopniu sprzecznym
z interesami Wspólnoty. Interesy Wspólnoty obejmują między in
nymi konkurencję w odniesieniu do uprawnionych odbiorców,
zgodnie z niniejszą dyrektywą i z art. 86 Traktatu.
15. Wdrażając niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie in
formują Komisję o wszystkich środkach przyjętych w celu speł
niania obowiązku usługi powszechnej i obowiązku użyteczności
publicznej, w tym również ochrony konsumentów i ochrony śro
dowiska, a także o ich możliwym wpływie na konkurencję kra
jową i międzynarodową oraz o tym, czy takie środki wymagają
odstępstwa od niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie
powiadamiają następnie Komisję co dwa lata o wszelkich zmia
nach takich środków niezależnie od tego, czy wymagają one od
stępstwa od niniejszej dyrektywy, czy też nie.
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16.
W konsultacji z właściwymi zainteresowanymi stronami,
w tym z państwami członkowskimi, krajowymi organami regu
lacyjnymi, organizacjami konsumentów i przedsiębiorstwami
energetycznymi, a także, w oparciu o dokonane do tej pory po
stępy — z partnerami społecznymi, Komisja sporządza ja
sną i zwięzłą listę kontrolną konsumenta energii zawierającą
praktyczne informacje na temat praw konsumentów energii. Pań
stwa członkowskie zapewniają, aby dostawcy energii elektrycz
nej lub operatorzy systemu dystrybucyjnego, we współpracy
z organem regulacyjnym, podejmowali działania konieczne do
dostarczenia wszystkim swoim konsumentom kopii listy kontro
lnej konsumenta energii oraz zapewniali jej publiczną dostępność.
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krok w kierunku stworzenia w pełni zliberalizowanego rynku we
wnętrznego. W szczególności, organy regulacyjne — w przypad
ku gdy państwa członkowskie tak postanowiły — lub państwa
członkowskie, promują i ułatwiają współpracę operatorów syste
mów przesyłowych na poziomie regionalnym, w tym w kwe
stiach transgranicznych, w celu utworzenia konkurencyjnego
rynku wewnętrznego energii elektrycznej, działają na rzecz spój
ności swoich ram prawnych, regulacyjnych i technicznych, a tak
że ułatwiają integrację systemów odizolowanych tworzących
wyspy energetyczne, które nadal istnieją we Wspólnocie. Obsza
ry geograficzne objęte tą współpracą regionalną obejmują współ
pracę w obszarach geograficznych określonych zgodnie z art. 12
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009. Współpraca ta może
obejmować inne obszary geograficzne.

Artykuł 4
Monitorowanie bezpieczeństwa dostaw
Państwa członkowskie zapewniają monitorowanie kwestii zwią
zanych z bezpieczeństwem dostaw. W przypadku gdy państwa
członkowskie uznają to za stosowne, mogą powierzyć to zadanie
organom regulacyjnym, o których mowa w art. 35. Monitorowa
nie to obejmuje w szczególności równowagę podaży i popytu na
rynku krajowym, poziom przewidywanego przyszłego zapotrze
bowania, przewidywane dodatkowe zdolności znajdujące się w fa
zie planowania lub realizacji, a także jakość i poziom utrzymania
sieci oraz środki mające na celu pokrycie zapotrzebowania szczy
towego i zaradzenie przypadkom niedoboru dostaw ze strony
jednego lub większej liczby dostawców. Właściwe organy publi
kują co dwa lata, do dnia 31 lipca, sprawozdanie omawiające
wnioski wynikające z monitorowania tych kwestii oraz wszelkich
środków przyjętych lub przewidywanych i niezwłocznie przeka
zują to sprawozdanie Komisji.
Artykuł 5
Zasady techniczne
Organy regulacyjne — w przypadku gdy państwa członkowskie
tak postanowiły — lub państwa członkowskie, zapewniają okreś
lenie kryteriów bezpieczeństwa technicznego, a także opracowa
nie i podanie do wiadomości publicznej zasad technicznych
ustanawiających
minimalne
wymagania
technicznoprojektowe i eksploatacyjne przyłączania do systemu instalacji
wytwarzających energię, systemów dystrybucyjnych, przyłączo
nych bezpośrednio urządzeń należących do odbiorców, obwo
dów połączeń wzajemnych i linii bezpośrednich. Te zasady
techniczne zapewniają interoperacyjność systemów oraz są
obiektywne i niedyskryminacyjne. W stosownych przypadkach
Agencja może wydać stosowne zalecenia dotyczące osiągania
zgodności tych zasad. O zasadach tych powiadamia się Komisję
zgodnie z art. 8 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskie
go i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę
udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych
oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (1).
Artykuł 6
Promowanie współpracy regionalnej
1.
Państwa członkowskie, jak również organy regulacyjne,
współpracują ze sobą w celu integracji ich rynków krajowych na
jednym lub wielu poziomach regionalnych, co stanowi pierwszy

2. Agencja współpracuje z krajowymi organami regulacyjny
mi i operatorami systemów przesyłowych w celu zapewnienia
zgodności ram regulacyjnych między regionami z myślą o utwo
rzeniu konkurencyjnego rynku wewnętrznego energii elektrycz
nej. W przypadku gdy Agencja uzna, że konieczne są wiążące
zasady dotyczące takiej współpracy, wydaje ona odpowiednie
zalecenia.
3. Państwa członkowskie zapewniają, poprzez wdrożenie ni
niejszej dyrektywy, aby operatorzy systemów przesyłowych mie
li co najmniej jeden zintegrowany system na poziomie
regionalnym, obejmujący jedno lub większą liczbę państw człon
kowskich dla alokacji zdolności i kontrolowania bezpieczeństwa
sieci.
4.
W przypadku gdy operatorzy systemów przesyłowych
zintegrowani pionowo uczestniczą we wspólnym przedsiębior
stwie ustanowionym w celu wprowadzania w życie takiej współ
pracy, to wspólne przedsiębiorstwo ustanawia i wprowadza
w życie program zgodności określający środki, które mają zostać
podjęte w celu wykluczenia zachowań dyskryminacyj
nych i antykonkurencyjnych. W tym programie zgodności okreś
la się szczegółowo obowiązki pracowników związane
z osiągnięciem celu polegającego na wyeliminowaniu zachowań
dyskryminacyjnych i antykonkurencyjnych. Program podlega za
twierdzeniu przez Agencję. Zgodność z programem jest niezależ
nie monitorowana przez inspektorów do spraw zgodności
operatorów systemów przesyłowych zintegrowanych pionowo.
ROZDZIAŁ III
WYTWARZANIE

Artykuł 7
Procedura udzielania zezwoleń na nowe zdolności
1. W odniesieniu do budowy nowych zdolności wytwórczych,
państwa członkowskie przyjmują procedurę udzielania zezwoleń,
która opiera się na obiektywnych, przejrzystych i niedyskrymina
cyjnych kryteriach.
2.
Państwa członkowskie określają kryteria udzielania zezwo
leń na budowę zdolności wytwórczych na swoim terytorium.
Określając odpowiednie kryteria, państwa członkowskie biorą
pod uwagę:
a)

(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

bezpieczeństwo i ochronę systemu elektroenergetycznego,
instalacji i związanych z nimi urządzeń;
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b)

ochronę zdrowia i bezpieczeństwa publicznego;

c)

ochronę środowiska;

d)

zagospodarowanie terenu i warunki lokalizacji;

e)

wykorzystanie terenów publicznych;

f)

efektywność energetyczną;

g)

charakter źródeł energii pierwotnej;

h) szczególne cechy wnioskodawcy, takie jak możliwości tech
niczne, ekonomiczne i finansowe;
i)

zgodność ze środkami przyjętymi zgodnie z art. 3;

j)

wkład zdolności wytwórczych w realizację ogólnego celu
Wspólnoty zakładającego co najmniej 20 % udział energii ze
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we
Wspólnocie w 2020 r., o którym mowa w art. 3 ust. 1 dy
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowa
nia energii ze źródeł odnawialnych (1); oraz

k)

wkład zdolności wytwórczych w redukcję emisji.

3.
Państwa członkowskie zapewniają istnienie specjalnych
procedur udzielania zezwoleń na małe wytwarzanie zdecentrali
zowane lub rozproszone, które uwzględnia ich ograniczoną wiel
kość i potencjalne oddziaływanie.
Państwa członkowskie mogą ustanowić wytyczne dotyczące tej
specyficznej procedury udzielania zezwoleń. Krajowe organy re
gulacyjne lub inne właściwe organy krajowe, w tym organy pla
nowania, dokonują przeglądu tych wytycznych i mogą zalecać
wprowadzenie w nich zmian.
W przypadku gdy państwa członkowskie ustanowiły szczególne
procedury wydawania pozwoleń na zagospodarowania terenu
mające zastosowanie do istotnych nowych projektów infrastruk
tury zdolności wytwórczych, państwa członkowskie, w stosow
nych przypadkach, włączają budowę nowych zdolności
wytwórczych w zakres tych procedur i wdrażają je w sposób
niedyskryminujący i w odpowiednich ramach czasowych.�
4.
Procedury i kryteria udzielania zezwoleń podawane są do
wiadomości publicznej. Wnioskodawcy są informowani o przy
czynach każdej odmowy przyznania zezwolenia. Przyczyny te
muszą być obiektywne, niedyskryminacyjne, uzasadnione i nale
życie umotywowane. Wnioskodawca ma możliwość skorzystania
z procedur odwoławczych.
Artykuł 8
Przetargi na nowe zdolności
1.
Państwa członkowskie zapewniają, w interesie bezpieczeń
stwa dostaw, możliwość tworzenia nowych zdolności lub two
rzenia środków efektywności energetycznej/zarządzania popytem
(1) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.
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poprzez procedurę przetargową lub dowolną procedurę równo
ważną z punktu widzenia przejrzystości i niedyskryminacji,
w oparciu o opublikowane kryteria. Procedury te mogą być jed
nak uruchamiane jedynie w przypadku gdy — na podstawie pro
cedur udzielania zezwoleń — zdolności wytwórcze, które mają
być budowane lub środki związane z efektywnością
energetyczną/zarządzaniem popytem, które mają być podjęte, są
niewystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw.
2. Państwa członkowskie mogą, w interesie ochrony środowi
ska i promowania nowych technologii będących na wczesnych
etapach rozwoju, zapewnić możliwość przetargów na nowe zdol
ności na podstawie opublikowanych kryteriów. Taki przetarg
może się odnosić do nowej zdolności lub do środków związa
nych z efektywnością energetyczną/zarządzaniem popytem.
Procedura przetargowa może być jednak uruchamiana jedynie
w przypadku gdy — na podstawie procedur udzielania zezwo
leń — zdolności wytwórcze, które mają być budowane, lub środki
związane z efektywnością energetyczną/zarządzaniem popytem,
które mają być podjęte, są niewystarczające, aby osiągnąć te cele.
3. Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej
na zdolności wytwórcze i środki związane z efektywnością
energetyczną/zarządzaniem popytem zostają opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej co najmniej sześć miesię
cy przed ostatecznym terminem składania ofert przetargowych.
Specyfikacje przetargowe udostępniane są każdemu zaintereso
wanemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność na teryto
rium państwa członkowskiego tak, aby przedsiębiorstwo to miało
wystarczającą ilość czasu na złożenie oferty.
Z myślą o zapewnieniu przejrzystości i niedyskryminacji, specy
fikacje przetargowe zawierają szczegółowy opis specyfikacji umo
wy i procedury, która ma obowiązywać wszystkich oferentów,
oraz wyczerpujący wykaz kryteriów stosowanych przy wyborze
oferentów i przyznawaniu umowy, w tym zachęty takie jak sub
wencje, które są objęte ofertą. Specyfikacje te mogą także doty
czyć dziedzin, o których mowa w art. 7 ust. 2.
4. W zaproszeniach do składania ofert na wymaganą zdolność
wytwórczą należy również uwzględnić oferty dostaw energii elek
trycznej z długoterminowymi gwarancjami od istniejących jedno
stek wytwórczych, pod warunkiem że można spełnić w ten
sposób dodatkowe wymogi.
5. Państwa członkowskie wyznaczają organ lub podmiot pu
bliczny lub prywatny, niezwiązany z działalnością w zakresie wy
twarzania, przesyłu, dystrybucji lub dostaw, którym może być
organ regulacyjny, o którym mowa w art. 35 ust. 1, i który ma
być odpowiedzialny za organizację, monitorowanie i kontrolę
procedury przetargowej, o której mowa w ust. 1–4 niniejszego ar
tykułu. W przypadku gdy operator systemu przesyłowego jest
w pełni niezależny od innych działalności niezwiązanych z sys
temem przesyłowym pod względem stosunków własności, ope
rator systemu przesyłowego może zostać wyznaczony na
podmiot odpowiedzialny za organizację, monitorowanie i kon
trolę procedury przetargowej. Organ lub podmiot taki podejmu
je wszelkie kroki niezbędne dla zapewnienia poufności informacji
zawartych w ofertach.

L 211/68

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

gazu ziemnego (1), a„ pojęcia operator systemu przesyłowe
go” i „system przesyłowy” obejmują „operatora systemu przesy
łowego” i „system przesyłowy” w rozumieniu tej dyrektywy.

ROZDZIAŁ IV
EKSPLOATACJA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

4.
Państwa członkowskie mogą zezwolić na odstępstwa od
ust. 1 lit. b) i c) do dnia 3 marca 2013 r., pod warunkiem że
operatorzy systemów przesyłowych nie są częścią przedsiębior
stwa zintegrowanego pionowo.

Artykuł 9
Rozdział systemów przesyłowych i operatorów
systemów przesyłowych
1.
Państwa członkowskie
3 marca 2012 r.:

zapewniają,

aby

od

dnia

a)

każde przedsiębiorstwo będące właścicielem systemu przesy
łowego działało jako operator systemu przesyłowego;

b)

ta sama osoba lub te same osoby nie były uprawnione:
(i)

do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kon
troli nad przedsiębiorstwem prowadzącym jakąkolwiek
działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw ani do
bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli
lub wykonywania jakichkolwiek praw względem opera
tora systemu przesyłowego lub względem systemu prze
syłowego; ani

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kon
troli nad operatorem systemu przesyłowego lub nad sys
temem przesyłowym ani do bezpośredniego lub
pośredniego sprawowania kontroli lub wykonywania
jakichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa prowa
dzącego jakąkolwiek działalność w zakresie wytwarza
nia lub dostaw;
c)

d)

14.8.2009

ta sama osoba lub osoby nie były uprawnione do powoły
wania członków rady nadzorczej, zarządu ani organów
uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa operatora
systemu przesyłowego lub systemu przesyłowego, ani do
bezpośredniego ani do pośredniego sprawowania kontroli
lub wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsię
biorstwa prowadzącego jakąkolwiek działalność w zakresie
wytwarzania lub dostaw; oraz

5. Obowiązek określony w ust. 1 lit. a) uważa się za spełniony
w sytuacji, gdy dwa lub większa liczba przedsiębiorstw będących
właścicielami systemów przesyłowych utworzyło wspólne przed
sięwzięcie pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego
w dwóch lub większej liczbie państwach członkowskich dla da
nych systemów przesyłowych. Żadne inne przedsiębiorstwo nie
może być częścią tego wspólnego przedsięwzięcia, o ile nie zo
stało ono zatwierdzone zgodnie z art. 13 jako niezależny opera
tor systemu lub jako niezależny operator przesyłu do celów
rozdziału V.
6.
Do celów wdrożenia niniejszego artykułu, jeżeli osoba,
o której mowa w ust.1 lit. b), c) i d), jest państwem członkowskim
lub innym podmiotem publicznym, nie uznaje się za tę samą oso
bę lub te same osoby dwóch oddzielnych podmiotów publicz
nych sprawujących kontrolę nad operatorem systemu
przesyłowego lub nad systemem przesyłowym, z jednej strony,
oraz nad przedsiębiorstwem prowadzącym jakąkolwiek działal
ność w zakresie wytwarzania lub dostaw, z drugiej strony.
7. Państwa członkowskie zapewniają, aby informacji handlo
wych podlegających szczególnej ochronie, o których mowa w ar
t. 16, będących w posiadaniu operatora systemu przesyłowego,
który był częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, ani
personelu takiego operatora systemu przesyłowego, nie przeka
zywano ani nie przenoszono do przedsiębiorstw prowadzących
jakąkolwiek działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw.
8. W przypadku gdy w dniu 3 września 2009 r. system prze
syłowy należy do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo,
państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu
ust. 1.

ta sama osoba nie była uprawniona do pełnienia funkcji
członka rady nadzorczej, zarządu lub organów uprawnio
nych do reprezentacji przedsiębiorstwa, zarówno przedsię
biorstwa prowadzącego jakąkolwiek działalność w zakresie
wytwarzania lub dostaw, jak i operatora systemu przesyło
wego lub systemu przesyłowego.

W takim przypadku państwa członkowskie, których to dotyczy:

2.
Prawa, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) obejmują
w szczególności:

9. W przypadku gdy w dniu września 2009 r. systemy prze
syłowe należą do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo
oraz istnieją rozwiązania gwarantujące bardziej skuteczną
niezależność operatora systemu przesyłowego niż przepisy roz
działu V, państwo członkowskie może podjąć decyzję o niesto
sowaniu ust. 1.

a)

prawo do wykonywania prawa głosu;

b)

prawo do powoływania członków rady nadzorczej, zarządu
lub organów uprawnionych do reprezentacji prawnej przed
siębiorstwa; lub

c)

posiadanie pakietu większościowego.

3. Do celów ust. 1 lit. b) pojęcie „przedsiębiorstwo prowadzą
ce jakąkolwiek działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw”
obejmuje „przedsiębiorstwo prowadzące jakąkolwiek działalność
w zakresie wytwarzania lub dostaw” w rozumieniu dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lip
ca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego

a)

wyznaczają niezależnego operatora systemu zgodnie z art. 13;
lub

b)

stosują się do przepisów rozdziału V.

10.
Przed zatwierdzeniem i wyznaczeniem przedsiębiorstwa
jako operatora systemu przesyłowego zgodnie z ust. 9 niniejsze
go artykułu, musi ono uzyskać certyfikację zgodnie z procedura
mi określonymi w art. 10 ust. 4, 5 i 6 niniejszej dyrektywy oraz
w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, zgodnie z którym
Komisja sprawdza, czy istniejące rozwiązania w sposób wyraźny
gwarantują bardziej skuteczną niezależność operatora systemu
przesyłowego niż przepisy rozdziału V.
(1) Zob. s. 94 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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11.
W żadnym wypadku przedsiębiorstwu zintegrowanemu
pionowo będącemu właścicielem systemu przesyłowego nie unie
możliwia się podejmowania kroków zmierzających do zastoso
wania się do ust. 1.
12.
Przedsiębiorstwa prowadzące jakąkolwiek działalność
w zakresie wytwarzania lub dostaw nie mogą w żadnym wypad
ku sprawować bezpośrednio ani pośrednio kontroli ani wykony
wać jakichkolwiek praw względem wydzielonych operatorów
systemów przesyłowych w państwach członkowskich, które sto
sują przepisy ust. 1.

Artykuł 10
Wyznaczenie i certyfikacja operatorów systemów
przesyłowych

6. Organ regulacyjny niezwłocznie powiadamia Komisję o wy
raźnej lub dorozumianej decyzji w sprawie certyfikacji operatora
systemu przesyłowego, przekazując jednocześnie wszystkie sto
sowne informacje dotyczące tej decyzji. Komisja stanowi zgodnie
z procedurą ustanowioną w art. 3 rozporządzenia (WE)
nr 714/2009.
7.
Organy regulacyjne oraz Komisja mogą się zwrócić do ope
ratorów systemów przesyłowych i do przedsiębiorstw prowadzą
cych jakąkolwiek działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw
o dostarczenie wszelkich informacji istotnych z punktu widzenia
wypełniania ich zadań zgodnie z niniejszym artykułem.
8.
Organy regulacyjne oraz Komisja zachowują poufność
informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie.

Artykuł 11

1.
Przed zatwierdzeniem i wyznaczeniem przedsiębiorstwa
jako operatora systemu przesyłowego musi ono uzyskać certyfi
kację zgodnie z procedurami określonymi w ust. 4, 5 i 6 niniej
szego artykułu oraz w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.
2.
Przedsiębiorstwa będące właścicielami systemów przesyło
wych, które uzyskały certyfikację od krajowego organu regulacyj
nego jako spełniające wymogi art. 9, zgodnie z przedstawioną
poniżej procedurą certyfikacji, zostają zatwierdzane i wyznacza
ne przez państwa członkowskie jako operatorzy systemów prze
syłowych. Informacja o wyznaczeniu operatorów systemów
przesyłowych zgłaszana jest Komisji oraz publikowana w Dzien
niku Urzędowym Unii Europejskiej.
3.
Operatorzy systemów przesyłowych powiadamiają organ
regulacyjny o wszelkich planowanych transakcjach, które mogą
wymagać powtórnej oceny ich zgodności z wymogami art. 9.
4.
Organy regulacyjne monitorują stałe przestrzeganie przez
operatorów systemów przesyłowych wymogów art. 9. Wszczy
nają one procedurę certyfikacji w celu zapewnienia takiej
zgodności:
a)

po złożeniu przez operatora systemu przesyłowego powia
domienia zgodnie ust. 3;

b)

z własnej inicjatywy, jeżeli dowiedziały się, że planowana
zmiana w zakresie praw lub wpływu wobec właścicieli sys
temów przesyłowych lub operatorów systemów przesyło
wych może doprowadzić do naruszenia art. 9, lub
w przypadku gdy mają podstawy, aby sądzić, że takie naru
szenie mogło mieć miejsce; lub

c)

na podstawie uzasadnionego wniosku Komisji.

5.
Organy regulacyjne przyjmują decyzję w sprawie certyfika
cji operatora systemu przesyłowego w terminie czterech miesię
cy od daty powiadomienia przez operatora systemu przesyłowego
lub od daty wniosku Komisji. Po upływie tego terminu certyfika
cję uznaje się za przyznaną. Wyraźna lub dorozumiana decyzja
organu regulacyjnego staje się skuteczna jedynie po zakończeniu
procedury określonej w ust. 6.
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Certyfikacja w odniesieniu do krajów trzecich
1. W przypadku gdy o certyfikację zwraca się właściciel syste
mu przesyłowego lub operator systemu przesyłowego, który jest
kontrolowany przez osobę lub osoby z kraju trzeciego lub z kra
jów trzecich, organ regulacyjny powiadamia o tym Komisję.
Organ regulacyjny powiadamia również niezwłocznie Komisję
o wszelkich okolicznościach, które mogłyby prowadzić do uzys
kania kontroli nad systemem przesyłowym lub nad operatorem
systemu przesyłowego przez osobę lub osoby z kraju trzeciego
lub z krajów trzecich.
2. Operatorzy systemu przesyłowego powiadamia organ regu
lacyjny o wszelkich okolicznościach, które mogłyby prowadzić
do uzyskania kontroli nad systemem przesyłowym lub nad ope
ratorem systemu przesyłowego przez osobę lub osoby z kraju
trzeciego lub z krajów trzecich.
3. Organ regulacyjny przyjmuje projekt decyzji w sprawie
certyfikacji operatora systemu przesyłowego w terminie czterech
miesięcy od daty powiadomienia przez operatora systemu prze
syłowego. Organ regulacyjny odmawia certyfikacji, jeżeli nie
wykazano:
a)

że dany podmiot spełnia wymogi art. 9; oraz

b)

organowi regulacyjnemu lub innemu właściwemu organowi
wyznaczonemu przez państwo członkowskie, że udzielenie
certyfikacji nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa do
staw energii w danym państwie członkowskim i we Wspól
nocie. Mając na uwadze tę kwestię, organ regulacyjny lub
inny właściwy organ wyznaczony w ten sposób uwzględnia:
(i)

prawa i zobowiązania Wspólnoty względem tego kraju
trzeciego, wynikające z prawa międzynarodowego,
w tym również z jakiejkolwiek umowy zawartej z jed
nym lub większą liczbą krajów trzecich, której stroną
jest Wspólnota i która dotyczy kwestii bezpieczeństwa
dostaw energii;
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(ii) prawa i zobowiązania danego państwa członkowskiego
względem tego kraju trzeciego, wynikające z umów za
wartych z tym krajem trzecim, w zakresie, w jakim są
one zgodne z prawem wspólnotowym; oraz
(iii) inne szczególne fakty i okoliczności dotyczące danego
przypadku i danego kraju trzeciego.
4.
Organ regulacyjny niezwłocznie powiadamia Komisję o de
cyzji, przekazując jednocześnie wszystkie stosowne informacje
dotyczące tej decyzji.
5.
Państwa członkowskie zapewniają, aby organ regulacyjny
lub wyznaczony właściwy organ, o którym mowa w ust. 3 lit. b)
— przed przyjęciem decyzji w sprawie certyfikacji przez organ
regulacyjny — wystąpił z wnioskiem do Komisji o opinię:
a)

czy dany podmiot spełnia wymogi art. 9; oraz

b)

czy przyznanie certyfikacji nie będzie stanowiło zagrożenia
dla bezpieczeństwa dostaw energii do Wspólnoty.

6. Komisja bada wniosek, o którym mowa w ust. 5, niezwłocz
nie po jego uzyskaniu. W terminie dwóch miesięcy od otrzyma
nia wniosku Komisja wydaje swoją opinię dla krajowego organu
regulacyjnego lub, jeżeli z wnioskiem wystąpił wyznaczony wła
ściwy organ, dla tego organu.
Przygotowując opinię, Komisja może zwrócić się do Agencji, da
nego państwa członkowskiego i zainteresowanych stron o przed
stawienie przez nie swoich uwag. W przypadku gdy Komisja
występuje z takim wnioskiem, okres dwumiesięczny ulega prze
dłużeniu o dwa miesiące.

innego państwa członkowskiego. W przypadku gdy państwo
członkowskie wyznaczyło inny właściwy organ do oceny ust. 3
lit. b), może ono wymagać od krajowego organu regulacyjnego
przyjęcia ostatecznej decyzji zgodnie z oceną dokonaną przez ten
właściwy organ. Ostateczna decyzja organu regulacyjnego publi
kowana jest wraz z opinią Komisji. W przypadku gdy ostateczna
decyzja odbiega od opinii Komisji, dane państwo członkowskie
przedstawia i publikuje wraz z tą decyzją uzasadnienie takiej
decyzji.
9.
Niniejszy artykuł w żaden sposób nie narusza prawa pań
stw członkowskich do wykonywania, zgodnie z prawem wspól
notowym, krajowej kontroli sądowej w celu ochrony prawnie
uzasadnionych interesów bezpieczeństwa publicznego.
10.
Komisja może przyjąć wytyczne ustalające szczegółowe
zasady procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów
stosowania niniejszego artykułu. Środki te, mające na celu zmia
nę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną po
łączoną z kontrolą, o której mowa w art. 46 ust. 2.
11. Niniejszy artykuł, z wyjątkiem ust. 3 lit. a), stosuje się rów
nież do państw członkowskich, które podlegają odstępstwu na
mocy art. 44.
Artykuł 12
Zadania operatorów systemów przesyłowych
Każdy operator systemu przesyłowego jest odpowiedzialny za:
a)

zapewnianie długoterminowej zdolności systemu do zaspo
kajania uzasadnionego zapotrzebowania na przesył energii
elektrycznej, eksploatację, utrzymywanie i rozwój — w wa
runkach opłacalności ekonomicznej — bezpiecznych, nieza
wodnych i wydajnych systemów przesyłowych z należytym
uwzględnieniem środowiska;

b)

zapewnianie odpowiednich środków w celu spełniania obo
wiązków w zakresie świadczenia usług;

c)

przyczynianie się do bezpieczeństwa dostaw przez odpo
wiednią zdolność i niezawodność systemu;

d)

zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie
z uwzględnieniem wymiany z innymi wzajemnie połączony
mi systemami. W tym celu operator systemu przesyłowego
jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego, nieza
wodnego i wydajnego systemu elektroenergetycznego oraz,
w tym kontekście, za zapewnianie dostępności wszelkich
niezbędnych usług pomocniczych, w tym usług świadczo
nych w ramach odpowiedzi na zapotrzebowanie, w zakre
sie, w jakim ta dostępność jest niezależna od jakiegokolwiek
innego systemu przesyłowego, z którym jego system jest
wzajemnie połączony;

e)

dostarczanie operatorowi jakiegokolwiek innego syste
mu, z którym jego system jest wzajemnie połączony,
wystarczających informacji w celu zapewnienia bezpieczne
go i wydajnego działania, skoordynowanego rozwoju i inter
operacyjności wzajemnie połączonego systemu;

W przypadku gdy Komisja nie wyda opinii w terminie, o którym
mowa w akapicie pierwszym i drugim, uznaje się, że Komisja nie
zgłasza żadnych zastrzeżeń wobec decyzji organu regulacyjnego.
7.
Oceniając, czy kontrola sprawowana przez osobę lub oso
by z kraju trzeciego lub z krajów trzecich będzie stanowiła zagro
żenie dla bezpieczeństwa dostaw energii do Wspólnoty, Komisja
uwzględnia:
a)

szczególne okoliczności danego przypadku i danego kraju
trzeciego lub krajów trzecich; oraz

b)

prawa i zobowiązania Wspólnoty wobec tego kraju trzecie
go lub krajów trzecich, wynikające z prawa międzynarodo
wego, w tym również z umowy zawartej z jednym lub
większą liczbą krajów trzecich, której stroną jest Wspólno
ta i która dotyczy kwestii bezpieczeństwa dostaw.

8.
Krajowy organ regulacyjny przyjmuje ostateczną decyzję
w sprawie certyfikacji w terminie dwóch miesięcy po upływie ter
minu, o którym mowa w ust. 6. Przyjmując ostateczną decyzję,
krajowy organ regulacyjny w najwyższym stopniu uwzględnia
opinię Komisji. W każdym przypadku państwa członkowskie
mają prawo odmowy certyfikacji w przypadku gdy wydanie certy
fikacji stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii tego
państwa członkowskiego lub dla bezpieczeństwa dostaw energii
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f)

zapewnianie niedyskryminacji między użytkownikami syste
mu lub kategoriami użytkowników systemu, w szczególnoś
ci na korzyść powiązanych z nim przedsiębiorstw;

g)

dostarczanie użytkownikom systemu informacji niezbęd
nych do skutecznego dostępu do systemu; oraz

h)

pobieranie opłat za ograniczenia oraz opłat w ramach me
chanizmu rekompensat dla operatorów działających między
systemami przesyłowymi zgodnie z art. 13 rozporządze
nia (WE) nr 714/2009, przyznawanie dostępu stronom trze
cim i zarządzanie tym dostępem oraz przedstawianie
uzasadnionych wyjaśnień odmowy takiego dostępu, co
monitorują krajowe organy regulacyjne; wykonując zadania
na mocy niniejszego artykułu, operatorzy systemów przesy
łowych przede wszystkim ułatwiają integrację rynku.
Artykuł 13
Niezależny operator systemu

1.
W przypadku gdy system przesyłowy należy do przedsię
biorstwa zintegrowanego pionowo w dniu 3 września 2009 r.,
państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu ar
t. 9 ust. 1 i wyznaczyć niezależnego operatora systemu na wnio
sek właściciela systemu przesyłowego. Wyznaczenie to podlega
zatwierdzeniu przez Komisję.
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4.
Każdy niezależny operator systemu jest odpowiedzialny za
przyznawanie dostępu stronom trzecim i zarządzanie takim do
stępem, w tym również za pobieranie opłat za dostęp i opłat
ograniczeniowych, a także płatności w ramach mechanizmu re
kompensat dla operatorów działających między systemami prze
syłowymi zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 714/2009,
jak również za eksploatację, utrzymywanie oraz rozbudowę sys
temu przesyłowego oraz za zapewnienie długoterminowej zdol
ności systemu do zaspokajania uzasadnionego zapotrzebowania
za pomocą planowania inwestycyjnego. Podczas rozbudowy sys
temu przesyłowego niezależny operator systemu odpowiedzial
ny jest za planowanie (w tym również za procedurę
udzielania zezwoleń), budowę i oddawanie do eksploatacji nowej
infrastruktury. W tym celu niezależny operator systemu działa
jako operator systemu przesyłowego zgodnie z niniejszym roz
działem. Właściciel systemu przesyłowego nie jest odpowiedzial
ny za przyznawanie dostępu stronom trzecim ani za zarządzanie
takim dostępem, ani za planowanie inwestycyjne.
5.
W przypadku gdy wyznaczony został niezależny operator
systemu, właściciel systemu przesyłowego:
a)

zapewnia wszelką stosowną współpracę i wsparcie niezależ
nemu operatorowi systemu w celu wykonywania jego zadań,
w tym w szczególności wszelkie stosowne informacje;

b)

finansuje inwestycje przewidziane przez niezależnego opera
tora systemu i zatwierdzone przez organ regulacyjny lub wy
raża zgodę na ich finansowanie przez jakąkolwiek
zainteresowaną stronę, w tym również przez niezależnego
operatora systemu. Stosowne uzgodnienia dotyczące finan
sowania podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez organ
regulacyjny. Przed takim zatwierdzeniem organ regulacyjny
konsultuje się z właścicielem systemu przesyłowego oraz
z innymi zainteresowanymi stronami;

2.
Państwo członkowskie może zatwierdzić i wyznaczyć nie
zależnego operatora systemu jedynie w przypadku gdy:
a)

kandydat na operatora wykazał, że spełnia wymogi art. 9 us
t. 1 lit. b), c) i d);

b)

kandydat na operatora wykazał, że dysponuje wymaganymi
zasobami finansowymi, technicznymi, fizycznymi i kadro
wymi, aby wykonywać swoje zadania zgodnie z art. 12;

c)

zapewnia pokrycie odpowiedzialności związanej z aktywa
mi sieci, z wyłączeniem odpowiedzialności związanej z za
daniami niezależnego operatora systemu; oraz

c)

kandydat na operatora zobowiązał się do zastosowania się do
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci monitorowanego
przez organ regulacyjny;

d)

d)

właściciel systemu przesyłowego wykazał zdolność do wy
pełnienia swoich obowiązków zgodnie z ust. 5. W tym celu
przekazuje on wszelkie projekty umów z przedsiębiorstwem
kandydującym oraz z każdym innym właściwym podmio
tem; oraz

udziela gwarancji w celu ułatwienia finansowania wszelkiej
rozbudowy sieci, z wyjątkiem tych inwestycji, w których
przypadku wydał zgodnie z lit. b) zgodę na finansowanie
przez jakąkolwiek zainteresowaną stronę, w tym również
przez niezależnego operatora systemu.

e)

kandydat na operatora wykazał zdolność do wypełnienia
swoich obowiązków zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 714/2009, w tym również obowiązku współpracy opera
torów
systemu
przesyłowego
na
poziomie
europejskim i regionalnym.

3.
Przedsiębiorstwa, które uzyskały certyfikację od organu
regulacyjnego jako spełniające wymogi art. 11 oraz ust. 2 niniej
szego artykułu, są zatwierdzane i wyznaczane przez państwa
członkowskie jako operatorzy systemów przesyłowych. Zastoso
wanie ma procedura certyfikacji określona w art. 10 niniejszej dy
rektywy oraz w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub
w art. 11 niniejszej dyrektywy.

6. W ścisłej współpracy z organem regulacyjnym właściwemu
krajowemu organowi ochrony konkurencji przyznaje się wszel
kie stosowne uprawnienia do skutecznego monitorowania wypeł
niania przez właściciela systemu przesyłowego jego obowiązków
zgodnie z ust. 5.
Artykuł 14
Rozdział właścicieli systemów przesyłowych
1. W przypadku gdy wyznaczony został niezależny operator
systemu, który jest częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pio
nowo, właściciel systemu przesyłowego musi być niezależny,
przynajmniej w zakresie swojej formy prawnej, organiza
cji i podejmowania decyzji, od wszelkich innych rodzajów dzia
łalności niezwiązanych z przesyłem.
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2. W celu zapewnienia niezależności właściciela systemu prze
syłowego, o której mowa w ust. 1, stosuje się następujące kryte
ria minimalne:

a)

b)

c)

osoby odpowiedzialne za zarządzanie właścicielem systemu
przesyłowego nie uczestniczą w strukturach zintegrowane
go przedsiębiorstwa energetycznego odpowiedzialnego, bez
pośrednio lub pośrednio, za bieżącą działalność w zakresie
wytwarzania, dystrybucji i dostaw energii elektrycznej;

podjęte zostają odpowiednie środki celu zapewnienia, aby in
teresy zawodowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie
właścicielem systemu przesyłowego były uwzględniane
w sposób pozwalający tym osobom na niezależne działanie;
oraz

właściciel systemu przesyłowego ustanawia program zgod
ności, który określa środki podejmowane w celu wyelimino
wania praktyk dyskryminacyjnych, a także zapewnia
odpowiednie monitorowanie jego przestrzegania. W progra
mie zgodności określa się szczegółowe obowiązki pracowni
ków związane z osiągnięciem tych celów. Osoba lub organ
odpowiedzialny za monitorowanie programu zgodności
przedkłada organowi regulacyjnemu roczne sprawozdanie
przedstawiające podjęte środki; sprawozdanie to jest
publikowane.

3.
Komisja może przyjąć wytyczne w celu zapewnienia pełne
go i rzeczywistego przestrzegania ust. 2 niniejszego artykułu
przez właściciela systemu przesyłowego. Środki te, mające na celu
zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy po
przez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regu
lacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 46 ust. 2.

Artykuł 15

14.8.2009

3.
Państwo członkowskie wymaga od operatorów systemu,
aby przy dysponowaniu instalacjami wytwórczymi wykorzystu
jącymi odnawialne źródła energii działali zgodnie z art. 16
dyrektywy 2009/28/WE. Mogą również wymagać, aby operator
systemu przy dysponowaniu przyznawał pierwszeństwo instala
cjom wytwórczym produkującym energię cieplną w skojarzeniu
z energią elektryczną.
4.
Państwo członkowskie może polecić, aby ze względu na
bezpieczeństwo dostaw pierwszeństwo przyznawane było insta
lacjom, które wykorzystują miejscowe paliwa jako źródła energii
pierwotnej, w zakresie nieprzekraczającym 15 % całej ilości ener
gii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia energii elektrycznej zu
żywanej w danym państwie członkowskim w każdym roku
kalendarzowym.
5.
Organy regulacyjne — w przypadku gdy państwa człon
kowskie tak postanowiły — lub państwa członkowskie, wymaga
ją od operatorów systemów przesyłowych spełnienia
minimalnych norm utrzymywania i rozbudowy systemu przesy
łowego, w tym norm dotyczących zdolności połączeń
wzajemnych.
6.
Operatorzy systemów przesyłowych zaopatrują się w ener
gię zużywaną do pokrycia strat energii i zdolności rezerwowej
w ich systemie zgodnie z przejrzystymi, niedyskryminacyjny
mi i opartymi na zasadach rynkowych procedurami, w każdym
przypadku gdy pełnią taką funkcję.
7.
Zasady przyjęte przez operatorów systemów przesyłowych
w celu bilansowania systemu elektroenergetycznego są obiektyw
ne, przejrzyste i niedyskryminacyjne oraz obejmują zasady doty
czące opłat od użytkowników systemu za niezbilansowanie
energii. Warunki świadczenia takich usług przez operatorów sys
temów przesyłowych, wraz z zasadami i taryfami, ustalane są
z zastosowaniem metody zgodnej z art. 37 ust. 6 w sposób
niedyskryminacyjny i odzwierciedlający koszty; warunki te są
publikowane.

Dysponowanie i bilansowanie
Artykuł 16
1.
Bez uszczerbku dla dostaw energii elektrycznej na podsta
wie zobowiązań umownych, w tym zobowiązań wynikających ze
specyfikacji przetargowych, operator systemu przesyłowego, tam
gdzie pełni taką funkcję, jest odpowiedzialny za dysponowanie
instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną na swoim ob
szarze i określanie, jak zostaną wykorzystane połączenia wzajem
ne z innymi systemami.

2.
Dysponowanie instalacjami wytwarzającymi energię elek
tryczną i wykorzystywanie połączeń wzajemnych jest ustalane na
podstawie kryteriów, które są zatwierdzane przez krajowe orga
ny regulacyjne, jeżeli są one właściwe, oraz które muszą być
obiektywne, opublikowane i stosowane w sposób niedyskrymi
nacyjny, przy zapewnieniu właściwego funkcjonowania rynku
wewnętrznego energii elektrycznej. Kryteria te uwzględniają
pierwszeństwo gospodarcze energii elektrycznej pochodzącej
z dostępnych instalacji wytwarzających energię elektryczną lub
z przesyłu połączeniami wzajemnymi, a także ograniczenia tech
niczne systemu.

Zasady poufności obowiązujące operatorów systemów
przesyłowych i właścicieli systemów przesyłowych
1. Bez uszczerbku dla art. 30 lub jakiegokolwiek innego praw
nego obowiązku ujawnienia informacji każdy operator systemu
przesyłowego oraz każdy właściciel systemu przesyłowego za
chowuje poufność informacji handlowych podlegających szcze
gólnej ochronie, które uzyskał w trakcie swojej działalności, oraz
zapobiega ujawnieniu w sposób dyskryminacyjny informacji
o swojej własnej działalności, które mogą być źródłem korzyści
handlowych. W szczególności nie ujawnia on żadnych informa
cji handlowych podlegających szczególnej ochronie pozostałym
częściom przedsiębiorstwa, o ile nie jest to niezbędne do przepro
wadzenia transakcji handlowej. W celu zapewnienia pełnego
poszanowania zasad rozdziału informacyjnego państwa człon
kowskie zapewniają, aby właściciel systemu przesyłowego oraz
pozostała część przedsiębiorstwa nie korzystali ze wspólnych
służb, takich jak wspólna obsługa prawna, z wyjątkiem funkcji
czysto administracyjnych lub informatycznych.
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2.
W ramach sprzedaży lub zakupu energii elektrycznej przez
przedsiębiorstwa powiązane operatorzy systemów przesyłowych
nie wykorzystują w niewłaściwy sposób informacji handlowych
podlegających szczególnej ochronie, uzyskanych od osób trzecich
w ramach udostępniania lub negocjowania dostępu do systemu.
3.
Informacje niezbędne dla skutecznej konkurencji i skutecz
nego funkcjonowania rynku są podawane do publicznej wiado
mości. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla ochrony
informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie.

2. Oprócz zadań wymienionych w art. 12, działalność w za
kresie przesyłania energii elektrycznej obejmuje przynajmniej na
stępujące zadania:
a)

reprezentowanie operatora systemu przesyłowego i utrzymy
wanie kontaktów ze stronami trzecimi i z organami
regulacyjnymi;

b)

reprezentowanie operatora systemu przesyłowego w ramach
europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych ener
gii elektrycznej („ENTSO energii elektrycznej”);

c)

przyznawanie dostępu stronom trzecim bez dyskryminacji
poszczególnych użytkowników systemu lub kategorii użyt
kowników systemu oraz zarządzanie tym dostępem;

d)

pobieranie wszystkich opłat związanych z systemem przesy
łowym, w tym także opłat za dostęp, opłat bilansujących za
usługi pomocnicze, takie jak zakup usług (koszty bilansowa
nia, straty energii);

e)

eksploatacja, utrzymywanie i rozwój bezpiecznego, spraw
nego i opłacalnego systemu przesyłowego;

f)

planowanie inwestycyjne zapewniające długoterminową
zdolność systemu do zaspokajania uzasadnionego zapotrze
bowania i gwarantujące bezpieczeństwo dostaw;

g)

tworzenie wspólnych przedsięwzięć, w tym również z jed
nym lub większą liczbą operatorów systemów przesyłowych,
giełdami energii elektrycznej i innymi właściwymi podmio
tami, w celu tworzenia rynków regionalnych lub ułatwiania
procesu liberalizacji; oraz

ROZDZIAŁ V
NIEZALEŻNY OPERATOR SYSTEMU PRZESYłOWEGO

Artykuł 17
Aktywa, urządzenia, pracownicy i tożsamość
1.
Operatorzy systemów przesyłowych mają do dyspozycji
wszelkie zasoby ludzkie, techniczne, fizyczne i finansowe nie
zbędne do wypełniania ich obowiązków wynikających z niniej
szej dyrektywy i do prowadzenia działalności w zakresie
przesyłania energii elektrycznej, w szczególności:
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a)

aktywa, które są niezbędne do prowadzenia działalności
w zakresie przesyłania energii elektrycznej, w tym również
system przesyłowy, są własnością operatora systemu
przesyłowego;

b)

pracowników niezbędnych do prowadzenia działalności
w zakresie przesyłania energii elektrycznej, w tym do wyko
nywania wszelkich zadań związanych z zarządzaniem przed
siębiorstwem, zatrudnionych przez operatora systemu
przesyłowego;

h) wszelką obsługę administracyjno-zarządczą, w tym obsługę
prawną, rachunkowość i usługi informatyczne.

wynajęcie pracowników od innych części przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo oraz wynajęcie pracowników na
rzecz tych części, a także świadczenie usług na rzecz tych
części i korzystanie z ich usług są zabronione. Operator sys
temu przesyłowego może jednak świadczyć usługi na rzecz
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, pod warunkiem
że:

4. Operator systemu przesyłowego nie może powodować —
w zakresie tożsamości korporacyjnej, komunikacji, marki i obiek
tów — nieporozumień w odniesieniu do odrębnej tożsamości
części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub jakiejkol
wiek jego części.

c)

(i)

d)

świadczenie tych usług nie wprowadza dyskryminacji
między użytkownikami sytemu, jest dostępne dla
wszystkich użytkowników systemu na tych samych wa
runkach i nie ogranicza, nie zakłóca ani nie zapobiega
konkurencji w zakresie wytwarzania lub dostaw; oraz

3.
Operatorzy systemów przesyłowych działają w formie
prawnej, o której mowa w art. 1 dyrektywy
Rady 68/151/EWG (1).

5. Operator systemu przesyłowego nie może dzielić systemów
ani urządzeń informatycznych, obiektów fizycznych i zabezpie
czonych systemów dostępu z żadną częścią przedsiębiorstwa zin
tegrowanego pionowo ani nie korzysta z usług tych samych
konsultantów ani wykonawców zewnętrznych w zakresie syste
mów i urządzeń informatycznych oraz systemów zabezpieczenia
dostępu.

(ii) warunki świadczenia tych usług zostały zatwierdzone
przez organ regulacyjny;

6.
Rachunkowość operatorów systemów przesyłowych
kontrolowana jest przez biegłego rewidenta innego niż biegły re
wident kontrolujący rachunkowość przedsiębiorstwa zintegrowa
nego pionowo lub jakiejkolwiek jego części.

bez uszczerbku dla decyzji organu nadzorującego na mocy
z art. 20, odpowiednie zasoby finansowe na przyszłe inwes
tycje lub zastąpienie istniejących aktywów udostępniane są
operatorowi systemu przesyłowego we właściwym czasie
przez przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, w następ
stwie stosownego wniosku operatora systemu przesyłowego.

