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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

A RADY (ES) č. .../2004

ze dne

o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalo�ení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 2,

                                                
1 Úř. věst. C
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním

věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne ...
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných

pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem1 významně přispěla k vytvoření vnitřního trhu se

zemním plynem. Nyní je nezbytné zajistit strukturální změny v regulačním rámci, aby se

odstranily zbývající překá�ky dotvoření vnitřního trhu, zejména u obchodu se zemním

plynem. Jsou nezbytná dal�í technická pravidla, která se týkají zejména slu�eb pro přístup

třetích stran, zásad mechanismů pro přidělování kapacity, postupů pro řízení překročení

kapacity a po�adavků na průhlednost.

(2) Zku�enosti získané při provádění a sledování prvního souboru �Pokynů pro správnou praxi�,

přijatých v roce 2002 Evropským fórem pro regulaci plynárenství (Fórum) ukazují, �e pro

zaji�tění úplného provádění pravidel stanovených v pokynech ve v�ech členských státech a

pro stanovení minimální záruky rovných podmínek přístupu na trh v praxi je nezbytné

stanovit jejich právní vymahatelnost.

(3) Na zasedání Fóra ve dnech 24. - 25. září 2003 byl přijat druhý soubor společných pravidel,

nazvaný �Druhé pokyny pro správnou praxi�, a účelem tohoto nařízení je stanovit na základě

těchto pokynů základní zásady a pravidla pro přístup k soustavě, slu�by pro přístup třetích

stran k soustavě, řízení překročení kapacity, průhlednost, vyrovnávání a obchodování s právy

na kapacitu.

(4) Článek 15 směrnice 2003/55/ES umo�ňuje existenci provozovatele kombinované přepravní a

distribuční soustavy. Proto pravidla stanovená v tomto nařízení nevy�adují změnu

v organizaci vnitrostátních přepravních a distribučních soustav, je� jsou v souladu

s příslu�nými ustanoveními směrnice 2003/55/ES, a zejména článku 15 uvedené směrnice.

                                                
1 Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 57.
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(5) Do oblasti působnosti tohoto nařízení spadajívysokotlaká potrubí, kterými jsou místní

distribuční společnosti připojeny k plynárenské soustavě a která nejsou předev�ím pou�ívána

pro místní distribuci.

(6) Je nezbytné stanovit kritéria pro určování sazeb za přístup k soustavě, aby se zajistilo, �e jsou

plně v souladu se zásadou nepřípustnosti diskriminace a vyhovují potřebám řádně fungujícího

vnitřního trhu, plně zohledňují potřebu integrity soustavy a odrá�ejí skutečně vzniklé náklady,

přičem� zároveň zaji�ťují nále�ité pobídky ve vztahu k účinnosti, včetně odpovídající

návratnosti investic, a případně přihlí�ejí k srovnávacím rozborům sazeb prováděným

regulačními orgány.

(7) Při výpočtu sazeb za přístup k soustavám je důle�ité vzít v úvahu skutečně vzniklé náklady,

jako� i potřebu zajistit přiměřenou návratnost investic a motivaci k výstavbě nové

infrastruktury. V tomto ohledu, a zejména pokud bude mezi plynovody existovat účinná

soutě�, budou srovnávací rozbory sazeb představovat důle�itou součást této úvahy.

(8) Pou�ívání tr�ních způsobů při stanovování sazeb, například aukcí, musí být slučitelné

s ustanoveními směrnice 2003/55/ES.

(9) Společný minimální soubor slu�eb pro přístup třetích stran je nezbytný pro stanovení

společných minimálních norem přístupu v praxi v celém Společenství, pro zaji�tění

dostatečné slučitelnosti slu�eb pro přístup třetích stran a pro mo�nost vyu�ívání výhod řádně

fungujícího vnitřního trhu se zemním plynem.
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(10) Odkazy na harmonizované přepravní smlouvy v souvislosti s nediskriminačním přístupem

k síti provozovatelů přepravních soustav neznamenají, �e podmínky přepravních smluv

konkrétního provozovatele soustavy v členském státě musí být stejné jako u jiného

provozovatele přepravní soustavy v daném nebo v jiném členském státě, pokud nejsou

stanoveny minimální po�adavky, které musí splňovat v�echny přepravní smlouvy.

(11) Řízení smluvního překročení kapacity soustav je důle�ité pro dotvoření vnitřního trhu se

zemním plynem. Je nezbytné vypracovat společná pravidla, je� by zajistila rovnováhu mezi

potřebou uvolnit nevyu�itou kapacitu v souladu se zásadou �vyu�ít nebo ztratit� s právem

dr�itele kapacity vyu�ít ji v případě potřeby a současně zvy�ovat likvidnost kapacity.

(12) Ačkoliv v současné době nepředstavuje fyzické překročení kapacity soustav ve Společenství

problém, mů�e se jím v budoucnu stát. Proto je důle�ité stanovit pro takové situace základní

zásadu pro přidělování překročené kapacity.