(1) Pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w spra
wie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach człon
kowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu,
w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla
zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób
trzecich (Dz.U. L 65 z 14.3.1968, s. 8).
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Artykuł 18
Niezależność operatora systemu przesyłowego
1.
Bez uszczerbku dla decyzji organu nadzorującego na mocy
z art. 20, operator systemu przesyłowego posiada:
a)

b)

skuteczne uprawnienia do podejmowania decyzji, niezależ
ne od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, w odnie
sieniu do aktywów niezbędnych do eksploatacji,
utrzymywania i rozbudowy systemu przesyłowego; oraz
uprawnienia do pozyskiwania środków pieniężnych na ryn
ku kapitałowym, w szczególności poprzez zaciąganie poży
czek i podwyższanie kapitału.

2.
Operator systemu przesyłowego w każdym przypadku dzia
ła tak, aby zapewnić sobie posiadanie zasobów niezbędnych do
właściwego i skutecznego prowadzenia działalności przesyłowej
oraz rozbudowy i utrzymywania sprawnego, bezpiecznego i opła
calnego systemu przesyłowego.
3.
Podmioty zależne przedsiębiorstwa zintegrowanego piono
wo prowadzące działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw
nie mogą mieć bezpośrednio ani pośrednio jakichkolwiek udzia
łów lub akcji operatora systemu przesyłowego. Operator syste
mu przesyłowego nie może mieć bezpośrednio ani pośrednio
jakichkolwiek udziałów lub akcji jakiegokolwiek podmiotu zależ
nego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo prowadzącego
działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw ani nie może
otrzymywać dywidend lub innych korzyści finansowych od tego
podmiotu zależnego.
4. Ogólna struktura zarządcza i statut operatora systemu prze
syłowego muszą zapewniać skuteczną niezależność operatora
systemu przesyłowego zgodnie z niniejszym rozdziałem. Przed
siębiorstwo zintegrowane pionowo nie może określać, bezpo
średnio ani pośrednio, zachowań konkurencyjnych operatora
systemu przesyłowego w zakresie jego bieżącej działalności oraz
zarządzania siecią ani w zakresie działań niezbędnych do przygo
towania dziesięcioletniego planu rozwoju zgodnie z art. 22.
5.
Wykonując swoje zadania zgodnie z art. 12 i z art. 17 us
t. 2 niniejszej dyrektywy oraz spełniając wymogi art. 14, 15 i 16
rozporządzenia (WE) nr 714/2009, operatorzy systemów prze
syłowych nie dyskryminują poszczególnych osób lub podmio
tów, ani nie ograniczają, nie zakłócają ani nie zapobiegają
konkurencji w zakresie wytwarzania lub dostaw.
6.
Wszelkie powiązania handlowe i finansowe między przed
siębiorstwem zintegrowanym pionowo a operatorem systemu
przesyłowego, w tym również pożyczki udzielane przez operato
ra systemu przesyłowego przedsiębiorstwu zintegrowanemu pio
nowo, muszą być zgodne z warunkami rynkowymi. Operator
systemu przesyłowego prowadzi szczegółową dokumentację tych
powiązań handlowych i finansowych i udostępnia je na wniosek
organowi regulacyjnemu.
7.
Operator systemu przesyłowego przedstawia do zatwier
dzenia organowi regulacyjnemu wszelkie umowy handlowe i fi
nansowe z przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo.
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8. Operator systemu przesyłowego informuje organ regulacyj
ny o zasobach finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 li
t. d), dostępnych na cel przyszłych inwestycji lub odtworzenia
istniejących aktywów.
9. Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo powstrzymuje się
od wszelkich działań utrudniających operatorowi systemu prze
syłowego przestrzeganie jego obowiązków przewidzianych w ni
niejszym rozdziale oraz nie wymaga od operatora systemu
przesyłowego uzyskania zgody przedsiębiorstwa zintegrowane
go pionowo w wypełnianiu tych obowiązków.
10.
Przedsiębiorstwo, które uzyskało od organu regulacyjne
go certyfikat zgodności z wymogami niniejszego rozdziału, jest
zatwierdzane i wyznaczane przez dane państwo członkowskie
jako operator systemu przesyłowego. Zastosowanie ma procedu
ra certyfikacji, o której mowa w art. 10 niniejszej dyrektywy oraz
w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub w art. 11 niniej
szej dyrektywy.
Artykuł 19
Niezależność pracowników i kierownictwa operatora
systemu przesyłowego
1.
Decyzje dotyczące powoływania i przedłużania okresu
urzędowania, warunków zatrudnienia — w tym również wyna
grodzenia i rozwiązania stosunku pracy — osób odpowiedzial
nych za zarządzanie lub członków organów administracyjnych
operatora systemu przesyłowego podejmowane są przez organ
nadzorujący operatora systemu przesyłowego powoływany zgod
nie z art. 20.
2.
Organowi regulacyjnemu zgłasza się dane osobowe oraz
warunki regulujące kadencję, czas trwania i zakończenie okresu
urzędowania osób wyznaczonych przez organ nadzorujący do
powoływania lub przedłużania okresu urzędowania jako osoby
odpowiedzialne za zarządzanie wykonawcze lub członkowie or
ganów administracyjnych operatora systemu przesyłowego oraz
uzasadnienie jakiejkolwiek proponowanej decyzji zakończenia
okresu urzędowania tych osób. Warunki te oraz decyzje, o któ
rych mowa w ust. 1, stają się wiążące jedynie w przypadku gdy
organ regulacyjny nie zgłosił żadnych zastrzeżeń w terminie
trzech tygodni od powiadomienia.
Organ regulacyjny może zgłosić sprzeciw wobec decyzji, o któ
rych mowa w ust. 1, w przypadku gdy:
a)

powstają wątpliwości co do niezależności zawodowej powo
łanej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie lub członka or
ganów administracyjnych; lub

b)

w przypadku przedterminowego zakończenia okresu urzę
dowania — jeżeli istnieją wątpliwości co do uzasadnienia ta
kiego przedterminowego zakończenia.

3. Nie jest dozwolone zajmowanie jakiegokolwiek stanowiska
ani wykonywanie jakichkolwiek obowiązków zawodowych, po
siadanie jakichkolwiek interesów lub powiązań gospodarczych,
bezpośrednio lub pośrednio, w przedsiębiorstwie zintegrowanym
pionowo lub jakiejkolwiek jego części lub z kontrolującymi go
wspólnikami lub akcjonariuszami innymi niż operator systemu
przesyłowego przez okres trzech lat przed powołaniem osób od
powiedzialnych za zarządzanie lub członków organów admini
stracyjnych operatora systemu przesyłowego, podlegających
przepisom niniejszego ustępu.
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4.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie lub członkowie or
ganów administracyjnych oraz pracownicy operatora systemu
przesyłowego nie mogą zajmować jakiegokolwiek innego stano
wiska ani wykonywać jakichkolwiek innych obowiązków zawo
dowych, posiadać jakichkolwiek innych interesów lub powiązań
gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, w jakiejkolwiek in
nej części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub z kon
trolującymi go wspólnikami lub akcjonariuszami.

2. Organ nadzorujący składa się z członków reprezentujących
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, członków reprezentu
jących wspólników lub akcjonariuszy będących stronami trzeci
mi oraz, w przypadku gdy jest to przewidziane w odpowiednich
przepisach państw członkowskich — członków reprezentujących
inne zainteresowane strony, takich jak pracowników operatora
systemu przesyłowego.

5.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie lub członkowie or
ganów administracyjnych oraz pracownicy operatora systemu
przesyłowego nie mogą, bezpośrednio ani pośrednio, posiadać
żadnych interesów w jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa zin
tegrowanego pionowo innej niż operator systemu przesyłowego
ani otrzymywać od niej żadnych korzyści finansowych. Ich wy
nagrodzenie nie zależy od działalności ani wyników przedsiębior
stwa zintegrowanego pionowo innych niż działalność lub wyniki
operatora systemu przesyłowego.

3. Artykuł 19 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 19 ust. 3–7 mają
zastosowanie do co najmniej połowy członków organu nadzoru
jącego minus jedna osoba.

6. Gwarantuje się skuteczne prawo odwołania do organu regu
lacyjnego w przypadku jakichkolwiek skarg wnoszonych przez
osoby odpowiedzialne za zarządzanie lub członków organów ad
ministracyjnych operatora systemu przesyłowego w związku
z przedterminowym zakończeniem okresu urzędowania.
7.
Po zakończeniu okresu urzędowania w strukturach opera
tora systemu przesyłowego osoby odpowiedzialne za zarządza
nie nim lub członkowie jego organów administracyjnych nie
mogą zajmować żadnego stanowiska ani wykonywać jakichkol
wiek obowiązków zawodowych, mieć interesów lub powiązań
gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, w przedsiębiorstwie
zintegrowanym pionowo lub w jakiejkolwiek jego części lub
z kontrolującymi go wspólnikami lub akcjonariuszami przez
okres nie mniej niż czterech lat.
8.
ust. 3 ma zastosowanie do większości osób odpowiedzial
nych za zarządzanie lub członków organów administracyjnych
operatora systemu przesyłowego.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie lub członkowie organów
administracyjnych operatora systemu przesyłowego, którzy nie
podlegają przepisom ust. 3, nie mogą wykonywać jakiejkolwiek
działalności zarządczej ani innej odnośnej działalności w przed
siębiorstwie zintegrowanym pionowo przez okres co najmniej
sześciu miesięcy przed ich powołaniem.
Pierwszy akapit niniejszego ustępu oraz ust. 4–7 mają zastoso
wanie do osób należących do kierownictwa wykonawczego i do
osób bezpośrednio im podległych w sprawach związanych z eks
ploatacją, utrzymywaniem lub rozbudową sieci.

Artykuł 19 ust. 2 akapit drugi lit. b) ma zastosowanie do wszyst
kich członków organu nadzorującego.

Artykuł 21
Program zgodności i inspektor do spraw zgodności
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby operatorzy syste
mów przesyłowych ustanowili i wdrażali program zgodności,
który określa środki podejmowane w celu zapewnienia wyelimi
nowania działań dyskryminacyjnych oraz zapewnienia odpo
wiedniego monitorowania zgodności z tym programem.
W programie zgodności określa się szczegółowe obowiązki pra
cowników związane z osiągnięciem tych celów. Program ten pod
lega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny. Bez uszczerbku dla
uprawnień krajowego organu regulacji energetyki, zgodność
z programem jest niezależnie monitorowana przez inspektora do
spraw zgodności.
2.
Inspektor do spraw zgodności powoływany jest przez or
gan nadzorujący, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez organ
regulacyjny. Organ regulacyjny może odmówić zatwierdzenia in
spektora do spraw zgodności wyłącznie z przyczyn braku nieza
leżności lub kompetencji zawodowych. Inspektorem do spraw
zgodności może być osoba fizyczna lub prawna. Artykuł 19
ust. 2–8 ma zastosowanie do inspektora do spraw zgodności.
3.

Inspektor do spraw zgodności odpowiada za:

a)

monitorowanie wdrażania programu zgodności;

b)

opracowywanie sprawozdania rocznego określającego środ
ki podjęte w celu wdrożenia programu zgodności i za przed
łożenie go organowi regulacyjnemu;

c)

składanie sprawozdań organowi nadzorującemu i wydawa
nie zaleceń dotyczących programu zgodności i jego
wdrażania;

d)

powiadamianie organu regulacyjnego o wszelkich istotnych
naruszeniach w zakresie wdrażania programu zgodności;
oraz

e)

składanie organowi regulacyjnemu sprawozdań dotyczących
wszelkich powiązań handlowych i finansowych między
przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo a operatorem
systemu przesyłowego.

Artykuł 20
Organ nadzorujący
1.
Operator systemu przesyłowego posiada organ nadzorują
cy, odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, które mogą mieć
znaczący wpływ na wartość aktywów wspólników lub akcjona
riuszy operatora systemu przesyłowego, w szczególności za de
cyzje dotyczące zatwierdzenia rocznego i dotyczącego dłuższych
okresów planu finansowego, poziomu zadłużenia operatora sys
temu przesyłowego i wielkości dywidendy wypłacanej wspólni
kom lub akcjonariuszom. Decyzje należące do kompetencji
organu nadzorującego nie obejmują decyzji związanych z bieżą
cą działalnością operatora systemu przesyłowego i zarządzaniem
siecią oraz działań związanych z przygotowaniem dziesięciolet
niego planu rozwoju sieci opracowywanego zgodnie z art. 22.
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4.
Inspektor spraw zgodności przedkłada organowi regulacyj
nemu propozycje decyzji w sprawie planu inwestycyjnego lub
w sprawie poszczególnych inwestycji w sieć. Ma to miejsce naj
później w chwili przedstawienia tych propozycji organowi nadzo
rującemu przez kierownictwo lub właściwy organ
administracyjny operatora systemu przesyłowego.
5. W przypadku gdy przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo,
podczas walnego zgromadzenia lub w drodze głosowania człon
ków powołanego przez siebie organu nadzorującego, sprzeciwi
się przyjęciu decyzji, czego skutkiem będzie niemożność doko
nania lub opóźnienie inwestycji, które zgodnie z dziesięcioletnim
planem rozwoju miały być zrealizowane w ciągu trzech kolejnych
lat, inspektor do spraw zgodności powiadamia o tym organ regu
lacyjny, który działa w takim przypadku zgodnie z art. 22.
6.
Warunki regulujące mandat lub warunki zatrudnienia in
spektora do spraw zgodności, w tym czas trwania jego mandatu,
podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny. Warunki te za
pewniają niezależność inspektora do spraw zgodności, w tym po
przez zapewnienie mu wszystkich zasobów niezbędnych do
wykonywania jego zadań. Przez czas trwania swojego mandatu
inspektor do spraw zgodności nie może zajmować, pośrednio ani
bezpośrednio, żadnego innego stanowiska, pełnić jakichkolwiek
innych zadań ani mieć jakichkolwiek innych interesów w jakiej
kolwiek części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub
z taką jego częścią lub z jej wspólnikami lub akcjonariuszami
posiadającymi pakiet kontrolny.
7.
Inspektor do spraw zgodności składa organowi regulacyj
nemu regularne sprawozdania ustne lub pisemne i jest uprawnio
ny do składania regularnego sprawozdania ustnego lub
pisemnego organowi nadzorującemu operatora systemu
przesyłowego.
8.
Inspektor do spraw zgodności może brać udział we wszel
kich posiedzeniach kierownictwa lub organów administracyjnych
operatora systemu przesyłowego oraz w posiedzeniach organu
nadzorującego i w walnych zgromadzeniach. Inspektor do spraw
zgodności bierze udział we wszystkich posiedzeniach, na których
omawiane są następujące kwestie:
a)

warunki dostępu do sieci określone w rozporządzeniu (WE)
nr 714/2009, w szczególności dotyczące taryf, usług
związanych z dostępem stron trzecich, alokacji zdolno
ści i zarządzania ograniczeniami, przejrzystości, bilansowa
nia i rynków wtórnych;

b)

przedsięwzięcia podjęte w celu eksploatacji, utrzymywa
nia i rozbudowy systemu przesyłowego, w tym również in
westycje w połączenia wzajemne i połączenia;

c)

zakup lub sprzedaż energii niezbędnej do eksploatacji syste
mu przesyłowego.

9.
Inspektor do spraw zgodności monitoruje przestrzeganie
art. 16 przez operatora systemu przesyłowego.
10.
Inspektor do spraw zgodności ma dostęp do wszystkich
stosownych danych i do biur operatora systemu przesyłowego,
a także do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania
swojego zadania.
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11.
Po uprzednim zatwierdzeniu przez organ regulacyjny or
gan nadzorujący może odwołać inspektora do spraw zgodności.
Odwołuje on inspektora do spraw zgodności z przyczyn braku
niezależności lub kompetencji zawodowych na wniosek organu
regulacyjnego.
12.
Inspektor do spraw zgodności ma dostęp do biur opera
tora systemu przesyłowego, bez uprzedniego zawiadomienia.

Artykuł 22
Rozbudowa sieci i uprawnienia do podejmowania
decyzji inwestycyjnych
1.
Każdego roku operatorzy systemów przesyłowych przed
stawiają organowi regulacyjnemu dziesięcioletni plan rozwoju
sieci oparty na istniejącej i prognozowanej podaży i popycie, po
konsultacji ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi strona
mi. Ten plan rozwoju sieci zawiera skuteczne środki w celu
zagwarantowania wystarczalności systemu i bezpieczeństwa
dostaw.
2.

W szczególności dziesięcioletni plan rozwoju sieci:

a)

wskazuje uczestnikom rynku najważniejszą infrastrukturę
przesyłową, którą należy zbudować lub zmodernizować
w ciągu następnych dziesięciu lat;

b)

zawiera wszelkie inwestycje, o których już zadecydowano,
i określa nowe inwestycje, które muszą być zrealizowane
w ciągu najbliższych trzech lat; oraz

c)

określa ramy czasowe dla wszystkich projektów inwestycji.

3. Przy opracowywaniu dziesięcioletniego planu rozwoju sie
ci operator systemu przesyłowego przyjmuje rozsądne założenia
dotyczące rozwoju wytwarzania, dostaw, zużycia i wymiany z in
nymi krajami, z uwzględnieniem planów inwestycyjnych doty
czących sieci regionalnych i o zasięgu wspólnotowym.
4. Organ regulacyjny konsultuje się w sprawie dziesięcioletnie
go planu rozwoju sieci ze wszystkimi obecnymi lub potencjalny
mi użytkownikami systemu w sposób otwarty i przejrzysty. Od
osób lub przedsiębiorstw, które twierdzą, że są potencjalnymi
użytkownikami systemu, można wymagać uzasadnienia tych
twierdzeń. Organ regulacyjny podaje do publicznej wiadomości
wyniki procesu konsultacji, w szczególności możliwe potrzeby
inwestycyjne.
5.
Organ regulacyjny bada, czy dziesięcioletni plan rozwoju
sieci obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne określone w pro
cesie konsultacji i czy jest spójny z niewiążącym dziesięcioletnim
planem rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym („plan rozwoju
sieci o zasięgu wspólnotowym”), o którym mowa w art. 8 ust. 3
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 714/2009. Jeżeli pojawią się jakie
kolwiek wątpliwości co do spójności z planem rozwoju sieci o za
sięgu wspólnotowym, organ regulacyjny konsultuje się z Agencją.
Organ regulacyjny może zwrócić się do operatora systemu prze
syłowego, aby zmienił swój dziesięcioletni plan rozwoju sieci.
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6.
Organ regulacyjny monitoruje i ocenia wdrażanie dziesię
cioletniego planu rozwoju sieci.
7.
W przypadku gdy operator systemu przesyłowego
— z przyczyn innych niż nadrzędne przyczyny niezależne od
niego — nie zrealizuje inwestycji, która, zgodnie z dziesięciolet
nim planem rozwoju sieci, miała być zrealizowana w ciągu naj
bliższych trzech lat, państwa członkowskie zapewniają, aby organ
regulacyjny został zobowiązany do podjęcia co najmniej jednego
z następujących środków w celu zapewnienia realizacji danej in
westycji, jeżeli inwestycja ta jest w dalszym ciągu istotna w opar
ciu o najnowszy dziesięcioletni plan rozwoju sieci:
a)

zobowiązanie operatora systemu przesyłowego do zrealizo
wania danej inwestycji;

b)

zorganizowanie otwartej dla wszystkich inwestorów proce
dury przetargowej na daną inwestycję; lub

c)

zobowiązanie operatora systemu przesyłowego do zaakce
ptowania podwyższenia kapitału, aby sfinansować niezbęd
ne inwestycje i umożliwić niezależnym inwestorom udział
w kapitale.

W przypadku gdy organ regulacyjny wykonuje swoje uprawnie
nia zgodnie z lit. b) pierwszego akapitu, może on zobowiązać
operatora systemu przesyłowego do zaakceptowania jednego lub
większej liczby poniższych warunków:
a)

finansowania przez jakąkolwiek stronę trzecią;

b)

budowy przez jakąkolwiek stronę trzecią;

c)

samodzielnej budowy odpowiedniego aktywu;

d)

samodzielnej eksploatacji odpowiedniego aktywu.

Operator systemu przesyłowego udziela inwestorom wszystkich
informacji niezbędnych do realizacji inwestycji, przyłącza nowe
aktywa do sieci przesyłowej oraz dokłada wszelkich starań, aby
ułatwić realizację projektu tej inwestycji.
Stosowne uzgodnienia dotyczące finansowania podlegają za
twierdzeniu przez organ regulacyjny.
8.
W przypadku gdy organ regulacyjny wykonywał swoje
uprawnienia zgodnie z ust. 7 akapit pierwszy, odpowiednie ure
gulowania taryfowe uwzględniają koszty danych inwestycji.
Artykuł 23
Uprawnienia do podejmowania decyzji w odniesieniu do
przyłączania nowych elektrowni do systemu przesyłowej
1.
Operator systemu przesyłowego ustanawia i publikuje
przejrzyste i skuteczne procedury niedyskryminacyjnego przyłą
czania nowych elektrowni do systemu przesyłowego. Procedury
te podlegają zatwierdzeniu przez krajowe organy regulacyjne.
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2. Operator systemu przesyłowego nie jest uprawniony do od
mowy przyłączenia nowej elektrowni ze względu na możliwe
przyszłe ograniczenia dostępnych zdolności sieci, takie jak ogra
niczenia w odległych częściach systemu przesyłowego. Operator
systemu przesyłowego dostarcza niezbędnych informacji.
3.
Operator systemu przesyłowego nie jest uprawniony do
odmowy przyłączenia nowego punktu ze względu na dodatko
we koszty związane z koniecznością zwiększenia zdolności
elementów systemu położonych w pobliżu tego punktu
przyłączeniowego.

ROZDZIAŁ VI
EKSPLOATACJA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Artykuł 24
Wyznaczanie operatorów systemów dystrybucyjnych
Państwa członkowskie wyznaczają jednego lub większą liczbę
operatorów systemów dystrybucyjnych — lub zobowiązują
przedsiębiorstwa posiadające systemy dystrybucyjne lub które są
odpowiedzialne za systemy dystrybucyjne do ich wyznaczenia —
na okres czasu, który ma być określony przez państwa członkow
skie, uwzględniając efektywność i rachunek ekonomiczny. Pań
stwa członkowskie zapewniają, aby operatorzy systemów
dystrybucyjnych działali zgodnie z art. 25, 26 i 27.

Artykuł 25
Zadania operatorów systemów dystrybucyjnych
1. Operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za
zapewnienie długoterminowej zdolności systemu do zaspokaja
nia uzasadnionego zapotrzebowania na dystrybucję energii elek
trycznej, za eksploatację, utrzymanie i rozbudowę w warunkach
opłacalności ekonomicznej bezpiecznego, niezawodnego i wydaj
nego systemu dystrybucji energii elektrycznej na swoim obszarze
z należytym poszanowaniem środowiska i efektywności
energetycznej.
2.
W żadnym przypadku operator systemu dystrybucyjnego
nie stosuje dyskryminacji między użytkownikami systemu lub ka
tegoriami użytkowników systemu, w szczególności na korzyść
powiązanych z nim przedsiębiorstw.
3.
Operator systemu dystrybucyjnego dostarcza użytkowni
kom systemu informacje niezbędne im do skutecznego dostępu
do systemu, w tym również korzystania z niego.
4. Państwo członkowskie może wymagać od operatora syste
mu dystrybucyjnego, aby dysponując instalacjami wytwarzający
mi energię elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym
instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii lub
odpady, lub tym, które produkują energię cieplną w skojarzeniu
z energią elektryczną.
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odpowiednich mechanizmów koordynacyjnych dla zapew
nienia ochrony praw przedsiębiorstwa macierzystego do
nadzoru gospodarczego i nad zarządzaniem w odniesieniu
do zysku z aktywów w przedsiębiorstwie zależnym, regulo
wanych pośrednio zgodnie z art. 37 ust. 6. W szczególności
umożliwia to przedsiębiorstwu macierzystemu zatwierdza
nie rocznego planu finansowego lub innego równoważnego
instrumentu operatora systemu dystrybucyjnego oraz ustala
nie całkowitych ograniczeń dotyczących poziomu zadłuże
nia jego przedsiębiorstwa zależnego. Nie pozwala to
natomiast przedsiębiorstwu macierzystemu na wydawanie
poleceń w odniesieniu do bieżącej działalności ani w odnie
sieniu do indywidualnych decyzji dotyczących budowy lub
modernizacji linii dystrybucyjnych, które nie wykraczają
poza założenia zatwierdzonego planu finansowego lub inne
go równoważnego instrumentu; oraz

5.
Każdy operator systemu dystrybucyjnego zaopatruje się
w swoim systemie w energię, którą zużywa na pokrycie
strat i zdolności rezerwowej, zgodnie z przejrzystymi, niedyskry
minacyjnymi i opartymi na warunkach rynkowych procedurami,
w każdym przypadku gdy pełni taką funkcję. Wymóg ten pozo
staje bez uszczerbku dla wykorzystywania energii elektrycznej na
bytej na mocy umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2002 r.
6.
W przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego jest
odpowiedzialny za bilansowanie systemu dystrybucyjnego, zasa
dy przyjęte przez niego w tym celu są obiektywne, przejrzyste,
niedyskryminacyjne oraz obejmują zasady dotyczące opłat od
użytkowników ich sieci za niezbilansowanie energii. Warunki
świadczenia takich usług przez operatorów systemu dystrybucyj
nego, w tym również zasady i taryfy, ustanawiane są zgodnie z ar
t. 37 ust. 6 w sposób niedyskryminacyjny i odzwierciedlający
koszty oraz są publikowane.
7.
Przy planowaniu rozbudowy sieci dystrybucyjnej operator
systemu dystrybucyjnego uwzględnia środki związane z efektyw
nością energetyczną/zarządzaniem popytem lub wytwarzanie
rozproszone, które mogłyby zastąpić potrzebę modernizacji lub
wymiany zdolności.

Artykuł 26
Rozdział operatorów systemu dystrybucyjnego
1.
W przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego jest
częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, musi on być
niezależny — przynajmniej w zakresie formy prawnej, organiza
cji i podejmowania decyzji — od innych działalności niezwiąza
nych z dystrybucją. Zasady te nie tworzą obowiązku wydzielenia
własności aktywów systemu dystrybucyjnego od przedsiębior
stwa zintegrowanego pionowo.
2.
Oprócz wymogów zawartych w ust. 1, w przypadku gdy
operator systemu dystrybucyjnego stanowi część przedsiębior
stwa zintegrowanego pionowo, musi on być niezależny w zakre
sie swojej organizacji i uprawnień do podejmowania decyzji od
innych działalności niezwiązanych z dystrybucją. Aby to osiąg
nąć, stosuje się następujące kryteria minimalne:
a)

b)

c)

osoby odpowiedzialne za zarządzanie operatorem systemu
dystrybucyjnego nie uczestniczą w strukturach przedsiębior
stwa energetycznego zintegrowanego pionowo odpowie
dzialnego, bezpośrednio lub pośrednio, za bieżącą
działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dostaw ener
gii elektrycznej;
podjęte zostać muszą odpowiednie środki w celu zapewnie
nia, aby interesy zawodowe osób odpowiedzialnych za za
rządzanie operatorem systemu dystrybucyjnego były
uwzględniane w sposób pozwalający tym osobom na nieza
leżne działanie;
operator systemu dystrybucyjnego musi posiadać skuteczne
uprawnienia do podejmowania decyzji, niezależnie od zinte
growanego przedsiębiorstwa energetycznego, w odniesieniu
do aktywów niezbędnych do eksploatacji, utrzymywania lub
rozbudowy sieci. Aby móc wykonywać te zadania, operator
systemu dystrybucyjnego dysponuje niezbędnymi zasobami,
w tym zasobami kadrowymi, technicznymi, fizycznymi i fi
nansowymi. Nie stanowi to przeszkody dla funkcjonowania
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d)

operator systemu dystrybucyjnego musi ustanowić program
zgodności określający środki podejmowane w celu wyelimi
nowania praktyk dyskryminacyjnych, a także zapewnia od
powiednie monitorowanie jego przestrzegania. W programie
zgodności określa się szczegółowe obowiązki pracowników
związane z osiągnięciem tego celu; osoba lub organ odpo
wiedzialny za monitorowanie programu zgodności, inspek
tor do spraw zgodności operatora systemu dystrybucyjnego,
przedkłada organowi regulacyjnemu, o którym mowa
w art. 35 ust. 1, roczne sprawozdanie przedstawiające zasto
sowane środki; sprawozdanie to jest publikowane. Inspektor
do spraw zgodności operatora systemu dystrybucyjnego
musi być w pełni niezależny oraz mieć dostęp do wszystkich
niezbędnych informacji operatora systemu dystrybucyjne
go i wszelkich powiązanych przedsiębiorstw, w celu wypeł
niania swojego zadania.

3.
W przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego jest
częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, państwa
członkowskie zapewniają monitorowanie działalności operatora
systemu dystrybucyjnego przez organy regulacyjne lub inne wła
ściwe podmioty, tak, aby nie mógł on wykorzystywać swojego
zintegrowania pionowego w celu zakłócania konkurencji.
W szczególności pionowo zintegrowani operatorzy systemu
dystrybucyjnego nie mogą powodować — w zakresie komunika
cji i marki — nieporozumień w odniesieniu do odrębnej tożsa
mości części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo
zajmującej się dostawami.
4. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowa
niu ust. 1, 2 i 3 wobec zintegrowanych przedsiębiorstw energe
tycznych obsługujących mniej niż 100 000 przyłączonych
odbiorców lub obsługujących małe systemy wydzielone.

Artykuł 27
Zasady poufności obowiązujące operatorów systemów
dystrybucyjnych
Bez uszczerbku dla art. 30 lub jakiegokolwiek innego prawnego
obowiązku ujawniania informacji operator systemu dystrybucyj
nego zachowuje poufność informacji handlowych podlegających
szczególnej ochronie, które uzyskał w trakcie swojej działalności,
oraz zapobiega ujawnieniu w sposób dyskryminacyjny informa
cji o swojej własnej działalności, które mogą być źródłem korzyś
ci handlowych.
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Artykuł 28

L 211/79

Zamknięte systemy dystrybucyjne

w art. 35, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania
ich zadań, uprawnione są do wglądu do rachunkowości przedsię
biorstw energetycznych zgodnie z art. 31.

1.
Państwa członkowskie mogą postanowić, że krajowe orga
ny regulacyjne lub inne właściwe organy klasyfikują system
dystrybuujący energię elektryczną na ograniczonym geograficz
nie obszarze zakładu przemysłowego, obiektu handlowego lub
miejsca świadczenia usług wspólnych i niezaopatrujący odbior
ców będących gospodarstwami domowymi, bez uszczerbku dla
ust. 4, jako zamknięty system dystrybucyjny, jeżeli:

2. Państwa członkowskie i każdy wyznaczony przez nie wła
ściwy organ, w tym również organy regulacyjne, zachowują po
ufność informacji handlowych podlegających szczególnej
ochronie. Państwa członkowskie mogą przewidzieć ujawnienie
takich informacji, gdy jest to niezbędne do wykonywania przez
właściwe organy ich funkcji.

a)

b)

ze szczególnych względów technicznych lub bezpieczeństwa
procesy eksploatacji lub wytwarzania użytkowników tego
systemu są zintegrowane; lub
system ten dystrybuuje energię elektryczną głównie do wła
ściciela lub operatora systemu lub do powiązanych z nim
przedsiębiorstw.

2.
Państwa członkowskie mogą postanowić, że krajowe orga
ny regulacyjne zwolnią operatora zamkniętego systemu dystry
bucyjnego z:
a)

zawartego w art. 25 ust. 5 wymogu dostarczania energii,
którą zużywa on na pokrycie strat i zdolności rezerwowej
w swoim systemie zgodnie z przejrzystymi, niedyskrymina
cyjnymi i opartymi na warunkach rynkowych procedurami;

b)

zawartego w art. 32 ust. 1 wymogu, zgodnie z którym taryfy
lub metody stosowane do ich kalkulacji są zatwierdzane
przed ich wejściem w życie zgodnie z art. 37.

3.
W przypadku gdy przyznano zwolnienie zgodnie z ust. 2,
mające zastosowanie taryfy lub metody stosowane do ich kalku
lacji poddaje się przeglądowi i zatwierdzeniu zgodnie z art. 37 na
wniosek użytkownika zamkniętego systemu dystrybucyjnego.
4.
Użytkowanie systemu w niewielkim zakresie przez niewiel
ką liczbę gospodarstw domowych pozostających z właścicielem
systemu dystrybucyjnego w stosunku zatrudnienia lub podob
nym oraz położonych na obszarze obsługiwanym przez za
mknięty system dystrybucyjny nie wyklucza przyznania
zwolnienia na mocy ust. 2.
Artykuł 29
Operator systemów połączonych
Artykuł 26 ust. 1 nie uniemożliwia funkcjonowania operatora
połączonego systemu przesyłowego i dystrybucyjnego, pod wa
runkiem że operator ten spełnia wymogi określone w art. 9 ust. 1
lub 13 i 14 lub w rozdziale V albo jest objęty zakresem art. 44
ust. 2.

Artykuł 31
Rozdział rachunkowości
1.
Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu
zapewnienia, aby rachunkowość przedsiębiorstw energetycznych
prowadzona była zgodnie z ust. 2 i 3.
2. Przedsiębiorstwa energetyczne, niezależnie od ich struktury
własności lub formy prawnej, sporządzają, poddają kontroli i pu
blikują swoje roczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepi
sami prawa krajowego dotyczącymi rocznych sprawozdań
finansowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek
komandytowo-akcyjnych lub spółek akcyjnych, przyjętymi zgod
nie z czwartą dyrektywą Rady 78/660/EWG z dnia 25 lip
ca 1978 r. wydaną na podstawie art. 44 ust. 2 lit. g) (*) Traktatu,
w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodza
jów spółek (1).
Przedsiębiorstwa, które nie mają obowiązku prawnego publikacji
rocznych sprawozdań finansowych, przechowują w swojej siedzi
bie głównej po jednym ich egzemplarzu do wglądu publicznego.
3.
Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą w swojej we
wnętrznej rachunkowości odrębne księgi rachunkowe dla każde
go rodzaju swojej działalności w zakresie przesyłu i dystrybucji,
tak jak byłyby do tego zobowiązane, gdyby odnośne działalności
były prowadzone przez odrębne przedsiębiorstwa, w celu unik
nięcia dyskryminacji, subsydiowania skrośnego i zakłócenia kon
kurencji. Prowadzą one również rachunkowość, która może być
skonsolidowana, dla innych rodzajów działalności dotyczącej
energii elektrycznej niezwiązanych z przesyłem ani dystrybucją.
Do dnia 1 lipca 2007 r. przedsiębiorstwa te prowadzą oddzielną
rachunkowość dla działalności w zakresie dostaw dla odbiorców
uprawnionych oraz dla działalności w zakresie dostaw dla odbior
ców innych niż uprawnieni. W rachunkowości wykazuje się do
chód wynikający z własności systemu przesyłowego lub
dystrybucyjnego. W stosownych przypadkach przedsiębiorstwa
prowadzą skonsolidowaną rachunkowość dla innych rodzajów
działalności niezwiązanej z energią elektryczną. Wewnętrzna ra
chunkowość obejmuje bilans oraz rachunek zysków i strat dla
każdego rodzaju działalności.

ROZDZIAŁ VII
ROZDZIAł I PRZEJRZYSTOŚĆ RACHUNKOWOŚCI

4.
Kontrola, o której mowa w ust. 2, weryfikuje w szczegól
ności przestrzeganie obowiązku unikania dyskryminacji i subsy
diowania skrośnego, o którym mowa w ust. 3.

Artykuł 30
Prawo wglądu do rachunkowości
1.
Państwa członkowskie lub jakikolwiek wyznaczony przez
nie właściwy organ, w tym organy regulacyjne, o których mowa

(*) Tytuł dyrektywy 78/660/EWG został skorygowany, aby uwzględnić
zmianę numeracji artykułów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską zgodnie z art. 12 traktatu z Amsterdamu; pierwotne
odniesienie prowadziło do art. 54 ust. 3 lit. g).
(1) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
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ROZDZIAŁ VIII

b)

ORGANIZACJA DOSTĘPU DO SYSTEMU

Artykuł 32
Dostęp stron trzecich
1.
Państwa członkowskie zapewniają wdrożenie systemu do
stępu stron trzecich do systemu przesyłowego i dystrybucyjnego
opartego na opublikowanych taryfach, mającego zastosowanie do
wszystkich uprawnionych odbiorców oraz stosowanego obiek
tywnie i bez dyskryminacji pomiędzy użytkownikami systemu.
Państwa członkowskie zapewniają, aby te taryfy lub metody sto
sowane do ich kalkulacji były zatwierdzane przed ich wejściem
w życie zgodnie z art. 37, a także zapewniają publikację tych ta
ryf oraz metod — w przypadku gdy zatwierdzane są jedynie me
tody — przed ich wejściem w życie.
2. Operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego może
odmówić dostępu w przypadku gdy nie dysponuje niezbędną
zdolnością. Odmowa musi być należycie uzasadniona, w szcze
gólności z uwzględnieniem art. 3, na podstawie obiektywnych
oraz uzasadnionych technicznie i gospodarczo kryteriów. Orga
ny regulacyjne — w przypadku gdy państwa członkowskie tak
postanowiły — lub państwa członkowskie zapewniają, aby kry
teria te były spójnie stosowane i, aby użytkownik systemu, któ
remu odmówiono dostępu, mógł skorzystać z procedury
rozstrzygania sporów. Organy regulacyjne zapewniają również,
w stosownych przypadkach i gdy ma miejsce odmowa dostępu,
aby operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego dostar
czał stosownych informacji o środkach, jakie byłyby konieczne
dla usprawnienia sieci. Od strony występującej o takie informacje
można wymagać uzasadnionej opłaty odzwierciedlającej koszt
dostarczenia takich informacji.

Artykuł 33
Otwarcie rynku i wzajemność
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby uprawnionymi od
biorcami byli:
a)

b)

c)

do dnia 1 lipca 2004 r. — uprawnieni odbiorcy określeni
w art. 19 ust. 1–3 dyrektywy 96/92/WE. Państwa członkow
skie publikują, do dnia 31 stycznia każdego roku, kryteria
określania tych uprawnionych odbiorców;
od dnia 1 lipca 2004 r. — wszyscy odbiorcy niebędący
gospodarstwami domowymi;
od dnia 1 lipca 2007 r. — wszyscy odbiorcy.

2.
W celu uniknięcia braku równowagi przy otwieraniu ryn
ków energii elektrycznej:
a)

umowy na dostawy energii elektrycznej zawierane z upraw
nionymi odbiorcami systemu innego państwa członkowskie
go nie są zabronione, jeżeli odbiorca jest uważany za
uprawnionego w obu systemach; oraz
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w przypadku odmowy wykonania transakcji, o których
mowa w lit. a), ze względu na to, że odbiorca jest uprawnio
ny tylko w jednym z dwu systemów, Komisja może, uwz
ględniając sytuację na rynku i wspólny interes, zobowiązać
stronę odmawiającą do wykonania żądanej dostawy na wnio
sek państwa członkowskiego, na którego obszarze znajduje
się uprawniony odbiorca.
Artykuł 34
Linie bezpośrednie

1.
Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, aby
umożliwić:
a)

wszystkim producentom energii elektrycznej i przedsiębior
stwom dostarczającym energię elektryczną na ich terytorium
zaopatrywanie linią bezpośrednią swoich własnych obiek
tów, przedsiębiorstw zależnych i uprawnionych odbiorców;
oraz

b)

zaopatrywanie linią bezpośrednią wszystkich uprawnionych
odbiorców na ich terytorium przez producenta i przedsię
biorstwa dostarczające energię elektryczną.

2.
Państwa członkowskie określają kryteria dotyczące przy
znawania zezwoleń na budowę linii bezpośrednich na ich teryto
rium. Kryteria te są obiektywne i niedyskryminacyjne.
3. Możliwość dostawy energii elektrycznej linią bezpośrednią,
o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie wpływa na moż
liwość zawierania umów na dostawy energii elektrycznej zgodnie
z art. 32.
4. Państwa członkowskie mogą uzależnić wydanie zezwolenia
na budowę linii bezpośredniej od odmowy dostępu do sieci na
podstawie art. 32, w stosownych przypadkach, lub od wszczęcia
procedury rozstrzygania sporów zgodnie z art. 37.
5. Państwa członkowskie mogą odmówić udzielenia zezwole
nia na linię bezpośrednią, jeśli udzielenie takiego zezwolenia
naruszyłoby art. 3. Odmowa musi być należycie uzasadniona.
ROZDZIAŁ IX
KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE

Artykuł 35
Wyznaczanie i niezależność organów regulacyjnych
1.
Każde państwo członkowskie wyznacza jeden krajowy or
gan regulacyjny na poziomie krajowym.
2.
Ustęp 1 niniejszego artykułu pozostaje bez uszczerbku dla
możliwości wyznaczenia innych organów regulacyjnych na po
ziomie regionalnym w państwach członkowskich, pod warun
kiem że istnieje jeden wyższej rangi przedstawiciel pełniący
funkcje przedstawicielskie i kontaktowe na poziomie Wspólnoty
w Radzie Organów Regulacyjnych Agencji zgodnie z art. 14
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 713/2009.
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3.
W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, pań
stwo członkowskie może wyznaczyć organy regulacyjne dla ma
łych systemów w odrębnym geograficznie regionie, w którym
zużycie w roku 2008 wyniosło mniej niż 3 % całości zużycia pań
stwa członkowskiego, którego stanowi on część. Odstępstwo to
pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wyznaczenia jednego
wyższej rangi przedstawiciela pełniącego funkcje przedstawiciel
skie i kontaktowe na poziomie Wspólnoty w Radzie Organów
Regulacyjnych Agencji zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządze
nia (WE) nr 713/2009.
4.
Państwa członkowskie gwarantują niezależność organu
regulacyjnego i zapewniają, aby wykonywał on swoje uprawnie
nia w sposób bezstronny i przejrzysty. W tym celu państwa
członkowskie zapewniają, aby przy wykonywaniu zadań regula
cyjnych powierzonych mu na mocy niniejszej dyrektywy i aktów
powiązanych organ regulacyjny:

Artykuł 36
Ogólne cele organu regulacyjnego
Wykonując zadania regulacyjne określone w niniejszej dyrekty
wie, organ regulacyjny podejmuje wszelkie rozsądne środki słu
żące realizacji następujących celów w ramach swoich
obowiązków i uprawnień określonych w art. 37, w ścisłym po
rozumieniu z innymi właściwymi organami krajowymi, w tym
również z organami ochrony konkurencji, w stosownych przy
padkach i bez uszczerbku dla ich kompetencji:
a)

promowanie, w ścisłej współpracy z Agencją, organami regu
lacyjnymi innych państw członkowskich oraz Komisją,
konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego pod
względem środowiskowym rynku wewnętrznego energii
elektrycznej we Wspólnocie, jak również skutecznego otwar
cia rynku dla wszystkich odbiorców i dostawców we Wspól
nocie
oraz
zapewnienie
właściwych
warunków
wydajnej i niezawodnej eksploatacji sieci energii elektrycznej,
przy uwzględnieniu celów długoterminowych;

b)

rozwój konkurencyjnych i właściwie funkcjonujących ryn
ków regionalnych we Wspólnocie, z myślą o osiągnięciu ce
lów, o których mowa w lit. a);

działali niezależnie od wszelkich interesów rynkowych;
oraz

c)

(ii) przy wykonywaniu swoich zadań regulacyjnych nie
zwracali się o bezpośrednie polecenia ani nie wykony
wali bezpośrednich poleceń któregokolwiek rządu lub
innego podmiotu publicznego lub prywatnego. Niniej
szy wymóg pozostaje bez uszczerbku dla ścisłej współ
pracy, w stosownych przypadkach, z innymi
właściwymi organami krajowymi oraz dla ogólnych wy
tycznych polityki opracowanych przez rząd niezwiąza
nych z uprawnieniami i obowiązkami regulacyjnymi na
podstawie art. 37.

zniesienie ograniczeń w handlu energią elektryczną między
państwami członkowskimi, w tym również rozwój odpo
wiednich transgranicznych zdolności przesyłowych w celu
zaspokojenia popytu i wzmocnienia integracji rynków kra
jowych, co może ułatwić swobodny przepływ energii elek
trycznej we Wspólnocie;

d)

pomoc w najbardziej efektywny kosztowo sposób w rozwo
ju bezpiecznych, niezawodnych i skutecznych niedyskrymi
nacyjnych systemów zorientowanych na konsumenta,
wspieranie adekwatności systemu oraz, zgodnie z ogólnymi
celami polityki energetycznej, efektywności energetycznej,
a także integracji produkcji energii elektrycznej ze źródeł od
nawialnych na dużą i małą skalę oraz wytwarzania rozpro
szonego
zarówno
w
sieciach
przesyłowych,
jak i dystrybucyjnych;

e)

ułatwianie dostępu do sieci dla nowych zdolności wytwór
czych, w szczególności usuwanie barier, które mogłyby unie
możliwić dostęp nowych podmiotów wchodzących na rynek
oraz energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

f)

zapewnianie, aby operatorzy systemu i użytkownicy syste
mu otrzymywali stosowne zachęty, zarówno krótko-,
jak i długoterminowe, w celu zwiększenia wydajności w za
kresie działania sieci oraz rozwijania integracji rynkowej;

g)

zapewnianie odbiorcom korzyści poprzez skuteczne funk
cjonowanie ich rynku krajowego, wspieranie skutecznej kon
kurencji oraz pomoc w zapewnieniu ochrony konsumentów;

a)

był prawnie odrębny i funkcjonalnie niezależny od jakiego
kolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego;

b)

zapewniał, aby jego pracownicy oraz osoby odpowiedzialne
za zarządzanie nim:
(i)

5.
W celu ochrony niezależności organu regulacyjnego pań
stwa członkowskie zapewniają w szczególności, aby:
a)

b)
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organ regulacyjny mógł podejmować niezależne decyzje, nie
zależnie od jakichkolwiek podmiotów politycznych, oraz po
siadał co roku odrębne środki budżetowe i niezależność
w wykonywaniu przyznanego budżetu oraz odpowiednie za
soby kadrowe i finansowe do wykonywania swoich obowiąz
ków; oraz
członkowie zarządu organu regulacyjnego lub, w przypadku
braku zarządu, ścisłego kierownictwa organu regulacyjnego
byli powoływani na ustaloną kadencję od pięciu do siedmiu
lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia.

W odniesieniu do akapitu pierwszego lit. b), państwa członkow
skie zapewniają odpowiedni system rotacji w zarządzie lub ści
słym kierownictwie. Członkowie zarządu lub, w przypadku braku
zarządu, ścisłego kierownictwa mogą zostać zwolnieni z pełnie
nia funkcji w trakcie swojej kadencji jedynie w przypadku gdy nie
spełniają już warunków określonych w niniejszym artykule lub
dopuścili się uchybienia w rozumieniu prawa krajowego.

h) pomoc w osiąganiu wysokich standardów usługi powszech
nej i usługi publicznej w odniesieniu do dostaw energii elek
trycznej, przyczynianie się do ochrony odbiorców
wrażliwych oraz do zgodności procesów wymiany niezbęd
nych danych w przypadku zmiany dostawcy przez odbiorcę.
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Artykuł 37

k)

monitorowanie występowania restrykcyjnych praktyk
umownych, w tym klauzul wyłączności, które mogą unie
możliwiać dużym odbiorcom innym niż gospodarstwa do
mowe jednoczesne zawieranie umów z więcej niż jednym
dostawcą lub ograniczać ich wybór w tym zakresie, a w sto
sownych przypadkach powiadamianie o takich praktykach
krajowych organów ochrony konkurencji;

l)

poszanowanie swobody zawierania umów w odniesieniu do
umów na dostawy przerywalne, a także w odniesieniu do
umów długoterminowych, pod warunkiem że są one zgod
ne z prawem wspólnotowym oraz spójne z politykami
wspólnotowymi;

Obowiązki i uprawnienia organu regulacyjnego
1.
a)

b)

Do obowiązków organu regulacyjnego należy:
ustalanie lub zatwierdzanie, na podstawie przejrzystych kry
teriów, taryf przesyłowych lub dystrybucyjnych lub metod
ich ustalania;
zapewnienie dopełnienia przez operatorów systemów prze
syłowych i dystrybucyjnych oraz, w stosownych przypad
kach, właścicieli systemu, jak również przez wszelkie
przedsiębiorstwa energetyczne, ich obowiązków zgodnie
z niniejszą dyrektywą i z innymi właściwymi przepisami
wspólnotowymi, w tym również w odniesieniu do kwestii
transgranicznych;

c)

współpraca w zakresie kwestii transgranicznych z organem
lub organami regulacyjnymi odnośnych państw członkow
skich oraz z Agencją;

d)

przestrzeganie i wdrażanie wszelkich stosownych prawnie
wiążących decyzji Agencji oraz Komisji;

e)

przedkładanie właściwym organom państw członkowskich,
Agencji oraz Komisji corocznego sprawozdania z jego dzia
łalności i z wypełniania jego obowiązków; sprawozdanie to
dotyczy podjętych środków oraz uzyskanych wyników w za
kresie każdego z zadań wymienionych w niniejszym
artykule;
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m) monitorowanie czasu potrzebnego operatorom syste
mów przesyłowych i dystrybucyjnych do wykonania
połączeń i napraw;
n) pomoc w zapewnieniu, przy udziale innych właściwych or
ganów, aby środki ochrony konsumenta, w tym środki okre
ślone w załączniku A, były skuteczne i egzekwowane;
o)

publikowanie co najmniej raz w roku zaleceń dotyczących
zapewnienia zgodności cen dostaw z art. 3 oraz w stosow
nych przypadkach przekazywanie ich organom ochrony
konkurencji;

p) zapewnianie dostępu do danych dotyczących zużycia ener
gii przez odbiorców, dostarczanie do ewentualnego wyko
rzystania łatwego do zrozumienia, ujednoliconego na
poziomie krajowym formatu danych dotyczących zużycia
oraz szybkiego dostępu wszystkich odbiorców do tego ro
dzaju danych zgodnie z lit. h) załącznika I;

f)

zapewnianie, aby nie występowało subsydiowanie skrośne
między działalnością w zakresie przesyłu, dystrybucji i dostaw;

g)

monitorowanie planów inwestycyjnych operatorów syste
mów przesyłowych, a także zamieszczanie w jego sprawoz
daniu rocznym oceny planu inwestycyjnego operatorów
systemów przesyłowych w zakresie ich zgodności z planem
rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym, o którym mowa
w art. 8 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 714/2009; oce
na taka może zawierać zalecenia dokonania zmian w planach
inwestycyjnych;

q)

monitorowanie wdrażania zasad dotyczących funkcji i zakre
su odpowiedzialności operatorów systemów przesyłowych,
operatorów systemów dystrybucyjnych, dostawców i odbior
ców oraz innych uczestników rynku zgodnie z rozporządze
niem (WE) nr 714/2009;

r)

monitorowanie inwestycji w zdolności wytwórcze w odnie
sieniu do bezpieczeństwa dostaw;

monitorowanie zgodności oraz dokonywanie przeglądu
dotychczasowego funkcjonowania zasad dotyczących bez
pieczeństwa i niezawodności sieci, a także ustalanie i zatwier
dzanie standardów i wymogów jakości usług oraz dostaw lub
przyczynianie się do tego wraz z innymi właściwymi
organami;

s)

monitorowanie współpracy technicznej między operatorami
systemów przesyłowych ze Wspólnoty i z krajów trzecich;

t)

monitorowanie wdrażania środków zabezpieczających,
o których mowa w art. 42; oraz

i)

monitorowanie poziomu przejrzystości, w tym cen hurto
wych, oraz zapewnianie przestrzegania przez przedsiębior
stwa energii elektrycznej wymogów w zakresie
przejrzystości;

u)

przyczynianie się do zgodności procesów wymiany danych
dla najważniejszych procesów rynkowych na poziomie
regionalnym.

j)

monitorowanie poziomu i skuteczności otwarcia ryn
ku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym,
w tym również na giełdach energii elektrycznej, a także cen
dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi, w tym
systemów przedpłat, częstotliwości zmian dostawców,
częstotliwości odłączenia od sieci, opłat za usługi konserwa
cyjne i ich wykonanie oraz skarg zgłaszanych przez odbior
ców będących gospodarstwami domowymi, jak również
wszelkich zakłóceń lub ograniczeń konkurencji, łącznie z do
starczaniem wszelkich stosownych informacji oraz przeka
zywaniem właściwym organom ochrony konkurencji
wszelkich istotnych spraw;

h)

2. W przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowiło,
obowiązki monitorowania określone w ust. 1 mogą być wykony
wane przez organy inne niż organ regulacyjny. W takim przypad
ku informacje będące wynikiem tego monitorowania są jak
najszybciej udostępniane organowi regulacyjnemu.
Bez uszczerbku dla swoich szczególnych kompetencji oraz zgod
nie z zasadami lepszego stanowienia prawa organy regulacyjne —
zachowując jednocześnie swoją niezależność — konsultują się,
w stosownych przypadkach, z operatorami systemów przesyło
wych oraz, w stosownych przypadkach, ściśle współpracują z in
nymi właściwymi organami krajowymi podczas wykonywania
obowiązków określonych w ust. 1.
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Wszelkie zatwierdzenia wydawane przez organ regulacyjny lub
Agencję na mocy niniejszej dyrektywy pozostają bez uszczerbku
dla jakiegokolwiek należycie uzasadnionego przyszłego użycia
swoich uprawnień przez organ regulacyjny zgodnie z niniejszym
artykułem oraz dla jakichkolwiek sankcji nałożonych przez inne
właściwe organy lub przez Komisję.

L 211/83

współpracy z krajowym organem ochrony konkurencji oraz
z organami regulacyjnymi rynków finansowych lub z Komi
sją przy prowadzeniu dochodzeń w zakresie prawa
konkurencji;
c)

do wymagania od przedsiębiorstw energetycznych wszelkich
informacji istotnych dla wykonania jego zadań, w tym uza
sadnienia każdej odmowy udzielenia dostępu stronom trze
cim oraz wszelkich informacji dotyczących środków
niezbędnych do wzmocnienia sieci;

d)

do nakładania skutecznych, proporcjonalnych i odstraszają
cych sankcji na przedsiębiorstwa energetyczne, które nie
spełniają swoich obowiązków zgodnie z niniejszą dyrektywą
lub ze wszelkimi właściwymi prawnie wiążącymi decyzjami
organów regulacyjnych lub Agencji, lub do zaproponowania
właściwemu sądowi nałożenia takich sankcji. Obejmuje to
uprawnienie do nakładania lub do zaproponowania nałoże
nia na operatora systemu przesyłowego grzywny w wyso
kości do 10 % rocznych obrotów operatora systemu
przesyłowego lub, w stosownych przypadkach, na przedsię
biorstwo zintegrowane pionowo w wysokości do 10 % rocz
nych obrotów przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo,
odpowiednio za nieprzestrzeganie ich obowiązków zgodnie
z niniejszą dyrektywą; oraz
stosowne prawa do prowadzenia dochodzeń oraz odpowied
nie uprawnienia wydawania instrukcji w zakresie rozstrzyga
nia sporów zgodnie z ust. 11 i 12.

3.
Oprócz obowiązków powierzonych mu na mocy z ust. 1
niniejszego artykułu, w przypadku gdy zgodnie z art. 13 wyzna
czony został niezależny operator systemu, organ regulacyjny:
a)

monitoruje wypełnianie przez właściciela systemu przesyło
wego i niezależnego operatora systemu ich obowiązków na
mocy niniejszego artykułu oraz nakłada sankcje za ich niewy
pełnienie zgodnie z ust. 4 lit. d);

b)

monitoruje powiązania i przepływ informacji między nieza
leżnym operatorem systemu a właścicielem systemu przesy
łowego, aby zapewnić wypełnianie przez niezależnego
operatora systemu jego obowiązków, a w szczególności za
twierdza umowy oraz pełni funkcję organu rozstrzygającego
spory między niezależnym operatorem systemu a właścicie
lem systemu przesyłowego w przypadku jakiejkolwiek skar
gi złożonej przez którąkolwiek ze stron zgodnie z ust. 11;

c)

bez uszczerbku dla procedury przewidzianej w art. 13 ust. 2
lit. c) zatwierdza, dla pierwszego dziesięcioletniego planu
rozwoju sieci, plany inwestycyjne oraz wieloletni plan roz
budowy sieci, przedkładane co roku przez niezależnego ope
ratora systemu;

e)

d)

zapewnia, aby taryfy za dostęp do sieci, pobierane przez nie
zależnych operatorów systemów, obejmowały wynagrodze
nie dla właściciela sieci lub właścicieli sieci, zapewniające
odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z aktywów sieci
oraz wszelkich nowych inwestycji w sieci, pod warunkiem że
są one przeprowadzane w warunkach opłacalności
ekonomicznej i skutecznie;

5.
Oprócz obowiązków i uprawnień przyznanych mu zgod
nie z ust. 1 i 4 niniejszego artykułu, w przypadku gdy operator
systemu przesyłowego został wyznaczony zgodnie z rozdzia
łem V, organowi regulacyjnemu zostają przyznane przynajmniej
następujące obowiązki i uprawnienia:

e)

jest uprawniony do przeprowadzania inspekcji, w tym nieza
powiedzianych, w obiektach właściciela systemu przesyłowe
go i niezależnego operatora systemu; oraz

f)

monitoruje stosowanie opłat ograniczeniowych pobieranych
przez niezależnego operatora systemu zgodnie z art. 16 us
t. 6 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

4.
Państwa członkowskie zapewniają, aby organy regulacyjne
otrzymały uprawnienia umożliwiające im wykonywanie obo
wiązków, o których mowa w ust. 1, 3 i 6, w sposób skutecz
ny i szybki. W tym celu organ regulacyjny ma przynajmniej
następujące uprawnienia:
a)

do wydawania wiążących decyzji w odniesieniu do przedsię
biorstw energetycznych;

b)

do prowadzenia dochodzeń w sprawie funkcjonowania ryn
ków energii elektrycznej oraz do podejmowania decyzji i na
kładania wszelkich niezbędnych i proporcjonalnych środków
na rzecz wspierania skutecznej konkurencji oraz zapewnia
nia właściwego funkcjonowania rynku. W stosownych przy
padkach organ regulacyjny jest również uprawniony do

a)

do nakładania sankcji zgodnie z ust. 4 lit. d) za praktyki
dyskryminacyjne na korzyść przedsiębiorstwa zintegrowane
go pionowo;

b)

do monitorowania przepływu informacji między operatorem
systemu przesyłowego a przedsiębiorstwem zintegrowanym
pionowo, w celu zapewnienia przestrzegania obowiązków
przez operatora systemu przesyłowego;

c)

do występowania jako organ rozstrzygający spory między
przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo a operatorem
systemu przesyłowego w odniesieniu do jakichkolwiek skarg
wniesionych zgodnie z ust. 11;

d)

do monitorowania powiązań handlowych i finansowych,
w tym również pożyczek, między przedsiębiorstwem zinte
growanym pionowo a operatorem systemu przesyłowego;

e)

do zatwierdzania wszelkich umów handlowych i finanso
wych między przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo
a operatorem systemu przesyłowego, pod warunkiem że są
one zgodne z warunkami rynkowymi;
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f)

do żądania od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo
uzasadnienia w przypadku powiadomienia przez inspektora
do spraw zgodności zgodnie z art. 21 ust. 4. Uzasadnienie ta
kie zawiera w szczególności dowody, że nie miało miejsca
żadne zachowanie dyskryminacyjne na korzyść przedsiębior
stwa zintegrowanego pionowo;

g)

do przeprowadzania inspekcji, w tym niezapowiedzianych,
w obiektach przedsiębiorstwa zintegrowanego piono
wo i operatora systemu przesyłowego; oraz

h)

do przekazywania wszystkich lub poszczególnych zadań
operatora systemu przesyłowego niezależnemu operatorowi
systemu przesyłowego wyznaczonemu zgodnie z art. 13
w przypadku ciągłego naruszania przez operatora systemu
przesyłowego jego obowiązków wynikających z niniejszej
dyrektywy, w szczególności w przypadku powtarzającego się
zachowania dyskryminacyjnego na korzyść przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo.

6.
Organy regulacyjne są odpowiedzialne za ustalanie lub za
twierdzanie, z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wejściem
w życie, przynajmniej metod stosowanych do kalkulacji lub usta
nawiania warunków:
a)

przyłączania i dostępu do sieci krajowych, w tym również ta
ryf przesyłowych i dystrybucyjnych lub metod ich ustalania.
Te taryfy lub metody umożliwiają realizację niezbędnych in
westycji w sieci w sposób umożliwiający tym inwestycjom
zapewnienie wykonalności sieci;

b)

zapewniania usług bilansowania systemu, które świadczone
są w sposób jak najbardziej opłacalny i tworzą odpowiednie
zachęty dla użytkowników sieci do bilansowania ich wkła
du i poborów. Usługi bilansowania systemu świadczone są
w sposób sprawiedliwy i niedyskryminacyjny oraz w opar
ciu o obiektywne kryteria; oraz

c)

dostępu do infrastruktury transgranicznej, łącznie z proce
durami w zakresie alokacji zdolności przesyłowych i zarzą
dzania ograniczeniami.

7.
Metody lub warunki, o których mowa w ust. 6, są
publikowane.
8.
Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf lub metod i usług
bilansowania systemu, organy regulacyjne zapewniają, aby ope
ratorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych otrzymali sto
sowne zachęty — zarówno krótko-, jak i długoterminowe — do
zwiększania wydajności, zwiększania integracji rynku i bezpie
czeństwa dostaw oraz do wspierania odnośnej działalności
badawczej.
9.
Organy regulacyjne monitorują zarządzanie ograniczenia
mi przesyłowymi krajowych sieci energii elektrycznej, w tym i po
łączeń wzajemnych, oraz wdrażanie zasad zarządzania
ograniczeniami. W tym celu operatorzy systemów przesyłowych
lub podmioty rynkowe przedstawiają krajowym organom regu
lacyjnym swoje zasady zarządzania ograniczeniami, w tym me
chanizmy alokacji zdolności. Krajowe organy regulacyjne mogą
zwrócić się o zmianę tych zasad.
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10.
Organy regulacyjne są upoważnione do zobowiązania
operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemów
dystrybucyjnych, w razie konieczności, zmiany warunków, w tym
również taryf lub metod, o których mowa w niniejszym artykule,
w celu zapewnienia, aby były one proporcjonalne i stosowane
w sposób niedyskryminacyjny. W przypadku opóźnienia w usta
leniu taryf przesyłowych i dystrybucyjnych, krajowe organy re
gulacyjne są uprawnione do ustalenia lub zatwierdzenia
tymczasowych taryf przesyłowych i dystrybucyjnych lub metod
oraz do podjęcia decyzji w sprawie odpowiednich środków wy
równawczych jeżeli ostateczne taryfy lub metody odbiegają od
tych taryf lub metod tymczasowych.

11.
Każda ze stron zgłaszających skargę na operatora systemu
przesyłowego lub dystrybucyjnego, odnoszącą się do obowiąz
ków tego operatora określonych na mocy niniejszej dyrektywy,
może przekazać skargę do organu regulacyjnego, który, działając
jako organ rozstrzygający spory, wydaje decyzję w terminie
dwóch miesięcy od otrzymania skargi. Termin ten może zostać
przedłużony o dwa miesiące, jeżeli organy regulacyjne zwracają
się o przekazanie dodatkowych informacji. Ten przedłużony ter
min może zostać ponownie przedłużony za zgodą wnoszącego
skargę. Decyzja organu regulacyjnego jest wiążąca, jeżeli nie zo
stanie unieważniona w wyniku odwołania.

12.
Każda ze stron, której to dotyczy i która ma prawo do
składania skargi dotyczącej decyzji w sprawie metod przyjętych
zgodnie z niniejszym artykułem lub, w przypadku gdy organ
regulacyjny ma obowiązek konsultować się w sprawie propono
wanych taryf lub metod, może, najpóźniej w terminie dwóch
miesięcy od opublikowania decyzji lub propozycji decyzji lub
w krótszym terminie określonym przez państwa członkowskie,
złożyć skargę do rozpatrzenia. Taka skarga nie ma skutku
zawieszającego.

13.
Państwa członkowskie tworzą odpowiednie i skuteczne
mechanizmy regulowania, kontroli i przejrzystości, aby nie do
puścić do nadużywania pozycji dominującej, w szczególności na
szkodę odbiorców, oraz wszelkich wrogich zachowań. Mechani
zmy te uwzględniają postanowienia Traktatu, w szczególności
jego art. 82.

14.
Państwa członkowskie zapewniają podjęcie właściwych
środków, w tym również wszczęcie postępowania administracyj
nego lub karnego zgodnie z ich prawem krajowym, przeciwko
osobom fizycznym lub prawnym odpowiedzialnym za nieprze
strzeganie zasad dotyczących poufności nałożonych niniejszą
dyrektywą.

15.
Skargi, o których mowa w ust. 11 i 12, pozostają bez
uszczerbku dla możliwości wykonywania praw do odwołania
zgodnie z prawem wspólnotowym lub z prawem krajowym.

16. Decyzje podjęte przez organy regulacyjne są w pełni umo
tywowane i uzasadnione, tak, aby możliwa była kontrola sądo
wa. Decyzje są publicznie dostępne przy jednoczesnym
zachowaniu poufności informacji handlowych podlegających
szczególnej ochronie.
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17. Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie na pozio
mie krajowym odpowiednich mechanizmów przewidujących, że
strona, której dotyczy decyzja krajowego organu regulacyjnego,
ma prawo do odwołania się do organu niezależnego od zaanga
żowanych stron oraz od jakiegokolwiek rządu.

2.
Agencja przekazuje swoją opinię, odpowiednio, organowi
regulacyjnemu, który się o nią zwrócił, lub Komisji, a także orga
nowi regulacyjnemu, który podjął daną decyzję, w terminie trzech
miesięcy od daty otrzymania wniosku.

Artykuł 38

3. W przypadku gdy organ regulacyjny, który podjął decyzję,
nie zastosuje się do opinii Agencji w terminie czterech miesięcy
od daty otrzymania tej opinii, Agencja informuje odpowiednio
Komisję.

System regulacyjny dotyczący kwestii transgranicznych
1.
Organy regulacyjne ściśle ze sobą współpracują i wzajem
nie się konsultują oraz dostarczają sobie nawzajem i Agencji
wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania swoich za
dań zgodnie z niniejszą dyrektywą. W odniesieniu do wymienio
nych informacji organ otrzymujący zapewnia taki sam stopień
poufności, jaki jest wymagany od organu udostępniającego
informacje.
2.
Organy regulacyjne współpracują przynajmniej na pozio
mie regionalnym, aby:
a)

wspierać tworzenie ustaleń operacyjnych w celu umożliwie
nia optymalnego zarządzania siecią, promowania wspólnych
giełd energii elektrycznej oraz alokacji zdolności transgra
nicznej, jak również umożliwienia właściwego poziomu
zdolności połączeń wzajemnych — w tym również nowych
połączeń wzajemnych — w obrębie regionu i między regio
nami, tak, aby umożliwić rozwój skutecznej konkuren
cji i poprawę bezpieczeństwa dostaw, bez dyskryminacji
między przedsiębiorstwami dostarczającymi energię elek
tryczną w różnych państwach członkowskich;

b)

koordynować rozwój wszystkich kodeksów sieci dla właści
wych operatorów systemów przesyłowych i innych podmio
tów rynkowych; oraz

c)

koordynować opracowywanie zasad regulujących zarządza
nie ograniczeniami.

3. Krajowe organy regulacyjne mają prawo do zawierania mię
dzy sobą umów o współpracy w celu zacieśniania współpracy
w zakresie regulacji.
4. Działania, o których mowa w ust. 2, wykonywane są, w sto
sownych przypadkach, w ścisłym porozumieniu z innymi właści
wymi organami krajowymi i bez uszczerbku dla ich kompetencji
szczególnych.
5.
Komisja może przyjąć wytyczne dotyczące zakresu obo
wiązków organów regulacyjnych w ramach współpracy wzajem
nej oraz z Agencją. Środki te, mające na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kon
trolą, o której mowa w art. 46 ust. 2.

4.
Każdy z organów regulacyjnych może poinformować Ko
misję, jeżeli uważa, że decyzja dotycząca handlu transgraniczne
go podjęta przez inny organ regulacyjny nie jest zgodna
z wytycznymi, o których mowa w niniejszej dyrektywie lub
w rozporządzeniu (WE) nr 714/2009, w terminie dwóch miesię
cy od daty tej decyzji.

5. W przypadku gdy Komisja, w terminie dwóch miesięcy od
poinformowania jej przez Agencję zgodnie z ust. 3 lub przez or
gan regulacyjny zgodnie z ust. 4, lub z własnej inicjatywy w ter
minie trzech miesięcy od daty decyzji stwierdza, że decyzja
organu regulacyjnego budzi poważne wątpliwości co do jej zgod
ności z wytycznymi, o których mowa w niniejszej dyrektywie lub
w rozporządzeniu (WE) nr 714/2009, Komisja może podjąć de
cyzję o dalszym badaniu tej sprawy. W takim przypadku Komisja
wzywa organ regulacyjny oraz strony postępowania przed orga
nem regulacyjnym do przedłożenia uwag.

6. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o dalszym ba
daniu tej sprawy wydaje ona w terminie czterech miesięcy od daty
takiej decyzji ostateczną decyzję:

a)

o niezgłaszaniu zastrzeżeń wobec decyzji organu regulacyj
nego; lub

b)

o zażądaniu od właściwego organu regulacyjnego cofnięcia
jego decyzji z uwagi na to, że nie zachowano zgodności
z wytycznymi.

7. W przypadku gdy Komisja nie podejmie decyzji o dalszym
badaniu sprawy ani ostatecznej decyzji w terminie określonym
odpowiednio w ust. 5 i ust. 6, uważa się, że Komisja nie zgłosiła
zastrzeżeń wobec decyzji organu regulacyjnego.

8. Organ regulacyjny stosuje się do decyzji Komisji o cofnię
ciu jego decyzji w terminie dwóch miesięcy i informuje o tym
Komisję.

Artykuł 39
Zgodność z wytycznymi
1.
Każdy organ regulacyjny oraz Komisja mogą zwrócić się do
Agencji o opinię w sprawie zgodności decyzji podjętej przez or
gan regulacyjny z wytycznymi, o których mowa w niniejszej dy
rektywie lub w rozporządzeniu (WE) nr 714/2009.

9. Komisja może przyjąć wytyczne ustalające szczegółowe za
sady procedury, która ma być stosowana do celów stosowania ni
niejszego artykułu. Środki te, mające na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kon
trolą, o której mowa w art. 46 ust. 2.
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Artykuł 40
Prowadzenie dokumentacji
1.
Państwa członkowskie wymagają, aby przedsiębiorstwa
dostarczające energię elektryczną przechowywały przez okres co
najmniej pięciu lat do dyspozycji organów krajowych, w tym
również organu regulacyjnego, krajowych organów ochrony kon
kurencji oraz Komisji, na potrzeby wykonywania ich zadań, sto
sowne dane dotyczące wszelkich transakcji w ramach umów na
dostawy energii elektrycznej i derywatów elektroenergetycznych
z odbiorcami hurtowymi i operatorami systemów przesyłowych.
2.
Dane te obejmują szczegółowe informacje dotyczące cha
rakterystyki odpowiednich transakcji, takie jak czas trwania, za
sady dostarczania i rozliczania, ilości, terminy i czas realizacji,
a także ceny transakcji oraz środki identyfikacji danego odbiorcy
hurtowego, jak również określone informacje dotyczące wszyst
kich nierozliczonych umów na dostawy energii elektrycznej i de
rywatów elektroenergetycznych.
3.
Organ regulacyjny może podejmować decyzje o udostęp
nieniu uczestnikom rynku niektórych elementów tych informa
cji, pod warunkiem że nie zostaną ujawnione informacje
handlowe podlegające szczególnej ochronie dotyczące poszcze
gólnych uczestników rynku lub poszczególnych transakcji. Ni
niejszy ustęp nie ma zastosowania do informacji o instrumentach
finansowych, które wchodzą w zakres dyrektywy 2004/39/WE.
4.
W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego ar
tykułu, Komisja może przyjąć wytyczne określające metody i uz
godnienia w zakresie prowadzenia dokumentacji, jak również
formę i treść danych, które należy przechowywać. Środki te, ma
jące na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dy
rektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa
w art. 46 ust. 2.
5.
W odniesieniu do transakcji w ramach derywatów elektro
energetycznych, zawieranych przez przedsiębiorstwa dostarcza
jące energię elektryczną z odbiorcami hurtowymi i operatorami
systemów przesyłowych, niniejszy artykuł stosuje się dopiero po
przyjęciu przez Komisję wytycznych, o których mowa w ust. 4.
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operatorów systemów przesyłowych, operatorów systemów
dystrybucyjnych, przedsiębiorstw dostarczających energię elek
tryczną i odbiorców oraz, w razie konieczności, innych uczestni
ków rynku, zostały określone w odniesieniu do umów,
zobowiązań względem odbiorców, zasad wymiany danych i roz
liczeń, własności danych i odpowiedzialności za dokonywanie
pomiarów zużycia.
Zasady te podawane są do wiadomości publicznej, opracowane
w celu ułatwienia odbiorcom i dostawcom dostępu do sieci i pod
legają przeglądowi przez organy regulacyjne lub inne właściwe
organy krajowe.
Duzi odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi mają pra
wo do zawierania umów z kilkoma dostawcami jednocześnie.
ROZDZIAŁ XI
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 42
Środki zabezpieczające
W przypadku nagłego kryzysu na rynku energetycznym lub za
grożenia dla bezpieczeństwa fizycznego lub bezpieczeństwa osób,
urządzeń, instalacji lub integralności systemu państwo członkow
skie może czasowo zastosować niezbędne środki zabezpieczające.
Środki te muszą powodować jak najmniejsze zakłócenia w funk
cjonowaniu rynku wewnętrznego i nie mogą wykraczać poza to,
co jest ściśle konieczne do pokonania powstałych nagle trudności.
Państwo członkowskie, którego to dotyczy, niezwłocznie powia
damia o tych środkach pozostałe państwa członkowskie oraz Ko
misję, która może postanowić, że dane państwo członkowskie
musi zmienić te środki lub znieść je w zakresie, w jakim zakłóca
ją one konkurencję i niekorzystnie wpływają na wymianę hand
lową w sposób pozostający w sprzeczności ze wspólnym
interesem.

6.
Przepisy niniejszego artykułu nie ustanawiają dodatkowych
obowiązków względem organów, o których mowa w ust. 1, dla
podmiotów objętych zakresem dyrektywy 2004/39/WE.

Równe warunki działania

7. W przypadku gdy organy, o których mowa w ust. 1, potrze
bują dostępu do danych przechowywanych przez podmioty ob
jęte zakresem dyrektywy 2004/39/WE, organy odpowiedzialne
zgodnie z tą dyrektywą przekazują im wymagane dane.

1.
Środki, które państwa członkowskie mogą podejmować
zgodnie z niniejszą dyrektywą w celu zapewnienia równych wa
runków działania, muszą być zgodne z Traktatem, w szczegól
ności z jego art. 30 i z prawem wspólnotowym.

ROZDZIAŁ X
RYNKI DETALICZNE

Artykuł 41
Rynki detaliczne
W celu ułatwienia powstania właściwie funkcjonujących i przej
rzystych rynków detalicznych we Wspólnocie państwa człon
kowskie zapewniają, aby funkcje i zakres odpowiedzialności

Artykuł 43

2.
Środki, o których mowa w ust. 1, muszą być proporcjonal
ne, niedyskryminacyjne i przejrzyste. Środki te mogą być wpro
wadzane w życie jedynie po powiadomieniu Komisji i uzyskaniu
jej zgody.
3.
Komisja podejmuje działania w odniesieniu do powiado
mienia, o którym mowa w ust. 2, w terminie dwóch miesięcy od
jego otrzymania. Termin ten rozpoczyna się w dniu następującym
po otrzymaniu pełnej informacji. W wypadku, gdy Komisja nie
podejmie działań w tym dwumiesięcznym terminie, uważa się, że
nie zgłasza ona zastrzeżeń do zgłoszonych środków.
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Artykuł 44

Artykuł 46

Odstępstwa

Komitet

1.
Państwa członkowskie, które są w stanie wykazać, że po
wejściu w życie niniejszej dyrektywy istnieją istotne problemy
w działaniu ich małych systemów wydzielonych, mogą zwrócić
się z wnioskiem o odstępstwo od stosownych przepisów rozdzia
łów IV, VI, VII i VIII, jak również przepisów rozdziału III, w przy
padku mikrosystemów wydzielonych, w związku z przebudową,
modernizacją i rozbudową istniejącej zdolności, które może zo
stać im przyznane przez Komisję. Komisja informuje państwa
członkowskie o tych wnioskach przed podjęciem decyzji,
z uwzględnieniem zachowania poufności. Decyzja ta zostaje op
ublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.

Komisję jest wspierana przez komitet.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się ar
t. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem
jej art. 8.

Artykuł 47
Sprawozdania

2.
Artykuł 9 nie ma zastosowania do Cypru, Luksemburga lub
Malty. Ponadto art. 26, 32 i 33 nie mają zastosowania do Malty.
Do celów art. 9 ust. 1 lit. b) „przedsiębiorstwo prowadzące jaką
kolwiek działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw” nie obej
muje odbiorców końcowych prowadzących jakąkolwiek
działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw energii elektrycz
nej, bezpośrednio lub za pośrednictwem kontrolowanych przez
siebie przedsiębiorstw, samodzielnie lub wspólnie, pod warun
kiem że odbiorcy końcowi, wraz z ich udziałem w energii elek
trycznej produkowanej przez kontrolowane przedsiębiorstwa, są
średniorocznie konsumentami netto energii elektrycznej, i pod
warunkiem że wartość ekonomiczna energii elektrycznej sprze
dawanej przez nich stronom trzecim jest nieznacząca w stosun
ku do ich innej działalności gospodarczej.
Artykuł 45

1.
Komisja monitoruje i dokonuje przeglądu stosowania ni
niejszej dyrektywy oraz przedstawia Parlamentowi Europejskie
mu i Radzie ogólne sprawozdanie z postępów, po raz pierwszy
do dnia 4 sierpnia 2004 r., a następnie każdego roku. Sprawoz
danie z postępów obejmuje co najmniej:
a)

zdobyte doświadczenia i postępy poczynione w tworzeniu
kompletnego i w pełni działającego rynku wewnętrznego
energii elektrycznej oraz przeszkody utrudniające realizację
tego celu, w tym również kwestie dominacji rynkowej, kon
centracji na rynku, wrogich lub antykonkurencyjnych zacho
wań oraz ich skutków w zakresie zakłócenia rynku;

b)

zakres, w jakim wymogi dotyczące rozdziału i taryfikacji za
warte w niniejszej dyrektywie okazały się skuteczne w za
pewnianiu sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego dostępu
do systemu elektroenergetycznego Wspólnoty i równoważ
nych poziomów konkurencji, a także gospodarcze, środowi
skowe i społeczne konsekwencje otwarcia rynku energii
elektrycznej dla odbiorców;

c)

analizę kwestii dotyczących poziomów zdolności oraz bez
pieczeństwa dostaw energii elektrycznej we Wspólnocie,
w szczególności do istniejącej i przewidywanej równowagi
między popytem a podażą, z uwzględnieniem fizycznej zdol
ności wymiany pomiędzy obszarami;

d)

szczególna uwaga zostanie poświęcona środkom podjętym
w państwach członkowskich w celu pokrycia zapotrzebowa
nia szczytowego i postępowania w przypadku niedoboru do
staw ze strony jednego lub większej liczby dostawców;

e)

wdrożenie odstępstw przewidzianych w art. 26 ust. 4 w celu
ewentualnych zmian wartości progowych;

f)

ogólną ocenę postępu osiągniętego w zakresie dwustronnych
stosunków z krajami trzecimi, które wytwarzają i eksportują
lub przesyłają energię elektryczną, w tym również postępu
w zakresie integracji rynków, a także skutków społecz
nych i środowiskowych handlu energią elektryczną i dostę
pu do sieci tych krajów trzecich;

Procedura przeglądu
W przypadku gdy w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 47 us
t. 6, Komisja stwierdzi — zważywszy na sposób, w jaki w pań
stwach członkowskich został rzeczywiście zrealizowany dostęp
do sieci, co otwiera drogę do w pełni skutecznego, niedyskrymi
nacyjnego i niezakłóconego dostępu do sieci — że niektóre obo
wiązki nałożone niniejszą dyrektywą na przedsiębiorstwa (w tym
również obowiązki dotyczące rozdziału prawnego operatorów
systemów dystrybucyjnych) nie są proporcjonalne do zamierzo
nych celów, wówczas państwo członkowskie, którego to dotyczy,
może zwrócić się do Komisji o zwolnienie z odnośnego
obowiązku.
Państwo członkowskie niezwłocznie zgłasza wniosek Komisji
wraz ze wszelkimi stosownymi informacjami niezbędnymi do
wykazania, że wniosek zawarty w sprawozdaniu w sprawie sku
tecznego dostępu do sieci pozostanie nadal aktualny.
W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia Ko
misja wydaje opinię w sprawie wniosku danego państwa człon
kowskiego oraz, w stosownych przypadkach, przedkłada
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie zmiany
odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywy. Komisja może za
proponować, we wnioskach w sprawie zmiany niniejszej dyrek
tywy, zwolnienie danego państwa członkowskiego ze
szczególnych wymogów, pod warunkiem że państwo członkow
skie wdroży, w stosownych przypadkach, równie skuteczne
środki.
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potrzebę ewentualnej harmonizacji wymogów niezwiąza
nych z przepisami niniejszej dyrektywy; oraz

h) sposób, w jaki państwa członkowskie wprowadziły w prak
tyce wymogi dotyczące oznakowania energii zawarte
w art. 3 ust. 9, a także sposób, w jaki zostały uwzględnione
wszelkie zalecenia Komisji dotyczące tej kwestii.

14.8.2009

6. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie,
nie później niż do dnia 1 stycznia 2006 r., szczegółowe sprawoz
danie przedstawiające postępy w tworzeniu rynku wewnętrzne
go energii elektrycznej. Sprawozdanie to uwzględnia
w szczególności:
— istnienie niedyskryminacyjnego dostępu do sieci,
— skuteczną regulację,

W stosownych przypadkach sprawozdanie z postępów może
obejmować zalecenia, w szczególności dotyczące zakresu i spo
sobu realizacji przepisów o oznakowaniu, w tym również spo
sób, w jaki są dokonywane odniesienia do istniejących źródeł
informacji i zawartość tych źródeł, zwłaszcza w odniesieniu do
sposobu, w jaki informacje o wpływie na środowisko w zakresie
dotyczącym przynajmniej emisji CO2 i odpadów radioaktywnych
powstających w wyniku wytwarzania energii elektrycznej z róż
nych źródeł energii mogą być udostępniane w sposób przejrzy
sty, łatwo dostępny i porównywalny w całej Wspólnocie, a także
w odniesieniu do tego, jak można by udoskonalić środki podjęte
przez państwa członkowskie w celu kontrolowania dokładności
informacji dostarczanych przez dostawców oraz jakie środki mo
głyby przeciwdziałać niekorzystnym skutkom dominacji rynko
wej i koncentracji na rynku.

2.
Co dwa lata sprawozdanie z postępów, o którym mowa
w ust. 1, zawiera także analizę różnych środków podejmowanych
przez państwa członkowskie w celu wykonywania obowiązków
użyteczności publicznej, wraz z analizą skuteczności tych środ
ków oraz, w szczególności, ich wpływu na konkurencję na rynku
energii elektrycznej. W stosownych przypadkach sprawozdanie
to może zawierać zalecenia dotyczące środków, jakie należy przy
jąć na poziomie krajowym w celu osiągnięcia wysokich standar
dów usług publicznych, lub środków mających na celu
zapobieganie zamknięciu rynku.

3. Do dnia 3 marca 2013 r. Komisja przedkłada Parlamento
wi Europejskiemu i Radzie, w ramach ogólnego przeglądu, szcze
gółowe sprawozdanie szczególne przedstawiające zakres, w jakim
wymogi rozdziału zgodnie z rozdziałem IV okazały się skuteczne
w zapewnieniu pełnej i skutecznej niezależności operatorów sys
temów przesyłowych, przy zastosowaniu skutecznego i sprawne
go rozdziału jako punktu odniesienia.

4. Do celów swej oceny zgodnie z ust. 3, Komisja uwzględnia
w szczególności następujące kryteria: sprawiedliwy i niedyskry
minacyjny dostęp do sieci, skuteczne regulacje, rozwój sieci za
pewniający spełnienie potrzeb rynku, niezakłócone zachęty do
inwestowania, rozwój infrastruktury połączeń wzajemnych, sku
teczna konkurencja na rynkach energetycznych Wspólnoty oraz
sytuacja w zakresie bezpieczeństwa dostaw we Wspólnocie.

— rozwój infrastruktury połączeń wzajemnych i sytuację w za
kresie bezpieczeństwa dostaw we Wspólnocie,
— zakres, w jakim pełne korzyści wynikające z otwierania ryn
ku przypadają małym przedsiębiorstwom i odbiorcom będą
cym gospodarstwami domowymi, szczególnie w odniesieniu
do standardów usługi publicznej i powszechnej,
— zakres, w jakim rynki są w praktyce otwarte na skuteczną
konkurencję, w tym zagadnienia dominacji rynkowej, kon
centracji na rynku, wrogich lub antykonkurencyjnych
zachowań,
— zakres, w jakim odbiorcy rzeczywiście zmieniają dostaw
ców i renegocjują taryfy,
— rozwój cen, w tym cen dostaw, w powiązaniu z poziomem
otwarcia rynków, oraz
— doświadczenie uzyskane w trakcie stosowania niniejszej dy
rektywy w zakresie skutecznej niezależności operatorów sys
temów w przedsiębiorstwach zintegrowanych pionowo oraz
informację, czy zostały przyjęte inne środki poza niezależ
nością funkcjonalną i oddzieleniem rachunkowości, których
skutki są równoważne z rozdziałem prawnym.
W stosownych przypadkach Komisja przedstawia Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie wnioski dotyczące w szczególności
zagwarantowania wysokiego standardu usług publicznych.
W stosownych przypadkach Komisja przedstawia Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, przed dniem 1 lipca 2007 r., wnioski do
tyczące w szczególności zapewnienia pełnej i skutecznej nieza
leżności operatorów systemów dystrybucyjnych. W razie
konieczności wnioski te, zgodnie z prawem konkurencji, obejmu
ją także środki dotyczące kwestii dominacji rynkowej, koncentra
cji na rynku, wrogich lub antykonkurencyjnych zachowań.

Artykuł 48
Uchylenie

5.
W stosownych przypadkach, w szczególności w przypad
ku gdy w szczegółowym sprawozdaniu szczególnym, o którym
mowa w ust. 3, zostanie ustalone, że w praktyce nie zostały za
gwarantowane warunki, o których mowa w ust. 4, Komisja przed
kłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski w celu
zapewnienia w pełni skutecznej niezależności operatorów syste
mów przesyłowych do dnia 3 marca 2014 r.

Dyrektywa 2003/54/WE traci moc z dniem 3 marca 2011 r., bez
uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich dotyczących
terminów transpozycji i stosowania wspomnianej dyrektywy. Od
esłania do uchylonej dyrektywy są traktowane jak odesłania do
niniejszej dyrektywy i odczytywane zgodnie z tabelą korelacji za
wartą w załączniku II.
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Artykuł 49

Artykuł 50

Transpozycja

Wejście w życie

1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy usta
wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy do dnia 3 marca 2011 r. Państwa członkow
skie niezwłocznie informują o tym Komisję.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 3 mar
ca 2011 r., z wyjątkiem art. 11, który stosują od dnia
3 marca 2013 r.

Adresaci

Środki przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesie
nie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich
urzędowej publikacji. Sposób dokonywania takiego odniesienia
określany jest przez państwa członkowskie.
2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawo
wych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach ob
jętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 51

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
ŚRODKI Z ZAKRESU OCHRONY KONSUMENTÓW
1. Bez uszczerbku dla wspólnotowych zasad dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności dyrektywy 97/7/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów za
wieranych na odległość (1) oraz dyrektywy Rady 93/13/WE z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (2), środki, o których mowa w art. 3, mają zapewnić odbiorcom:
a)

prawo do zawierania z dostawcą usług elektroenergetycznych umowy, która określa:
—

nazwę i adres dostawcy,

—

świadczone usługi, oferowany poziom jakości usługi, jak również termin przyłączenia,

—

rodzaje oferowanych usług konserwacyjnych,

—

sposoby uzyskiwania aktualnych informacji na temat wszystkich mających zastosowanie taryf i opłat za
utrzymanie,

—

okres obowiązywania umowy, warunki jej przedłużania i wygaśnięcia świadczeń i wygaśnięcia umowy oraz
informację o ewentualnej możliwości odstąpienia od umowy bez opłat,

—

wszelkie ustalenia dotyczące rekompensat i zwrotu opłat, które mają zastosowanie w przypadku gdy nie są
spełnione standardy jakości usług zagwarantowane w umowie, włącznie z niepoprawnym i opóźnionym
rozliczeniem,

—

metodę wszczynania procedur rozstrzygania sporów zgodnie z lit. f),

—

informacje dotyczące praw konsumenta, włącznie z rozpatrywaniem skarg oraz wszystkimi informacjami,
o których mowa w niniejszym punkcie, przekazywane w sposób wyraźny wraz z rozliczeniem lub na stro
nach internetowych przedsiębiorstw energetycznych.

Warunki umów są uczciwe i znane z góry. W każdym przypadku informacje te powinny zostać dostarczone przed
zawarciem lub potwierdzeniem umowy. W przypadku gdy umowy są zawierane przez pośredników, informacje
dotyczące kwestii wymienionych w niniejszym punkcie dostarczane są także przed zawarciem umowy.
b)

otrzymanie stosownego zawiadomienia o każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy oraz poinformowa
nie o prawie do wycofania się z umowy po otrzymaniu zawiadomienia Świadczący usługi powiadamiają bezpo
średnio swoich odbiorców o wszelkich podwyżkach opłat, w przejrzysty i zrozumiały sposób i w odpowiednim
czasie, nie później niż w ciągu jednego okresu rozliczeniowego po wejściu w życie podwyżki. Państwa członkow
skie zapewniają odbiorcom swobodę odstąpienia od umów, jeżeli nie akceptują oni nowych warunków, o których
zawiadomił ich dostawca usług elektroenergetycznych;

c)

otrzymywanie przejrzystych informacji o stosowanych cenach i taryfach oraz o standardowych warunkach doty
czących dostępu do usług i korzystania z usług elektroenergetycznych;

d)

otrzymywanie oferty szerokiego wyboru metod rozliczania płatności, które nie dyskryminują w nieuzasadniony
sposób odbiorców. Systemy przedpłat są uczciwe i odpowiednio odzwierciedlają prawdopodobne zużycie. Wszel
kie różnice w warunkach odzwierciedlają koszty ponoszone przez dostawcę w zależności od systemu płatności Wa
runki ogólne muszą być uczciwe i przejrzyste. Muszą być przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem i nie
mogą zawierać pozaumownych barier dla korzystania z praw odbiorców, na przykład nadmiernej dokumentacji
umów. Odbiorcy są chronieni przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd metodami sprzedaży;

e)

niepobieranie opłaty przy zmianie dostawcy;

(1) Dz.U. L 144 z 4.6.1997, s. 19.
(2) Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29.
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f)

korzystanie z przejrzystych, prostych i niedrogich procedur rozpatrywania skarg. W szczególności, wszyscy kon
sumenci mają prawo do dobrej jakości usługi oraz do rozpatrzenia skargi przez swojego dostawcę usług energoe
lektrycznych. Takie pozasądowe procedury rozstrzygania sporów muszą umożliwiać sprawiedliwe i szybkie
rozstrzyganie sporów, najlepiej w terminie trzech miesięcy, oraz obejmować, w uzasadnionych przypadkach, sys
tem zwrotu kosztów lub odszkodowań. W miarę możliwości powinny one być zgodne z zasadami określonymi
w zaleceniu Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad stosowanych przez jednostki odpowie
dzialne za pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (1);

g)

dostęp do usługi powszechnej zgodnie z przepisami przyjętymi przez państwa członkowskie zgodnie z art. 3
ust. 3 i informowanie o prawach dotyczących usługi powszechnej;

h)

dostęp do swoich danych dotyczących zużycia oraz możliwość, za wyraźną zgodą i nieodpłatnie, udzielenia do
stępu do swoich danych pomiarowych każdemu zarejestrowanemu przedsiębiorstwu dostarczającemu energię elek
tryczną. Strona odpowiedzialna za zarządzanie danymi ma obowiązek przekazania tych danych temu
przedsiębiorstwu. Państwa członkowskie określają format danych oraz procedurę udostępniania ich dostaw
com i konsumentom. Konsumenta nie obciąża się żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi;

i)

odpowiednią informację o rzeczywistym zużyciu i kosztach energii elektrycznej z dostateczną częstotliwością, tak,
aby mogli dostosowywać swoje zużycie energii elektrycznej. Informacje te podawane są w odpowiednich prze
działach czasowych uwzględniających możliwości posiadanych przez odbiorcę urządzeń pomiarowych oraz
charakterystykę danego produktu elektroenergetycznego. W należyty sposób uwzględnia się opłacalność takich
środków. Konsumenta nie obciąża się żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi;

j)

otrzymywanie bilansu zamknięcia konta w wyniku jakiejkolwiek zmiany dostawcy energii elektrycznej nie później
niż w terminie sześciu tygodni od chwili zmiany dostawcy.

2. Państwa członkowskie zapewniają wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych, które pozwolą na aktywne uczest
nictwo konsumentów w rynku dostaw energii elektrycznej. Wdrożenie tych systemów pomiarowych może być uzależ
nione od ekonomicznej oceny wszystkich długoterminowych kosztów i korzyści dla rynku oraz indywidualnego
konsumenta lub od oceny, która forma inteligentnego pomiaru jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widze
nia i najbardziej opłacalna oraz w jakim czasie ich dystrybucja jest wykonalna;
Ocena taka odbywa się w terminie do dnia 3 września 2012 r.
Z zastrzeżeniem takiej oceny, państwa członkowskie lub jakikolwiek wyznaczony przez nie właściwy organ przygoto
wuje harmonogram wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych, wyznaczając termin docelowy wynoszący
do 10 lat.
W przypadku gdy rozpowszechnianie inteligentnych liczników zostanie ocenione pozytywnie, w inteligentne systemy
pomiarowe wyposaża się do 2020 r. przynajmniej 80 % konsumentów.
Państwa członkowskie lub jakikolwiek wyznaczony przez nie właściwy organ zapewnia interoperacyjność tych syste
mów pomiarowych na swym terytorium i należycie uwzględnia stosowanie odpowiednich standardów i najlepszych
praktyk oraz znaczenie rozwoju rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

(1) Dz.U. L 115 z 17.4.1998, s. 31.
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ZAŁĄCZNIK II
TABELA KORELACJI

Dyrektywa 2003/54/WE

Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5

—

Artykuł 6

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 10

Artykuł 9

Artykuł 8

Artykuł 10

—

Artykuł 11

Artykuł 9

Artykuł 12

—

Artykuł 13

—

Artykuł 14

Artykuł 11

Artykuł 15

Artykuł 12

Artykuł 16

—

Artykuł 17

—

Artykuł 18

—

Artykuł 19

—

Artykuł 20

—

Artykuł 21

—

Artykuł 22

—

Artykuł 23

Artykuł 13

Artykuł 24

Artykuł 14

Artykuł 25

Artykuł 15

Artykuł 26

Artykuł 16

Artykuł 27

Artykuł 17

Artykuł 29

Artykuł 18

Artykuł 30

Artykuł 19

Artykuł 31

Artykuł 20

Artykuł 32

Artykuł 21

Artykuł 33

Artykuł 22

Artykuł 34

Artykuł 23 ust. 1 (zdanie pierwsze i drugie)

Artykuł 35

—

Artykuł 36

Artykuł 23 (pozostała część)

Artykuł 37

—

Artykuł 38

—

Artykuł 39

—

Artykuł 40

—

Artykuł 41

Artykuł 24

Artykuł 42
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Dyrektywa 2003/54/WE

Niniejsza dyrektywa

—

Artykuł 43

Artykuł 25

—

Artykuł 26

Artykuł 44

Artykuł 27

Artykuł 45

—

Artykuł 46

Artykuł 28

Artykuł 47

Artykuł 29

Artykuł 48

Artykuł 30

Artykuł 49

Artykuł 31

Artykuł 50

Artykuł 32

Artykuł 51

Załącznik A

Załącznik I
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/73/WE
z dnia 13 lipca 2009 r.
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(5)

W komunikacie Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. zaty
tułowanym „Polityka energetyczna dla Europy” zwrócono
uwagę na zasadnicze znaczenie dokończenia budowy ryn
ku wewnętrznego gazu ziemnego oraz stworzenia rów
nych warunków działania dla wszystkich przedsiębiorstw
gazowych mających siedzibę we Wspólnocie. Komunikaty
Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. zatytułowane „Perspek
tywy rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu” oraz
„Dochodzenie w ramach art. 17 rozporządzenia (WE)
nr 1/2003 w odniesieniu do europejskich sektorów ga
zu i energii elektrycznej (raport końcowy)” wykazały, że
obecne zasady i środki nie zapewniają niezbędnych ram
dla osiągnięcia celu, jakim jest właściwie funkcjonujący ry
nek wewnętrzny.

(6)

Bez skutecznego oddzielenia sieci od działalności w zakre
sie produkcji i dostaw („skuteczny rozdział”), istnieje ryzy
ko dyskryminacji nie tylko w zakresie eksploatacji sieci, ale
także w zakresie środków zachęcających przedsiębiorstwa
zintegrowane pionowo do dokonywania stosownych in
westycji w swoje sieci.

(7)

Zasady dotyczące rozdziału prawnego i funkcjonalnego
przewidziane w dyrektywie 2003/55/WE nie doprowadziły
jednak do skutecznego wydzielenia operatorów systemów
przesyłowych. Na posiedzeniu w dniach 8 i 9 marca 2007 r.
Rada Europejska wezwała w związku z tym Komisję do
opracowania wniosków legislacyjnych w zakresie „skutecz
nego oddzielenia działalności w zakresie dostaw i produkcji
od eksploatacji sieci”.

(8)

Skuteczny rozdział może zostać zapewniony jedynie po
przez wyeliminowanie środków zachęcających przedsię
biorstwa zintegrowane pionowo do stosowania
dyskryminacji wobec konkurentów w odniesieniu do do
stępu do sieci oraz w zakresie inwestycji. Rozdział własno
ści — który należy rozumieć jako wyznaczenie właściciela
sieci na operatora systemu i zachowanie jego niezależno
ści od wszelkich interesów związanych z dostawami i pro
dukcją, jest wyraźnie skutecznym i stabilnym sposobem na
rozwiązanie nieodłącznego konfliktu interesów oraz za
pewnienie bezpieczeństwa dostaw. Z tej przyczyny Parla
ment Europejski w swojej rezolucji z dnia 10 lipca 2007 r.
w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego energii elek
trycznej i gazu (5) nawiązał do rozdziału własności na poziomie przesyłu jako najskuteczniejszego narzędzia
promowania inwestycji w infrastrukturę w niedyskrymina
cyjny sposób, sprawiedliwego dostępu do sieci dla nowych
podmiotów oraz przejrzystego rynku. Zgodnie z zasada
mi rozdziału własności, państwa członkowskie powinny
być zobowiązane do zapewnienia, aby ta sama osoba lub
te same osoby nie były uprawnione do sprawowania kon
troli nad przedsiębiorstwem produkującym lub dostarcza
jącym gaz i jednocześnie do sprawowania kontroli lub
wykonywania jakichkolwiek praw względem operatora

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 47 ust. 2 oraz art. 55 i art. 95,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów (2),
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Rynek wewnętrzny gazu ziemnego, który od 1999 r. jest
stopniowo realizowany w całej Wspólnocie, ma na celu za
pewnienie prawdziwej możliwości wyboru wszystkim
konsumentom w Unii Europejskiej, bez względu na to czy
są to obywatele, czy przedsiębiorstwa, stworzenie nowych
możliwości gospodarczych oraz zwiększenie poziomu
handlu transgranicznego, aby osiągnąć w ten sposób
zwiększenie wydajności, konkurencyjne ceny i wyższe
standardy usług oraz przyczynić się do bezpieczeństwa
dostaw i stabilności.
Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad
rynku wewnętrznego gazu ziemnego (4) wniosła znaczący
wkład w tworzenie takiego rynku wewnętrznego gazu
ziemnego.

(3)

Wolności, jakie Traktat gwarantuje obywatelom Unii —
miedzy innymi swobodny przepływ towarów, swoboda
przedsiębiorczości oraz prawo do swobodnego świadcze
nia usług — są możliwe do osiągnięcia jedynie w warun
kach w pełni otwartego rynku, który umożliwia wszystkim
konsumentom swobodny wybór dostawców, a wszystkim
dostawcom — swobodną realizację dostaw dla swoich
odbiorców.

(4)

Istnieją jednak obecnie we Wspólnocie przeszkody
w sprzedaży gazu na równych warunkach oraz bez dys
kryminacji lub niekorzystnych warunków. W szczególnoś
ci nie we wszystkich państwach członkowskich istnieje już
niedyskryminacyjny dostęp do sieci oraz równie skutecz
ny nadzór regulacyjny.

(1) Dz.U. C 211 z 19.8.2008, s. 23.
(2) Dz.U. C 172 z 5.7.2008, s. 55.
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. (dotychczas
nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko
Rady z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. C 70 E z 24.3.2009, s. 37) oraz
stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (do
tychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady
z dnia 25 czerwca 2009 r.
(4) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 57.

(5) Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 206.
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systemu przesyłowego lub systemu przesyłowego. Z dru
giej strony, sprawowanie kontroli nad systemem przesyło
wym lub nad operatorem systemu przesyłowego powinno
wykluczać możliwość sprawowania kontroli lub wykony
wania jakichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa
produkującego lub dostarczającego gaz. W ramach tych
ograniczeń, przedsiębiorstwo produkujące lub dostarcza
jące gaz powinno móc posiadać udziały mniejszościowe
w operatorze systemu przesyłowego lub w systemie
przesyłowym.

(9)

Każdy system rozdziału powinien skutecznie eliminować
wszelkie konflikty interesów między producentami, do
stawcami i operatorami systemów przesyłowych, aby
stworzyć zachęty do niezbędnych inwestycji i zagwaran
tować dostęp nowych podmiotów wchodzących na rynek
w ramach przejrzystego i skutecznego systemu regulacyj
nego, i nie powinien tworzyć zbyt kosztownego systemu
regulacyjnego dla krajowych organów regulacyjnych.

(10)

Definicja pojęcia „kontrola” przejęta jest z rozporządzenia
Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w spra
wie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządze
niem WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (1).

(11)

Ponieważ w ramach rozdziału własności wymagana jest
w niektórych przypadkach restrukturyzacja przedsię
biorstw, państwom członkowskim, które podejmą decyzję
o wdrożeniu rozdziału własności, należy przyznać dodat
kowy czas na zastosowanie odpowiednich przepisów. Ze
względu na pionowe powiązania między sektorami ener
gii elektrycznej i gazu, przepisy dotyczące rozdziału po
winny mieć zastosowanie do obu sektorów.

(12)

W celu zapewnienia, zgodnie z zasadami rozdziału wła
sności, całkowitej niezależności eksploatacji sieci od inte
resów związanych z dostawami i produkcją oraz
uniemożliwienia wymiany jakichkolwiek informacji pouf
nych, ta sama osoba nie powinna pełnić funkcji członka
zarządów zarówno operatora systemu przesyłowego lub
systemu przesyłowego, jak też przedsiębiorstwa prowa
dzącego działalność w zakresie produkcji lub dostaw. Z te
go samego powodu ta sama osoba nie powinna być
upoważniona do wyznaczania członków zarządów opera
tora systemu przesyłowego lub systemu przesyłowego
oraz sprawowania kontroli lub wykonywania jakichkol
wiek praw względem przedsiębiorstwa produkującego lub
dostarczającego gaz.

(13)

Ustanowienie operatora systemu lub operatora przesyłu
niezależnych od interesów związanych z dostawami i pro
dukcją, powinno umożliwić przedsiębiorstwu zintegrowa
nemu pionowo utrzymanie własności aktywów sieci przy
jednoczesnym zapewnieniu skutecznego oddzielenia inte
resów, pod warunkiem że ten niezależny operator syste
mu lub ten niezależny operator przesyłu pełni wszystkie

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
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funkcje operatora systemu, oraz że wprowadzone zostaną
szczegółowe uregulowania oraz szeroko zakrojone mecha
nizmy kontroli regulacyjnej.

(14)

W przypadku gdy w dniu 3 września 2009 r. przedsiębior
stwo będące właścicielem systemu przesyłowego jest czę
ścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, państwa
członkowskie powinny otrzymać możliwość wyboru po
między rozdziałem własności a ustanowieniem operatora
systemu lub operatora przesyłu niezależnego od interesów
związanych z dostawami i produkcją.

(15)

W celu pełnego zabezpieczenia interesów wspólników lub
akcjonariuszy przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo,
państwa członkowskie powinny mieć również możliwość
wyboru między wdrożeniem rozdziału własności w dro
dze bezpośredniego zbycia lub też poprzez podział udzia
łów lub akcji przedsiębiorstwa zintegrowanego na udziały
lub akcje przedsiębiorstwa sieciowego oraz udziały lub ak
cje pozostałych przedsiębiorstw dostarczających i produ
kujących gaz, pod warunkiem że spełnione zostały
wymogi wynikające z rozdziału własności.

(16)

Pełna skuteczność opcji niezależnego operatora systemu
lub niezależnego operatora przesyłu powinna zostać za
pewniona poprzez szczegółowe zasady uzupełniające. Za
sady dotyczące niezależnego operatora przesyłu
zapewniają właściwe ramy regulacyjne gwarantujące spra
wiedliwą konkurencję, wystarczające inwestycje, dostęp
nowych podmiotów wchodzących na rynek oraz integra
cję rynków gazu. Skuteczny rozdział w oparciu o przepisy
dotyczące niezależnego operatora przesyłu powinien opie
rać się na zestawie środków natury organizacyjnej i środ
ków dotyczących zarządzania operatorami systemów
przesyłowych oraz na zestawie środków dotyczących in
westycji, przyłączania do sieci nowych zdolności produk
cyjnych i integracji rynku poprzez współpracę regionalną.
Niezależność operatora przesyłu powinna również zostać
zapewniona między innymi poprzez wprowadzenie okre
sów przejściowych, podczas których w przedsiębiorstwie
zintegrowanym pionowo nie prowadzi się działalności za
rządczej lub innej odnośnej działalności umożliwiającej
dostęp do takich samych informacji, jakie uzyskać może
osoba na stanowisku kierowniczym. Model skutecznego
rozdziału oparty na niezależnym operatorze przesyłu speł
nia wymogi ustalone na posiedzeniu Rady Europejskiej
w dniach 8 i 9 marca 2007 r.

(17)

W celu rozwijania konkurencji na rynku wewnętrznym
gazu, należy umożliwić dużym odbiorcom niebędącym
gospodarstwami domowymi wybór ich dostawców, jak
również podpisanie umów z kilkoma dostawcami w celu
zabezpieczenia ich potrzeb w zakresie gazu. Odbiorców
tych należy chronić przed klauzulami wyłączności, które
mają na celu wyeliminowanie konkurencyjnych lub uzu
pełniających ofert.
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(18)

Państwo członkowskie ma prawo do opowiedzenia się za
całkowitym rozdziałem własności na swoim terytorium.
W przypadku gdy państwo członkowskie skorzystało z te
go prawa, przedsiębiorstwo nie ma prawa do ustanowie
nia niezależnego operatora systemu lub niezależnego
operatora przesyłu. Ponadto przedsiębiorstwa prowadzą
ce jakąkolwiek działalność w zakresie produkcji lub do
staw nie mogą bezpośrednio ani pośrednio sprawować
kontroli ani wykonywać jakichkolwiek praw względem
operatora systemu przesyłowego z państwa członkowskie
go, które opowiedziało się za całkowitym rozdziałem
własności.

(19)

Na mocy niniejszej dyrektywy, na rynku wewnętrznym
gazu ziemnego istnieć będą różne rodzaje organizacji ryn
ku. Środki, które państwa członkowskie mogłyby podjąć
w celu zapewnienia równych warunków działania, powin
ny być oparte na nadrzędnych względach interesu ogólne
go. Zgodność środków z Traktatem oraz z prawem
wspólnotowym należy konsultować z Komisją.

(20)

Przy wdrażaniu skutecznego rozdziału należy przestrzegać
zasady niedyskryminacji między sektorem publicz
nym i prywatnym. W tym celu ta sama osoba, samodziel
nie lub wspólnie z innymi podmiotami, nie powinna móc
sprawować kontroli lub wykonywać jakichkolwiek praw
— naruszając przy tym zasady rozdziału własności lub
opcję niezależnego operatora systemu — w odniesieniu do
składu, głosowania lub decyzji organów zarówno opera
torów systemów przesyłowych lub systemów przesyło
wych, jak i przedsiębiorstw dostarczających lub
produkujących gaz. W odniesieniu do rozdziału własności
oraz opcji niezależnego operatora sytemu — pod warun
kiem że dane państwo członkowskie jest w stanie wyka
zać, że wymóg jest spełniony — dwa odrębne podmioty
publiczne powinny móc kontrolować, z jednej strony,
działalność w zakresie produkcji i dostaw oraz, z drugiej
strony, działalność przesyłową.

(21)

W pełni skuteczne oddzielenie działalności sieciowej od
działalności w zakresie dostaw i produkcji powinno mieć
zastosowanie w całej Wspólnocie, zarówno wobec przed
siębiorstw ze Wspólnoty, jak i tych spoza Wspólnoty.
W celu zapewnienia, aby działalność sieciowa oraz dzia
łalność w zakresie dostaw i produkcji w całej Wspólnocie
były od siebie niezależne, organy regulacyjne powinny zo
stać uprawnione do odmowy przyznania certyfikacji ope
ratorom systemów przesyłowych, którzy nie spełniają
kryteriów rozdziału. Aby zapewnić konsekwentne stoso
wanie tych zasad na całym obszarze Wspólnoty, organy
regulacyjne powinny w jak najwyższym stopniu uwzględ
niać opinię Komisji przy podejmowaniu decyzji w sprawie
certyfikacji. Ponadto w celu zapewnienia przestrzegania
zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty oraz solidar
ności i bezpieczeństwa energetycznego we Wspólnocie,
Komisja powinna mieć prawo do wydawania opinii w spra
wie certyfikacji w odniesieniu do właściciela systemu prze
syłowego lub operatora systemu przesyłowego
kontrolowanego przez osobę lub osoby z kraju trzeciego
lub z krajów trzecich.
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(22)

Bezpieczeństwo dostaw energii stanowi jeden z zasadni
czych elementów bezpieczeństwa publicznego i w związ
ku z tym jest ściśle powiązane ze sprawnym
funkcjonowaniem rynku wewnętrznego gazu oraz z inte
gracją odizolowanych rynków gazu państw członkow
skich. Gaz może dotrzeć do obywateli Unii wyłącznie za
pośrednictwem sieci. Funkcjonujące otwarte rynki gazu
oraz, w szczególności, sieci i inne aktywa związane z do
stawami gazu, są istotne dla bezpieczeństwa publicznego,
konkurencyjności gospodarki oraz dobrobytu obywateli
Unii. Osobom z krajów trzecich należy zatem zezwolić na
kontrolowanie systemu przesyłowego lub operatora syste
mu przesyłowego jedynie wtedy, gdy spełniają one wymo
gi skutecznego rozdziału, które mają zastosowanie we
Wspólnocie. Bez uszczerbku dla zobowiązań międzynaro
dowych Wspólnoty, Wspólnota uważa, że sektor syste
mów przesyłowych gazu ma bardzo duże znaczenie dla
Wspólnoty i dlatego niezbędne są dodatkowe zabezpiecze
nia w odniesieniu do zachowania bezpieczeństwa dostaw
energii do Wspólnoty, aby uniknąć wszelkich zagrożeń dla
porządku i bezpieczeństwa publicznego we Wspólnocie
oraz dla dobrobytu obywateli Unii. Bezpieczeństwo do
staw energii do Wspólnoty wymaga w szczególności oce
ny niezależności eksploatacji sieci, poziomu uzależnienia
Wspólnoty oraz poszczególnych państw członkowskich
od dostaw energii z krajów trzecich oraz traktowania za
równo krajowego, jak i zagranicznego handlu energią oraz
inwestycji w energię przez dany kraj trzeci. Bezpieczeń
stwo dostaw należy zatem ocenić w świetle okoliczności
faktycznych każdego przypadku, a także w świetle
praw i obowiązków wynikających z prawa międzynarodo
wego, w szczególności z umów międzynarodowych za
wartych między Wspólnotą a danym krajem trzecim.
W stosownych przypadkach zachęca się Komisję do przed
kładania zaleceń dotyczących negocjowania stosownych
umów z krajami trzecimi, obejmujących kwestie bezpie
czeństwa dostaw energii do Wspólnoty, lub do włączenia
niezbędnych kwestii w ramy innych negocjacji z tymi kra
jami trzecimi.

(23)

Należy podjąć dalsze środki w celu zapewnienia przejrzy
stych i niedyskryminacyjnych taryf za dostęp do transpor
tu. Taryfy te powinny być stosowane wobec wszystkich
użytkowników na niedyskryminacyjnych zasadach.
W przypadku gdy instalacje magazynowe, pojemności
magazynowe gazociągów lub usługi pomocnicze funkcjo
nują na wystarczająco konkurencyjnym rynku, dostęp
mógłby być przyznawany na podstawie przejrzy
stych i niedyskryminacyjnych mechanizmów rynkowych.

(24)

Niezbędne jest zapewnienie niezależności operatorów sys
temu magazynowania, tak, aby usprawnić dostęp stron trze
cich do instalacji magazynowych, które są konieczne
z technicznego lub ekonomicznego punktu widzenia dla za
pewnienia skutecznego dostępu do systemu w celu realiza
cji dostaw do odbiorców. Za właściwe uznaje się zatem
rozwiązanie, w którym instalacje magazynowe prowadzone
są przez podmioty prawnie odrębne, posiadające skuteczne
prawo do podejmowania decyzji odnoszących się do akty
wów koniecznych dla utrzymania, eksploatacji i rozbudo
wy instalacji magazynowych. Niezbędne jest również
zwiększenie jawności w zakresie zdolności magazynowej
oferowanej stronom trzecim poprzez zobowiązanie państw
członkowskich do sprecyzowania i opublikowania
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systemu dystrybucji a użytkownikami systemu. Zakłady
przemysłowe, obiekty handlowe lub miejsca świadczenia
wspólnych usług, takie jak budynki stacji kolejowych, lot
niska, szpitale, duże obiekty kampingowe ze zintegrowa
ną infrastrukturą lub zakłady przemysłu chemicznego
mogą obejmować zamknięte systemy dystrybucji ze wzglę
du na specjalistyczny charakter ich działalności.

niedyskryminacyjnych, jasnych ram, które określą odpo
wiedni system regulacyjny odnoszący się do instalacji maga
zynowych. Obowiązek ten nie powinien powodować
konieczności podjęcia nowej decyzji w sprawie systemów
dostępu, lecz powinien poprawić przejrzystość w odniesie
niu do systemu dostępu do instalacji magazynowych. Wy
mogi dotyczące poufności w odniesieniu do informacji
handlowych podlegających szczególnej ochronie są szcze
gólnie ważne w przypadku danych o charakterze strategicz
nym lub w przypadku gdy istnieje tylko jeden użytkownik
instalacji magazynowej.

(25)

Niedyskryminacyjny dostęp do sieci dystrybucyjnej decydu
je o dostępie dostawcy do odbiorców na poziomie detalicz
nym. Możliwości stosowania dyskryminacji w zakresie
dostępu stron trzecich oraz inwestycji są jednak mniejsze na
poziomie dystrybucji niż na poziomie przesyłu, gdzie ogra
niczenia i wpływ interesów związanych z produkcją są za
zwyczaj większe niż na poziomie dystrybucji. Ponadto
wymóg rozdziału prawnego i funkcjonalnego operatorów
systemów dystrybucyjnych zaczął obowiązywać, zgodnie
z dyrektywą 2003/55/WE, dopiero od dnia 1 lipca 2007 r.,
zaś jego wpływ na rynek wewnętrzny gazu ziemnego w dal
szym ciągu wymaga oceny. Obowiązujące obecnie zasady
dotyczące rozdziału prawnego i funkcjonalnego mogą do
prowadzić do skutecznego rozdziału, pod warunkiem że
będą wyraźniej określone, właściwie wdrażane i ściśle mo
nitorowane. W celu stworzenia równych warunków działa
nia na poziomie detalicznym, należy monitorować
działalność operatorów systemu dystrybucyjnego, zapobie
gając tym samym wykorzystywaniu przez nich swojej
integracji pionowej w odniesieniu do ich pozycji konkuren
cyjnej na rynku, zwłaszcza w stosunku do odbiorców będą
cych gospodarstwami domowymi oraz małych odbiorców
niebędących gospodarstwami domowymi.

(26)

Państwa członkowskie powinny podjąć konkretne środki
w celu wsparcia szerszego stosowania biogazu i gazu z bio
masy, których producenci powinni uzyskać niedyskrymi
nacyjny dostęp do systemów gazowych, pod warunkiem
że dostęp ten pozostaje niezmiennie zgodny z odpowied
nimi przepisami technicznymi i normami bezpieczeństwa.

(27)

Aby uniknąć nakładania nieproporcjonalnie dużych obcią
żeń finansowych i administracyjnych na małych operato
rów systemów dystrybucyjnych, państwa członkowskie
powinny móc, w razie konieczności, zwolnić przedsiębior
stwa, których to dotyczy, ze spełniania prawnych wymo
gów rozdziału dystrybucji.

(28)

W przypadku gdy zamknięty system dystrybucji wyko
rzystywany jest w celu zapewnienia optymalnej wydajno
ści zintegrowanych dostaw energii wymagających
szczególnych standardów funkcjonowania lub gdy za
mknięty system dystrybucji utrzymywany jest głównie do
użytku jego właściciela, powinno być możliwe zwolnienie
operatora systemu dystrybucji z obowiązków, które stano
wiłyby nadmierne obciążenie administracyjne ze względu
na szczególny charakter stosunku między operatorem
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(29)

Dyrektywa 2003/55/WE wprowadziła wymóg, aby pań
stwa członkowskie ustanowiły organy regulacyjne posia
dające szczególne uprawnienia. Z doświadczenia wynika
jednak, że na przeszkodzie skuteczności regulacji stoi czę
sto brak niezależności organów regulacyjnych od rządu,
a także niewystarczające uprawnienia i swoboda uznania.
Z tego powodu Rada Europejska, na swoim posiedzeniu
w dniach 8 i 9 marca 2007 r., wezwała Komisję do opra
cowania wniosków legislacyjnych przewidujących dalszą
harmonizację uprawnień i wzmocnienie niezależności kra
jowych organów regulacji energetyki. Należy umożliwić,
aby tym krajowym organom regulacyjnym mógł podlegać
zarówno sektor elektroenergetyczny, jak i sektor gazowy.

(30)

Jeżeli rynek wewnętrzny gazu ziemnego ma właściwie
funkcjonować, organy regulacji energetyki powinny móc
podejmować decyzje dotyczące wszelkich istotnych kwe
stii regulacyjnych oraz być w pełni niezależne od jakich
kolwiek innych interesów publicznych lub prywatnych.
Nie wyklucza to możliwości stosowania kontroli sądowej
ani nadzoru parlamentarnego zgodnie z prawem konsty
tucyjnym państw członkowskich. Ponadto zatwierdzanie
budżetu organu regulacyjnego przez krajowego prawo
dawcę nie stanowi przeszkody dla autonomii budżetowej.
Przepisy dotyczące autonomii w wykonywaniu budżetu
przyznanego organowi regulacyjnemu powinny być wdro
żone w ramach określonych przez krajowe ustawy i zasa
dy budżetowe. Przyczyniając się do niezależności
krajowego organu regulacyjnego od wszelkich interesów
politycznych lub gospodarczych poprzez odpowiedni sys
tem rotacji, państwa członkowskie powinny mieć możli
wość należytego uwzględniania dostępności zasobów
ludzkich i wielkości zarządu.

(31)

W celu zapewnienia skutecznego dostępu do rynku wszyst
kim jego uczestnikom, łącznie z nowymi podmiotami
wchodzącymi na rynek, niezbędne są niedyskryminacyj
ne i odzwierciedlające koszty mechanizmy bilansowania.
Powinno to zostać osiągnięte poprzez ustanowienie przej
rzystych mechanizmów rynkowych dla dostaw i zakupu
gazu, niezbędnego w ramach wymogów bilansowania. Kra
jowe organy regulacyjne powinny odgrywać aktywną rolę
w celu zapewnienia, aby taryfy za bilansowanie były
niedyskryminacyjne i odzwierciedlały koszty. Jednocześnie
należy zapewnić stosowne zachęty do zbilansowania gazu
dostarczanego do systemu i odbieranego z systemu oraz do
unikania zagrożenia dla systemu.
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(32)

Krajowe organy regulacyjne powinny móc ustalać lub za
twierdzać taryfy lub metody stosowane do kalkulacji taryf
w oparciu o propozycje operatora systemu przesyłowego
lub operatora(-ów) systemu dystrybucyjnego albo opera
tora systemu skroplonego gazu ziemnego (LNG), lub
w oparciu o propozycje uzgodnione między tym(-i) ope
ratorem(-ami) i użytkownikami sieci. Wykonując te zada
nia, krajowe organy regulacyjne powinny zapewnić, aby
taryfy przesyłowe i dystrybucyjne były niedyskryminacyj
ne i odzwierciedlały koszty, a także powinny uwzględniać
długoterminowe marginalne koszty sieci, których uniknię
to dzięki zastosowaniu środków zarządzania popytem.

(33)

Organy regulacji energetyki powinny posiadać uprawnie
nia do wydawania wiążących decyzji w odniesieniu do
przedsiębiorstw gazowych oraz do nakładania skutecz
nych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji na
przedsiębiorstwa gazowe, które nie wywiązują się ze swo
ich obowiązków lub do zaproponowania właściwemu są
dowi nałożenia na nie takich sankcji. Organom
regulacyjnym należy również przyznać — niezależnie od
stosowania zasad konkurencji — uprawnienia do podej
mowania decyzji w sprawie stosownych środków zapew
niających odbiorcom korzyści poprzez wspieranie
skutecznej konkurencji niezbędnej dla właściwego
funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu ziemnego.
Ustanowienie programów liberalizacji jest jednym z moż
liwych środków, które można użyć w celu promowania
skutecznej konkurencji i zapewniania właściwego funkcjo
nowania rynku. Organom regulacji energetyki należy rów
nież przyznać uprawnienia do zapewniania wysokich
standardów usługi publicznej w zgodzie z otwarciem ryn
ku, ochrony odbiorców wrażliwych, a także pełnej sku
teczności środków w zakresie ochrony konsumentów.
Przepisy te powinny pozostawać bez uszczerbku zarówno
dla uprawnień Komisji w zakresie stosowania zasad kon
kurencji, w tym również badania operacji łączenia przed
siębiorstw o wymiarze wspólnotowym, jak i dla zasad
dotyczących rynku wewnętrznego, takich jak swobodny
przepływ kapitału. Niezależnym organem, do którego ma
prawo odwołać się strona, której dotyczy decyzja krajowe
go organu regulacji energetyki, mógłby być sąd lub inny
organ sądowy uprawniony do przeprowadzania kontroli
sądowej.

(34)

(35)

Wszelka harmonizacja uprawnień krajowych organów re
gulacyjnych powinna obejmować uprawnienia do tworze
nia zachęt dla przedsiębiorstw gazowych oraz uprawnienia
do nakładania na przedsiębiorstwa gazowe skutecznych,
proporcjonalnych i odstraszających sankcji lub do zapro
ponowania właściwemu sądowi nałożenia takich sankcji.
Ponadto organy regulacyjne powinny posiadać uprawnie
nia do żądania stosownych informacji od przedsiębiorstw
gazowych, do prowadzenia odpowiednich i wyczerpują
cych dochodzeń oraz do rozstrzygania sporów.
Inwestycje w istotną nową infrastrukturę powinny być sta
nowczo promowane, przy jednoczesnym zapewnieniu
właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu
ziemnego. W celu zwiększenia korzystnego wpływu pro
jektów infrastrukturalnych objętych zwolnieniem na
konkurencję i bezpieczeństwo dostaw, należy zbadać
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zainteresowanie ze strony rynku podczas fazy planowania
projektu, jak również wdrożyć zasady zarządzania ograni
czeniami. W przypadku gdy infrastruktura znajduje się na
terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego,
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,
ustanowiona na mocy rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.
ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regu
lacji Energetyki (1) („Agencja” powinna),rozpatrywać —
jako najwyższa instancja — wnioski o zwolnienie, w celu
lepszego uwzględnienia następstw transgranicznych oraz
ułatwienia obsługi administracyjnej. Ponadto uwzględnia
jąc szczególny profil ryzyka tego rodzaju dużych projek
tów infrastrukturalnych objętych zwolnieniem, należy
umożliwić czasowe przyznawanie częściowych zwolnień
przedsiębiorstw mających interesy związane z dostawa
mi i produkcją w odniesieniu do zasad rozdziału dla da
nych projektów. Możliwość czasowego zwolnienia
powinna mieć zastosowanie, z przyczyn związanych
z bezpieczeństwem dostaw, w szczególności do nowych
gazociągów w obrębie Wspólnoty, transportujących gaz
z krajów trzecich do Wspólnoty. Zwolnienia przyznane na
mocy dyrektywy 2003/55/WE nadal mają zastosowanie
do przewidzianego dnia wygaśnięcia, zgodnie z decyzją
o przyznaniu zwolnienia.

(36)

Rynek wewnętrzny gazu ziemnego ponosi konsekwencje
braku płynności i przejrzystości, który stoi na przeszko
dzie skutecznej alokacji zasobów, zabezpieczeniu przed
ryzykiem oraz wejściu na rynek nowych podmiotów. Nie
zbędne jest zwiększenie zaufania do rynku, jego płynności
oraz zwiększenie liczby uczestników rynku, dlatego też na
leży zwiększyć nadzór regulacyjny nad przedsiębiorstwa
mi prowadzącymi działalność w zakresie dostaw gazu.
Wymogi takie powinny pozostać bez uszczerbku oraz być
zgodne z istniejącym prawem wspólnotowymi dotyczący
mi rynków finansowych. Niezbędna jest współpraca mię
dzy organami regulacji energetyki i organami nadzoru
rynków finansowych, w celu umożliwienia każdemu z nich
wzajemnego zapoznania się z ogólną sytuacją na odno
śnych rynkach.

(37)

Gaz ziemny importuje się do Wspólnoty głównie i w co
raz większym stopniu z krajów trzecich. Prawo wspólno
towe powinno uwzględniać właściwości gazu ziemnego,
takie jak pewne strukturalne braki elastyczności wynikają
ce z koncentracji dostawców, długoterminowe umowy
oraz brak płynności na poziomie detalicznym. W związku
z tym konieczna jest większa przejrzystość, w tym w od
niesieniu do ustalania cen.

(38)

Przed przyjęciem przez Komisję wytycznych określających
dalsze wymogi w zakresie prowadzenia dokumentacji,
Agencja oraz Komitet Europejskich Organów Nadzoru
nad Papierami Wartościowymi („CESR”) ustanowiony de
cyzją Komisji 2009/77/WE (2) powinny porozumieć się
z Komisją i doradzać jej w sprawie treści wytycznych.

(1) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(2) Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 18.

14.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

gazu ziemnego o określonej jakości po uzasadnionych ce
nach. Środki przyjmowane przez państwa członkowskie
w celu ochrony odbiorców końcowych mogą różnić się od
siebie w zależności od tego, czy dotyczą odbiorców będą
cych gospodarstwami domowymi, czy też małych i śred
nich przedsiębiorstw.

Agencja i CESR powinny również współpracować w celu
przeprowadzenia dalszej analizy oraz doradzania w odnie
sieniu do kwestii, czy transakcje w ramach umów na do
stawy gazu oraz derywaty gazowe powinny podlegać
wymogom w zakresie zachowania przejrzystości przed lub
po zawarciu transakcji, a jeżeli tak, jaka powinna być treść
tych wymogów.

(39)

Państwa członkowskie lub — w przypadku gdy państwo
członkowskie tak postanowiło — organ regulacyjny, po
winny zachęcać do opracowywania umów na dostawy
przerywalne.

(40)

Mając na uwadze bezpieczeństwo dostaw, równowaga po
daży i popytu w poszczególnych państwach członkow
skich powinna być monitorowana, a w następstwie tego
monitoringu powinno zostać sporządzone sprawozdanie
o sytuacji na poziomie Wspólnoty, przy uwzględnieniu
zdolności połączeń wzajemnych między poszczególnymi
obszarami. Taki monitoring powinien być przeprowadzo
ny wystarczająco wcześnie, aby umożliwić podjęcie wła
ściwych środków w razie naruszenia bezpieczeństwa
dostaw. Budowa oraz utrzymywanie niezbędnej infrastruk
tury sieciowej, łącznie ze zdolnością połączeń wzajem
nych, powinny przyczyniać się do zapewnienia stabilnych
dostaw gazu.

(41)

Państwa członkowskie powinny zapewnić, uwzględniając
niezbędne wymagania jakościowe, niedyskryminacyjny
dostęp do systemu gazowego dla biogazu oraz gazu z bio
masy lub innych rodzajów gazu, pod warunkiem,
aby dostęp ten był stale zgodny z zasadami techniczny
mi i normami bezpieczeństwa. Te zasady i normy powin
ny zapewniać technicznie wykonalne i bezpieczne
wprowadzanie gazów do systemu gazowego i transport
tych gazów systemem gazowym oraz powinny uwzględ
niać charakterystykę chemiczną tych gazów.

(42)

Umowy długoterminowe będą nadal stanowić ważny ele
ment dostaw gazu w państwach członkowskich i powinny
zostać utrzymane jako opcja dla przedsiębiorstw dostar
czających gaz, o ile nie są sprzeczne z celami niniejszej dy
rektywy i są zgodne z Traktatem, w tym z zasadami
konkurencji. Niezbędne jest zatem uwzględnianie umów
długoterminowych przy planowaniu zdolności dostaw
czych i transportowych przedsiębiorstw gazowych.

(43)

Aby zapewnić utrzymanie wysokich standardów usługi
publicznej we Wspólnocie, Komisja powinna być regular
nie powiadamiana o wszelkich środkach podejmowanych
przez państwa członkowskie dla osiągnięcia celów niniej
szej dyrektywy. Komisja powinna regularnie publikować
sprawozdanie analizujące środki podjęte na poziomie kra
jowym dla osiągnięcia celów związanych z usługą publicz
ną oraz porównujące ich skuteczność, w celu opracowania
zaleceń dotyczących środków, jakie należy podjąć na po
ziomie krajowym dla osiągnięcia wysokich standardów
usług publicznych. Państwa członkowskie powinny za
pewnić, aby odbiorcy, gdy są podłączeni do systemu ga
zowego, byli informowani o swoich prawach do dostaw
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(44)

Przestrzeganie wymogów usługi publicznej jest podstawo
wym wymogiem niniejszej dyrektywy, ważne jest więc,
aby wspólne minimalne standardy, przestrzegane przez
wszystkie państwa członkowskie, zostały określone w ni
niejszej dyrektywie, z uwzględnieniem celów wspólnej
ochrony, bezpieczeństwa dostaw, ochrony środowi
ska i równoważnych poziomów konkurencji we wszyst
kich państwach członkowskich. Ważne jest, aby wymogi
usługi publicznej podlegały interpretacji na poziomie kra
jowym, uwzględniając uwarunkowania krajowe i pod wa
runkiem przestrzegania prawa wspólnotowego.

(45)

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wdraża
nia środków mających na celu osiągnięcie celów spójności
społecznej i gospodarczej, obejmujących w szczególności
zapewnienie odpowiednich bodźców ekonomicznych
przy użyciu, w stosownych przypadkach, wszelkich istnie
jących narzędzi krajowych i wspólnotowych. Narzędzia te
mogą obejmować mechanizmy zobowiązań dla zagwaran
towania koniecznych inwestycji.

(46)

W zakresie, w jakim środki podjęte przez państwa człon
kowskie w celu spełnienia obowiązków użyteczności pu
blicznej stanowią pomoc państwa, zgodnie z art. 87 ust. 1
Traktatu, istnieje obowiązek zgłoszenia ich Komisji wyni
kający z art. 88 ust. 3 Traktatu.

(47)

Wymogi usługi publicznej oraz związane z nimi wspólne
minimalne standardy muszą być w dalszym ciągu wzmac
niane w celu zapewnienia, aby wszyscy konsumenci,
w szczególności odbiorcy wrażliwi, mogli odnieść korzyści
wynikające z konkurencji i sprawiedliwych cen. Wymogi
usługi publicznej należy określać na poziomie krajowym,
z uwzględnieniem sytuacji krajowej; prawo wspólnotowe
powinno być jednak przestrzegane przez państwa człon
kowskie. Obywatele Unii oraz, w przypadku gdy państwa
członkowskie uznają to za stosowne, małe przedsiębiorstwa
powinny móc korzystać z obowiązków użyteczności pu
blicznej, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa do
staw i uzasadnionych taryf. Kluczowym aspektem dostaw
dla odbiorców jest dostęp do obiektywnych i przejrzystych
danych na temat zużycia. Dlatego też konsumenci powinni
mieć dostęp do swoich danych na temat zużycia oraz zwią
zanych z nimi cen i kosztów usług, tak by mogli zwracać się
do konkurentów o składanie ofert w oparciu o te dane. Kon
sumenci powinni również mieć prawo do odpowiedniej
informacji o własnym zużyciu energii. Przedpłaty powinny
odzwierciedlać prawdopodobne zużycie gazu ziemnego,
a różne systemy płatności powinny być niedyskryminacyj
ne. Wystarczająco często przekazywane odbiorcom infor
macje na temat kosztów energii będą stwarzać zachęty do
oszczędności energii, gdyż dzięki nim odbiorcy uzyskają
bezpośrednie informacje zwrotne dotyczące skutków in
westycji w energooszczędne rozwiązania oraz skutków
zmiany przyzwyczajeń.
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Interesy konsumentów powinny być głównym elementem
niniejszej dyrektywy, a zapewnienie jakości usługi powin
no być głównym zadaniem przedsiębiorstw gazowych.
Należy umocnić i zagwarantować istniejące prawa konsu
mentów, które powinny obejmować większą przejrzy
stość. Ochrona konsumentów powinna zapewniać
wszystkim konsumentom na jak najszerszym obszarze
Wspólnoty korzystanie z konkurencyjnego rynku. Państwa
członkowskie lub — w przypadku gdy państwo członkow
skie tak postanowiło — organy regulacyjne, powinny eg
zekwować prawa konsumentów.

Konsumenci powinni mieć dostęp do jasnych i zrozumia
łych informacji na temat ich praw w odniesieniu do sek
tora energetycznego. Po konsultacji z właściwymi
zainteresowanymi stronami, w tym z państwami człon
kowskimi, krajowymi organami regulacyjnymi, organiza
cjami konsumentów i przedsiębiorstwami gazowymi,
Komisja powinna sporządzić dostępną, łatwą w użyciu li
stę kontrolną konsumenta energii, dostarczającą konsu
mentom praktyczne informacje o ich prawach. Lista
kontrolna konsumenta energii powinna być dostarczana
wszystkim konsumentom oraz publicznie dostępna.

Ubóstwo energetyczne stanowi coraz większy problem we
Wspólnocie. Dotknięte nim państwa członkowskie, które
jeszcze tego nie zrobiły, powinny zatem opracować krajo
we plany działań lub inne stosowne ramy pozwalające sta
wić czoła ubóstwu energetycznemu, zmierzające do
obniżenia liczby osób cierpiących z jego powodu. W każ
dym przypadku państwa członkowskie powinny zapewnić
niezbędne dostawy energii dla odbiorców wrażliwych. Mo
głyby przy tym zastosować zintegrowane podejście, takie
jak w ramach polityki socjalnej, a wdrażane środki mogły
by obejmować poprawę polityk socjalnych lub efektywno
ści energetycznej w mieszkalnictwie. Niniejsza dyrektywa
powinna przynajmniej umożliwić krajowe polityki na
rzecz odbiorców wrażliwych.

(51)

Lepszą ochronę konsumentów gwarantuje dostępność
skutecznych środków rozstrzygania sporów dla wszyst
kich konsumentów. Państwa członkowskie powinny
wprowadzić szybkie i skuteczne procedury rozpatrywania
skarg.

(52)

Należy umożliwić oparcie wprowadzenia inteligentnych
systemów pomiarowych na ocenie gospodarczej. Jeżeli
z oceny takiej wyniknie, że wprowadzenie tego rodzaju
systemów pomiarowych jest racjonalne z gospodarczego
punktu widzenia i opłacalne tylko dla konsumentów
o określonym poziomie zużycia gazu, państwa członkow
skie powinny móc to uwzględnić przy wdrażaniu inteli
gentnych systemów pomiarowych.

(53)

Ceny rynkowe powinny stwarzać właściwe zachęty do roz
woju sieci.
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(54)

Wspieranie uczciwej konkurencji i łatwego dostępu dla
różnych dostawców powinno być dla państw członkow
skich kwestią najwyższej wagi, tak aby pozwolić konsu
mentom na pełne wykorzystanie możliwości
wynikających ze zliberalizowanego rynku wewnętrznego
gazu ziemnego.

(55)

Aby przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw zachowu
jąc jednocześnie ducha solidarności między państwami
członkowskimi, zwłaszcza w przypadku kryzysu dostaw
energii, ważne jest zapewnienie ram dla regionalnej współ
pracy w duchu solidarności. Taka współpraca może opie
rać się — jeśli państwa członkowskie tak postanowią —
w pierwszej kolejności i przede wszystkim na mechani
zmach rynkowych. Współpraca na rzecz promowania re
gionalnej i dwustronnej solidarności nie powinna stanowić
nieproporcjonalnego obciążenia lub dyskryminacji wobec
uczestników rynku.

(56)

Mając na uwadze tworzenie rynku wewnętrznego gazu
ziemnego, państwa członkowskie powinny sprzyjać
integracji swoich krajowych rynków oraz współpracy
operatorów systemu na poziomie wspólnotowym i re
gionalnym, włączając w to również odizolowane syste
my tworzące wyspy gazowe, które nadal istnieją we
Wspólnocie.

(57)

Jednym z głównych celów niniejszej dyrektywy powinno
być tworzenie prawdziwie wewnętrznego rynku gazu
ziemnego poprzez sieć połączeń w całej Wspólnocie, dla
tego też kwestie regulacyjne dotyczące wzajemnych połą
czeń transgranicznych i rynków regionalnych powinny
należeć do głównych zadań organów regulacyjnych, w sto
sownych przypadkach działających w ścisłej współpracy
z Agencją.

(58)

Jednym z głównych celów niniejszej dyrektywy powinno
być również zagwarantowanie wspólnych zasad prawdzi
wie wewnętrznego rynku wewnętrznego i szerokich do
staw gazu. W tym celu niezakłócone ceny rynkowe
stanowiłyby zachętę do tworzenia transgranicznych połą
czeń wzajemnych, prowadząc jednocześnie w perspekty
wie długoterminowej do konwergencji cen.

(59)

Organy regulacyjne powinny również dostarczać informa
cje rynkowi, aby pozwolić Komisji na spełnianie jej roli
polegającej na obserwowaniu i monitorowaniu rynku we
wnętrznego gazu ziemnego oraz jego rozwoju w perspek
tywie krótko-, średnio- i długoterminowej, włączając w to
aspekty takie jak podaż i popyt, infrastruktury przesyło
we i dystrybucyjne, jakość usług, handel transgraniczny,
zarządzanie ograniczeniami, inwestycje, ceny hurto
we i detaliczne, płynność rynku oraz poprawa w zakresie
środowiska i wydajności. Krajowe organy regulacyjne po
winny powiadamiać organy ochrony konkurencji i Komi
sję o państwach członkowskich, w których ceny mają
niekorzystny wpływ na konkurencję i prawidłowe funk
cjonowanie rynku.
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(61)

(62)

(63)
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Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie utworze
nie w pełni funkcjonalnego rynku wewnętrznego gazu
ziemnego, nie może być osiągnięty w sposób wystarczają
cy przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest
lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólno
ta może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie zasadą proporcjonal
ności określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie
wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego
celu.

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra
dy (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemne
go (1) Komisja może przyjąć wytyczne w celu osiągnięcia
niezbędnego stopnia harmonizacji. Wytyczne takie, które
stanowią wiążące środki wykonawcze, są — również w od
niesieniu do niektórych postanowień niniejszej dyrektywy
— użytecznym narzędziem, które może być w razie ko
nieczności szybko dostosowane.

Środki niezbędne dla wykonania niniejszej dyrektywy
powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy
znanych Komisji (2).

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do
przyjmowania wytycznych niezbędnych do zapewnienia
minimalnego stopnia harmonizacji wymaganego dla osiąg
nięcia celu niniejszej dyrektywy. Ponieważ środki te mają
zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie nowy
mi elementami innymi niż istotne, muszą one zostać przy
jęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1
Przedmiot i zakres stosowania
1.
Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne zasady dotyczące
przesyłu, dystrybucji, dostaw i magazynowania gazu ziemnego.
Ustanawia ona zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania
sektora gazu ziemnego, dostępu do rynku, kryteriów i procedur
mających zastosowanie do udzielania zezwoleń na świadczenie
usług przesyłowych, dystrybucyjnych, dostawy i magazynowanie
gazu ziemnego oraz na eksploatację systemów.
2.
Zasady ustanowione w niniejszej dyrektywie, dotyczące
gazu ziemnego, w tym również LNG, mają zastosowanie,
w niedyskryminacyjny sposób, również w przypadku bioga
zu i gazu z biomasy albo innych rodzajów gazu, w zakresie, w ja
kim ich wprowadzanie do systemu gazowego i transport
systemem gazowym są technicznie wykonalne i bezpieczne.
Artykuł 2
Definicje
Na użytek niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:
1) „przedsiębiorstwo gazowe” oznacza każdą osobę fizyczną
lub prawną, która prowadzi przynajmniej jeden z następują
cych rodzajów działalności: działalność w zakresie produk
cji, działalność przesyłową, działalność dystrybucyjną,
działalność w zakresie dostaw, w zakresie zakupu lub maga
zynowania gazu ziemnego, w tym również LNG, i która od
powiada za zadania handlowe, techniczne lub w zakresie
utrzymania dotyczące tych działalności, z wyłączeniem od
biorców końcowych;

(64)

Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego
w sprawie lepszego stanowienia prawa (3) zachęca się
państwa członkowskie do sporządzania, dla ich własnych
celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które
w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają korela
cję pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozy
cji, oraz do podania ich do publicznej wiadomości.

2) „sieć gazociągów kopalnianych” oznacza każdy gazociąg lub
sieć gazociągów eksploatowanych lub zbudowanych w ra
mach projektu wydobycia ropy naftowej lub gazu, bądź wy
korzystywanych do przesyłania gazu ziemnego z jednego lub
z większej liczby miejsc wydobycia do zakładu oczyszcza
nia i obróbki, do terminalu albo do końcowego przeładun
kowego terminalu przybrzeżnego;

(65)

Z uwagi na zakres zmian wprowadzonych do dyrektywy
2003/55/WE pożądane jest, ze względów przejrzysto
ści i racjonalizacji, aby przepisy te zostały ujednolico
ne i ujęte w jednym tekście w nowej dyrektywie.

3) „przesył” oznacza transport gazu ziemnego poprzez sieć,
składającą się głównie z gazociągów wysokociśnieniowych,
inną niż sieć gazociągów kopalnianych i inną niż część wy
sokociśnieniowych gazociągów używanych głównie w ra
mach dystrybucji lokalnej gazu ziemnego, w celu
dostarczenia go odbiorcom, ale nie obejmuje dostaw;

(66)

Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest
zgodna z zasadami uznanymi w szczególności przez Kartę
praw podstawowych Unii Europejskiej,

(1) Zob. s. 36 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
(3) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

4) „operator systemu przesyłowego” oznacza każdą osobę fi
zyczną lub prawną, która zajmuje się przesyłem i jest odpo
wiedzialna za eksploatację, utrzymywanie oraz, w razie
konieczności, rozbudowę systemu przesyłowego na danym
obszarze, a w stosownych przypadkach za wzajemne połą
czenia z innymi systemami, oraz za zapewnienie długoter
minowej zdolności systemu do zaspokojenia uzasadnionych
potrzeb w zakresie transportu gazu;
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5) „dystrybucja” oznacza transport gazu ziemnego lokalnymi
lub regionalnymi sieciami gazociągów w celu dostarczenia
go odbiorcom, ale nie obejmuje dostaw;
6) „operator systemu dystrybucyjnego” oznacza osobę fizyczną
lub prawną, która zajmuje się dystrybucją i jest odpowie
dzialna za eksploatację, utrzymywanie lub, w razie koniecz
ności, rozbudowę systemu dystrybucyjnego na danym
obszarze, a w stosownych przypadkach za wzajemne połą
czenia z innymi systemami i za zapewnienie długotermino
wej zdolności systemu do zaspokojenia uzasadnionych
potrzeb dystrybucji gazu;
7) „dostawa” oznacza sprzedaż, w tym również odsprzedaż,
gazu ziemnego, łącznie z LNG, odbiorcom;
8) „przedsiębiorstwo dostarczające gaz” oznacza każdą osobę fi
zyczną lub prawną, która zajmuje się dostawami;
9) „instalacja magazynowa” oznacza instalację używaną do ma
gazynowania gazu ziemnego, będącą własnością przedsiębior
stwa gazowego lub eksploatowaną przez nie, wraz z częścią
instalacji LNG używaną do magazynowania LNG, ale z wyłą
czeniem części wykorzystywanej do działalności produkcyjnej
oraz z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie dla
operatorów systemów przesyłowych dla realizacji ich zadań;
10) „operator systemu magazynowania” oznacza każdą osobę fi
zyczną lub prawną, która zajmuje się magazynowaniem i jest
odpowiedzialna za eksploatację instalacji magazynowych;
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w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych
państw członkowskich;
18) „gazociąg bezpośredni” oznacza dodatkowy gazociąg uzupeł
niający system wzajemnie połączonym;
19) „zintegrowane przedsiębiorstwo gazowe” oznacza przedsię
biorstwo zintegrowane pionowo lub poziomo;
20) „przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo” oznacza przedsię
biorstwo gazowe lub grupę przedsiębiorstw gazowych, w któ
rych ta sama osoba lub te same osoby są uprawnione,
bezpośrednio lub pośrednio, do sprawowania kontroli, a dane
przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw prowadzi co naj
mniej jedną z następujących działalności: działalność przesy
łową, działalność dystrybucyjną, LNG lub w zakresie
magazynowania oraz co najmniej jedną z następujących dzia
łalności: w zakresie produkcji lub w zakresie dostaw gazu
ziemnego;
21) „przedsiębiorstwo zintegrowane poziomo” oznacza przedsię
biorstwo prowadzące przynajmniej jeden z następujących ro
dzajów działalności: działalność w zakresie produkcji,
działalność przesyłową, działalność dystrybucyjną, działal
ność w zakresie dostaw lub magazynowanie gazu ziemnego
oraz prowadzące inną działalność niezwiązaną z gazem;

11) „instalacja LNG” oznacza terminal wykorzystywany do skra
plania gazu ziemnego lub importu, wyładunku i regazyfika
cji LNG i który obejmuje usługi pomocnicze i buforowe
zbiorniki magazynowe niezbędne do procesu regazyfikacji,
a następnie dostarczania gazu do systemu przesyłowego, ale
z wyłączeniem wszelkich części terminali LNG, które prze
znaczone są do magazynowania;

22) „przedsiębiorstwo powiązane” oznacza przedsiębiorstwo po
wiązane w rozumieniu art. 41 siódmej dyrektywy
Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydanej na
podstawie art. 44 ust. 2 lit. g) (*) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1) lub przedsiębiorstwa stowarzyszone w rozumieniu art. 33 ust. 1 tej
dyrektywy lub przedsiębiorstwa należące do tych samych
wspólników lub akcjonariuszy;

12) „operator systemu LNG” oznacza osobę fizyczną lub praw
ną, która zajmuje się skraplaniem gazu ziemnego lub jego
przywozem, wyładunkiem i regazyfikacją LNG oraz jest od
powiedzialna za eksploatację instalacji LNG;

23) „użytkownik systemu” oznacza każdą osobę fizyczną lub
prawną dostarczającą gaz do systemu lub pobierającą go z te
go systemu;

13) „system” oznacza wszelkie sieci przesyłowe, sieci dystrybucyj
ne, instalacje LNG lub instalacje magazynowe będące własno
ścią przedsiębiorstwa gazowego lub eksploatowane przez nie,
obejmujące pojemności magazynowe gazociągów i instalacje
dostarczające usługi pomocnicze oraz instalacje przedsię
biorstw powiązanych, niezbędne do zapewnienia dostępu do
sieci przesyłowych, dystrybucyjnych i instalacji LNG;
14) „usługi pomocnicze” oznaczają wszelkie usługi pomocnicze
niezbędne do zapewnienia dostępu i eksploatacji sieci przesy
łowych, sieci dystrybucyjnych, instalacji LNG lub instalacji
magazynowych, w tym również instalacje do bilansowania ob
ciążenia, instalacje mieszalnikowe i wtrysku gazów obojętnych,
ale z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie dla
operatorów systemów przesyłowych dla realizacji ich zadań;
15) „pojemności magazynowe gazociągów” oznaczają magazy
nowanie gazu pod ciśnieniem w gazowych systemach prze
syłowych i dystrybucyjnych, z wyłączeniem instalacji
przeznaczonych dla operatorów systemów przesyłowych dla
realizacji ich zadań;
16) „system wzajemnie połączony” oznacza kilka wzajemnie ze
sobą połączonych systemów;
17) „połączenie wzajemne” oznacza linię przesyłową przekracza
jącą granicę między państwami członkowskimi wyłącznie

24) „odbiorca” oznacza hurtowego lub końcowego odbiorcę
gazu ziemnego i przedsiębiorstwo gazowe, które dokonuje
zakupu gazu ziemnego;
25) „odbiorca będący gospodarstwem domowym” oznacza od
biorcę dokonującego zakupu gazu ziemnego na potrzeby
własnego zużycia w jego gospodarstwie domowym;
26) „odbiorca niebędący gospodarstwem domowym” oznacza
odbiorcę dokonującego zakupu gazu ziemnego, który nie jest
przeznaczony na użytek jego własnego gospodarstwa
domowego;
27) „odbiorca końcowy” oznacza odbiorcę dokonującego zaku
pu gazu ziemnego na własny użytek;
28) „uprawniony odbiorca” oznacza odbiorcę, który ma prawo
do zakupu gazu od wybranego przez niego dostawcy, w ro
zumieniu art. 37;
(*) Tytuł dyrektywy 83/349/EWG został skorygowany, aby uwzględnić
zmianę numeracji artykułów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Eu
ropejską zgodnie z art. 12 traktatu z Amsterdamu; pierwotne odnie
sienie prowadziło do art. 54 ust. 3 lit. g).
(1) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.
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29) „odbiorca hurtowy” oznacza osobę fizyczną lub prawną, inną
niż operator systemu przesyłowego i operator systemu
dystrybucyjnego, który dokonuje zakupu gazu ziemnego
w celu jego odsprzedaży wewnątrz systemu, w którym dzia
ła, lub poza nim;
30) „planowanie długoterminowe” oznacza planowanie zdolno
ści dostaw i zdolności transportowych w perspektywie
długoterminowej przez przedsiębiorstwa gazowe, w celu za
spokojenia zapotrzebowania systemu na gaz ziemny, dywer
syfikację źródeł i zabezpieczenia dostaw gazu dla odbiorców;
31) „rynek wschodzący” oznacza państwo członkowskie,
w którym pierwsza dostawa handlowa w ramach jego pierw
szej umowy długoterminowej na dostawy gazu ziemnego
miała miejsce nie wcześniej niż 10 lat temu;
32) „bezpieczeństwo” oznacza zarówno bezpieczeństwo dostaw
gazu ziemnego jak i bezpieczeństwo techniczne;
33) „nowa infrastruktura” oznacza infrastrukturę nieukończoną
do dnia 4 sierpnia 2003 r.;
34) „umowa na dostawy gazu” oznacza umowę dostawy gazu
ziemnego, ale nie obejmuje derywatu gazowego;
35) „derywat gazowy” oznacza instrument finansowy określony
w pkt 5, 6 lub 7 sekcji C załącznika I do dyrektywy
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finan
sowych (1), w przypadku gdy instrument ten odnosi się do
gazu ziemnego;
36) „kontrola” oznacza wszelkiego rodzaju prawa, umowy lub ja
kiekolwiek inne środki, które oddzielnie lub wspólnie i uwz
ględniając okoliczności faktyczne lub prawne dają możliwość
wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo,
w szczególności poprzez:
a)

własność lub prawo użytkowania całego lub części ak
tywów przedsiębiorstwa;

b)

prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ
na skład, głosowanie lub decyzje organów
przedsiębiorstwa.
ROZDZIAŁ II
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI SEKTORA

Artykuł 3
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2. W pełni uwzględniając odpowiednie postanowienia Trakta
tu, w szczególności jego art. 86, państwa członkowskie mogą
w ogólnym interesie gospodarczym nałożyć na przedsiębiorstwa
działające w sektorze gazu obowiązki użyteczności publicznej,
które mogą odnosić się do bezpieczeństwa, w tym również do
bezpieczeństwa dostaw, regularności, jakości i ceny dostaw, a tak
że ochrony środowiska, w tym również do wydajności energe
tycznej, energii ze źródeł odnawialnych i ochrony klimatu. Takie
obowiązki muszą być jasno określone, przejrzyste, niedyskrymi
nacyjne, weryfikowalne i gwarantować wspólnotowym przedsię
biorstwom gazowym równość dostępu do konsumentów
krajowych. W odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw, efektyw
ności energetycznej/zarządzania popytem i realizacji celów
ochrony środowiska oraz celów dotyczących energii ze źródeł od
nawialnych, o których mowa w niniejszym ustępie, państwa
członkowskie mogą wprowadzić konieczność realizacji planów
długoterminowych, uwzględniając przy tym fakt, że o dostęp do
systemu mogą się ubiegać strony trzecie.
3. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w ce
lu ochrony odbiorców końcowych, a w szczególności zapewnia
ją odpowiednie środki ochrony odbiorców wrażliwych. W tym
kontekście każde państwo członkowskie określa pojęcie odbior
ców wrażliwych, które może odnosić się do ubóstwa energetycz
nego oraz, między innymi, do zakazu odłączania takim
odbiorcom gazu w sytuacjach krytycznych. Państwa członkow
skie zapewniają stosowanie praw i obowiązków dotyczących od
biorców wrażliwych. W szczególności państwa członkowskie
podejmują odpowiednie środki w celu ochrony odbiorców koń
cowych na obszarach oddalonych, którzy są podłączeni do sys
temu gazowego. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć
dostawcę z urzędu dla odbiorców podłączonych do systemu ga
zowego. Państwa członkowskie zapewniają wysoki poziom
ochrony konsumentów, w szczególności w odniesieniu do przej
rzystości warunków umownych, informacji ogólnych i mechaniz
mów rozstrzygania sporów. Państwa członkowskie zapewniają
uprawnionym odbiorcom rzeczywistą możliwość łatwej zmiany
dostawcy. W odniesieniu do przynajmniej do odbiorców będą
cych gospodarstwami domowymi środki te obejmują środki okre
ślone w załączniku A.
4.
Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, ta
kie jak opracowanie krajowych planów działań w zakresie ener
gii przewidujących zasiłki z systemów zabezpieczeń społecznych
w celu zapewnienia niezbędnych dostaw gazu dla odbiorców
wrażliwych, lub przewidujących wsparcie dla poprawy efektyw
ności energetycznej, aby rozwiązywać stwierdzone przypadki
ubóstwa energetycznego, w tym również w szerszym kontekście
ubóstwa. Środki takie nie utrudniają skutecznego otwarcia rynku
określonego w art. 37, ani funkcjonowania rynku, a w stosow
nych przypadkach są zgłaszane Komisji zgodnie z przepisami
ust. 11 niniejszego artykułu. Powiadomienie to nie obejmuje
środków przyjętych w ramach ogólnego systemu zabezpieczeń
społecznych.

Obowiązki użyteczności publicznej i ochrona odbiorcy
1.
Państwa członkowskie, opierając się na swojej strukturze
organizacyjnej i z należytym uwzględnieniem zasady pomocni
czości, zapewniają, aby — bez uszczerbku dla ust. 2 — przedsię
biorstwa gazowe działały zgodnie z zasadami niniejszej
dyrektywy, mając na celu stworzenie konkurencyjnego, bezpiecz
nego i zrównoważonego pod względem środowiskowym rynku
gazu ziemnego, oraz nie dyskryminują tych przedsiębiorstw w od
niesieniu do ich praw lub obowiązków.
(1) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

5.
Państwa członkowskie zapewniają wszystkim odbiorcom
podłączonym do sieci prawo do zakupu gazu od dostawcy, z za
strzeżeniem jego zgody, niezależnie od tego, w jakim państwie
członkowskim dostawca jest zarejestrowany, tak długo, jak do
stawca ten stosuje się do mających zastosowanie zasad dotyczą
cych handlu i bilansowania oraz z zastrzeżeniem wymogów
związanych z bezpieczeństwem dostaw. W związku z tym pań
stwa członkowskie przyjmują wszystkie środki niezbędne do za
pewnienia, aby procedury administracyjne nie stanowiły bariery
dla przedsiębiorstw dostarczających gaz zarejestrowanych już
w innym państwie członkowskim.
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Państwa członkowskie zapewniają, aby

a)

w przypadku gdy odbiorca chce zmienić dostawcę, przestrze
gając przy tym warunków umowy, dany operator (dani ope
ratorzy) dokonywał (dokonywali) tej zmiany w terminie
trzech tygodni; oraz

b)

odbiorcy mieli prawo do otrzymywania wszystkich stosow
nych danych dotyczących zużycia.

Państwa członkowskie zapewniają przyznawanie odbiorcom
praw, o których mowa w lit. a) i b) akapitu pierwszego, w sposób
niedykryminacyjny w odniesieniu do kosztów, wysiłku lub czasu.
7. Państwa członkowskie wdrażają odpowiednie środki umoż
liwiające osiągnięcie celów spójności społecznej i gospodarczej
oraz ochrony środowiska — co może obejmować środki w za
kresie efektywności energetycznej/zarządzania popytem i środki
przeciwdziałające zmianom klimatu — oraz bezpieczeństwa do
staw. Środki te mogą obejmować w szczególności odpowiednie
zachęty ekonomiczne — w stosownych przypadkach z zastoso
waniem wszystkich istniejących narzędzi krajowych i wspólno
towych — w celu utrzymywania i budowy niezbędnej
infrastruktury sieciowej, w tym również do zdolności połączeń
wzajemnych.
8.
W celu promowania efektywności energetycznej, państwa
członkowskie, lub — w przypadku gdy państwo członkowskie
tak postanowiło — organ regulacyjny, zdecydowanie zalecają
przedsiębiorstwom gazowym optymalizację wykorzystania gazu,
na przykład poprzez dostarczanie usług w zakresie zarządzania
energią, rozwój innowacyjnych formuł cenowych lub poprzez
wprowadzanie, w stosownych przypadkach, inteligentnych sys
temów pomiarowych lub inteligentnych sieci.
9.
Państwa członkowskie zapewniają otwarcie komplekso
wych punktów kontaktowych udostępniających konsumentom
wszystkie niezbędne informacje na temat ich praw, obecnych
przepisów oraz dostępnych środków rozstrzygania sporów. Ta
kie punkty kontaktowe mogą być częścią ogólnych punktów
informacji dla konsumentów.
Państwa członkowskie zapewniają wdrożenie niezależnego me
chanizmu, takiego jak rzecznik praw odbiorców energii lub or
gan ochrony konsumentów, w celu zapewnienia skutecznego
rozstrzygania skarg i pozasądowego rozstrzygania sporów.
10. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowa
niu przepisów art. 4 w odniesieniu do dystrybucji w zakresie,
w jakim ich stosowanie stanowiłoby prawną lub faktyczną prze
szkodę w wykonywaniu obowiązków nałożonych na przedsię
biorstwa gazowe w ogólnym interesie gospodarczym,
i w zakresie, w jakim nie wpłynie to na rozwój handlu w stopniu
sprzecznym z interesami Wspólnoty. Interesy Wspólnoty obej
mują między innymi konkurencję w odniesieniu do uprawnio
nych odbiorców, zgodnie z niniejszą dyrektywą i z art. 86
Traktatu.
11. Wdrażając niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie in
formują Komisję o wszystkich środkach przyjętych w celu speł
nienia obowiązków użyteczności publicznej, w tym również
ochrony konsumentów i ochrony środowiska, a także o ich moż
liwym wpływie na konkurencję krajową i międzynarodową oraz
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o tym, czy takie środki wymagają odstępstwa od niniejszej dyrek
tywy. Państwa członkowskie powiadamiają następnie Komisję co
dwa lata o wszelkich zmianach takich środków niezależnie od te
go, czy wymagają one odstępstwa od niniejszej dyrektywy czy też
nie.
12.
W konsultacji z właściwymi zainteresowanymi stronami,
w tym z państwami członkowskimi, krajowymi organami regu
lacyjnymi, organizacjami konsumentów i przedsiębiorstwami ga
zowymi, Komisja sporządza jasną i zwięzłą listę kontrolną
konsumenta energii zawierającą praktyczne informacje na temat
praw konsumentów energii. Państwa członkowskie zapewniają,
aby dostawcy gazu lub operatorzy systemu dystrybucyjnego, we
współpracy z organem regulacyjnym, podejmowali działania ko
nieczne do dostarczenia wszystkim swoim konsumentom kopii
listy kontrolnej konsumenta energii oraz zapewniali jej publiczną
dostępność.

Artykuł 4
Procedura udzielania zezwoleń
1.
W przypadkach, gdy wymagane jest zezwolenie (na przy
kład: licencja, pozwolenie, koncesja, zgoda lub zatwierdzenie) na
budowę lub eksploatację instalacji gazu ziemnego, państwa człon
kowskie lub jakikolwiek wyznaczony przez nie właściwy organ
udzielają zezwoleń na budowę lub eksploatację na swoim teryto
rium takich instalacji, gazociągów i związanych z nimi urządzeń,
zgodnie z ust. 2–4. Państwa członkowskie lub jakikolwiek wła
ściwy organ przez nie wyznaczony mogą również na tej samej
podstawie udzielać zezwoleń na dostawę gazu ziemnego oraz ze
zwoleń dla odbiorców hurtowych.
2.
W przypadku gdy w państwach członkowskich istnieje sys
tem zezwoleń, określają one obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, które powinny być spełnione przez przedsiębiorstwo
występujące o zezwolenie na budowę lub eksploatację instalacji
gazu ziemnego lub ubiegające się o zezwolenie na dostawę gazu
ziemnego. Niedyskryminacyjne kryteria i procedury udzielania
zezwoleń podawane są do publicznej wiadomości. Państwa człon
kowskie zapewniają, aby procedury udzielania zezwoleń na in
stalacje, gazociągi i związanych z nimi urządzeń uwzględniały
w stosownych przypadkach znaczenie projektu dla rynku we
wnętrznego gazu ziemnego.
3.
Państwa członkowskie zapewniają, aby przyczyny każdej
odmowy udzielenia zezwolenia były obiektywne i niedyskrymi
nacyjne oraz, aby zostały one przedstawione wnioskodawcy.
Przyczyny takich odmów są zgłaszane Komisji. Państwa człon
kowskie ustanawiają procedurę umożliwiającą wnioskodawcy
odwoływanie się od takich odmów.
4.
Mając na uwadze rozwój nowych obszarów zaopatrywa
nych w gaz i ogólną skuteczność działań, oraz bez uszczerbku dla
art. 38, państwa członkowskie mogą odmówić udzielenia kolej
nego zezwolenia na budowę lub eksploatację systemu gazocią
gów dystrybucyjnych na określonym obszarze, jeżeli systemy
gazociągowe zostały już zbudowane lub gdy zaproponowana jest
ich budowa na tym obszarze oraz gdy istniejąca lub proponowa
na zdolność nie jest w pełni wykorzystana.
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Artykuł 5
Monitorowanie bezpieczeństwa dostaw
Państwa członkowskie zapewniają monitorowanie kwestii zwią
zanych z bezpieczeństwem dostaw. W przypadku gdy państwa
członkowskie uznają to za stosowne, mogą powierzyć to zadanie
organom regulacyjnym, o których mowa w art. 39 ust. 1. Moni
torowanie to obejmuje w szczególności równowagę podaży i po
pytu na rynku krajowym, poziom przewidywanego przyszłego
zapotrzebowania i dyspozycyjności dostaw, przewidywane do
datkowe zdolności znajdujące się w fazie planowania lub realiza
cji, a także jakość i poziom utrzymania sieci oraz środki mające
na celu pokrycie zapotrzebowania szczytowego oraz zaradzenie
przypadkom niedoboru dostaw ze strony jednego lub większej
liczby dostawców. Właściwe organy publikują, do dnia 31 lipca
każdego roku, sprawozdanie omawiające wnioski wynikające
z monitorowania tych kwestii oraz wszelkich środków przyjętych
lub przewidywanych i niezwłocznie przekazują to sprawozdanie
Komisji.
Artykuł 6
Solidarność regionalna
1. Aby zapewnić bezpieczne dostawy na rynku wewnętrznym
gazu ziemnego, państwa członkowskie współpracują na rzecz
promowania solidarności regionalnej i dwustronnej.
2. Współpraca ta obejmuje sytuacje, które prowadzą lub mogą
doprowadzić do poważnego zakłócenia dostaw do państwa
członkowskiego. Współpraca ta obejmuje:
a)

koordynację krajowych przepisów dotyczących postępowa
nia w wypadkach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 8
dyrektywy Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. do
tyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw
gazu ziemnego (1);

b)

identyfikację i, w razie konieczności, rozwój lub moderniza
cję wzajemnych połączeń elektroenergetycznych i gazowych;
oraz

c)

warunki oraz praktyczne sposoby pomocy wzajemnej.

L 211/105

członkowskie, promują i ułatwiają współpracę operatorów syste
mów przesyłowych na poziomie regionalnym, w tym w kwe
stiach transgranicznych, w celu utworzenia konkurencyjnego
rynku wewnętrznego gazu ziemnego, działają na rzecz spójności
swoich ram prawnych, regulacyjnych i technicznych, oraz uła
twiają integrację systemów odizolowanych tworzących wyspy ga
zowe, które nadal istnieją we Wspólnocie. Obszary geograficzne
objęte tą współpracą regionalną obejmują współpracę w obsza
rach geograficznych określonych zgodnie z art. 12 ust. 3 rozpo
rządzenia (WE) nr 715/2009. Współpraca ta może obejmować
inne obszary geograficzne.
2. Agencja współpracuje z krajowymi organami regulacyjny
mi i z operatorami systemów przesyłowych w celu zapewnienia
zgodności ram regulacyjnych między regionami z myślą o utwo
rzeniu konkurencyjnego rynku wewnętrznego gazu ziemnego.
W przypadku gdy Agencja uzna, że konieczne są wiążące zasady
dotyczące takiej współpracy, wydaje ona odpowiednie zalecenia.
3. Państwa członkowskie zapewniają, poprzez wdrożenie ni
niejszej dyrektywy, aby operatorzy systemów przesyłowych mie
li co najmniej jeden zintegrowany system na poziomie
regionalnym, obejmujący jedno lub większą liczbę państw człon
kowskich dla alokacji zdolności i kontrolowania bezpieczeństwa
sieci.
4.
W przypadku gdy operatorzy systemów przesyłowych
zintegrowani pionowo uczestniczą we wspólnym przedsiębior
stwie ustanowionym w celu wprowadzania w życie takiej współ
pracy, to wspólne przedsiębiorstwo ustanawia i wprowadza
w życie program zgodności określający środki, które mają zostać
podjęte w celu wykluczenia zachowań dyskryminacyj
nych i antykonkurencyjnych. W tym programie zgodności okreś
la się szczegółowe obowiązki pracowników związane
z osiągnięciem celu polegającego na wyeliminowaniu zachowań
dyskryminacyjnych i antykonkurencyjnych. Program podlega za
twierdzeniu przez Agencję. Zgodność z programem jest niezależ
nie monitorowana przez inspektorów do spraw zgodności
operatorów systemów przesyłowych zintegrowanych pionowo.

Artykuł 8

3.
Komisja i pozostałe państwa członkowskie są na bieżąco
informowane o tej współpracy.

Zasady techniczne

4. Komisja może przyjąć wytyczne dotyczące współpracy re
gionalnej w duchu solidarności. Środki te, mające na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną po
łączoną z kontrolą, o której mowa w art. 51 ust. 3.

1.
Państwa członkowskie, jak również organy regulacyjne,
współpracują ze sobą w celu integracji ich rynków krajowych na
jednym lub wielu poziomach regionalnych, co stanowi pierwszy
krok w kierunku stworzenia w pełni zliberalizowanego rynku we
wnętrznego. W szczególności, organy regulacyjne — w przypad
ku gdy państwa członkowskie tak postanowiły — lub państwa

Organy regulacyjne — w przypadku gdy państwa członkowskie
tak postanowiły — lub państwa członkowskie, zapewniają okreś
lenie kryteriów bezpieczeństwa technicznego, a także opracowa
nie i podanie do wiadomości publicznej zasad technicznych
ustalających minimalne wymogi techniczno-projektowe i eksplo
atacyjne przyłączania do systemu instalacji LNG, instalacji maga
zynowych, innych systemów przesyłowych lub dystrybucyjnych
oraz gazociągów bezpośrednich. Te zasady techniczne zapewnia
ją interoperacyjność systemów oraz są obiektywne i niedyskry
minacyjne. W stosownych przypadkach Agencja może wydać
odpowiednie zalecenia dotyczące osiągania zgodności tych zasad.
O zasadach tych powiadamia się Komisję zgodnie z art. 8
dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informa
cji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad doty
czących usług społeczeństwa informacyjnego (2).

(1) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 92.

(2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

Artykuł 7
Promowanie współpracy regionalnej
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3. Do celów ust. 1 lit. b), pojęcie „przedsiębiorstwo prowadzą
ce jakąkolwiek działalność w zakresie produkcji lub dostaw” obej
muje „przedsiębiorstwo prowadzące jakąkolwiek działalność
w zakresie wytwarzania lub dostaw” w rozumieniu dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lip
ca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (1),
a pojęcia „operator systemu przesyłowego” i „system przesyłowy”
obejmują „operatora systemu przesyłowego” i „system przesyło
wy” w rozumieniu tej dyrektywy.

ROZDZIAŁ III
PRZESYŁ, MAGAZYNOWANIE I LNG

Artykuł 9
Rozdział systemów przesyłowych i operatorów
systemów przesyłowych
1.
Państwa członkowskie
3 marca 2012 r.:

zapewniają,

aby

od

dnia

a)

każde przedsiębiorstwo będące właścicielem systemu przesy
łowego działało jako operator systemu przesyłowego;

b)

ta sama osoba lub te same osoby nie były uprawnione:
(i)

do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kon
troli nad przedsiębiorstwem prowadzącym jakąkolwiek
działalność w zakresie produkcji lub dostaw, ani do
bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli
lub wykonywania jakichkolwiek praw względem opera
tora systemu przesyłowego lub systemu przesyłowego;
ani

(ii) do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kon
troli nad operatorem systemu przesyłowego lub nad sys
temem przesyłowym, ani do bezpośredniego lub
pośredniego sprawowania kontroli lub wykonywania ja
kichkolwiek praw względem przedsiębiorstwa prowa
dzącego jakąkolwiek działalność w zakresie produkcji
lub dostaw;
c)

d)

14.8.2009

ta sama osoba lub te same osoby nie były uprawnione do
powoływania członków rady nadzorczej, zarządu ani orga
nów uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa, ope
ratora systemu przesyłowego lub systemu przesyłowego, ani
do bezpośredniego lub pośredniego sprawowania kontroli
lub wykonywania jakichkolwiek praw względem przedsię
biorstwa prowadzącego jakąkolwiek działalność w zakresie
produkcji lub dostaw; oraz
ta sama osoba nie była uprawniona do pełnienia funkcji
członka rady nadzorczej, zarządu lub organów uprawnio
nych do reprezentacji przedsiębiorstwa, zarówno przedsię
biorstwa prowadzącego jakąkolwiek działalność w zakresie
produkcji lub dostaw, jak i operatora systemu przesyłowego
lub systemu przesyłowego.

2. Prawa, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), obejmują
w szczególności:
a)

prawo do wykonywania prawa głosu;

b)

prawo do powoływania członków rady nadzorczej, zarządu
lub organów uprawnionych do reprezentacji prawnej przed
siębiorstwa; lub

c)

posiadanie pakietu większościowego.

4.
Państwa członkowskie mogą zezwolić na odstępstwa od
ust. 1 lit. b) i c) do dnia 3 marca 2013 r., pod warunkiem że ope
ratorzy systemów przesyłowych nie są częścią przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo.
5. Obowiązek określony w ust. 1 lit. a) uważa się za spełniony
w sytuacji, gdy dwa lub większa liczba przedsiębiorstw będących
właścicielami systemów przesyłowych utworzyło wspólne przed
sięwzięcie pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego
w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich dla danych
systemów przesyłowych. Żadne inne przedsiębiorstwo nie może
być częścią tego wspólnego przedsięwzięcia, o ile nie zostało ono
zatwierdzone zgodnie z art. 14 jako niezależny operator systemu
lub jako niezależny operator przesyłu do celów rozdziału IV.
6.
Do celów wdrożenia niniejszego artykułu, jeżeli osoba,
o której mowa w ust. 1 lit. b), c) i d) jest państwem członkow
skim lub innym podmiotem publicznym, nie uznaje się za tę samą
osobę lub te same osoby dwóch oddzielnych podmiotów publicz
nych sprawujących kontrolę nad operatorem systemu przesyło
wego lub nad systemem przesyłowym, z jednej strony, oraz nad
przedsiębiorstwem prowadzącym jakąkolwiek działalność w za
kresie produkcji lub dostaw, z drugiej strony.
7. Państwa członkowskie zapewniają, aby informacji handlo
wych podlegających szczególnej ochronie, o których mowa w ar
t. 16, będących w posiadaniu operatora systemu przesyłowego,
który był częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, ani
personelu takiego operatora systemu przesyłowego, nie przeka
zywano ani nie przenoszono do przedsiębiorstw prowadzących
jakąkolwiek działalność w zakresie produkcji lub dostaw.
8. W przypadku gdy w dniu 3 września 2009 r. system prze
syłowy należy do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo,
państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu
ust. 1.
W takim przypadku państwa członkowskie, których to dotyczy:
a)

wyznaczają niezależnego operatora systemu zgodnie
z art. 14; lub

b)

stosują się do przepisów rozdziału IV.

9. W przypadku gdy w dniu 3 września 2009 r. system prze
syłowy należy do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo
oraz istnieją rozwiązania gwarantujące bardziej skuteczną nieza
leżność operatora systemu przesyłowego niż przepisy rozdzia
łu IV, państwo członkowskie może podjąć decyzję
o niestosowaniu ust. 1.
(1) Zob. s. 55 niniejszego Dziennika Urzędowego.

14.8.2009
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10.
Przed zatwierdzeniem i wyznaczeniem przedsiębiorstwa
jako operatora systemu przesyłowego zgodnie z ust. 9 niniejsze
go artykułu, musi ono uzyskać certyfikację zgodnie z procedura
mi określonymi w art. 10 ust. 4, 5 i 6 niniejszej dyrektywy oraz
w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, zgodnie z którym
Komisja sprawdza, czy istniejące rozwiązania w sposób wyraźny
gwarantują bardziej skuteczną niezależność operatora systemu
przesyłowego niż przepisy rozdziału IV.

5. Organy regulacyjne przyjmują decyzję w sprawie certyfika
cji operatora systemu przesyłowego w terminie czterech miesię
cy od daty powiadomienia przez operatora systemu przesyłowego
lub od daty wniosku Komisji. Po upływie tego terminu certyfika
cję uznaje się za przyznaną. Wyraźna lub dorozumiana decyzja
organu regulacyjnego staje się skuteczna jedynie po zakończeniu
procedury określonej w ust. 6.

11.
W żadnym wypadku przedsiębiorstwu zintegrowanemu
pionowo będącemu właścicielem systemu przesyłowego nie unie
możliwia się podejmowania kroków zmierzających do zastoso
wania się do ust. 1.

6. Organ regulacyjny niezwłocznie powiadamia Komisję o wy
raźnej lub dorozumianej decyzji w sprawie certyfikacji operatora
systemu przesyłowego, przekazując jednocześnie wszystkie sto
sowne informacje dotyczące tej decyzji. Komisja stanowi zgodnie
z procedurą ustanowioną w art. 3 rozporządzenia (WE)
nr 715/2009.

12.
Przedsiębiorstwa prowadzące jakąkolwiek działalność
w zakresie produkcji lub dostaw nie mogą w żadnym wypadku
sprawować bezpośrednio ani pośrednio kontroli ani wykonywać
jakichkolwiek praw względem wydzielonych operatorów syste
mów przesyłowych w państwie członkowskim, które stosuje
przepisy ust. 1.

Artykuł 10
Wyznaczenie i certyfikacja operatorów systemów
przesyłowych

7. Organy regulacyjne oraz Komisja mogą zwrócić się do ope
ratorów systemów przesyłowych i do przedsiębiorstw prowadzą
cych jakąkolwiek działalność w zakresie produkcji lub dostaw
o dostarczenie wszelkich informacji istotnych z punktu widzenia
wypełniania ich zadań zgodnie z niniejszym artykułem.
8.
Organy regulacyjne oraz Komisja zachowują poufność
informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie.

Artykuł 11
1.
Przed zatwierdzeniem i wyznaczeniem przedsiębiorstwa
jako operatora systemu przesyłowego musi ono uzyskać certyfi
kację zgodnie z procedurami określonymi w ust. 4, 5 i 6 niniej
szego artykułu oraz w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.
2.
Przedsiębiorstwa będące właścicielami systemów przesyło
wych, które uzyskały certyfikację od krajowego organu regulacyj
nego jako spełniające wymogi art. 9, zgodnie z procedurą
certyfikacji, zostają zatwierdzane i wyznaczane przez państwa
członkowskie jako operatorzy systemów przesyłowych. Informa
cja o wyznaczeniu operatorów systemów przesyłowych zgłasza
na jest Komisji oraz publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
3.
Operatorzy systemów przesyłowych powiadamiają organ
regulacyjny o wszelkich planowanych transakcjach, które mogą
wymagać powtórnej oceny ich zgodności z wymogami art. 9.
4.
Organy regulacyjne monitorują stałe przestrzeganie przez
operatorów systemów przesyłowych wymogów art. 9. Wszczy
nają one procedurę certyfikacji w celu zapewnienia takiej
zgodności:
a)

po złożeniu przez operatora systemu przesyłowego powia
domienia zgodnie ust. 3;

b)

z własnej inicjatywy, jeżeli dowiedziały się, że planowana
zmiana w zakresie praw lub wpływu wobec właścicieli sys
temów przesyłowych lub operatorów systemów przesyło
wych może prowadzić do naruszenia art. 9, lub w przypadku
gdy mają powody, aby sądzić, że takie naruszenie mogło
mieć miejsce; lub

c)

na podstawie uzasadnionego wniosku Komisji.

Certyfikacja w odniesieniu do krajów trzecich
1. W przypadku gdy o certyfikację zwraca się właściciel syste
mu przesyłowego lub operator systemu przesyłowego, który jest
kontrolowany przez osobę lub osoby z kraju trzeciego lub z kra
jów trzecich, organ regulacyjny powiadamia o tym Komisję.
Organ regulacyjny powiadamia również niezwłocznie Komisję
o wszelkich okolicznościach, które mogłyby prowadzić do uzys
kania kontroli nad systemem przesyłowym lub nad operatorem
systemu przesyłowego przez osobę lub osoby z kraju trzeciego
lub z krajów trzecich.
2. Operator systemu przesyłowego powiadamia organ regula
cyjny o wszelkich okolicznościach, które mogłyby prowadzić do
uzyskania kontroli nad systemem przesyłowym lub nad operato
rem systemu przesyłowego przez osobę lub osoby z kraju trze
ciego lub z krajów trzecich.
3. Organ regulacyjny przyjmuje projekt decyzji w sprawie
certyfikacji operatora systemu przesyłowego w terminie czterech
miesięcy od daty powiadomienia przez operatora systemu prze
syłowego. Organ regulacyjny odmawia certyfikacji, jeżeli nie
wykazano:
a)

że dany podmiot spełnia wymogi art. 9; oraz

b)

organowi regulacyjnemu lub innemu właściwemu organowi
wyznaczonemu przez państwo członkowskie, że udzielenie
certyfikacji nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa do
staw energii w danym państwie członkowskim i we Wspól
nocie. Mając na uwadze tę kwestię, organ regulacyjny lub
inny właściwy organ wyznaczony w ten sposób uwzględnia:
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prawa i zobowiązania Wspólnoty względem tego kraju
trzeciego, wynikające z prawa międzynarodowego,
w tym również z jakiejkolwiek umowy zawartej z jed
nym lub większą liczbą krajów trzecich, której stroną
jest Wspólnota i która dotyczy kwestii bezpieczeństwa
dostaw energii;

(ii) prawa i zobowiązania danego państwa członkowskiego
względem tego kraju trzeciego, wynikające z umów za
wartych z tym krajem trzecim, w zakresie, w jakim są
one zgodne z prawem wspólnotowym, oraz
(iii) inne szczególne fakty i okoliczności dotyczące danego
przypadku i danego kraju trzeciego.
4.
Organ regulacyjny niezwłocznie powiadamia Komisję o de
cyzji, przekazując jednocześnie wszystkie stosowne informacje
dotyczące tej decyzji.
5.
Państwa członkowskie zapewniają, aby organ regulacyjny
lub wyznaczony właściwy organ, o którym mowa w ust. 3 lit. b)
— przed przyjęciem decyzji w sprawie certyfikacji przez organ
regulacyjny — wystąpił z wnioskiem do Komisji o opinię:
a)

czy dany podmiot spełnia wymogi art. 9; oraz

b)

czy przyznanie certyfikacji nie będzie stanowiło zagrożenia
dla bezpieczeństwa dostaw energii do Wspólnoty.

6. Komisja bada wniosek, o którym mowa w ust. 5, niezwłocz
nie po jego uzyskaniu. W terminie dwóch miesięcy od otrzyma
nia wniosku Komisja wydaje swoją opinię dla krajowego organu
regulacyjnego lub, jeżeli z wnioskiem wystąpił wyznaczony wła
ściwy organ, dla tego organu.
Przygotowując opinię, Komisja może zwrócić się do Agencji, da
nego państwa członkowskiego i zainteresowanych stron o przed
stawienie przez nie swoich uwag. W przypadku gdy Komisja
występuje z takim wnioskiem, okres dwumiesięczny ulega prze
dłużeniu o dwa miesiące.
W przypadku gdy Komisja nie wyda opinii w terminie, o którym
mowa w akapicie pierwszym i drugim, uznaje się, że Komisja nie
zgłasza żadnych zastrzeżeń wobec decyzji organu regulacyjnego.

8.
Krajowy organ regulacyjny przyjmuje ostateczną decyzję
w sprawie certyfikacji w terminie dwóch miesięcy po upływie ter
minu, o którym mowa w ust. 6. Przyjmując ostateczną decyzję,
krajowy organ regulacyjny w najwyższym stopniu uwzględnia
opinię Komisji. W każdym przypadku państwa członkowskie
mają prawo odmowy certyfikacji w przypadku gdy wydanie certy
fikacji stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii tego
państwa członkowskiego lub dla bezpieczeństwa dostaw energii
innego państwa członkowskiego. W przypadku gdy państwo
członkowskie wyznaczyło inny właściwy organ do oceny ust. 3
lit. b), może ono wymagać od krajowego organu regulacyjnego
przyjęcia ostatecznej decyzji zgodnie z oceną dokonaną przez ten
właściwy organ. Ostateczna decyzja organu regulacyjnego publi
kowana jest wraz z opinią Komisji. W przypadku gdy ostateczna
decyzja odbiega od opinii Komisji, dane państwo członkowskie
przedstawia i publikuje wraz z tą decyzją uzasadnienie takiej
decyzji.
9.
Niniejszy artykuł w żaden sposób nie narusza prawa pań
stw członkowskich do wykonywania, zgodnie z prawem wspól
notowym, krajowej kontroli sądowej w celu ochrony prawnie
uzasadnionych interesów bezpieczeństwa publicznego.
10. Komisja może przyjąć wytyczne określające szczegółowe
zasady procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów
stosowania niniejszego artykułu. Środki te, mające na celu zmia
nę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną po
łączoną z kontrolą, o której mowa w art. 51 ust. 3.
11. Niniejszy artykuł, z wyjątkiem ust. 3 lit. a), stosuje się rów
nież do państw członkowskich, które podlegają odstępstwu na
mocy art. 49.

Artykuł 12
Wyznaczenie operatorów systemów
magazynowania i systemów LNG
Państwa członkowskie wyznaczają jednego lub większą liczbę
operatorów systemów magazynowania i systemów LNG — lub
wymagają od przedsiębiorstw gazowych będących właścicielami
instalacji magazynowych lub instalacji LNG jego/ich wyznacze
nia — na okres czasu określony przez państwa członkowskie,
uwzględniając efektywność i rachunek ekonomiczny.

Artykuł 13

7.
Oceniając czy kontrola wykonywana przez osobę lub oso
by z kraju trzeciego lub z krajów trzecich będzie stanowiła zagro
żenie dla bezpieczeństwa dostaw energii do Wspólnoty, Komisja
uwzględnia:
a)

szczególne okoliczności danego przypadku i danego kraju
trzeciego lub krajów trzecich, oraz

b)

prawa i zobowiązania Wspólnoty wobec tego kraju trzecie
go lub krajów trzecich, wynikające z prawa międzynarodo
wego, w tym również z umowy zawartej z jednym lub
większą liczbą krajów trzecich, której stroną jest Wspólno
ta i która dotyczy kwestii bezpieczeństwa dostaw.

14.8.2009

Zadania operatorów systemów przesyłowego,
magazynowego lub LNG
1. Każdy operator systemu przesyłowego, magazynowego lub
LNG:
a)

eksploatuje, utrzymuje i rozbudowuje bezpieczne, niezawod
ne i wydajne instalacje przesyłowe, magazynowe lub instala
cje LNG, w warunkach opłacalności ekonomicznej, w celu
zagwarantowania otwartego rynku, z należytym uwzględnie
niem środowiska, oraz zapewnia odpowiednie środki w celu
spełniania obowiązków w zakresie świadczenia usług;
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b)

powstrzymuje się od stosowania dyskryminacji między użyt
kownikami systemu lub kategoriami użytkowników syste
mu, w szczególności na korzyść powiązanych z nim
przedsiębiorstw;

c)

dostarcza każdemu innemu operatorowi systemu przesyło
wego, każdemu innemu operatorowi systemu magazynowa
nia, każdemu innemu operatorowi systemu LNG lub
każdemu operatorowi systemu dystrybucyjnego wystarcza
jącą ilość informacji, aby zapewnić, że transport i magazy
nowanie gazu ziemnego odbywają się w sposób zgodny
z bezpieczną i skuteczną eksploatacją systemów wzajemnie
połączonych; oraz

d)

dostarcza użytkownikom systemu informacji niezbędnych
do skutecznego dostępu do systemu.

2.
Każdy operator systemu przesyłowego tworzy wystarczają
cą transgraniczną zdolność przesyłową w celu zintegrowania eu
ropejskiej infrastruktury przesyłowej zaspokajającej całe
ekonomicznie uzasadnione i technicznie wykonalne zapotrzebo
wanie na zdolność oraz uwzględniającej bezpieczeństwo dostaw
gazu.
3.
Zasady przyjęte przez operatorów systemów przesyłowych
dla bilansowania gazu w systemie przesyłu powinny być obiek
tywne, przejrzyste i niedyskryminacyjne, włączając w to zasady
dotyczące opłat od użytkowników ich sieci w przypadku spowo
dowanego przez nich niezbilansowania energetycznego. Warun
ki świadczenia takich usług przez operatorów systemów
przesyłowych, wraz z zasadami i taryfami, ustalane są według me
tody zgodnej z art. 41 ust. 6 w sposób niedyskryminacyj
ny i odzwierciedlający koszty oraz są publikowane.
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b)

kandydat na operatora wykazał, że dysponuje wymaganymi
zasobami finansowymi, technicznymi, fizycznymi i kadro
wymi, aby wykonywać swoje zadania zgodnie z art. 13;

c)

kandydat na operatora zobowiązał się do zastosowania się do
dziesięcioletniego planu rozwoju sieci monitorowanego
przez organ regulacyjny;

d)

właściciel systemu przesyłowego wykazał zdolność do wy
pełnienia swoich obowiązków zgodnie z ust. 5. W tym celu
przekazuje on wszelkie projekty umów z przedsiębiorstwem
kandydującym oraz z każdym innym właściwym podmio
tem; oraz

e)

kandydat na operatora wykazał zdolność do wypełnienia
swoich obowiązków zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 715/2009, w tym również obowiązku współpracy
operatorów systemu przesyłowego na poziomie europejskim
i regionalnym.

3.
Przedsiębiorstwa, które uzyskały certyfikację od organu
regulacyjnego jako spełniające wymogi art. 11 oraz ust. 2 niniej
szego artykułu, są zatwierdzane i wyznaczane przez państwa
członkowskie jako niezależni operatorzy systemów przesyło
wych. Zastosowanie ma procedura certyfikacji określona w art. 10
niniejszej dyrektywy oraz w art. 3 rozporządzenia (WE)
nr 715/2009 lub w art. 11 niniejszej dyrektywy.

5.
Operatorzy systemów przesyłowych zaopatrują się w ener
gię, którą wykorzystują do prowadzenia swej działalności zgod
nie z przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi procedurami
rynkowymi.

4. Każdy niezależny operator systemu jest odpowiedzialny za
przyznawanie dostępu stronom trzecim i zarządzanie takim do
stępem, w tym również za pobieranie opłat za dostęp i opłat
ograniczeniowych, za eksploatację, utrzymywanie oraz rozbudo
wę systemu przesyłowego oraz za zapewnienie długoterminowej
zdolności systemu do zaspokojenia uzasadnionego zapotrzebo
wania za pomocą planowania inwestycyjnego. Podczas rozbudo
wy systemu przesyłowego niezależny operator systemu
odpowiedzialny jest za planowanie (w tym również za procedurę
udzielania zezwoleń), budowę i oddawanie do eksploatacji nowej
infrastruktury. W tym celu niezależny operator systemu działa
jako operator systemu przesyłowego zgodnie z niniejszym roz
działem. Właściciel systemu przesyłowego nie jest odpowiedzial
ny za przyznawanie dostępu stronom trzecim ani za zarządzanie
takim dostępem, ani za planowanie inwestycyjne.

Artykuł 14

5. W przypadku gdy wyznaczony został niezależny operator
systemu, właściciel systemu przesyłowego:

4.
Organy regulacyjne — w przypadku gdy państwa człon
kowskie tak postanowiły — lub państwa członkowskie mogą wy
magać od operatorów systemów przesyłowych przestrzegania
minimalnych wymogów związanych z utrzymywaniem i rozbu
dową systemu przesyłowego, w tym również zdolności połączeń
wzajemnych.

Niezależni operatorzy systemów
1.
W przypadku gdy system przesyłowy należy do przedsię
biorstwa zintegrowanego pionowo w dniu 3 września 2009 r.,
państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu
art. 9 ust. 1 i wyznaczyć niezależnego operatora systemu na
wniosek właściciela systemu przesyłowego. Wyznaczenie takie
podlega zatwierdzeniu przez Komisję.
2.
Państwo członkowskie może zatwierdzić i wyznaczyć nie
zależnego operatora systemu jedynie w przypadku gdy:
a)

kandydat na operatora wykazał, że spełnia wymogi art. 9
ust. 1 lit. b), c) i d);

a)

zapewnia wszelką stosowną współpracę i wsparcie niezależ
nemu operatorowi systemu w celu wykonywania jego zadań,
w tym w szczególności wszelkie stosowne informacje;

b)

finansuje inwestycje przewidziane przez niezależnego opera
tora systemu i zatwierdzone przez organ regulacyjny lub
wyraża zgodę na ich finansowanie przez jakąkolwiek zainte
resowaną stronę, w tym również przez niezależnego opera
tora systemu. Stosowne uzgodnienia dotyczące finansowania
podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez organ regulacyj
ny. Przed takim zatwierdzeniem finansowania organ regula
cyjny konsultuje się z właścicielem systemu przesyłowego
oraz z innymi zainteresowanymi stronami;
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c)

zapewnia pokrycie odpowiedzialności związanej z aktywa
mi sieci, z wyłączeniem odpowiedzialności związanej z za
daniami niezależnego operatora systemu; oraz

d)

udziela gwarancji w celu ułatwienia finansowania wszelkiej
rozbudowy sieci z wyjątkiem tych inwestycji, w których
przypadku wydał zgodnie z lit. b) zgodę na finansowanie
przez jakąkolwiek zainteresowaną stronę, w tym również
przez niezależnego operatora systemu.

6.
W ścisłej współpracy z organem regulacyjnym, właściwe
mu krajowemu organowi ochrony konkurencji przyznaje się
wszelkie stosowne uprawnienia do skutecznego monitorowania
wypełniania przez właściciela systemu przesyłowego jego obo
wiązków zgodnie z ust. 5.
Artykuł 15
Rozdział właścicieli systemu przesyłowego i operatorów
systemu magazynowania
1.
Właściciel systemu przesyłowego — w przypadku gdy wy
znaczony został niezależny operator systemu — oraz operator
systemu magazynowania, którzy są częścią przedsiębiorstwa zin
tegrowanego pionowo, muszą być niezależni, przynajmniej w za
kresie swojej formy prawnej, organizacji i podejmowania decyzji,
od wszelkich innych rodzajów działalności niezwiązanych z prze
syłem, dystrybucją i magazynowaniem.
Niniejszy artykuł stosuje się jedynie do instalacji magazynowych,
które są niezbędne z technicznego lub ekonomicznego punktu
widzenia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu w ce
lu realizacji dostaw do odbiorców zgodnie z art. 33.
2. W celu zapewnienia niezależności właściciela systemu prze
syłowego i operatora systemu magazynowania, o której mowa
w ust. 1, stosuje się następujące kryteria minimalne:
a)

osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie właścicielem
systemu przesyłowego i operatorem systemu magazynowa
nia, nie uczestniczą w strukturach zintegrowanego przedsię
biorstwa gazowego odpowiedzialnego bezpośrednio lub
pośrednio za bieżącą działalność w zakresie produkcji i do
staw gazu ziemnego;

b)

podjęte zostają odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby
interesy zawodowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie
właścicielem systemu przesyłowego i operatorem systemu
magazynowania były uwzględniane w sposób pozwalający
tym osobom na niezależne działanie;

c)

operator systemu magazynowania posiada skuteczne upraw
nienia do podejmowania decyzji, niezależne od zintegrowa
nego przedsiębiorstwa gazowego, w odniesieniu do aktywów
niezbędnych do eksploatacji, utrzymywania lub rozbudowy
instalacji magazynowych. Nie stanowi to przeszkody dla
funkcjonowania odpowiednich mechanizmów koordynacyj
nych dla zapewnienia ochrony praw przedsiębiorstwa macie
rzystego do nadzoru gospodarczego i nad zarządzaniem
w odniesieniu do zysku z aktywów w przedsiębiorstwie za
leżnym, regulowanych pośrednio zgodnie z art. 41 ust. 6.
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W szczególności umożliwia to przedsiębiorstwu macierzy
stemu zatwierdzanie rocznego planu finansowego lub inne
go równoważnego instrumentu operatora systemu
magazynowania oraz ustalanie całkowitych ograniczeń do
tyczących poziomu zadłużania jego przedsiębiorstwa zależ
nego. Nie pozwala to natomiast przedsiębiorstwu
macierzystemu na wydawanie poleceń w odniesieniu do bie
żącej działalności ani w odniesieniu do indywidualnych de
cyzji dotyczących budowy lub modernizacji instalacji
magazynowych, które nie wykraczają poza założenia
zatwierdzonego planu finansowego lub jakiegokolwiek inne
go równoważnego instrumentu; oraz
d)

właściciel systemu przesyłowego i operator systemu maga
zynowania ustanawiają program zgodności, który określa
środki podejmowane w celu wyeliminowania praktyk
dyskryminacyjnych, a także zapewniają odpowiednie moni
torowanie jego przestrzegania. W programie zgodności
określa się szczegółowe obowiązki pracowników związane
z osiągnięciem tego celu. Osoba lub organ odpowiedzialny
za monitorowanie programu zgodności przedkłada organo
wi regulacyjnemu roczne sprawozdanie przedstawiające pod
jęte środki; sprawozdanie to jest publikowane.

3. Komisja może przyjąć wytyczne w celu zapewnienia pełne
go i rzeczywistego przestrzegania ust. 2 niniejszego artykułu
przez właściciela systemu przesyłowego i operatora systemu ma
gazynowania. Środki te, mające na celu zmianę elementów in
nych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kon
trolą, o której mowa w art. 51 ust. 3.

Artykuł 16
Zasady poufności obowiązujące operatorów systemów
przesyłowych i właścicieli systemów przesyłowych
1. Bez uszczerbku dla art. 30 lub jakiegokolwiek innego praw
nego obowiązku ujawnienia informacji, każdy operator systemu
przesyłowego, magazynowego lub systemu LNG, oraz każdy wła
ściciel systemu przesyłowego, zachowują poufność informacji
handlowych podlegających szczególnej ochronie, które uzyskali
w trakcie swojej działalności, oraz zapobiegają ujawnieniu w spo
sób dyskryminacyjny informacji o swojej własnej działalności,
które mogą być źródłem korzyści handlowych. W szczególności
nie ujawniają oni żadnych informacji handlowych podlegających
szczególnej ochronie pozostałym częściom przedsiębiorstwa,
o ile nie jest to niezbędne dla przeprowadzenia transakcji hand
lowej. W celu zapewnienia pełnego poszanowania zasad rozdzia
łu informacyjnego, państwa członkowskie zapewniają, aby
właściciel systemu przesyłowego, w tym również, w przypadku
operatora systemów połączonych, operator systemu dystrybucyj
nego, oraz pozostała część przedsiębiorstwa nie korzystały ze
wspólnych służb, takich jak wspólna obsługa prawna, z wyjąt
kiem funkcji czysto administracyjnych lub informatycznych.
2. W ramach sprzedaży lub zakupu gazu ziemnego przez
przedsiębiorstwa powiązane, operatorzy systemu przesyłowego,
magazynowania lub systemu LNG nie wykorzystują w niewłaści
wy sposób informacji handlowych podlegających szczególnej
ochronie, uzyskanych od stron trzecich w ramach udostępniania
lub negocjowania dostępu do systemu.
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3.
Informacje niezbędne dla skutecznej konkurencji i skutecz
nego funkcjonowania rynku są podawane do publicznej wiado
mości. Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku dla ochrony
informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie.

b)

reprezentowanie operatora systemu przesyłowego w ramach
europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych gazu
(„ENTSO gazu”);

c)

przyznawanie dostępu stronom trzecim bez dyskryminacji
poszczególnych użytkowników systemu lub kategorii użyt
kowników systemu oraz zarządzanie tym dostępem;

d)

pobieranie wszystkich opłat związanych z systemem przesy
łowym, w tym także opłat za dostęp, opłat bilansujących za
usługi pomocnicze, takie jak uzdatnianie gazu, zakup usług
(koszty bilansowania, straty energii);

e)

eksploatacja, utrzymywanie i rozbudowa bezpiecznego,
sprawnego i opłacalnego systemu przesyłowego;

f)

planowanie inwestycyjne zapewniające długoterminową
zdolność systemu do zaspokajania uzasadnionego zapotrze
bowania i gwarantujące bezpieczeństwo dostaw;

g)

tworzenie wspólnych przedsięwzięć, w tym również z jed
nym lub większą liczbą operatorów systemów przesyłowych,
giełdami gazu i innymi właściwymi podmiotami w celu two
rzenia rynków regionalnych lub ułatwiania procesu liberali
zacji; oraz

ROZDZIAŁ IV
NIEZALEŻNY OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

Artykuł 17
Aktywa, urządzenia, pracownicy i tożsamość
1.
Operatorzy systemów przesyłowych mają do dyspozycji
wszelkie zasoby ludzkie, techniczne, fizyczne i finansowe nie
zbędne do wypełniania ich obowiązków wynikających z niniej
szej dyrektywy i do prowadzenia działalności w zakresie
przesyłania gazu; w szczególności:
a)

aktywa, które są niezbędne do prowadzenia działalności
w zakresie przesyłania gazu, w tym również system przesy
łowy, są własnością operatora systemu przesyłowego;

b)

pracowników niezbędnych do prowadzenia działalności
w zakresie przesyłania gazu, w tym do wykonywania wszel
kich zadań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem,
zatrudnionych przez operatora systemu przesyłowego;

c)

wynajęcie pracowników od innych części przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo oraz wynajęcie pracowników na
rzecz tych części, a także świadczenie usług na rzecz tych
części i korzystanie z ich usług są zabronione. Operator sys
temu przesyłowego może jednak świadczyć usługi na rzecz
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, pod warunkiem
że:
(i)

świadczenie tych usług nie wprowadza dyskryminacji
między użytkownikami sytemu, jest dostępne dla
wszystkich użytkowników systemu na tych samych wa
runkach i nie ogranicza, nie zakłóca ani nie zapobiega
konkurencji w zakresie produkcji lub dostaw; oraz

(ii) warunki świadczenia tych usług zostały zatwierdzone
przez organ regulacyjny.
d)

bez uszczerbku dla decyzji organu nadzorującego na mocy
art. 20, odpowiednie zasoby finansowe na przyszłe inwesty
cje lub na zastąpienie istniejących aktywów udostępniane są
operatorowi systemu przesyłowego we właściwym czasie
przez przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, w następ
stwie stosownego wniosku operatora systemu przesyłowego.

2.
Oprócz zadań wymienionych w art. 13, działalność w za
kresie przesyłania gazu obejmuje przynajmniej następujące
zadania:
a)

reprezentowanie operatora systemu przesyłowego i utrzymy
wanie kontaktów ze stronami trzecimi i z organami
regulacyjnymi;
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h) wszelką obsługę administracyjno-zarządczą, w tym obsługę
prawną, rachunkowość i usługi informatyczne.
3.
Operatorzy systemów przesyłowych działają w formie
prawnej, o której mowa w art. 1 dyrektywy
Rady 68/151/EWG (1).
4. Operator systemu przesyłowego nie może powodować —
w zakresie tożsamości korporacyjnej, komunikacji, marki i obiek
tów — nieporozumień w odniesieniu do odrębnej tożsamości
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub jakiejkolwiek jego
części.
5. Operator systemu przesyłowego nie może dzielić systemów
ani urządzeń informatycznych, obiektów fizycznych i zabezpie
czonych systemów dostępu z żadną częścią przedsiębiorstwa zin
tegrowanego pionowo ani nie korzysta z usług tych samych
konsultantów ani wykonawców zewnętrznych w zakresie syste
mów i urządzeń informatycznych oraz systemów zabezpieczenia
dostępu.
6.
Rachunkowość operatorów systemów przesyłowych
kontrolowana jest przez biegłego rewidenta innego niż biegły re
wident kontrolujący rachunkowość przedsiębiorstwa zintegrowa
nego pionowo lub jakiejkolwiek jego części.
Artykuł 18
Niezależność operatora systemu przesyłowego
1. Bez uszczerbku dla decyzji organu nadzorującego na mocy
z art. 20, operator systemu przesyłowego posiada:
(1) Pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w spra
wie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach człon
kowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi traktatu, w celu
uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia
ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich
(Dz.U. L 65 z 14.3.1968, s. 8).
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skuteczne uprawnienia do podejmowania decyzji, niezależ
ne od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, w odnie
sieniu do aktywów niezbędnych do eksploatacji,
utrzymywania i rozbudowy systemu przesyłowego; oraz
uprawnienia do pozyskiwania środków pieniężnych na ryn
ku kapitałowym, w szczególności poprzez zaciąganie poży
czek i podwyższanie kapitału.

2.
Operator systemu przesyłowego w każdym przypadku dzia
ła tak, aby zapewnić sobie posiadanie zasobów niezbędnych do
właściwego i skutecznego prowadzenia działalności przesyłowej
oraz rozbudowy i utrzymywania sprawnego, bezpiecznego i opła
calnego systemu przesyłowego.
3.
Podmioty zależne przedsiębiorstwa zintegrowanego piono
wo prowadzące działalność w zakresie produkcji lub dostaw nie
mogą mieć bezpośrednio ani pośrednio jakichkolwiek udziałów
lub akcji operatora systemu przesyłowego. Operator systemu
przesyłowego nie może mieć bezpośrednio ani pośrednio jakich
kolwiek udziałów lub akcji jakiegokolwiek podmiotu zależnego
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo prowadzącego dzia
łalność w zakresie produkcji lub dostaw ani nie może otrzymy
wać dywidend lub innych korzyści finansowych od tego
podmiotu zależnego.
4. Ogólna struktura zarządcza i statut operatora systemu prze
syłowego muszą zapewniać skuteczną niezależność operatora
systemu przesyłowego zgodnie z niniejszym rozdziałem. Przed
siębiorstwo zintegrowane pionowo nie może określać, bezpo
średnio ani pośrednio, zachowań konkurencyjnych operatora
systemu przesyłowego w zakresie jego bieżącej działalności oraz
zarządzania siecią ani w zakresie działań niezbędnych do przygo
towania dziesięcioletniego planu rozwoju zgodnie z art. 22.
5. Wykonując swoje zadania zgodnie z art. 13 i z art. 17 ust. 2
niniejszej dyrektywy oraz spełniając wymogi art. 13 ust. 1, art. 14
ust. 1 lit. a), art. 16 ust. 2, 3 i 5, art. 18 ust. 6 oraz art. 21 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 715/2009, operatorzy systemów prze
syłowych nie dyskryminują poszczególnych osób lub podmio
tów, ani nie ograniczają, nie zakłócają ani nie zapobiegają
konkurencji w zakresie produkcji lub dostaw.
6.
Wszelkie powiązania handlowe i finansowe między przed
siębiorstwem zintegrowanym pionowo a operatorem systemu
przesyłowego, w tym również pożyczki udzielane przez operato
ra systemu przesyłowego przedsiębiorstwu zintegrowanemu pio
nowo, muszą być zgodne z warunkami rynkowymi. Operator
systemu przesyłowego prowadzi szczegółową dokumentację tych
powiązań handlowych i finansowych i udostępnia ją na wniosek
organowi regulacyjnemu.
7.
Operator systemu przesyłowego przedstawia do zatwier
dzenia organowi regulacyjnemu wszelkie umowy handlowe i fi
nansowe z przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo.
8. Operator systemu przesyłowego informuje organ regulacyj
ny o zasobach finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1
lit. d), dostępnych na cel przyszłych inwestycji lub odtworzenia
istniejących aktywów.
9.
Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo powstrzymuje się
od wszelkich działań utrudniających operatorowi systemu prze
syłowego przestrzeganie jego obowiązków przewidzianych w ni
niejszym rozdziale oraz nie wymaga od operatora systemu
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przesyłowego uzyskania zgody przedsiębiorstwa zintegrowane
go pionowo na wypełnianie tych obowiązków.
10.
Przedsiębiorstwo, które uzyskało od organu regulacyjne
go certyfikat zgodności z wymogami niniejszego rozdziału, jest
zatwierdzane i wyznaczane przez dane państwo członkowskie
jako operator systemu przesyłowego. Zastosowanie ma procedu
ra certyfikacji określona w art. 10 niniejszej dyrektywy oraz
w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 lub w art. 11 niniej
szej dyrektywy.
Artykuł 19
Niezależność pracowników i kierownictwa operatora
systemu przesyłowego
1.
Decyzje dotyczące powoływania i przedłużania okresu
urzędowania, warunków zatrudnienia — w tym również wyna
grodzenia i rozwiązania stosunku pracy — osób odpowiedzial
nych za zarządzanie lub członków organów administracyjnych
operatora systemu przesyłowego podejmowane są przez organ
nadzorujący operatora systemu przesyłowego powoływany zgod
nie z art. 20.
2.
Organowi regulacyjnemu zgłasza się dane osobowe oraz
warunki regulujące kadencję, czas trwania i zakończenie okresu
urzędowania osób wyznaczonych przez organ nadzorujący do
powoływania lub przedłużania okresu urzędowania jako osoby
odpowiedzialne za zarządzanie wykonawcze lub członkowie or
ganów administracyjnych operatora systemu przesyłowego oraz
uzasadnienie jakiejkolwiek proponowanej decyzji zakończenia
okresu urzędowania tych osób. Warunki te oraz decyzje, o któ
rych mowa w ust. 1, stają się wiążące jedynie w przypadku gdy
organ regulacyjny nie zgłosił żadnych zastrzeżeń w terminie
trzech tygodni od powiadomienia.
Organ regulacyjny może zgłosić sprzeciw wobec decyzji, o któ
rych mowa w ust. 1 w przypadku gdy:
a)

powstają wątpliwości co do niezależności zawodowej powo
łanej osoby odpowiedzialnej za zarządzanie lub członka or
ganów administracyjnych; lub

b)

w przypadku przedterminowego zakończenia okresu urzę
dowania — jeżeli istnieją wątpliwości co do uzasadnienia ta
kiego przedterminowego zakończenia.

3. Nie jest dozwolone zajmowanie jakiegokolwiek stanowiska
ani wykonywanie jakichkolwiek obowiązków zawodowych, po
siadanie jakichkolwiek interesów lub powiązań gospodarczych,
bezpośrednio lub pośrednio, w przedsiębiorstwie zintegrowanym
pionowo lub jakiejkolwiek jego części lub z kontrolującymi go
wspólnikami lub akcjonariuszami innymi niż operator systemu
przesyłowego przez okres trzech lat przed powołaniem osób od
powiedzialnych za zarządzanie lub członków organów admini
stracyjnych operatora systemu przesyłowego, podlegających
przepisom niniejszego ustępu.
4. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie lub członkowie or
ganów administracyjnych oraz pracownicy operatora systemu
przesyłowego nie mogą zajmować jakiegokolwiek innego stano
wiska ani wykonywać jakichkolwiek innych obowiązków zawo
dowych, posiadać jakichkolwiek innych interesów lub powiązań
gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, w jakiejkolwiek in
nej części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub z kon
trolującymi go wspólnikami lub akcjonariuszami.
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5.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie lub członkowie or
ganów administracyjnych oraz pracownicy operatora systemu
przesyłowego nie mogą, bezpośrednio ani pośrednio, posiadać
żadnych interesów w jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa zin
tegrowanego pionowo innej niż operator systemu przesyłowego
ani otrzymywać od niej żadnych korzyści finansowych. Ich wy
nagrodzenie nie zależy od działalności ani wyników przedsiębior
stwa zintegrowanego pionowo innych niż działalność lub wyniki
operatora systemu przesyłowego.
6. Gwarantuje się skuteczne prawo odwołania do organu regu
lacyjnego w przypadku jakichkolwiek skarg wnoszonych przez
osoby odpowiedzialne za zarządzanie lub członków organów ad
ministracyjnych operatora systemu przesyłowego w związku
z przedterminowym zakończeniem okresu urzędowania.
7.
Po zakończeniu okresu urzędowania w strukturach opera
tora systemu przesyłowego, osoby odpowiedzialne za zarządza
nie nim lub członkowie jego organów administracyjnych nie
mogą zajmować żadnego stanowiska ani wykonywać jakichkol
wiek obowiązków zawodowych, mieć interesów lub powiązań
gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, w przedsiębiorstwie
zintegrowanym pionowo lub w jakiejkolwiek jego części lub
z kontrolującymi go wspólnikami lub akcjonariuszami przez
okres nie mniej niż czterech lat.
8.
Ustęp 3 ma zastosowanie do większości osób odpowie
dzialnych za zarządzanie lub członków organów administracyj
nych operatora systemu przesyłowego.
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2. Organ nadzorujący składa się z członków reprezentujących
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo, członków reprezentu
jących wspólników lub akcjonariuszy będących stronami trzeci
mi oraz, w przypadku gdy jest to przewidziane w odpowiednich
przepisach państw członkowskich — członków reprezentujących
inne zainteresowane strony, takich jak pracowników operatora
systemu przesyłowego.
3. Artykuł 19 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 19 ust. 3–7 mają
zastosowanie do co najmniej połowy członków organu nadzoru
jącego minus jedna osoba.
Artykuł 19 ust. 2 akapit drugi lit. b) ma zastosowanie do wszyst
kich członków organu nadzorującego.

Artykuł 21
Program zgodności i inspektor do spraw zgodności
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby operatorzy syste
mów przesyłowych ustanowili i wdrażali program zgodności,
który określa środki podejmowane w celu zapewnienia wyelimi
nowania działań dyskryminacyjnych oraz zapewnienia odpo
wiedniego monitorowania zgodności z tym programem.
W programie zgodności określa się szczegółowe obowiązki pra
cowników związane z osiągnięciem tego celu. Program podlega
zatwierdzeniu przez organ regulacyjny. Bez uszczerbku dla
uprawnień krajowego organu regulacji energetyki, zgodność
z programem jest niezależnie monitorowana przez inspektora do
spraw zgodności.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie lub członkowie organów
administracyjnych operatora systemu przesyłowego, którzy nie
podlegają przepisom ust. 3, nie mogą wykonywać jakiejkolwiek
działalności zarządczej ani innej odnośnej działalności w przed
siębiorstwie zintegrowanym pionowo przez okres co najmniej
sześciu miesięcy przed ich powołaniem.

2.
Inspektor do spraw zgodności powoływany jest przez or
gan nadzorujący, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez organ
regulacyjny. Organ regulacyjny może odmówić zatwierdzenia in
spektora do spraw zgodności jedynie z przyczyn braku niezależ
ności lub kompetencji zawodowych. Inspektorem do spraw
zgodności może być osoba fizyczna lub prawna. Artykuł 19
ust. 2–8 ma zastosowanie do inspektora do spraw zgodności.

Pierwszy akapit niniejszego ustępu oraz ust. 4–7 mają zastoso
wanie do osób należących do kierownictwa wykonawczego i do
osób bezpośrednio im podległych w sprawach związanych z eks
ploatacją, utrzymywaniem lub rozbudową sieci.

3.

Inspektor do spraw zgodności odpowiada za:

a)

monitorowanie wdrażania programu zgodności;

b)

opracowywanie sprawozdania rocznego określającego środ
ki podjęte w celu wdrożenia programu zgodności i za przed
łożenie go organowi regulacyjnemu;

c)

składanie sprawozdań organowi nadzorującemu i wydawa
nie zaleceń dotyczących programu zgodności i jego
wdrażania;

d)

powiadamianie organu regulacyjnego o wszelkich istotnych
naruszeniach w zakresie wdrażania programu zgodności;
oraz

e)

składanie organowi regulacyjnemu sprawozdań dotyczących
wszelkich powiązań handlowych i finansowych między
przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo a operatorem
systemu przesyłowego.

Artykuł 20
Organ nadzorujący
1.
Operator systemu przesyłowego posiada organ nadzorują
cy, odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, które mogą mieć
znaczący wpływ na wartość aktywów wspólników lub akcjona
riuszy operatora systemu przesyłowego, w szczególności za de
cyzje dotyczące zatwierdzenia rocznych i długoterminowych
planów finansowych, poziomu zadłużenia operatora systemu
przesyłowego i wielkości dywidendy wypłacanej wspólnikom lub
akcjonariuszom. Decyzje należące do kompetencji organu nadzo
rującego nie obejmują decyzji związanych z bieżącą działalnością
operatora systemu przesyłowego i zarządzaniem siecią oraz dzia
łań związanych z przygotowaniem dziesięcioletniego planu roz
woju sieci opracowywanego zgodnie z art. 22.
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4.
Inspektor do spraw zgodności przedkłada organowi regu
lacyjnemu propozycje decyzji w sprawie planu inwestycyjnego
lub w sprawie poszczególnych inwestycji w sieć. Ma to miejsce
najpóźniej w chwili przedstawienia tych propozycji organowi
nadzorującemu przez kierownictwo lub właściwy organ admini
stracyjny operatora systemu przesyłowego.
5. W przypadku gdy przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo,
podczas walnego zgromadzenia lub w drodze głosowania człon
ków powołanego przez siebie organu nadzorującego, sprzeciwi
się przyjęciu decyzji, czego skutkiem będzie niemożność doko
nania lub opóźnienie inwestycji, które zgodnie z dziesięcioletnim
planem rozwoju miały być zrealizowane w ciągu trzech kolejnych
lat, inspektor do spraw zgodności powiadamia o tym organ regu
lacyjny, który działa w takim przypadku zgodnie z art. 22.
6.
Warunki regulujące mandat lub warunki zatrudnienia in
spektora do spraw zgodności, w tym czas trwania jego mandatu,
podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny. Warunki te za
pewniają niezależność inspektora do spraw zgodności, w tym po
przez zapewnienie mu wszystkich zasobów niezbędnych do
wykonywania jego zadań. Przez czas trwania swojego mandatu
inspektor do spraw zgodności nie może zajmować, pośrednio ani
bezpośrednio, żadnego innego stanowiska, pełnić jakichkolwiek
innych zadań ani mieć jakichkolwiek innych interesów w jakiej
kolwiek części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub
z taką jego częścią lub z jej wspólnikami lub akcjonariuszami
posiadającymi pakiet kontrolny.
7.
Inspektor do spraw zgodności składa organowi regulacyj
nemu regularne sprawozdania, ustne lub pisemne i jest uprawnio
ny do składania regularnego sprawozdani, ustnego lub pisemnego
organowi nadzorującemu operatora systemu przesyłowego.
8.
Inspektor do spraw zgodności może brać udział we wszel
kich posiedzeniach kierownictwa lub organów administracyjnych
operatora systemu przesyłowego oraz w posiedzeniach organu
nadzorującego i w walnych zgromadzeniach. Inspektor do spraw
zgodności bierze udział we wszystkich posiedzeniach, na których
omawiane są następujące kwestie:
a)

warunki dostępu do sieci określone w rozporządzeniu (WE)
nr 715/2009, w szczególności dotyczące taryf, usług związa
nych z dostępem stron trzecich, alokacji zdolności i zarządza
nia ograniczeniami, przejrzystości, bilansowania i rynków
wtórnych;

b)

przedsięwzięcia podjęte w celu eksploatacji, utrzymywa
nia i rozbudowy systemu przesyłowego, w tym również in
westycje w nowe połączenia transportowe, w zwiększanie
zdolności i w optymalizację istniejącej zdolności;

c)

zakup lub sprzedaż energii niezbędnej do eksploatacji syste
mu przesyłowego.

9.
Inspektor do spraw zgodności monitoruje przestrzeganie
art. 16 przez operatora systemu przesyłowego.
10.
Inspektor do spraw zgodności ma dostęp do wszystkich
stosownych danych i do biur operatora systemu przesyłowego,
a także do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania
swojego zadania.
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11.
Po uprzednim zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, or
gan nadzorujący może odwołać inspektora do spraw zgodności.
Odwołuje on inspektora do spraw zgodności z przyczyn braku
niezależności lub kompetencji zawodowych na wniosek organu
regulacyjnego.
12.
Inspektor do spraw zgodności ma dostęp do biur opera
tora systemu przesyłowego bez uprzedniego zawiadomienia.

Artykuł 22
Rozbudowa sieci i uprawnienia do podejmowania decyzji
inwestycyjnych
1.
Każdego roku operatorzy systemów przesyłowych przed
stawiają organowi regulacyjnemu dziesięcioletni plan rozwoju
sieci oparty na istniejącej i prognozowanej podaży i popytu, po
konsultacji ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi strona
mi. Ten plan rozwoju sieci zawiera skuteczne środki w celu
zagwarantowania wystarczalności systemu i bezpieczeństwa
dostaw.
2.

W szczególności dziesięcioletni plan rozwoju sieci:

a)

wskazuje uczestnikom rynku najważniejszą infrastrukturę
przesyłową, którą należy zbudować lub zmodernizować
w ciągu następnych dziesięciu lat;

b)

zawiera wszelkie inwestycje, o których już zadecydowa
no i określa nowe inwestycje, które muszą być zrealizowane
w ciągu najbliższych trzech lat; oraz

c)

określa ramy czasowe dla wszystkich projektów inwestycji.

3. Przy opracowywaniu dziesięcioletniego planu rozwoju sie
ci operator systemu przesyłowego przyjmuje rozsądne założenia
dotyczące rozwoju produkcji, dostaw, zużycia i wymiany z inny
mi krajami, z uwzględnieniem planów inwestycyjnych dotyczą
cych sieci regionalnych i o zasięgu wspólnotowym, a także
planów inwestycyjnych dotyczących instalacji do magazynowa
nia i regazyfikacji LNG.
4. Organ regulacyjny konsultuje się w sprawie dziesięcioletnie
go planu rozwoju sieci ze wszystkimi obecnymi lub potencjalny
mi użytkownikami systemu w sposób otwarty i przejrzysty. Od
osób lub przedsiębiorstw, które twierdzą, że są potencjalnymi
użytkownikami systemu, można wymagać uzasadnienia tych
twierdzeń. Organ regulacyjny podaje do publicznej wiadomości
wyniki procesu konsultacji, w szczególności możliwe potrzeby
inwestycyjne.
5.
Organ regulacyjny bada, czy dziesięcioletni plan rozwoju
sieci obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne określone w pro
cesie konsultacji i czy jest spójny z niewiążącym dziesięcioletnim
planem rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym („plan rozwoju
sieci o zasięgu wspólnotowym”), o którym mowa w art. 8 ust. 3

14.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 715/2009. Jeżeli pojawią się jakie
kolwiek wątpliwości co do spójności z planem rozwoju sieci o za
sięgu wspólnotowym, organ regulacyjny konsultuje się z Agencją.
Organ regulacyjny może zwrócić się do operatora systemu prze
syłowego, aby zmienił swój dziesięcioletni plan rozwoju sieci.
6.
Organ regulacyjny monitoruje i ocenia wdrażanie dziesię
cioletniego planu rozwoju sieci.
7.
W przypadku gdy operator systemu przesyłowego —
z przyczyn innych niż nadrzędne przyczyny niezależne od niego
— nie zrealizuje inwestycji, która, zgodnie z dziesięcioletnim pla
nem rozwoju sieci, miała być zrealizowana w ciągu najbliższych
trzech lat, państwa członkowskie zapewniają, aby organ regula
cyjny został zobowiązany do podjęcia co najmniej jednego z na
stępujących środków w celu zapewnienia realizacji danej
inwestycji, jeżeli inwestycja ta jest w dalszym ciągu istotna w opar
ciu o najnowszy dziesięcioletni plan rozwoju sieci:
a)

zobowiązanie operatora systemu przesyłowego do zrealizo
wania danej inwestycji;
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Artykuł 23
Uprawnienia do podejmowania decyzji w odniesieniu
do przyłączania instalacji magazynowych, instalacji
regazyfikacji LNG oraz odbiorców przemysłowych
do systemu przesyłowego
1.
Operator systemu przesyłowego ustanawia i publikuje
przejrzyste i skuteczne procedury i taryfy dotyczące niedyskrymi
nacyjnego przyłączania instalacji magazynowych, instalacji rega
zyfikacji LNG oraz odbiorców przemysłowych do systemu
przesyłowego. Procedury te podlegają zatwierdzeniu przez organ
regulacyjny.
2. Operator systemu przesyłowego nie jest uprawniony do od
mowy przyłączenia nowej instalacji magazynowej, instalacji re
gazyfikacji LNG lub odbiorcy przemysłowego ze względu na
możliwe przyszłe ograniczenia dostępnych zdolności sieci lub ze
względu na dodatkowe koszty związane z niezbędnym zwiększe
niem zdolności. Operator systemu przesyłowego zapewnia nowe
mu przyłączeniu wystarczającą zdolność na punktach
wejścia i wyjścia.
ROZDZIAŁ V

b)

zorganizowanie otwartej dla wszystkich inwestorów proce
dury przetargowej na daną inwestycję; lub

c)

zobowiązanie operatora systemu przesyłowego do zaakce
ptowania podwyższenia kapitału, aby sfinansować niezbęd
ne inwestycje i umożliwić niezależnym inwestorom udział
w kapitale.

W przypadku gdy organ regulacyjny wykonuje swoje uprawnie
nia zgodnie z lit. b) pierwszego akapitu, może on zobowiązać
operatora systemu przesyłowego do zaakceptowania jednego lub
większej liczby poniższych warunków:
a)

DYSTRYBUCJA I DOSTAWY

Artykuł 24
Wyznaczanie operatorów systemów dystrybucyjnych
Państwa członkowskie wyznaczają jednego lub większą liczbę
operatorów systemów dystrybucyjnych — lub zobowiązują
przedsiębiorstwa posiadające systemy dystrybucyjne lub które są
odpowiedzialne za systemy dystrybucyjne do ich wyznaczenia —
na okres czasu, który ma być określony przez państwa członkow
skie, uwzględniając efektywność i rachunek ekonomiczny, oraz
zapewniają, aby operatorzy systemów dystrybucyjnych działali
zgodnie z art. 25, 26 i 27.

finansowania przez jakąkolwiek stronę trzecią;
Artykuł 25

b)

budowy przez jakąkolwiek stronę trzecią;

c)

samodzielnej budowy odpowiedniego aktywu;

d)

samodzielnej eksploatacji odpowiedniego aktywu.

Operator systemu przesyłowego udziela inwestorom wszystkich
informacji niezbędnych do realizacji inwestycji, przyłącza nowe
aktywa do sieci przesyłowej oraz dokłada wszelkich starań, aby
ułatwić realizację projektu tej inwestycji.
Stosowne uzgodnienia dotyczące finansowania podlegają za
twierdzeniu przez organ regulacyjny.
8.
W przypadku gdy organ regulacyjny wykonywał swoje
uprawnienia zgodnie z ust. 7 akapit pierwszy, odpowiednie ure
gulowania taryfowe uwzględniają koszty danych inwestycji.

Zadania operatorów systemów dystrybucyjnych
1. Każdy operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzial
ny za zapewnianie długoterminowej zdolności systemu do zaspo
kojenia uzasadnionego zapotrzebowania w zakresie dystrybucji
gazu, eksploatację, utrzymanie i rozbudowę w warunkach opła
calności ekonomicznej bezpiecznego, niezawodnego i wydajne
go systemu na swoim obszarze, z należytym poszanowaniem
środowiska i efektywności energetycznej.
2.
W żadnym przypadku operator systemu dystrybucyjnego
nie stosuje dyskryminacji między użytkownikami systemu lub ka
tegoriami użytkowników systemu, w szczególności na korzyść
powiązanych z nim przedsiębiorstw.
3. Każdy operator systemu dystrybucyjnego dostarcza każde
mu innemu operatorowi systemu dystrybucyjnego, przesyłowe
go, LNG, lub magazynowego wystarczającą ilość informacji
w celu zapewnienia, aby transport i magazynowanie gazu ziem
nego odbywał się w sposób zgodny z bezpieczną i skuteczną eks
ploatacją systemów wzajemnie połączonych.
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poleceń w odniesieniu do bieżącej działalności ani w odnie
sieniu do indywidualnych decyzji dotyczących budowy lub
modernizacji linii dystrybucyjnych, które nie wykraczają
poza założenia zatwierdzonego planu finansowego lub inne
go równoważnego instrumentu; oraz

4.
Każdy operator systemu dystrybucyjnego dostarcza użyt
kownikom systemu informacje niezbędne im do skutecznego do
stępu do systemu, w tym również korzystania z niego.
5.
W przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego jest
odpowiedzialny za bilansowanie systemu dystrybucyjnego, zasa
dy przyjęte przez niego w tym celu są obiektywne, przejrzy
ste i niedyskryminacyjne oraz obejmują zasady dotyczące opłat od
użytkowników systemu za niezbilansowanie energii. Warun
ki świadczenia takich usług przez operatorów systemu dys
trybucyjnego, w tym również zasady i taryfy, ustanawiane są
z zastosowaniem metody zgodnej z art. 41 ust. 6 w sposób
niedyskryminacyjny i odzwierciedlający koszty oraz są
publikowane.
Artykuł 26
Rozdział operatorów systemu dystrybucyjnego
1.
W przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego jest
częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, musi on być
niezależny — przynajmniej w zakresie formy prawnej, organiza
cji i podejmowania decyzji — od innych działalności niezwiąza
nych z dystrybucją. Zasady te nie tworzą obowiązku wydzielenia
własności aktywów systemu dystrybucyjnego z przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo.
2.
Oprócz wymogów zawartych w ust. 1, w przypadku gdy
operator systemu dystrybucyjnego jest częścią przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo, musi on być niezależny w zakresie
swojej organizacji i uprawnień do podejmowania decyzji od in
nych działalności niezwiązanych z dystrybucją. Aby to osiągnąć,
stosuje się następujące kryteria minimalne:
a)

b)

c)

osoby odpowiedzialne za zarządzanie operatorem systemu
dystrybucyjnego nie uczestniczą w strukturach zintegrowa
nego przedsiębiorstwa gazowego odpowiedzialnego, bezpo
średnio lub pośrednio, za bieżącą działalność w zakresie
produkcji, przesyłu i dostaw gazu ziemnego;
podjęte zostać muszą odpowiednie środki w celu zapewnie
nia, aby interesy zawodowe osób odpowiedzialnych za za
rządzanie operatorem systemu dystrybucyjnego były
uwzględniane w sposób pozwalający tym osobom na nieza
leżne działanie;
operator systemu dystrybucyjnego musi posiadać skuteczne
uprawnienia do podejmowania decyzji, niezależne od zinte
growanego przedsiębiorstwa gazowego, w odniesieniu do
aktywów niezbędnych do eksploatacji, utrzymywania lub
rozbudowy sieci. Aby móc wykonywać te zadania, operator
systemu dystrybucyjnego dysponuje niezbędnymi zasobami,
w tym zasobami kadrowymi, technicznymi, finansowymi i fi
zycznymi. Nie stanowi to przeszkody dla funkcjonowania
odpowiednich mechanizmów koordynacyjnych dla zapew
nienia ochrony praw przedsiębiorstwa macierzystego do
nadzoru gospodarczego i nad zarządzaniem w odniesieniu
do zysku z aktywów w przedsiębiorstwie zależnym, regulo
wanych pośrednio zgodnie z art. 41 ust. 6. W szczególności
umożliwia to przedsiębiorstwu macierzystemu zatwierdza
nie rocznego planu finansowego lub innego równoważnego
instrumentu operatora systemu dystrybucyjnego oraz ustala
nie całkowitych ograniczeń dotyczących poziomu zadłuże
nia jego przedsiębiorstwa zależnego. Nie pozwala to
natomiast przedsiębiorstwu macierzystemu na wydawanie
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d)

operator systemu dystrybucyjnego musi ustanowić program
zgodności określający środki podejmowane w celu wyelimi
nowania praktyk dyskryminacyjnych, a także zapewnia od
powiednie monitorowanie jego przestrzegania. W programie
zgodności określa się szczegółowe obowiązki pracowników
związane z osiągnięciem tego celu. Osoba lub organ odpo
wiedzialny za monitorowanie programu zgodności, inspek
tor do spraw zgodności operatora systemu dystrybucyjnego,
przedkłada organowi regulacyjnemu, o którym mowa
w art. 39 ust. 1, roczne sprawozdanie przedstawiające zasto
sowane środki; sprawozdanie to jest publikowane. Inspektor
do spraw zgodności operatora systemu dystrybucyjnego
musi być w pełni niezależny oraz mieć dostęp do wszystkich
niezbędnych informacji operatora systemu dystrybucyjne
go i wszelkich powiązanych przedsiębiorstw, w celu wypeł
niania swojego zadania.

3.
W przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego jest
częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, państwa
członkowskie zapewniają monitorowanie działalności operatora
systemu dystrybucyjnego przez organy regulacyjne lub inne wła
ściwe podmioty, tak, aby nie mógł on wykorzystywać swojego
zintegrowania pionowego w celu zakłócania konkurencji.
W szczególności operatorzy systemu dystrybucyjnego nie mogą
powodować — w zakresie komunikacji i marki — nieporozu
mień w odniesieniu do odrębnej tożsamości części przedsiębior
stwa zintegrowanego pionowo zajmującej się dostawami.

4. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowa
niu ust. 1, 2 i 3 wobec zintegrowanych przedsiębiorstw gazowych
obsługujących mniej niż 100 000 przyłączonych odbiorców.

Artykuł 27
Zasady poufności obowiązujące operatorów systemów
dystrybucyjnych

1. Bez uszczerbku dla art. 30 lub jakiegokolwiek innego praw
nego obowiązku ujawnienia informacji, każdy operator systemu
dystrybucyjnego zachowuje poufność informacji handlowych
podlegających szczególnej ochronie, które uzyskał w trakcie swo
jej działalności, oraz zapobiega ujawnieniu w sposób dyskrymi
nacyjny informacji o swojej własnej działalności, które mogą być
źródłem korzyści handlowych.

2. Operatorzy systemów dystrybucyjnych, w ramach sprzeda
ży lub zakupu gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa powiąza
ne, nie nadużywają informacji handlowych podlegających
szczególnej ochronie, uzyskanych od stron trzecich w ramach
udostępniania lub negocjowania dostępu do systemu.
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Artykuł 28
Zamknięte systemy dystrybucyjne
1.
Państwa członkowskie mogą postanowić, że krajowe orga
ny regulacyjne lub inne właściwe organy klasyfikują system
dystrybuujący gaz na ograniczonym geograficznie obszarze za
kładu przemysłowego, obiektu handlowego lub miejsca świadcze
nia usług wspólnych i niezaopatrujący odbiorców będących
gospodarstwami domowymi, bez uszczerbku dla ust. 4, jako za
mknięty system dystrybucyjny, jeżeli:
a)

ze szczególnych względów technicznych lub bezpieczeństwa
procesy eksploatacji lub produkcji użytkowników tego sys
temu są zintegrowane; lub

b)

system ten dystrybuuje gaz głównie do właściciela lub ope
ratora systemu lub do powiązanych z nim przedsiębiorstw.

2.
Państwa członkowskie mogą postanowić, że krajowe orga
ny regulacyjne zwolnią operatora zamkniętego systemu dystry
bucji z wymogu przewidzianego art. 32 ust. 1, zgodnie z którym
taryfy lub metody stosowane do ich kalkulacji są zatwierdzane
przed ich wejściem w życie zgodnie z przepisami art. 41.
3.
W przypadku gdy przyznano zwolnienie zgodnie z ust. 2,
mające zastosowanie taryfy lub metody stosowane do ich kalku
lacji poddaje się przeglądowi i zatwierdzeniu zgodnie z art. 41 na
wniosek użytkownika zamkniętego systemu dystrybucyjnego.
4.
Użytkowanie systemu w niewielkim zakresie przez niewiel
ką liczbę gospodarstw domowych pozostających z właścicielem
systemu dystrybucyjnego w stosunku zatrudnienia lub podob
nym oraz położonych na obszarze obsługiwanym przez za
mknięty system dystrybucyjny nie wyklucza przyznania
zwolnienia na mocy ust. 2.
Artykuł 29
Operator systemów połączonych
Artykuł 26 ust. 1 nie uniemożliwia funkcjonowania operatora
połączonego systemu przesyłowego, LNG, magazynowe
go i dystrybucyjnego, pod warunkiem że operator ten spełnia wy
mogi określone w art. 9 ust. 1, lub art.14 i 15, lub w rozdziale IV,
albo jest objęty zakresem art. 49 ust. 6.
ROZDZIAŁ VI
ROZDZIAŁI PRZEJRZYSTOŚĆ RACHUNKOWOŚCI
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2. Państwa członkowskie i każdy wyznaczony przez nie wła
ściwy organ, w tym również organy regulacyjne, o których mowa
w art. 39 ust. 1, oraz organy rozstrzygające spory, zachowują po
ufność informacji handlowych podlegających szczególnej ochro
nie. Państwa członkowskie mogą przewidzieć ujawnienie takich
informacji, gdy jest to niezbędne do wykonywania przez właści
we organy ich funkcji.
Artykuł 31
Rozdział rachunkowości
1.
Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu
zapewnienia, aby rachunkowość przedsiębiorstw gazowych pro
wadzona była zgodnie z ust. 2–5 niniejszego artykułu. W przy
padku gdy przedsiębiorstwa gazowe objęte są odstępstwem od
niniejszego przepisu na podstawie art. 49 ust. 2 i 4, powinny one
prowadzić przynajmniej wewnętrzną rachunkowość zgodnie
z niniejszym artykułem.
2. Przedsiębiorstwa gazowe, niezależnie od ich struktury wła
sności lub formy prawnej, sporządzają, poddają kontroli i publi
kują swoje roczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami
prawa krajowego dotyczącymi rocznych sprawozdań finanso
wych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek
komandytowo-akcyjnych lub spółek akcyjnych, przyjętymi zgod
nie z czwartą dyrektywą Rady 78/660/EWG z dnia 25 lip
ca 1978 r. wydaną na podstawie art. 44 ust. 2 lit. g) (*) Traktatu,
w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodza
jów spółek (1).
Przedsiębiorstwa, które nie mają obowiązku prawnego publikacji
swoich rocznych sprawozdań finansowych, przechowują w swo
jej siedzibie głównej po jednym ich egzemplarzu do wglądu
publicznego.
3. Przedsiębiorstwa gazowe prowadzą w swej wewnętrznej ra
chunkowości odrębne księgi rachunkowe dla swojej działalności
w zakresie przesyłu, dystrybucji, LNG i magazynowania, tak jak
byłyby do tego zobowiązane, gdyby odnośne działalności były
prowadzone przez odrębne przedsiębiorstwa, w celu uniknięcia
dyskryminacji, subsydiowania skrośnego i zakłócenia konkuren
cji. Prowadzą one również rachunkowość, która może być
skonsolidowana, dla innych rodzajów działalności dotyczących
gazu niezwiązanych z przesyłem, dystrybucją, LNG i z magazy
nowaniem. Do dnia 1 lipca 2007 r. przedsiębiorstwa te prowa
dzą oddzielną rachunkowość dla działalności w zakresie dostaw
dla odbiorców uprawnionych oraz dla działalności w zakresie do
staw dla odbiorców innych niż uprawnieni. W rachunkowości
wykazuje się dochód wynikający z własności sieci przesyłowej lub
dystrybucyjnej. W stosownych przypadkach przedsiębiorstwa ga
zowe prowadzą skonsolidowaną rachunkowość dla innych
rodzajów działalności niezwiązanej z gazem. Wewnętrzna ra
chunkowość obejmuje bilans oraz rachunek zysków i strat dla
każdego rodzaju działalności.

Artykuł 30
Prawo wglądu do rachunkowości
1.
Państwa członkowskie lub każdy wyznaczony przez nie
właściwy organ, w tym również organy regulacyjne, o których
mowa w art. 39 ust. 1, oraz organy rozstrzygające spory, o któ
rych mowa w art. 34 ust. 3, w zakresie, w jakim jest to niezbędne
do wykonywania ich zadań, uprawnione są do wglądu do rachun
kowości przedsiębiorstw gazowych zgodnie z art. 31.

4.
Kontrola, o której mowa w ust. 2, weryfikuje w szczegól
ności przestrzeganie obowiązku unikania dyskryminacji i subsy
diowania skrośnego, o którym mowa w ust. 3.
(*) Tytuł dyrektywy 78/660/EWG został skorygowany, aby uwzględnić
zmianę numeracji artykułów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Eu
ropejską zgodnie z art. 12 traktatu z Amsterdamu; pierwotne odnie
sienie prowadziło do art. 54 ust. 3 lit. g).
(1) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
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5. Przedsiębiorstwa określają w swojej wewnętrznej rachunko
wości zasady księgowania aktywów i pasywów, wydatków i przy
chodów, jak również amortyzacji, bez uszczerbku dla
stosowanych w kraju zasad rachunkowości, których przestrzega
ją przy prowadzeniu oddzielnej rachunkowości, o której mowa
w ust. 3. Te wewnętrzne zasady mogą zostać zmienione tylko
w wyjątkowych przypadkach. Takie zmiany powinny zostać wy
mienione i należycie uzasadnione.

części instalacji magazynowych, oraz które pojemności magazy
nowe gazociągów są oferowane w ramach różnych procedur, o
których mowa w ust. 3 i 4.

6.
W rocznych sprawozdaniach finansowych oznacza się
w uwagach każdą transakcję o określonej wartości przeprowadza
ną z przedsiębiorstwami powiązanymi.

2.
Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do usług pomocni
czych i tymczasowego magazynowania związanych z instalacja
mi
LNG,
koniecznych
dla
procesu
regazyfikacji
LNG i następującego po tym dostarczania gazu do systemu
przesyłowego.

Obowiązki, o których mowa w drugim zdaniu akapitu drugiego,
pozostają bez uszczerbku dla prawa wyboru przyznanego pań
stwom członkowskim w pierwszym akapicie.

ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA DOSTĘPU DO SYSTEMU

Artykuł 32
Dostęp stron trzecich
1.
Państwa członkowskie zapewniają wdrożenie systemu do
stępu stron trzecich do systemu przesyłowego i dystrybucyjnego
oraz do instalacji LNG opartego na opublikowanych taryfach, ma
jącego zastosowanie do wszystkich uprawnionych odbiorców,
w tym również do przedsiębiorstw dostarczających gaz, oraz
stosowanego w sposób obiektywny i bez dyskryminacji pomię
dzy użytkownikami systemu. Państwa członkowskie zapewniają,
aby te taryfy, lub metody stosowane do ich kalkulacji, były za
twierdzane przez organ regulacyjny, o którym mowa w art. 39
ust. 1, przed ich wejściem w życie zgodnie z art. 41, a także za
pewniają publikację tych taryf oraz metod — w przypadku gdy
zatwierdzane są jedynie metody — przed ich wejściem w życie.
2.
Operatorzy systemów przesyłowych mają dostęp do sieci
innych operatorów systemów przesyłowych, jeżeli jest to nie
zbędne do wykonywania ich funkcji w związku z przesyłem
transgranicznym.
3.
Przepisy niniejszej dyrektywy nie uniemożliwiają zawiera
nia umów długoterminowych, w zakresie, w jakim są one zgod
ne ze wspólnotowymi zasadami konkurencji.
Artykuł 33
Dostęp do magazynowania
1.
W celu zorganizowania dostępu do instalacji magazyno
wych i do pojemności magazynowych gazociągów, w przypadku
gdy jest to niezbędne z technicznego lub ekonomicznego punktu
widzenia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu w ce
lu realizacji dostaw do odbiorców, a także w celu zorganizowa
nia dostępu do usług pomocniczych, państwa członkowskie
mogą wybrać jedną lub obydwie procedury, o których mowa
w ust. 3 i 4. Procedury te należy stosować zgodnie z obiektyw
nymi, przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi kryteriami.
Organy regulacyjne — w przypadku gdy państwa członkowskie
tak postanowiły — lub państwa członkowskie, określają oraz pu
blikują kryteria, zgodnie z którymi można określić zasady dostę
pu mające zastosowanie w odniesieniu do instalacji
magazynowych oraz pojemności magazynowych gazociągów.
Podają one do wiadomości publicznej lub zobowiązują operato
rów systemów magazynowania i przesyłowych do podania do
wiadomości publicznej, które instalacje magazynowe lub które

3. W przypadku dostępu negocjowanego, państwo członkow
skie lub — w przypadku gdy państwa członkowskie tak postano
wiły — organy regulacyjne, przyjmują niezbędne środki, aby
przedsiębiorstwa gazowe i uprawnieni odbiorcy z obszaru lub
spoza obszaru objętego systemem wzajemnie połączonym mieli
możliwość negocjowania dostępu do instalacji magazyno
wych i do pojemności magazynowych gazociągów, gdy jest to
niezbędne z technicznego lub z ekonomicznego punktu widze
nia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu, a także dla
zorganizowania dostępu do innych usług pomocniczych. Strony
zobowiązane są do negocjowania w dobrej wierze dostępu do
magazynowania, do pojemności magazynowych gazociągów i do
innych usług pomocniczych.
Umowy dotyczące dostępu do magazynowania, do pojemności
magazynowych gazociągów i do innych usług pomocniczych są
negocjowane z odpowiednim operatorem systemu magazynowa
nia lub z przedsiębiorstwami gazowymi. Organy regulacyjne —
w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowiło — lub
państwa członkowskie, wymagają od operatorów systemu maga
zynowania i przedsiębiorstw gazowych opublikowania podsta
wowych warunków handlowych korzystania z magazynowania,
z pojemności magazynowych gazociągów i z innych usług po
mocniczych, do dnia 1 stycznia 2005 r., a następnie każdego
roku.
Opracowując warunki, o których mowa w drugim akapicie, ope
ratorzy systemów magazynowania i przedsiębiorstwa gazowe
konsultują się z użytkownikami systemu.
4.
W przypadku dostępu regulowanego, organy regulacyjne
— w przypadku gdy państwa członkowskie tak postanowiły —
lub państwa członkowskie, przyjmują niezbędne środki, aby przy
znać przedsiębiorstwom gazowym i uprawnionym odbiorcom
z obszaru lub spoza obszaru objętego systemem wzajemnie po
łączonym prawo dostępu do magazynowania, do pojemności
magazynowych gazociągów i do innych usług pomocniczych, na
podstawie opublikowanych taryf lub innych warunków i obo
wiązków w odniesieniu do korzystania z tego magazynowa
nia i z pojemności magazynowych gazociągów, gdy
z technicznego lub z ekonomicznego punktu widzenia jest to nie
zbędne dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu, a tak
że dla zorganizowania dostępu do innych usług pomocniczych.
Organy regulacyjne — w przypadku gdy państwa członkowskie
tak postanowiły — lub państwa członkowskie, konsultują się
z użytkownikami systemu przy opracowywaniu tych taryf lub
metod ich ustalania. Prawo dostępu dla uprawnionych odbiorców
może zostać przyznane przez umożliwienie im zawierania umów
dostawy gazu z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami gazowymi,
innymi niż właściciel lub operator systemu lub z przedsiębior
stwem powiązanym.
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Artykuł 34
Dostęp do sieci gazociągów kopalnianych

1.
Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu
zapewnienia, aby przedsiębiorstwom gazowe i uprawnieni od
biorcy, niezależnie od miejsca gdzie się znajdują, mogli uzyskać
dostęp do sieci gazociągów kopalnianych, w tym również do in
stalacji dostarczających usługi pomocnicze związane z tym do
stępem, zgodnie z niniejszym artykułem, z wyjątkiem tych części
takich sieci i instalacji, które są używane do lokalnej działalności
produkcyjnej na obszarze złoża, gdzie produkowany jest gaz.
Przyjęte środki powinny zostać zgłoszone do Komisji zgodnie
z przepisami art. 54.

2.
Dostęp, o którym mowa w ust. 1, przyznawany jest w spo
sób określony przez państwo członkowskie zgodnie z właściwy
mi aktami prawnymi. Państwa członkowskie stosują cele
sprawiedliwego i otwartego dostępu, tworzenia konkurencyjne
go rynku gazu ziemnego i unikania jakiegokolwiek nadużywania
pozycji dominującej, uwzględniając bezpieczeństwo i regularność
dostaw, dostępną lub możliwą do uzyskania zdolność oraz ochro
nę środowiska. Możliwe jest uwzględnienie następujących kwestii:

a)

konieczności odmowy dostępu w przypadku niezgodności
specyfikacji technicznych, której nie można wyeliminować
w rozsądny sposób;

b)

konieczności unikania trudności, których nie można prze
zwyciężyć w rozsądny sposób i które mogłyby zaszkodzić
sprawnej bieżącej i planowanej przyszłej produkcji węglowo
dorów, w tym również pochodzących ze złóż o marginalnej
opłacalności ekonomicznej;

c)

d)

konieczności poszanowania należycie uzasadnionych po
trzeb właściciela lub operatora sieci gazociągów kopalnia
nych w zakresie transportu, oczyszczania i uzdatniania gazu
oraz interesów wszystkich innych użytkowników tych gazo
ciągów kopalnianych lub odnośnych instalacji przetwarza
nia i oddawania gazu do sieci, których może to dotyczyć;
oraz

konieczności stosowania ich przepisów i procedur admini
stracyjnych, zgodnie z prawem wspólnotowym, przy wyda
waniu zezwoleń na produkcję lub rozbudowę sieci
gazociągów kopalnianych.

3. Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie odpowied
nich środków rozstrzyganiu sporów, w tym również niezależne
go od stron organu posiadającego dostęp do wszystkich istotnych
informacji, aby umożliwić szybkie rozstrzyganie sporów związa
nych z dostępem do sieci gazociągów kopalnianych, uwzględnia
jąc kryteria określone w ust. 2 oraz liczbę stron, które mogą być
zaangażowane w negocjowanie dostępu do tych sieci.

L 211/119

4.
W przypadku sporów transgranicznych zastosowanie mają
środki rozstrzygania sporów państwa członkowskiego sprawują
cego jurysdykcję nad siecią gazociągów kopalnianych, do których
odmówiono dostępu. W przypadku gdy w sporach transgranicz
nych dana sieć podlega więcej niż jednemu państwu członkow
skiemu, państwa członkowskie, których to dotyczy powinny
konsultować się wzajemnie, w celu zapewnienia spójnego stoso
wania przepisów niniejszej dyrektywy.
Artykuł 35
Odmowa dostępu
1.
Przedsiębiorstwa gazowe mogą odmówić dostępu do
systemu z powodu braku zdolności lub tam, gdzie dostęp do sys
temu uniemożliwiłby im wypełnianie obowiązków użyteczności
publicznej, o których mowa w art. 3 ust. 2, a które zostały im
przypisane, lub z powodu poważnych trudności gospodar
czych i finansowych związanych z umowami typu „bierz-lubpłać”, mając na uwadze kryteria i procedury określone w art. 48
oraz alternatywne rozwiązanie wybrane przez państwo człon
kowskie zgodnie z ust. 1 tego artykułu. Należy podać należycie
uzasadnione powody każdej takiej odmowy.
2. Państwa członkowskie mogą przyjąć środki niezbędne dla
zapewnienia, aby przedsiębiorstwo gazowe odmawiające dostę
pu do systemu ze względu na brak zdolności lub brak połączeń
dokonało koniecznej rozbudowy, w zakresie, w jakim jest to
opłacalne lub w przypadku gdy potencjalny odbiorca chce za nie
zapłacić. W przypadkach, w których zastosowanie mają przepisy
art. 4 ust. 4, państwa członkowskie przyjmują takie środki.
Artykuł 36
Nowa infrastruktura
1. Istotna nowa infrastruktura gazowa, tj. połączenia wzajem
ne, instalacje LNG i instalacje magazynowe, mogą na wniosek zo
stać zwolnione na czas określony ze stosowania przepisów art. 9,
32, 33 i 34 oraz art. 41 ust. 6, 8 i 10 pod następującymi
warunkami:
a)

inwestycja musi zwiększać konkurencję w dostawach ga
zu i zwiększać bezpieczeństwo dostaw;

b)

poziom ryzyka związanego z inwestycją musi być taki, że in
westycja nie miałaby miejsca bez udzielenia zwolnienia;

c)

infrastruktura musi być własnością osoby fizycznej lub praw
nej, która jest odrębna, przynajmniej w zakresie swojej for
mie prawnej, od operatorów systemów, w których systemach
zostanie wybudowana ta infrastruktura;

d)

na użytkowników infrastruktury muszą zostać nałożone
opłaty; oraz

e)

zwolnienie nie może mieć szkodliwego wpływu na konku
rencję i skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego
gazu ziemnego lub na skuteczne funkcjonowanie systemu
podlegającego regulacji, do którego podłączona jest dana
infrastruktura.
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2.
Ustęp 1 ma zastosowanie również w przypadku znacznego
wzrostu zdolności istniejącej infrastruktury i zmian tej infrastruk
tury umożliwiających rozwój nowych źródeł dostaw gazu.
3.
Organ regulacyjny, o którym mowa w rozdziale VIII, może,
indywidualnie dla każdego przypadku, podjąć decyzję o zwolnie
niu, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4.
W przypadku gdy dana infrastruktura znajduje się na tery
torium więcej niż jednego państwa członkowskiego, Agencja
może przedłożyć opinię doradczą organom regulacyjnym państw
członkowskich, których to dotyczy; może ona być użyta jako
podstawa ich decyzji, w terminie dwóch miesięcy od daty otrzy
mania wniosku o zwolnienie przez ostatni z tych organów
regulacyjnych.
W przypadku gdy wszystkie organy regulacyjne, których to do
tyczy, osiągnęły porozumienie w sprawie decyzji o zwolnieniu
w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania wniosku o zwol
nienie przez ostatni z organów regulacyjnych, informują one
Agencję o swojej decyzji.
Agencja wykonuje zadania powierzone organom regulacyjnym
państw członkowskich, których to dotyczy, na mocy niniejszego
artykułu:
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Przed przyznaniem zwolnienia, organ regulacyjny podejmuje de
cyzje w sprawie zasad i mechanizmów zarządzania i alokacji
zdolności. Zgodnie z tymi zasadami wszyscy potencjalni użyt
kownicy infrastruktury są wzywani do zgłoszenia swojego zainte
resowania zawieraniem umów dotyczących zdolności, zanim
nastąpi alokacja zdolności dla nowej infrastruktury, w tym rów
nież alokacja na własny użytek. Organ regulacyjny wymaga, aby
zasady dotyczące zarządzania ograniczeniami obejmowały obo
wiązek oferowania niewykorzystanej zdolności na rynku wtór
nym, jak również wymaga, aby użytkownicy infrastruktury byli
uprawnieni do handlu swoimi zakontraktowanymi zdolnościami
na rynku wtórnym. W swojej ocenie kryteriów, o których mowa
w ust. 1 lit. a), b) i e), organ regulacyjny uwzględnia wyniki pro
cedury alokacji zdolności.

Decyzja w sprawie zwolnienia, w tym również wszelkie warunki,
o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu, jest nale
życie uzasadniona i publikowana.

7.
Niezależnie od ust. 3, państwa członkowskie mogą posta
nowić, że ich organ regulacyjny lub Agencja przedkładają, w sto
sownych przypadkach, odpowiedniemu podmiotowi w państwie
członkowskim, w celu uzyskania decyzji formalnej, swoją opinię
w sprawie wniosku o zwolnienie. Opinia ta jest publikowana wraz
z decyzją.

a)

w przypadku gdy wszystkie krajowe organy regulacyjne, któ
rych to dotyczy, nie mogą osiągnąć porozumienia w termi
nie sześciu miesięcy od daty otrzymania wniosku
o zwolnienie przez ostatni z tych organów regulacyjnych;
lub

8.
Organ regulacyjny niezwłocznie przekazuje Komisji kopię
każdego wniosku o zwolnienie z chwilą jego otrzymania. Decy
zja jest niezwłocznie zgłaszana przez właściwy organ do Komisji
wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami, które jej dotyczą. In
formacje te mogą zostać przedłożone Komisji w formie podsu
mowania, co pozwoli Komisji na podjęcie uzasadnionej decyzji.
Informacje zawierają w szczególności:

b)

na wspólny wniosek organów regulacyjnych, których to
dotyczy.

a)

szczegółowe powody, na podstawie których organ regulacyj
ny lub państwo członkowskie przyznały zwolnienie lub od
mówiły jego przyznania, wraz z odniesieniem do ust. 1,
łącznie z odpowiednią literą lub literami tego ustępu, na któ
rych oparta jest taka decyzja, w tym również informacje fi
nansowe uzasadniające potrzebę zastosowania zwolnienia;

b)

przeprowadzoną analizę wpływu przyznania zwolnienia na
konkurencję i na skuteczne funkcjonowanie rynku we
wnętrznego gazu ziemnego;

c)

powody przyjętego czasu i wielkości udziału całkowitej zdol
ności danej infrastruktury gazowej, dla których udzielono
zwolnienia;

d)

w przypadku zwolnienia dotyczącego połączenia wzajemne
go, wyniki konsultacji z zainteresowanymi organami regula
cyjnymi; oraz

e)

wpływ infrastruktury na dywersyfikację dostaw gazu.

Wszystkie organy regulacyjne, których to dotyczy, mogą wspól
nie wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu, o którym
mowa w akapicie trzecim lit. a), o okres do trzech miesięcy.
5. Przed podjęciem decyzji Agencja konsultuje się z odpowied
nimi organami regulacyjnymi oraz z wnioskodawcami.
6.
Zwolnienie może obejmować całość lub część zdolności
nowej infrastruktury lub istniejącej infrastruktury o znacząco
zwiększonej zdolności.
Przy podejmowaniu decyzji w sprawie zwolnienia należy zwró
cić uwagę, indywidualnie dla każdego przypadku, na potrzebę na
łożenia warunków dotyczących okresu obowiązywania
zwolnienia i niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury.
W trakcie podejmowania decyzji w sprawie tych warunków
uwzględnia się w szczególności dodatkową zdolność, która ma
być zbudowana lub zmianę istniejącej zdolności, horyzont cza
sowy projektu oraz uwarunkowania krajowe.
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9.
W terminie dwóch miesięcy od dnia po otrzymaniu powia
domienia, Komisja może podjąć decyzję zobowiązującą organ
regulacyjny do zmiany decyzji lub cofnięcia decyzji w sprawie
przyznaniu zwolnienia. Ten dwumiesięczny termin może zostać
przedłużony o dodatkowy okres dwóch miesięcy w przypadku
gdy Komisja zwraca się o dalsze informacje. Okres dodatkowy
rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu kompletnej infor
macji. Początkowy dwumiesięczny termin może również zostać
przedłużony za wspólną zgodą Komisji oraz organu
regulacyjnego.
Zgłoszenie uważa się za cofnięte w przypadku gdy informacje,
o które wystąpiono, nie zostały dostarczone w terminie wyzna
czonym we wniosku, o ile przed jego upływem nie został on
przedłużony za zgodą zarówno Komisji, jak i organu regulacyj
nego lub organ regulacyjny, w należycie uzasadnionym oświad
czeniu, poinformował Komisję o tym, że uważa powiadomienie
za kompletne.
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b)

od dnia 1 lipca 2004 r. — wszyscy odbiorcy niebędący
gospodarstwami domowymi;

c)

od dnia 1 lipca 2007 r. — wszyscy odbiorcy.

2.
W celu uniknięcia braku równowagi przy otwieraniu ryn
ków gazu:
a)

umowy dostaw zawierane z uprawnionymi odbiorcami sys
temu innego państwa członkowskiego nie są zabronione, je
żeli odbiorca jest uważany za uprawnionego w obu
systemach; oraz

b)

w przypadku odmowy wykonania transakcji, o których
mowa w lit. a), ze względu na to, że odbiorca jest uprawnio
ny tylko w jednym z dwu systemów, Komisja może, uwz
ględniając sytuację na rynku i wspólny interes, zobowiązać
stronę odmawiającą do wykonania żądanej dostawy, na
wniosek jednego z państw członkowskich objętych dwoma
systemami.

Organ regulacyjny stosuje się do decyzji Komisji w sprawie zmia
ny decyzji lub cofnięcia decyzji o zwolnieniu w terminie miesią
ca i odpowiednio informuje Komisję.

Artykuł 38
Komisja zachowuje poufność informacji handlowych podlegają
cych szczególnej ochronie.
Wydane przez Komisję zatwierdzenie decyzji o zwolnieniu prze
staje obowiązywać po upływie dwóch lat od jego przyjęcia
w przypadku gdy do tego czasu budowa infrastruktury jeszcze się
nie rozpoczęła, oraz po upływie pięciu lat w przypadku gdy do
tego czasu nie rozpoczęto eksploatacji infrastruktury, chyba że
Komisja stwierdzi, iż wszelkie opóźnienia wynikają z poważnych
przeszkód będących poza kontrolą osoby, której przyznano
zwolnienie.
10.
Komisja może przyjąć wytyczne dotyczące stosowania
warunków określonych w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz okre
ślić procedurę obowiązującą w przypadku stosowania ust. 3, 6,
8 i 9 niniejszego artykułu. Środki te, mające na celu zmianę ele
mentów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzu
pełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 51 ust. 3.

Artykuł 37
Otwarcie rynku i wzajemność
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby uprawnionymi od
biorcami byli:

Gazociągi bezpośrednie
1.
Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, aby
umożliwić:
a)

przedsiębiorstwom gazowym prowadzącym działalność na
ich terytorium zaopatrywanie uprawnionych odbiorców ga
zociągiem bezpośrednim; oraz

b)

zaopatrywanie gazociągiem bezpośrednim wszystkich
uprawnionych odbiorców na ich terytorium przez przedsię
biorstwo gazowe.

2.
W przypadkach gdy wymagane jest zezwolenie (na przy
kład: licencja, pozwolenie, koncesja, zgoda lub zatwierdzenie) na
budowę lub eksploatację gazociągów bezpośrednich, państwa
członkowskie lub każdy właściwy wyznaczony przez nie organ
ustalają kryteria udzielania zezwoleń na budowę lub eksploatację
takich gazociągów na ich terytorium. Kryteria te są obiektywne,
przejrzyste i niedyskryminacyjne.
3. Państwa członkowskie mogą uzależnić wydanie zezwolenia
na budowę gazociągu bezpośredniego od odmowy dostępu do
systemu na podstawie, w stosownych przypadkach, art. 35 lub od
wszczęcia procedury rozstrzygania sporów zgodnie z art. 41.
ROZDZIAŁ VIII

a)

do dnia 1 lipca 2004 r. roku — uprawnieni odbiorcy okre
śleni zgodnie z art. 18 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r.
dotyczącej wspólnych zasad w odniesieniu do rynku we
wnętrznego gazu ziemnego (1). Państwa członkowskie publikują, do dnia 31 stycznia każdego roku, kryteria określania
tych uprawnionych odbiorców;

(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 1.

KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE

Artykuł 39
Wyznaczanie i niezależność organów regulacyjnych
1. Każde państwo członkowskie wyznacza jeden krajowy or
gan regulacyjny na poziomie krajowym.
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2.
ust. 1 niniejszego artykułu pozostaje bez uszczerbku dla
możliwości wyznaczenia innych organów regulacyjnych na po
ziomie regionalnym w państwach członkowskich, pod warun
kiem że istnieje jeden wyższej rangi przedstawiciel pełniący
funkcje przedstawicielskie i kontaktowe na poziomie Wspólnoty
w Radzie Organów Regulacyjnych Agencji zgodnie z art. 14 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 713/2009.
3.
W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, pań
stwo członkowskie może wyznaczyć organy regulacyjne dla ma
łych systemów w odrębnym geograficznie regionie, w którym
zużycie w roku 2008 wyniosło mniej niż 3 % całości zużycia pań
stwa członkowskiego, którego stanowi on część. Odstępstwo to
pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wyznaczenia jednego
wyższej rangi przedstawiciela pełniącego funkcje przedstawiciel
skie i kontaktowe na poziomie Wspólnoty w Radzie Organów
Regulacyjnych Agencji zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządze
nia (WE) nr 713/2009.
4.
Państwa członkowskie gwarantują niezależność organu
regulacyjnego i zapewniają, aby wykonywał on swoje uprawnie
nia w sposób bezstronny i przejrzysty. W tym celu państwa
członkowskie zapewniają, aby przy wykonywaniu swoich zadań
regulacyjnych powierzonych mu na mocy niniejszej dyrekty
wy i aktów powiązanych, organ regulacyjny:
a)

był prawnie odrębny i funkcjonalnie niezależny od jakiego
kolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego;

b)

zapewniał, aby jego pracownicy oraz osoby odpowiedzialne
za zarządzanie nim:
(i)

działali niezależnie od wszelkich interesów rynkowych;
oraz

(ii) przy wykonywaniu swoich zadań regulacyjnych nie
zwracali się o bezpośrednie polecenia ani nie wykony
wali bezpośrednich poleceń któregokolwiek rządu lub
innego podmiotu publicznego lub prywatnego. Niniej
szy wymóg pozostaje bez uszczerbku dla ścisłej współ
pracy, w stosownych przypadkach, z innymi
właściwymi organami krajowymi oraz dla ogólnych wy
tycznych polityki opracowanych przez rząd niezwiąza
nych z uprawnieniami i obowiązkami regulacyjnymi na
podstawie z art. 41.
5.
W celu ochrony niezależności organu regulacyjnego pań
stwa członkowskie zapewniają w szczególności, aby:
a)

organ regulacyjny mógł podejmować niezależne decyzje, nie
zależnie od jakichkolwiek podmiotów politycznych, oraz po
siadał co roku odrębne środki budżetowe i niezależność
w wykonywaniu przyznanego budżetu oraz odpowiednie za
soby kadrowe i finansowe do wykonywania swoich obowiąz
ków; oraz

b)

członkowie zarządu organu regulacyjnego lub, w przypadku
braku zarządu, ścisłego kierownictwa organu regulacyjnego
byli powoływani na ustaloną kadencję od pięciu do siedmiu
lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia;
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W odniesieniu do pierwszego akapitu lit. b), państwa członkow
skie zapewniają odpowiedni system rotacji w zarządzie lub ści
słym kierownictwie. Członkowie zarządu lub, w przypadku braku
zarządu, ścisłego kierownictwa mogą zostać zwolnieni z pełnie
nia funkcji w trakcie swojej kadencji jedynie w przypadku gdy nie
spełniają już warunków określonych w niniejszym artykule lub
dopuścili się uchybienia w rozumieniu prawa krajowego.

Artykuł 40
Ogólne cele organu regulacyjnego

Wykonując zadania regulacyjne określone w niniejszej dyrekty
wie, organ regulacyjny podejmuje wszelkie rozsądne środki słu
żące realizacji następujących celów w ramach swoich
obowiązków i uprawnień określonych w art. 41, w ścisłym po
rozumieniu z innymi właściwymi organami krajowymi, w tym
również z organami ochrony konkurencji i bez uszczerbku dla
ich kompetencji:

a)

promowanie, w ścisłej współpracy z Agencją, organami regu
lacyjnymi innych państw członkowskich oraz Komisją,
konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego pod
względem środowiskowym rynku wewnętrznego gazu ziem
nego we Wspólnocie, jak również skutecznego otwarcia ryn
ku dla wszystkich odbiorców i dostawców we Wspólnocie,
oraz zapewnianie właściwych warunków dla wydajnej i nie
zawodnej eksploatacji sieci gazowych, przy uwzględnieniu
celów długoterminowych;

b)

rozwój konkurencyjnych i właściwie funkcjonujących ryn
ków regionalnych we Wspólnocie, z myślą o osiągnięciu ce
lów, o których mowa w lit. a);

c)

zniesienie ograniczeń w handlu gazem ziemnym między
państwami członkowskimi, w tym również rozwój odpo
wiednich transgranicznych zdolności przesyłowych w celu
zaspokojenia popytu i wzmocnienia integracji rynków kra
jowych, co może ułatwić swobodny przepływ gazu ziemne
go we Wspólnocie;

d)

pomoc w najbardziej efektywny kosztowo sposób w rozwo
ju bezpiecznych, niezawodnych i skutecznych niedyskrymi
nacyjnych systemów zorientowanych na konsumenta,
wspieranie adekwatności systemu oraz, zgodnie z ogólnymi
celami polityki energetycznej, efektywności energetycznej,
a także integracji produkcji gazu ze źródeł odnawialnych na
dużą i małą skalę oraz rozproszonej produkcji zarówno
w sieciach przesyłowych, jak i dystrybucyjnych;

e)

ułatwianie dostępu do sieci dla nowych zdolności produkcyj
nych, w szczególności usuwanie barier, które mogłyby unie
możliwić dostęp nowych podmiotów wchodzących na rynek
oraz gazu z odnawialnych źródeł energii;
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f)

zapewnianie, aby operatorzy systemu i użytkownicy syste
mu otrzymywali stosowne zachęty, zarówno krótko-,
jak i długoterminowe, w celu zwiększenia wydajności w za
kresie działania sieci oraz rozwijania integracji rynkowej;

g)

zapewnienie odbiorcom korzyści poprzez skuteczne funk
cjonowanie ich rynku krajowego, wspieranie skutecznej kon
kurencji oraz pomoc w zapewnieniu ochrony konsumentów;

h) pomoc w osiągnięciu wysokich standardów usługi publicz
nej w odniesieniu do gazu ziemnego, przyczynianie się do
ochrony odbiorców wrażliwych oraz do zgodności procesów
wymiany niezbędnych danych w przypadku zmiany dostaw
cy przez odbiorcę.

h)

monitorowanie zgodności oraz dokonywanie przeglądu
dotychczasowego funkcjonowania zasad dotyczących bez
pieczeństwa i niezawodności sieci, a także ustalanie i zatwier
dzanie standardów i wymogów jakości usług oraz dostaw lub
przyczynianie się do tego wraz z innymi właściwymi
organami;

i)

monitorowanie poziomu przejrzystości, w tym cen hurto
wych, oraz zapewnianie przestrzegania przez przedsiębior
stwa gazowe wymogów w zakresie przejrzystości;

j)

monitorowanie poziomu i skuteczności otwarcia ryn
ku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym,
w tym również na giełdach gazu ziemnego, a także cen dla
odbiorców będących gospodarstwami domowymi, w tym
systemów przedpłat, częstotliwości zmian dostawców,
częstotliwości odłączenia od sieci, opłat za usługi konserwa
cyjne i ich wykonanie oraz skarg zgłaszanych przez odbior
ców będących gospodarstwami domowymi, jak również
wszelkich zakłóceń lub ograniczeń konkurencji, łącznie z do
starczaniem wszelkich stosownych informacji oraz przeka
zywaniem właściwym organom ochrony konkurencji
wszelkich istotnych spraw;

k)

monitorowanie występowania restrykcyjnych praktyk
umownych, w tym klauzul wyłączności, które mogą unie
możliwiać dużym odbiorcom innym niż gospodarstwa do
mowe jednoczesne zawieranie umów z więcej niż jednym
dostawcą lub ograniczać ich wybór w tym zakresie, a w sto
sownych przypadkach powiadamianie o takich praktykach
krajowych organów ochrony konkurencji;

l)

poszanowanie swobody zawierania umów w odniesieniu do
umów na dostawy przerywalne, a także w odniesieniu do
umów długoterminowych, pod warunkiem że są one zgod
ne z prawem wspólnotowym oraz spójne z politykami
Wspólnoty;

Artykuł 41
Obowiązki i uprawnienia organu regulacyjnego
1.

Do obowiązków organu regulacyjnego należy:

a)

ustalanie lub zatwierdzanie, na podstawie przejrzystych kry
teriów, taryf przesyłowych lub dystrybucyjnych lub metod
ich ustalania;

b)

zapewnienie wypełniania przez operatorów systemów prze
syłowych i dystrybucyjnych oraz, w stosownych przypad
kach, właścicieli systemów, jak również przez wszelkie
przedsiębiorstwa gazowe, ich obowiązków zgodnie z niniej
szą dyrektywą i z innymi właściwymi przepisami wspólno
towymi, w tym również w odniesieniu do kwestii
transgranicznych;

c)

współpraca w zakresie kwestii transgranicznych z organem
lub organami regulacyjnymi odnośnych państw członkow
skich oraz z Agencją;

d)

przestrzeganie i wdrażanie wszelkich stosownych prawnie
wiążących decyzji Agencji oraz Komisji;

e)

przedkładanie właściwym organom państw członkowskich,
Agencji oraz Komisji corocznego sprawozdania z jego dzia
łalności i z wypełniania jego obowiązków. Sprawozdanie to
dotyczy podjętych środków oraz uzyskanych wyników w za
kresie każdego z zadań wymienionych w niniejszym
artykule;

f)

g)

zapewnienie, aby nie występowało subsydiowanie skrośne
między działalnością w zakresie przesyłu, dystrybucji, maga
zynowania, LNG i dostaw;
monitorowanie planów inwestycyjnych operatorów syste
mów przesyłowych, a także zamieszczanie w jego sprawoz
daniu rocznym oceny planu inwestycyjnego operatorów
systemów przesyłowych w zakresie ich zgodności z planem
rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym, o którym mowa
w art. 8 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 715/2009; oce
na taka może zawierać zalecenia dokonania zmian w planach
inwestycyjnych;
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m) monitorowanie czasu potrzebnego operatorom systemów
przesyłowych i dystrybucyjnych do wykonania połączeń i
napraw;
n) monitorowanie i dokonywanie przeglądu warunków dostę
pu do magazynowania, pojemności magazynowych gazocią
gów i do innych usług pomocniczych przewidzianych
w art. 33. W przypadku gdy system dostępu do magazyno
wania jest określony zgodnie z art. 33 ust. 3, z zadania tego
wyłączony jest przegląd taryf;
o)

pomoc w zapewnieniu, przy udziale innych właściwych orga
nów, aby środki z zakresu ochrony konsumenta, w tym środ
ki określone w załączniku A, były skuteczne i egzekwowane;

p)

publikowanie co najmniej raz w roku zaleceń dotyczących
zapewnienia zgodności cen dostaw z art. 3 oraz w stosow
nych przypadkach przekazywanie ich organom ochrony
konkurencji;

q)

zapewnianie dostępu do danych dotyczących zużycia ener
gii przez odbiorców, dostarczanie do ewentualnego wyko
rzystania łatwego do zrozumienia ujednoliconego na
poziomie krajowym formatu w odniesieniu do danych doty
czących zużycia oraz szybkiego dostępu wszystkich odbior
ców do tego rodzaju danych zgodnie z lit. h) załącznika I;
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r)

monitorowanie wdrażania zasad dotyczących funkcji i zakre
su odpowiedzialności operatorów systemów przesyłowych,
operatorów systemów dystrybucyjnych, dostawców i odbior
ców oraz innych uczestników rynku zgodnie z rozporządze
niem (WE) nr 715/2009;

s)

monitorowanie właściwego stosowania kryteriów określają
cych, czy dana instalacja magazynowa objęta jest zakresem
art. 33 ust. 3 lub 4; oraz

t)

monitorowanie wdrażania środków zabezpieczających,
o których mowa w art. 46;

u)

przyczynianie się do zgodności procesów wymiany danych
dla najważniejszych procesów rynkowych na poziomie
regionalnym.

2.
W przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowiło,
obowiązki monitorowania określone w ust. 1 mogą być wykony
wane przez organy inne niż organ regulacyjny. W takim przypad
ku informacje będące wynikiem takiego monitorowania są jak
najszybciej udostępniane organowi regulacyjnemu.

d)

zapewnia, aby taryfy za dostęp do sieci, pobierane przez nie
zależnych operatorów systemów, obejmowały wynagrodze
nie dla właściciela sieci lub właścicieli sieci, zapewniające
odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z aktywów sieci
oraz wszelkich nowych inwestycji w sieci, pod warunkiem że
są one przeprowadzane w warunkach opłacalności ekono
micznej i skutecznie; oraz

e)

jest uprawniony do przeprowadzania inspekcji, w tym nieza
powiedzianych inspekcji, w obiektach właściciela systemu
przesyłowego i niezależnego operatora systemu.

4.
Państwa członkowskie zapewniają, aby organy regulacyjne
otrzymały uprawnienia umożliwiające im wykonywanie obo
wiązków, o których mowa w ust. 1, 3 i 6, w sposób skutecz
ny i szybki. W tym celu organ regulacyjny ma przynajmniej
następujące uprawnienia:
a)

do wydawania wiążących decyzji w odniesieniu do przedsię
biorstw gazowych;

b)

do prowadzenia dochodzeń w sprawie funkcjonowania ryn
ków gazu oraz do podejmowania decyzji i nakładania wszel
kich niezbędnych i proporcjonalnych środków na rzecz
wspierania skutecznej konkurencji oraz zapewniania właści
wego funkcjonowania rynku. W stosownych przypadkach
organ regulacyjny jest również uprawniony do współpracy
z krajowym organem ochrony konkurencji oraz z organami
regulacyjnymi rynków finansowych lub z Komisją przy pro
wadzeniu dochodzeń w zakresie prawa konkurencji;

c)

do wymagania od przedsiębiorstw gazowych wszelkich
informacji istotnych dla wykonania jego zadań, w tym uza
sadnienia każdej odmowy udzielenia dostępu stronom trze
cim, oraz wszelkich informacji dotyczących środków
niezbędnych do wzmocnienia sieci;

d)

do nakładania skutecznych, proporcjonalnych i odstraszają
cych sankcji na przedsiębiorstwa gazowe, które nie spełniają
swoich obowiązków zgodnie z niniejszą dyrektywą lub ze
wszelkimi właściwymi prawnie wiążącymi decyzjami orga
nów regulacyjnych lub Agencji, lub do zaproponowania wła
ściwemu sądowi nałożenia takich sankcji. Obejmuje to
uprawnienie do nakładania lub do zaproponowania nałoże
nia na operatora systemu przesyłowego grzywny w wyso
kości do 10 % rocznych obrotów operatora systemu
przesyłowego lub, w stosownych przypadkach, na przedsię
biorstwo zintegrowane pionowo w wysokości do 10 % rocz
nych obrotów przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo,
odpowiednio za nieprzestrzeganie ich obowiązków zgodnie
z niniejszą dyrektywą; oraz

e)

stosowne prawa do prowadzenia dochodzeń oraz odpowied
nie uprawnienia do wydawania instrukcji w zakresie roz
strzygania sporów zgodnie z ust. 11 i 12.

Bez uszczerbku dla swoich szczególnych kompetencji oraz zgod
nie z zasadami lepszego stanowienia prawa, organy regulacyjne
— zachowując jednocześnie swoją niezależność — konsultują się,
w stosownych przypadkach, z operatorami systemów przesyło
wych oraz, w stosownych przypadkach, ściśle współpracują z in
nymi właściwymi organami krajowymi, podczas wykonywania
obowiązków określonych w ust. 1.
Wszelkie zatwierdzenia wydawane przez organ regulacyjny lub
Agencję na mocy niniejszej dyrektywy pozostają bez uszczerbku
dla jakiegokolwiek należycie uzasadnionego przyszłego użycia
swoich uprawnień przez organ regulacyjny zgodnie z niniejszym
artykułem oraz dla jakichkolwiek sankcji nałożonych przez inne
właściwe organy lub przez Komisję.
3.
Oprócz obowiązków powierzonych mu na mocy z ust. 1
niniejszego artykułu, w przypadku gdy zgodnie z art. 14 wyzna
czony został niezależny operator systemu, organ regulacyjny:
a)

monitoruje wypełnianie przez właściciela systemu przesyło
wego i niezależnego operatora systemu ich obowiązków na
mocy niniejszego artykułu oraz nakłada sankcje za ich niewy
pełnienie zgodnie z ust. 4 lit. d);

b)

monitoruje powiązania i przepływ informacji między nieza
leżnym operatorem systemu a właścicielem systemu przesy
łowego, aby zapewnić wypełnianie przez niezależnego
operatora systemu jego obowiązków, a w szczególności za
twierdza umowy oraz pełni funkcję organu rozstrzygającego
spory między niezależnym operatorem systemu a właścicie
lem systemu przesyłowego w przypadku jakiejkolwiek skar
gi złożonej przez którąkolwiek ze stron zgodnie z ust. 11;

c)

bez uszczerbku dla procedury przewidzianej w art. 14 ust. 2
lit. c) zatwierdza, dla pierwszego dziesięcioletniego planu
rozwoju sieci, plany inwestycyjne oraz wieloletni plan roz
budowy sieci, przedkładane co roku przez niezależnego ope
ratora systemu;
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5.
Oprócz obowiązków i uprawnień przyznanych mu zgod
nie z ust. 1 i 4 niniejszego artykułu, w przypadku gdy operator
systemu przesyłowego został wyznaczony zgodnie z rozdzia
łem V, organowi regulacyjnemu zostają przyznane przynajmniej
następujące obowiązki i uprawnienia:
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a)

do nakładania sankcji zgodnie z ust. 4 lit. d) za praktyki
dyskryminacyjne na korzyść przedsiębiorstwa zintegrowane
go pionowo;

c)

b)

do monitorowania przepływu informacji między operatorem
systemu przesyłowego a przedsiębiorstwem zintegrowanym
pionowo w celu zapewnienia przestrzegania obowiązków
przez operatora systemu przesyłowego;

7.
Metody lub warunki, o których mowa w ust. 6, są
publikowane.

c)

do występowania jako organ rozstrzygający spory między
przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo a operatorem
systemu przesyłowego w odniesieniu do jakichkolwiek skarg
wniesionych zgodnie z ust. 11;

d)

do monitorowania powiązań handlowych i finansowych,
w tym również pożyczek, między przedsiębiorstwem zinte
growanym pionowo a operatorem systemu przesyłowego;

e)

do zatwierdzania wszelkich umów handlowych i finanso
wych między przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo
a operatorem systemu przesyłowego, pod warunkiem że są
one zgodne z warunkami rynkowymi;

f)

do żądania od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo
uzasadnienia w przypadku powiadomienia przez inspektora
do spraw zgodności zgodnie z art. 21 ust. 4. Uzasadnienie ta
kie zawiera w szczególności dowody, że nie miało miejsca
żadne zachowanie dyskryminacyjne na korzyść przedsiębior
stwa zintegrowanego pionowo;

g)

do przeprowadzania inspekcji, w tym inspekcji niezapowie
dzianych, w obiektach przedsiębiorstwa zintegrowanego pio
nowo i operatora systemu przesyłowego; oraz

h)

do przekazywania wszystkich lub poszczególnych zadań
operatora systemu przesyłowego niezależnemu operatorowi
systemu przesyłowego wyznaczonemu zgodnie z art. 14
w przypadku ciągłego naruszania przez operatora systemu
przesyłowego jego obowiązków wynikających z niniejszej
dyrektywy, w szczególności w przypadku powtarzającego się
zachowania dyskryminacyjnego na korzyść przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo.

6.
Organy regulacyjne są odpowiedzialne za ustalanie lub za
twierdzanie, z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wejściem
w życie, przynajmniej metod stosowanych do kalkulacji lub usta
nawiania warunków:
a)

b)

przyłączania i dostępu do sieci krajowych, w tym również ta
ryf przesyłowych i dystrybucyjnych, a także zasad, warun
ków i taryf za dostęp do instalacji LNG. Te taryfy lub metody
umożliwiają realizację niezbędnych inwestycji w sieci i insta
lacje LNG w sposób umożliwiający tym inwestycjom zapew
nienie wykonalności sieci oraz instalacji LNG;
zapewniania usług bilansowania systemu, które świadczone
są w sposób najbardziej opłacalny i tworzą odpowiednie za
chęty dla użytkowników sieci do bilansowania ich wkła
du i poborów. Usługi bilansowania systemu świadczone są
w sposób sprawiedliwy i niedyskryminacyjny oraz w opar
ciu o obiektywne kryteria; oraz

dostępu do infrastruktury transgranicznej, łącznie z proce
durami w zakresie alokacji zdolności przesyłowych i zarzą
dzania ograniczeniami.

8. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf lub metod i usług
bilansowania systemu, organy regulacyjne zapewniają, aby ope
ratorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych otrzymali sto
sowne zachęty — zarówno krótko-, jak i długoterminowe — do
zwiększania wydajności, zwiększania integracji rynku i bezpie
czeństwa dostaw oraz do wspierania odnośnej działalności
badawczej.
9.
Organy regulacyjne monitorują zarządzanie ograniczenia
mi krajowych sieci przesyłowych gazu, w tym połączeń wzajem
nych, oraz wdrażanie zasad zarządzania ograniczeniami W tym
celu operatorzy systemów przesyłowych lub podmioty rynkowe
przedstawiają krajowym organom regulacyjnym swoje zasady za
rządzania ograniczeniami, w tym mechanizmy alokacji zdolno
ści. Krajowe organy regulacyjne mogą zwrócić się o zmianę tych
zasad.
10.
Organy regulacyjne są upoważnione do zobowiązania
operatorów systemów przesyłowych, magazynowania,
LNG i dystrybucyjnych, w razie konieczności, zmiany warunków,
w tym również taryf lub metod, o których mowa w niniejszym ar
tykule, w celu zapewnienia, aby były one proporcjonalne i stoso
wane w sposób niedyskryminacyjny. W przypadku gdy system
dostępu do magazynowania jest określony zgodnie z art. 33
ust. 3, z zadania tego wyłączone jest dokonywanie zmiany
taryf. W przypadku opóźnienia w ustaleniu taryf przesyło
wych i dystrybucyjnych, krajowe organy regulacyjne są upraw
nione do ustalenia lub zatwierdzenia tymczasowych taryf
przesyłowych i dystrybucyjnych lub metod oraz do podjęcia de
cyzji w sprawie odpowiednich środków wyrównawczych jeżeli
ostateczne taryfy lub metody odbiegają od tych taryf lub metod
tymczasowych.
11. Każda ze stron zgłaszających skargę na operatora systemu
przesyłowego, magazynowego, LNG lub dystrybucyjnego, odno
szącą się do obowiązków tego operatora na mocy niniejszej dy
rektywy, może przekazać skargę do organu regulacyjnego, który,
działając jako organ rozstrzygający spory, wydaje decyzję w ter
minie dwóch miesięcy od otrzymania skargi. Termin ten może
zostać przedłużony o dwa miesiące, jeżeli organy regulacyjne
zwracają się o przekazanie dodatkowych informacji. Ten przedłu
żony termin może zostać ponownie przedłużony za zgodą wno
szącego skargę. Decyzja organu regulacyjnego jest wiążąca, jeżeli
nie zostanie unieważniona w wyniku odwołania.
12. Każda ze stron, której to dotyczy i która ma prawo do
składania skargi dotyczącej decyzji w sprawie metod przyjętych
zgodnie z niniejszym artykułem lub, w przypadku gdy organ
regulacyjny ma obowiązek konsultować się w sprawie propono
wanych taryf lub metod, może najpóźniej w terminie dwóch mie
sięcy od opublikowania decyzji lub propozycji decyzji lub
w krótszym terminie określonym przez państwa członkowskie,
złożyć skargę do rozpatrzenia. Taka skarga nie ma skutku
zawieszającego.
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13.
Państwa członkowskie tworzą odpowiednie i skuteczne
mechanizmy regulowania, kontroli i przejrzystości, aby nie do
puścić do nadużywania pozycji dominującej, w szczególności na
szkodę odbiorców, oraz wszelkich wrogich zachowań. Mechani
zmy te uwzględniają postanowienia Traktatu, w szczególności
jego art. 82.
14.
Państwa członkowskie zapewniają podjęcie właściwych
środków, w tym również wszczęcie postępowania administracyj
nego lub karnego zgodnie z ich prawem krajowym, przeciwko
osobom fizycznym lub prawnym odpowiedzialnym za nieprze
strzeganie zasad dotyczących poufności nałożonych niniejszą
dyrektywą.
15.
Skargi, o których mowa w ust. 11 i 12 pozostają bez
uszczerbku dla możliwości wykonywania praw do odwołania
zgodnie z prawem wspólnotowym lub z prawem krajowym.
16. Decyzje podjęte przez organy regulacyjne są w pełni umo
tywowane i uzasadnione, tak, aby możliwa była kontrola sądo
wa. Decyzje są publicznie dostępne przy jednoczesnym
zachowaniu poufności informacji handlowych podlegających
szczególnej ochronie.
17. Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie na pozio
mie krajowym odpowiednich mechanizmów przewidujących, że
strona, której dotyczy decyzja krajowego organu regulacyjnego,
ma prawo do odwołania się do organu niezależnego od zaanga
żowanych stron oraz od jakiegokolwiek rządu.

Artykuł 42
System regulacyjny dotyczący kwestii transgranicznych
1.
Organy regulacyjne ściśle ze sobą współpracują i wzajem
nie się konsultują oraz dostarczają sobie nawzajem i Agencji
wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania swoich za
dań zgodnie z niniejszą dyrektywą. W odniesieniu do wymienio
nych informacji organ otrzymujący zapewnia taki sam stopień
poufności, jaki jest wymagany od organu udostępniającego
informacje.
2.
Organy regulacyjne współpracują przynajmniej na pozio
mie regionalnym, aby:
a)

b)

wspierać tworzenie ustaleń operacyjnych w celu umożliwie
nia optymalnego zarządzania siecią, promowania wspólnych
giełd gazu oraz alokacji zdolności transgranicznej, jak rów
nież umożliwienia właściwego poziomu zdolności połączeń
wzajemnych — w tym również nowych połączeń wzajem
nych — w obrębie regionu i między regionami, tak, aby
umożliwić rozwój skutecznej konkurencji i poprawę bezpie
czeństwa dostaw, bez dyskryminacji między przedsiębior
stwami dostarczającymi gaz w różnych państwach
członkowskich;
koordynować rozwój wszystkich kodeksów sieci dla właści
wych operatorów systemów przesyłowych i innych podmio
tów rynkowych; oraz

c)

14.8.2009

koordynować opracowywanie zasad regulujących zarządza
nie ograniczeniami.

3. Krajowe organy regulacyjne mają prawo do zawierania mię
dzy sobą umów o współpracę w celu zacieśniania współpracy
w zakresie regulacji.
4. Działania, o których mowa w ust. 2, wykonywane są, w sto
sownych przypadkach, w ścisłym porozumieniu z innymi właści
wymi organami krajowymi i bez uszczerbku dla ich kompetencji
szczególnych.
5.
Komisja może przyjąć wytyczne dotyczące zakresu obo
wiązków organów regulacyjnych w ramach współpracy wzajem
nej oraz z Agencją. Środki te, mające na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kon
trolą, o której mowa w art. 51 ust. 3.

Artykuł 43
Zgodność z wytycznymi
1. Każdy organ regulacyjny oraz Komisja mogą zwrócić się do
Agencji o opinię w sprawie zgodności decyzji podjętej przez or
gan regulacyjny z wytycznymi, o których mowa w niniejszej dy
rektywie lub w rozporządzeniu (WE) nr 715/2009.
2.
Agencja przekazuje swoją opinię, odpowiednio, organowi
regulacyjnemu, który się o nią zwrócił, lub Komisji, a także orga
nowi regulacyjnemu, który podjął daną decyzję, w terminie trzech
miesięcy od daty otrzymania wniosku.
3. W przypadku gdy organ regulacyjny, który podjął decyzję,
nie zastosuje się do opinii Agencji w terminie czterech miesięcy
od daty otrzymania tej opinii, Agencja informuje odpowiednio
Komisję.
4.
Każdy z organów regulacyjnych może poinformować Ko
misję, jeżeli uważa, że decyzja dotycząca handlu transgraniczne
go podjęta przez inny organ regulacyjny nie jest zgodna
z wytycznymi, o których mowa w niniejszej dyrektywie lub
w rozporządzeniu (WE) nr 715/2009, w terminie dwóch miesię
cy od daty tej decyzji.
5. W przypadku gdy Komisja, w terminie dwóch miesięcy od
poinformowania jej przez Agencję zgodnie z ust. 3, lub przez or
gan regulacyjny zgodnie z ust. 4, lub z własnej inicjatywy, w ter
minie trzech miesięcy od daty decyzji, stwierdza, że decyzja
organu regulacyjnego budzi poważne wątpliwości co do jej zgod
ności z wytycznymi, o których mowa w niniejszej dyrektywie lub
w rozporządzeniu (WE) nr 715/2009, Komisja może podjąć de
cyzję o dalszym badaniu tej sprawy. W takim przypadku Komisja
wzywa organ regulacyjny oraz strony postępowania przed orga
nem regulacyjnym do przedłożenia uwag.
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6. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o dalszym ba
daniu tej sprawy, wydaje ona w terminie czterech miesięcy od
daty takiej decyzji ostateczną decyzję:
a)

o niezgłaszaniu zastrzeżeń wobec decyzji organu regulacyj
nego; lub

b)

o zażądaniu od właściwego organu regulacyjnego cofnięcia
jego decyzji, z uwagi na to, że nie zachowano zgodności
z wytycznymi.

7.
W przypadku gdy Komisja nie podejmie decyzji o dalszym
badaniu sprawy ani ostatecznej decyzji w terminie określonym
odpowiednio w ust. 5 i ust. 6, uważa się, że Komisja nie zgłosiła
zastrzeżeń wobec decyzji organu regulacyjnego.
8.
Organ regulacyjny stosuje się do decyzji Komisji o cofnię
ciu jego decyzji w terminie dwóch miesięcy i informuje o tym
Komisję.
9.
Komisja może przyjąć wytyczne ustalające szczegółowe za
sady procedury, która ma być stosowana przez organy regulacyj
ne, Agencję oraz Komisję w odniesieniu do zgodności decyzji
podjętych przez organy regulacyjne z wytycznymi, o których
mowa w niniejszym artykule. Środki te, mające na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną po
łączoną z kontrolą, o której mowa w art. 51 ust. 3.

Artykuł 44
Prowadzenie dokumentacji
1.
Państwa członkowskie wymagają, aby przedsiębiorstwa
dostarczające gaz przechowywały przez okres co najmniej pięciu
lat do dyspozycji organów krajowych, w tym również organu
regulacyjnego, krajowych organów ochrony konkurencji oraz Ko
misji, na potrzeby wykonywania ich zadań, stosowne dane doty
czące wszelkich transakcji w ramach umów na dostawy
gazu i derywatów gazowych z odbiorcami hurtowymi i z opera
torami systemów przesyłowych, a także z operatorami systemów
magazynowania i LNG.
2.
Dane te obejmują szczegółowe informacje dotyczące cha
rakterystyki odpowiednich transakcji, takie jak czas trwania i za
sady dostarczania oraz rozliczania, ilości, terminy i czas realizacji,
a także ceny transakcji oraz środki identyfikacji danego odbiorcy
hurtowego, jak również określone informacje dotyczące wszyst
kich nierozliczonych umów na dostawy gazu i derywatów
gazowych.
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4.
W celu zapewnienia jednolitego stosowania niniejszego ar
tykułu, Komisja może przyjąć wytyczne określające metody i uz
godnienia w zakresie prowadzenia dokumentacji, jak również
formę i treść danych, które należy przechowywać. Środki te, ma
jące na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dy
rektywy poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa
w art. 51 ust. 3.
5.
W odniesieniu do transakcji w ramach derywatów gazo
wych, zawieranych przez przedsiębiorstwa dostarczające gaz
z odbiorcami hurtowymi i operatorami systemów przesyłowych,
jak również operatorami systemów magazynowania i LNG, ni
niejszy artykuł stosuje się dopiero po przyjęciu przez Komisję wy
tycznych, o których mowa w ust. 4.
6.
Przepisy niniejszego artykułu nie ustanawiają dodatkowych
obowiązków względem organów, o których mowa w ust. 1, dla
podmiotów objętych zakresem dyrektywy 2004/39/WE.
7. W przypadku gdy organy, o których mowa w ust. 1, potrze
bują dostępu do danych przechowywanych przez podmioty ob
jęte zakresem dyrektywy 2004/39/WE, organy odpowiedzialne
zgodnie z tą dyrektywą przekazują im wymagane dane.
ROZDZIAŁ IX
RYNKI DETALICZNE

Artykuł 45
Rynki detaliczne
W celu ułatwienia powstania właściwie funkcjonujących i przej
rzystych rynków detalicznych we Wspólnocie, państwa człon
kowskie zapewniają, aby funkcje i zakres odpowiedzialności
operatorów systemów przesyłowych, operatorów systemów
dystrybucyjnych, przedsiębiorstw dostarczających gaz i odbior
ców oraz, w razie konieczności, innych uczestników rynku, zo
stały określone w odniesieniu do umów, zobowiązań względem
odbiorców, zasad wymiany danych i rozliczeń, własności da
nych i odpowiedzialności za dokonywanie pomiarów zużycia.
Zasady te podawane są do wiadomości publicznej, opracowane
w celu ułatwienia odbiorcom i dostawcom dostępu do sieci i pod
legają przeglądowi przez organy regulacyjne lub inne właściwe
organy krajowe.
ROZDZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 46
3.
Organ regulacyjny może podejmować decyzje o udostęp
nieniu uczestnikom rynku niektórych elementów tych informa
cji, pod warunkiem że nie zostaną ujawnione informacje
handlowe podlegające szczególnej ochronie dotyczące poszcze
gólnych uczestników rynku lub poszczególnych transakcji. Ni
niejszy ustęp nie ma zastosowania do informacji dotyczących
instrumentów finansowych, które są objęte zakresem
dyrektywy 2004/39/WE.

Środki zabezpieczające
1. W przypadku nagłego kryzysu na rynku energetycznym lub
zagrożenia dla bezpieczeństwa fizycznego lub bezpieczeństwa
osób, urządzeń, instalacji lub integralności systemu, państwo
członkowskie może czasowo zastosować niezbędne środki
zabezpieczające.
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2.
Środki te muszą powodować możliwie jak najmniejsze za
kłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i nie mogą wy
kraczać poza to, co jest ściśle konieczne do pokonania powstałych
nagle trudności.
3.
Państwo członkowskie, którego to dotyczy, niezwłocznie
powiadamia o tych środkach inne państwa członkowskie oraz
Komisję, która może postanowić, że dane państwo członkowskie
musi zmienić te środki lub znieść je w zakresie, w jakim zakłóca
ją one konkurencję i niekorzystnie wpływają na wymianę hand
lową w sposób pozostający w sprzeczności ze wspólnym
interesem.
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2. Państwo członkowskie lub wyznaczony właściwy organ
niezwłocznie powiadamiają Komisję o swojej decyzji o przyzna
niu odstępstwa, łącznie ze wszelkimi istotnymi informacjami
dotyczącymi odstępstwa. Informacje te mogą zostać przedstawio
ne Komisji w formie zbiorczej, umożliwiając jej podjęcie uzasad
nionej decyzji. W terminie ośmiu tygodni od otrzymania tego
powiadomienia Komisja może zwrócić się do państwa członkow
skiego lub wyznaczonego właściwego organu, aby zmieniły lub
cofnęły decyzję o przyznaniu odstępstwa.
Jeżeli państwo członkowskie lub wyznaczony właściwy organ nie
zastosują się do tego wniosku w terminie czterech tygodni, zo
staje podjęta ostateczna decyzja, zgodnie z procedurą doradczą,
o której mowa w art. 51 ust. 2.

Artykuł 47
Równe warunki działania
1.
Środki, które państwa członkowskie mogą podejmować
zgodnie z niniejszą dyrektywą w celu zapewnienia równych wa
runków działania, muszą być zgodne z Traktatem, w szczegól
ności z jego art. 30 i z prawem wspólnotowym.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, muszą być proporcjonal
ne, niedyskryminacyjne i przejrzyste. Środki te mogą być wpro
wadzane w życie jedynie po powiadomieniu Komisji i uzyskaniu
jej zgody.
3.
Komisja podejmuje działania w odniesieniu do powiado
mienia, o którym mowa w ust. 2, w terminie dwóch miesięcy od
jej otrzymania. Termin ten rozpoczyna się w dniu następującym
po otrzymaniu pełnej informacji. W wypadku, gdy Komisja nie
podejmie działań w tym dwumiesięcznym terminie, uważa się, że
nie zgłasza ona zastrzeżeń do zgłoszonych środków.

Komisja zachowuje poufność informacji handlowych podlegają
cych szczególnej ochronie.
3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie odstępstw, o których
mowa w ust. 1, państwo członkowskie lub wyznaczony właści
wy organ oraz Komisja uwzględniają w szczególności następują
ce kryteria:
a)

cel, jakim jest osiągnięcie konkurencyjnego rynku gazu;

b)

konieczność wypełniania obowiązków użyteczności publicz
nej i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw;

c)

pozycję przedsiębiorstwa gazowego na rynku gazu i rzeczy
wisty stan konkurencji na tym rynku;

d)

stopień trudności gospodarczych i finansowych napotyka
nych przez przedsiębiorstwa gazowe i przedsiębiorstwa prze
syłowe lub przez uprawnionych odbiorców;

e)

daty podpisania oraz warunki danej umowy lub danych
umów, w tym również stopień, w jakim dostosowują się one
do zmian na rynku;

f)

starania podjęte w celu rozwiązania problemu;

g)

stopień, w jakim w chwili podjęcia danych zobowiązań typu
„bierz-lub-płać”, przedsiębiorstwo mogło w sposób rozsąd
ny przewidzieć, mając na uwadze przepisy niniejszej dyrek
tywy, zaistnienie prawdopodobieństwa pojawienia się
poważnych trudności;

Artykuł 48
Odstępstwa dotyczące zobowiązań typu „bierz-lub-płać”
1.
Jeżeli przedsiębiorstwo gazowe napotyka, lub uzna, że na
potkałoby poważne trudności gospodarcze i finansowe z powo
du swoich zobowiązań typu „bierz-lub-płać” podjętych w jednej
lub większej liczbie umów zakupu gazu, może ono przesłać do
państwa członkowskiego, którego to dotyczy, lub wyznaczonego
właściwego organu wniosek o czasowe odstępstwo od art. 32.
Wnioski powinny, zgodnie z wyborem państw członkowskich,
być przedstawiane oddzielnie dla każdego przypadku, przed od
mową dostępu do systemu lub po niej. Państwa członkowskie
mogą także pozostawić przedsiębiorstwu gazowemu wybór
przedstawienia wniosku przed odmową dostępu do systemu lub
po niej. W przypadku gdy przedsiębiorstwo gazowe odmówiło
dostępu, wniosek jest przedstawiany niezwłocznie. Do wniosków
należy załączać wszelkie istotne informacje dotyczące charakte
ru i skali problemu oraz działań podjętych przez przedsiębior
stwo gazowe na rzecz jego rozwiązania.
Jeżeli alternatywne rozwiązania nie są rozsądnie dostępne, pań
stwo członkowskie lub wyznaczony właściwy organ może pod
jąć decyzję o przyznaniu odstępstwa, uwzględniając ust. 3.

h) poziom połączeń systemu z innymi systemami oraz poziom
interoperacyjności tych systemów; oraz
i)

skutki, jakie odstępstwo mogłoby mieć dla właściwego sto
sowania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do skutecznego
funkcjonowania rynku wewnętrznego gazu ziemnego.
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Decyzja w sprawie wniosku o odstępstwo dotyczące umów typu
„bierz-lub-płać” zawartych przed dniem 4 sierpnia 2003 r. nie po
winna prowadzić do sytuacji, w której niemożliwe byłoby znale
zienie ekonomicznie opłacalnych alternatywnych rynków zbytu.
W żadnym przypadku nie uznaje się istnienia poważnych trud
ności, jeżeli sprzedaż gazu ziemnego nie spadnie poniżej pozio
mu minimalnych gwarantowanych ilości odbieranego gazu
zawartych w umowach zakupu gazu typu „bierz-lub-płać” lub do
póki dana umowa zakupu gazu typu „bierz-lub-płać” może być
odpowiednio dostosowana, bądź też przedsiębiorstwo gazowe
może znaleźć alternatywne rynki zbytu.
4.
Przedsiębiorstwa gazowe, którym nie przyznano odstęp
stwa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie odma
wiają ani nie podtrzymują odmowy dostępu do systemu
z powodu zobowiązań typu „bierz-lub-płać” w umowie zakupu
gazu. Państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie odpo
wiednich przepisów art. 32–44.
5.
Każde odstępstwo przyznane zgodnie z powyższymi prze
pisami jest należycie uzasadniane. Komisja publikuje decyzję
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
6.
W terminie do dnia 4 sierpnia 2008 r. Komisja przedkłada
sprawozdanie z przeglądu doświadczeń zebranych przy stosowa
niu niniejszego artykułu, aby we właściwym czasie umożliwić
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie rozważenie potrzeby jego
dostosowania.
Artykuł 49

L 211/129

Cypr może odstąpić od stosowania art. 4 i 9, art. 13 ust. 1 i 3,
art. 14 i 24, art. 25 ust. 5, art. 26, 31 i 32, art. 37 ust. 1 lub ar
t. 38. Odstępstwo to wygasa z chwilą, gdy Cypr przestaje zaliczać
się do rynków wschodzących.
3. W dniu wygaśnięcia odstępstwa, o którym mowa w ust. 2
akapit pierwszy, określenie uprawnionych odbiorców prowadzi
do otwarcia rynku wynoszącego co najmniej 33 % całkowitego
rocznego zużycia gazu na krajowym rynku gazu. Dwa lata póź
niej rozpoczyna się stosowanie art. 37 ust. 1 lit. b), a trzy lata póź
niej — art. 37 ust. 1 lit. c). Do czasu rozpoczęcia stosowania
art. 37 ust. 1 lit. b) państwo członkowskie, o którym mowa
w ust. 2 niniejszego artykułu, może postanowić o niestosowaniu
art. 32 w zakresie, w jakim dotyczy to usług pomocniczych i tym
czasowego magazynowania dla procesu regazyfikacji i później
szego dostarczenia do systemu przesyłowego.
4. W przypadku gdy wdrożenie niniejszej dyrektywy spowo
dowałoby istotne problemy na geograficznie ograniczonym ob
szarze państwa członkowskiego, w szczególności dotyczące
rozbudowy infrastruktury przesyłowej i istotnej infrastruktury
dystrybucyjnej, oraz mając na uwadze zachęcanie do inwestycji,
państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji o czasowe
odstępstwo od art. 4 i 9, art. 13 ust. 1 i 3, art. 14 i 24, art. 25
ust. 5, art. 26, art. 31 i 32, art. 37 ust. 1 lub art. 38 na potrzeby
działań rozwojowych na tym obszarze.
5.
Komisja może przyznać odstępstwo, o którym mowa
w ust. 4, uwzględniając w szczególności następujące kryteria:

Rynki wschodzące i odizolowane
1. Państwa członkowskie, które nie są bezpośrednio podłączo
ne do systemu wzajemnie połączonego żadnego innego państwa
członkowskiego i mają tylko jednego głównego zewnętrznego
dostawcę mogą zastosować odstępstwo od art. 4, 9, 37 lub 38.
Przedsiębiorstwo dostarczające gaz mające udział w rynku prze
kraczający 75 % uznawane jest za głównego dostawcę. Każde ta
kie odstępstwo wygasa automatycznie, z chwilą gdy przynajmniej
jeden z warunków, o których mowa w niniejszym akapicie prze
staje mieć zastosowanie. Każde takie odstępstwo jest zgłaszane
Komisji.
Cypr może odstąpić od stosowania art. 4, 9, 37 lub 38 niniejszej
dyrektywy. Odstępstwo to wygasa w chwili, kiedy Cypr przestaje
zaliczać się do rynków odizolowanych.
Artykuły 4, 9, 37 lub 38 nie mają zastosowania do Estonii, Ło
twy i Finlandii do czasu, gdy któreś z tych państw zostanie bez
pośrednio podłączone do systemu wzajemnie połączonego
jakiegokolwiek państwa członkowskiego innego niż Estonia, Ło
twa, Litwa i Finlandia. Niniejszy akapit pozostaje bez uszczerbku
dla odstępstw przyznanych na mocy pierwszego akapitu niniej
szego ustępu.
2. Państwo członkowskie zaliczające się do rynków wschodzą
cych, które z powodu wprowadzenia w życie niniejszej dyrekty
wy napotkałoby na znaczące problemy, może odstąpić od
stosowania art. 4 i 9, art. 13 ust. 1 i 3, art. 14 i 24, art. 25 ust. 5,
art. 26, 31 i 32, art. 37 ust. 1 lub art. 38. Odstępstwo to wygasa
automatycznie z chwilą, gdy państwo członkowskie przestaje za
liczać się do rynków wschodzących. Każde takie odstępstwo jest
zgłaszane Komisji.

— potrzebę inwestycji infrastrukturalnych, których eksploata
cja nie byłaby opłacalna w warunkach rynku
konkurencyjnego,
— poziom i prognozowany zwrot wymaganych nakładów
inwestycyjnych,
— wielkość i poziom rozwoju przemysłu gazowego na danym
obszarze,
— perspektywy rozwoju danego rynku gazu,
— geograficzne rozmiary i właściwości danego obszaru lub re
gionu oraz czynniki społeczno-gospodarcze i demograficzne.
W przypadku infrastruktury gazowej innej niż infrastruktura dy
strybucyjna, odstępstwo może zostać przyznane tylko wtedy, je
żeli na tym obszarze nie powstała infrastruktura gazowa lub jeżeli
infrastruktura gazowa powstała mniej niż 10 lat temu. Czasowe
odstępstwo nie przekracza 10 lat od chwili pierwszej dostawy
gazu na tym obszarze.
W przypadku infrastruktury dystrybucyjnej, odstępstwo może zo
stać udzielone na okres nieprzekraczający 20 lat od chwili pierw
szej dostawy gazu na tym obszarze za pośrednictwem
wspomnianej infrastruktury.
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6.
Artykuł 9 nie
Luksemburga i/lub Malty.

ma

zastosowania

do

Artykuł 52

Cypru,

Sprawozdania

7. Przed podjęciem decyzji zgodnie z ust. 5, uwzględniając wy
móg zachowania poufności, Komisja informuje państwa człon
kowskie o wnioskach złożonych zgodnie z ust. 4. Decyzja ta, jak
również odstępstwa, o których mowa w ust. 1 i 2, zostają opu
blikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
8.
Grecja może odstąpić od art. 4, 24, 25, 26, 32, 37 lub 38
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do obszarów geograficz
nych i okresów czasu określonych w koncesjach przyznanych
przed dniem 15 marca 2002 r. i zgodnie z dyrektywą 98/30/WE,
w odniesieniu do rozbudowy i wyłącznej eksploatacji sieci dystry
bucyjnych na niektórych obszarach geograficznych.

Artykuł 50

1.
Komisja monitoruje i dokonuje przeglądu stosowania ni
niejszej dyrektywy oraz przedstawia Parlamentowi Europejskie
mu i Radzie ogólne sprawozdanie z postępów, po raz pierwszy
do dnia 31 grudnia 2004 r., a następnie każdego roku. Sprawoz
danie z postępów obejmuje co najmniej:
a)

zdobyte doświadczenia i postępy poczynione w tworzeniu
kompletnego i w pełni funkcjonalnego rynku wewnętrznego
gazu ziemnego oraz przeszkody utrudniające realizację tego
celu, w tym również kwestie dominacji rynkowej, koncentra
cji na rynku, wrogich lub antykonkurencyjnych zachowań;

b)

odstępstwa przyznawane na podstawie niniejszej dyrektywy,
wraz z wprowadzeniem odstępstwa przewidzianego
w art. 26 ust. 4 w celu ewentualnych zmian wartości
progowych;

c)

zakres, w jakim wymogi dotyczące rozdziału i taryfikacji za
warte w niniejszej dyrektywie okazały się skuteczne w za
pewnianiu sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego dostępu
do systemu gazowego Wspólnoty i równoważnych pozio
mów konkurencji, jak również gospodarcze, środowisko
we i społeczne konsekwencje otwarcia rynku gazu dla
odbiorców;

d)

analizę kwestii dotyczących poziomów zdolności systemu
oraz bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego we Wspólnocie,
w szczególności istniejącej i przewidywanej równowagi po
między podażą a popytem, z uwzględnieniem fizycznej zdol
ności wymiany pomiędzy obszarami i rozbudowy
magazynów (w tym również kwestia proporcjonalności re
gulacji rynku w tej dziedzinie);

e)

szczególna uwaga zostanie poświęcona środkom podjętym
w państwach członkowskich w celu pokrycia zapotrzebowa
nia szczytowego i postępowanie w przypadku niedoboru do
staw ze strony jednego lub większej liczby dostawców;

f)

ogólną ocenę postępu osiągniętego w zakresie dwustronnych
stosunków z krajami trzecimi, które produkują i eksportują
lub transportują gaz ziemny, w tym również postępu w za
kresie integracji rynków, handlu i dostępu do sieci tych kra
jów trzecich;

g)

potrzebę ewentualnej harmonizacji wymogów niezwiąza
nych z przepisami niniejszej dyrektywy.

Procedura przeglądu
W przypadku gdy w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 52
ust. 6, Komisja stwierdzi — zważywszy na skuteczny sposób,
w jaki w państwach członkowskich został zrealizowany dostęp
do sieci, co otwiera drogę do w pełni skutecznego, niedyskrymi
nacyjnego i niezakłóconego dostępu do sieci — że niektóre obo
wiązki nałożone niniejszą dyrektywą na przedsiębiorstwa (w tym
również obowiązki dotyczące rozdziału prawnego operatorów
systemów dystrybucyjnych) nie są proporcjonalne do zamierzo
nych celów, państwo członkowskie, którego to dotyczy, może
zwrócić się do Komisji o zwolnienie z odnośnego obowiązku.
Państwo członkowskie niezwłocznie zgłasza wniosek Komisji,
wraz ze wszelkimi stosownymi informacjami niezbędnymi do
wykazania, że wniosek zawarty w sprawozdaniu w sprawie sku
tecznego dostępu do sieci pozostanie nadal aktualny.
W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia, Ko
misja wydaje opinię w sprawie wniosku danego państwa człon
kowskiego oraz, w stosownych przypadkach, przedkłada
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski w sprawie zmiany
odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywy. Komisja może za
proponować, we wnioskach w sprawie zmiany niniejszej dyrek
tywy, zwolnienie danego państwa członkowskiego ze
szczególnych wymogów, pod warunkiem że państwo członkow
skie wdroży, w stosownych przypadkach, równie skuteczne
środki.

Artykuł 51
Komitet
1.

14.8.2009

Komisja jest wspierana przez komitet.

2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się
art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.
3.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się
art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnie
niem jej art. 8.

W stosownych przypadkach sprawozdanie z postępów może
obejmować zalecenia i środki mające przeciwdziałać niekorzyst
nym skutkom dominacji rynkowej i koncentracji na rynku.
W sprawozdaniu tym Komisja, w porozumieniu z ENTSO gazu,
może również rozważyć wykonalność utworzenie przez opera
torów systemów przesyłowych jednego europejskiego operatora
systemu przesyłowego.
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2.
Co dwa lata sprawozdanie z postępów, o którym mowa
w ust. 1, zawiera także analizę różnych środków podejmowanych
w państwach członkowskich w celu wykonywania obowiązków
użyteczności publicznej, wraz z analizą skuteczności tych środ
ków, oraz w szczególności ich wpływu na konkurencję na rynku
gazu. W stosownych przypadkach sprawozdanie może zawierać
zalecenia dotyczące środków, jakie należy przyjąć na poziomie
krajowym w celu osiągnięcia wysokich standardów usług publicz
nych, lub środków mających na celu zapobieganie zamknięciu
rynku.
3.
Do dnia 3 marca 2013 r. Komisja przedkłada Parlamento
wi Europejskiemu i Radzie, w ramach ogólnego przeglądu, szcze
gółowe sprawozdanie przedstawiające zakres, w jakim wymogi
rozdziału zgodnie z rozdziałem IV okazały się skuteczne w za
pewnieniu pełnej i skutecznej niezależności operatorów syste
mów przesyłowych, przy zastosowaniu skutecznego i sprawnego
rozdziału jako punktu odniesienia.
4.
Do celów swej oceny zgodnie z w ust. 3, Komisja uwzględ
nia w szczególności następujące kryteria: sprawiedli
wy i niedyskryminacyjny dostęp do sieci, skuteczne regulacje,
rozwój sieci zapewniający spełnienie potrzeb rynku, niezakłóco
ne zachęty do inwestowania, rozwój infrastruktury połączeń wza
jemnych, skuteczna konkurencja na rynkach energetycznych
Wspólnoty oraz sytuacja w zakresie bezpieczeństwa dostaw we
Wspólnocie.
5.
W stosownych przypadkach, w szczególności w przypad
ku gdy w szczegółowym sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3,
zostanie ustalone, że w praktyce nie zostały zagwarantowane wa
runki, o których mowa w ust. 4, Komisja przedkłada Parlamen
towi Europejskiemu i Radzie wnioski w celu zapewnienia w pełni
skutecznej niezależności operatorów systemów przesyłowych do
dnia 3 marca 2014 r.
6.
Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie,
nie później niż do dnia 1 stycznia 2006 r., szczegółowe sprawoz
danie przedstawiające postępy w tworzeniu rynku wewnętrzne
go gazu ziemnego. Sprawozdanie to uwzględnia w szczególności:
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— rozwój cen, w tym cen dostaw, w powiązaniu z poziomem
otwarcia rynków,
— istnienie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu stron
trzecich do magazynów gazu, gdy jest to niezbędne z tech
nicznego lub ekonomicznego punktu widzenia do zapewnie
nia skutecznego dostępu do systemu,
— doświadczenie uzyskane w trakcie stosowania niniejszej dy
rektywy w zakresie skutecznej niezależności operatorów sys
temów w przedsiębiorstwach zintegrowanych pionowo, oraz
informację, czy zostały przyjęte inne środki poza niezależ
nością funkcjonalną i oddzieleniem rachunkowości, których
skutki są równoważne z rozdziałem prawnym.
W stosownych przypadkach Komisja przedstawia Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie wnioski dotyczące w szczególności
zagwarantowania wysokiego standardu usług publicznych.
W stosownych przypadkach Komisja przedstawia Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, przed dniem 1 lipca 2007 r., wnioski do
tyczące w szczególności zapewnienia pełnej i skutecznej nieza
leżności operatorów systemu dystrybucyjnego. W razie
konieczności wnioski te, zgodnie z prawem konkurencji, obejmu
ją także środki dotyczące kwestii dominacji rynkowej, koncentra
cji na rynku, wrogich lub antykonkurencyjnych zachowań.

Artykuł 53
Uchylenie
Dyrektywa 2003/55/WE traci moc z dniem 3 marca 2011 r., bez
uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich dotyczących
terminów transpozycji i stosowania wspomnianej dyrektywy. Od
esłania do uchylonej dyrektywy są traktowane jak odesłania do
niniejszej dyrektywy i odczytywane zgodnie z tabelą korelacji za
wartą w załączniku II.

— istnienie niedyskryminacyjnego dostępu do sieci,
— skuteczną regulację,

Artykuł 54
Transpozycja

— rozwój infrastruktury połączeń wzajemnych, warunki tran
zytu i sytuację bezpieczeństwa dostaw we Wspólnocie,
— zakres, w jakim pełne korzyści wynikające z otwierania ryn
ku przypadają małych przedsiębiorstwom i odbiorcom bę
dącym
gospodarstwami
domowymi,
szczególnie
w odniesieniu do standardów usługi publicznej,
— zakres, w jakim rynki są w praktyce otwarte na skuteczną
konkurencję, w tym zagadnienia dominacji rynkowej, kon
centracji na rynku, wrogich lub antykonkurencyjnych
zachowań,
— zakres, w jakim odbiorcy rzeczywiście zmieniają dostaw
ców i renegocjują taryfy,

1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy usta
wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy do dnia 3 marca 2011 r. Państwa członkow
skie niezwłocznie informują o tym Komisję.
Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 3 mar
ca 2011 r., z wyjątkiem art. 11, który stosują od dnia
3 marca 2013 r.
Środki przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesie
nie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich
urzędowej publikacji. Sposób dokonywania takiego odniesienia
określany jest przez państwa członkowskie.
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Artykuł 56

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawo
wych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach ob
jętych niniejszą dyrektywą.

Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 55

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

Przewodniczący

14.8.2009

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

ZAŁĄCZNIK I
ŚRODKI Z ZAKRESU OCHRONY KONSUMENTÓW
1. Bez uszczerbku dla wspólnotowych zasad dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności dyrektywy 97/7/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów
zawieranych na odległość (1) oraz dyrektywy Rady 93/13/WE z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (2), środki, o których mowa w art. 3, mają zapewnić odbiorcom:
a)

prawo do zawierania z dostawcą usług gazowych umowy, która określa:
—

nazwę i adres dostawcy,

—

świadczone usługi, oferowany poziom jakości usługi, jak również termin przyłączenia,

—

rodzaj oferowanych usług konserwacyjnych,

—

sposoby uzyskiwania aktualnych informacji na temat wszystkich mających zastosowanie taryf i opłat za
utrzymanie,

—

okres obowiązywania umowy, warunki jej przedłużania i wygaśnięcia świadczeń i umowy oraz informację
o ewentualnej możliwości odstąpienia od umowy bez opłat,

—

wszelkie ustalenia dotyczące rekompensat i zwrotu opłat, które mają zastosowanie w przypadku gdy nie są
spełnione standardy jakości usług zagwarantowane w umowie, włącznie z niepoprawnym i opóźnionym
rozliczeniem,

—

metodę wszczynania procedur rozstrzygania sporów zgodnie z lit. f), oraz

—

informacje dotyczące praw konsumenta, włącznie z rozpatrywaniem skarg oraz wszystkimi informacjami,
o których mowa w niniejszym punkcie, przekazywane w sposób wyraźny wraz z rozliczeniem lub na stro
nach internetowych przedsiębiorstw gazowych.

Warunki umów są uczciwe i znane z góry. W każdym przypadku informacje te powinny zostać dostarczone przed
zawarciem lub potwierdzeniem umowy. W przypadku gdy umowy są zawierane przez pośredników, informacje
dotyczące kwestii wymienionych w niniejszym punkcie dostarczane są także przed zawarciem umowy;
b)

otrzymanie stosownego zawiadomienia o każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy oraz poinformowa
nie o prawie do odstąpienia od umowy po otrzymaniu zawiadomienia. Świadczący usługi powiadamiają bezpo
średnio swoich odbiorców o wszelkich podwyżkach opłat, w przejrzysty i zrozumiały sposób i w odpowiednim
czasie, nie później niż w ciągu jednego okresu rozliczeniowego po wejściu w życie podwyżki. Państwa członkow
skie zapewniają odbiorcom swobodę odstąpienia od umów, jeżeli nie akceptują oni nowych warunków, o których
zawiadomił ich dostawcą usług gazowych;

c)

otrzymywanie przejrzystych informacji o stosowanych cenach i taryfach oraz o standardowych warunkach dostę
pu do usług i korzystania z usług gazowych;

d)

otrzymywanie oferty szerokiego wyboru metod rozliczania płatności, które nie dyskryminują w nieuzasadniony
sposób odbiorców. Systemy przedpłat są uczciwe i odpowiednio odzwierciedlają prawdopodobne zużycie. Wszel
kie różnice w warunkach odzwierciedlają koszty ponoszone przez dostawcę w zależności od systemu płatności.
Warunki ogólne muszą być uczciwe i przejrzyste. Muszą być przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem i nie
mogą zawierać pozaumownych barier dla korzystania z praw odbiorców, na przykład nadmiernej dokumentacji
umów. Odbiorcy są chronieni przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd metodami sprzedaży;

e)

niepobieranie opłaty przy zmianie dostawcy;

f)

korzystanie z przejrzystych, prostych i niedrogich procedur rozpatrywania skarg. W szczególności, wszyscy kon
sumenci mają prawo do dobrej jakości usługi oraz do rozpatrzenia skargi przez swojego dostawcę gazu. Takie
pozasądowe procedury rozstrzygania sporów muszą umożliwiać sprawiedliwe i szybkie rozstrzyganie sporów, naj
lepiej w terminie trzech miesięcy, oraz obejmować, w uzasadnionych przypadkach, system zwrotu kosztów lub od
szkodowań. W miarę możliwości powinny one być zgodne z zasadami określonymi w zaleceniu
Komisji 98/257/WE z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad stosowanych przez jednostki odpowiedzialne za
pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (3);

(1) Dz.U. L 144 z 4.6.1997, s. 19.
(2) Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29.
(3) Dz.U. L 115 z 17.4.1998, s. 31.

L 211/133

L 211/134

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

g)

odbiorcom przyłączonym do systemu gazowego — poinformowanie o ich prawach do dostaw gazu ziemnego
o określonej jakości, po uzasadnionych cenach, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi;

h)

dostęp do swoich danych dotyczących zużycia, oraz możliwość, za wyraźną zgodą i nieodpłatnie, udzielenia do
stępu do swoich danych pomiarowych każdemu zarejestrowanemu przedsiębiorstwu dostarczającemu gaz. Strona
odpowiedzialna za zarządzanie danymi ma obowiązek przekazania tych danych temu przedsiębiorstwu. Państwa
członkowskie określają format danych oraz procedurę udostępniania ich dostawcom i konsumentom. Konsumen
ta nie obciąża się żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi;

i)

odpowiednią informację o rzeczywistym zużyciu i kosztach gazu z dostateczną częstotliwością, tak aby mogli
dostosowywać swoje zużycie gazu. Informacje te podawane są w odpowiednich przedziałach czasowych uwzględ
niających możliwości posiadanych przez odbiorcę urządzeń pomiarowych. W należyty sposób uwzględnia się opła
calność takich środków. Konsumenta nie obciąża się żadnymi dodatkowymi kosztami tej usługi;

j)

otrzymywanie ostatecznego bilansu zamknięcia konta w wyniku jakiejkolwiek zmiany dostawcy gazu nie później
niż w terminie sześciu tygodni od chwili zmiany dostawcy.

2. Państwa członkowskie zapewniają wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych, które pozwolą na aktywne uczest
nictwo konsumentów w rynku dostaw gazu. Wdrożenie tych systemów pomiarowych może być uzależnione od eko
nomicznej oceny wszystkich długoterminowych kosztów i korzyści dla rynku oraz indywidualnego konsumenta lub od
oceny, która forma inteligentnego pomiaru jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia i najbardziej opłacalna
oraz w jakim czasie ich dystrybucja jest wykonalna.
Ocena taka odbywa się w terminie do dnia 3 września 2012 r.
Z zastrzeżeniem takiej oceny, państwa członkowskie lub jakikolwiek wyznaczony przez nie właściwy organ przygoto
wuje harmonogram wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych.
Państwa członkowskie lub jakikolwiek wyznaczony przez nie właściwy organ zapewnia interoperacyjność tych syste
mów pomiarowych na swym terytorium i należycie uwzględnia stosowanie odpowiednich standardów i najlepszych
praktyk oraz znaczenie rozwoju rynku wewnętrznego gazu ziemnego.

14.8.2009

14.8.2009
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ZAŁĄCZNIK II
TABELA KORELACJI

Dyrektywa 2003/55/WE

Niniejsza dyrektywa

art. 1

art. 1

art. 2

art. 2

art. 3

art. 3

art. 4

art. 4

art. 5

art. 5

—

art. 6

—

art. 7

art. 6

art. 8

art. 9

art. 9

art. 7

art. 10

—

art. 11

art. 7

art. 12

art. 8

art. 13

—

art. 14

—

art. 15

art. 10

art. 16

—

art. 17

—

art. 18

—

art. 19

—

art. 20

—

art. 21

—

art. 22

—

art. 23

art. 11

art. 24

art. 12

art. 25

art. 13

art. 26

art. 14

art. 27

art. 15

art. 29

art. 16

art. 30

art. 17

art. 31

art. 18

art. 32

art. 19

art. 33

art. 20

art. 34

art. 21

art. 35

art. 22

art. 36

art. 23

art. 37

art. 24

art. 38

art. 25 ust. 1 (zdanie pierwsze i drugie)

art. 39

—

art. 40
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Dyrektywa 2003/55/WE

Niniejsza dyrektywa

art. 25 (pozostała część)

art. 41

—

art. 42

—

art. 43

—

art. 44

—

art. 45

art. 26

art. 46

—

art. 47

art. 27

art. 48

art. 28

art. 49

art. 29

art. 50

art. 30

art. 51

art. 31

art. 52

art. 32

art. 53

art. 33

art. 54

art. 34

art. 55

art. 35

art. 56
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