(13) U�ivatelé soustav potřebují pro účinný přístup k plynárenské soustavě informace zejména

o technických po�adavcích a dostupné kapacitě, které jim umo�ní vyu�ít obchodní

příle�itosti, které se objeví v rámci vnitřního trhu. Pro tyto po�adavky na průhlednost jsou

nezbytné společné minimální normy. Tyto informace lze zveřejňovat různými prostředky

včetně elektronických prostředků.
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(14) V případě zemního plynu představují nediskriminační a průhledné systémy vyrovnávání

pou�ívané provozovateli přepravních soustav důle�ité mechanismy zejména ve vztahu k

novým účastníkům vstupujícím na trh, kteří mohou mít s vyrovnáváním svého celkového

portfolia prodejů vět�í potí�e ne� společnosti, je� jsou na daném trhu ji� zavedené. Proto je

nezbytné stanovit pravidla pro zaji�tění toho, aby provozovatelé přepravních soustav

pou�ívali tyto mechanismy způsobem slučitelným s podmínkami nediskriminačního,

průhledného a účinného přístupu k soustavě.

(15) Obchodování s primárními právy na kapacitu představuje důle�itou součást rozvoje

konkurenčního trhu a vytváření likvidity. Toto nařízení by proto mělo stanovit základní

pravidla pro tuto oblast.

(16) Je nezbytné zajistit, aby podniky pořizující si práva na kapacitu mohly tato práva prodat

jiným licencovaným podnikům, čím� se zajistí dostatečná likvidita trhu s kapacitou. Tento

přístup v�ak nebrání tomu, aby u soustavy, její� kapacita není po určité, na vnitrostátní úrovni

stanovené období vyu�ita, byla tato kapacita dána opětovně na trhu k dispozici jako pevná.

(17) Vnitrostátní regulační orgány by měly zajistit dodr�ování pravidel obsa�ených v tomto

nařízení a v pokynech, které jsou podle něj přijaty.

(18) V pokynech připojených k tomuto nařízení jsou na základě �Druhých pokynů pro správnou

praxi� vymezena podrobná prováděcí pravidla. Tato pravidla se případně budou v průběhu

doby vyvíjet s přihlédnutím k rozdílům mezi vnitrostátními plynárenskými soustavami.
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(19) Při navrhování změn pokynů uvedených v příloze tohoto nařízení by měla Komise nejprve

vést konzultace se v�emi stranami, jich� se pokyny týkají a které jsou zastoupeny profesními

organizacemi, a s členskými státy v rámci Fóra a po�ádat o vyjádření skupinu evropských

regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství.

(20) Členské státy a příslu�né vnitrostátní orgány by měly Komisi poskytovat příslu�né informace.

Komise by měla s těmito informacemi nakládat jako s důvěrnými.

(21) Tímto nařízením a pokyny přijatými v souladu s ním není dotčeno pou�ití pravidel

Společenství, které se týkají hospodářské soutě�e.

(22) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím

Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí

svěřených Komisi1.

(23) Proto�e cíle tohoto nařízení, zejména stanovení spravedlivých pravidel pro podmínky přístupu

k plynárenským přepravním soustavám, nemů�e být uspokojivě dosa�eno členskými státy, a

proto jej mů�e být z důvodu rozsahu a účinků lépe dosa�eno na úrovni Společenství, mů�e

Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5

Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje

toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosa�ení uvedeného cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

                                                
1 Úř. věst. L 184, 17. 7. 1999, s. 23.
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Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Cílem tohoto nařízení je stanovit nediskriminační pravidla pro podmínky přístupu

k plynárenským přepravním soustavám s přihlédnutím ke zvlá�tnostem celostátních a regionálních

trhů, aby bylo zaji�těno řádné fungování vnitřního trhu se zemním plynem.

Tento cíl zahrnuje stanovení harmonizovaných zásad pro sazby či metody jejich výpočtu, pro

přístup k soustavě, zavedení slu�eb pro přístup třetích stran, a harmonizované zásady pro

přidělování kapacity a řízení překročení kapacity, stanovení po�adavků na průhlednost, pravidla pro

vyrovnávání, vyrovnávací poplatky a usnadnění obchodování s kapacitou.

2. Členské státy mohou ustavit subjekt nebo orgán zřízený v souladu se směrnicí 2003/55/ES,

který vykonává jednu nebo více funkcí obvykle vykonávaných provozovatelem přepravní soustavy

a který podléhá tomuto nařízení.

Článek 2

Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) �přepravou� přeprava zemního plynu soustavou, tvořenou zejména vysokotlakým potrubím,

jinou ne� tě�ební plynovodní sítí či ne� tou částí vysokotlakého potrubí, které je pou�íváno

předev�ím v souvislosti s místní distribucí zemního plynu, s cílem jeho dodávek zákazníkům,

av�ak s vyloučením dodávek samotných;
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2) �přepravní smlouvou� smlouva, kterou provozovatel přepravní soustavy uzavírá s u�ivatelem

soustavy za účelem přepravy;

3) �kapacitou� maximální průtok vyjádřený v obvyklých metrech krychlových za jednotku času

nebo v jednotkách energie za jednotku času, na který má u�ivatel soustavy na základě

přepravní smlouvy právo;

4) �nevyu�itou kapacitou� pevná kapacita, kterou si u�ivatel soustavy pořídil podle přepravní

smlouvy, ale kterou nenominoval;

5) �řízením překročení kapacity� řízení portfolia kapacity provozovatele přepravní soustavy za

účelem optimálního a maximálního vyu�ití technické kapacity a včasného zji�ťování

budoucího překročení kapacity a bodů nasycení;

6) �sekundárním trhem� trh s kapacitou obchodovanou mimo primární trh;

7) �nominací� oznámení, kterým u�ivatel soustavy provozovateli přepravní soustavy předem

ohla�uje skutečný průtok, který chce do soustavy dodat nebo z ní odebrat;

8) �renominací� následné oznámení opravené nominace;
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9) �integritou soustavy� takový stav přepravní soustavy včetně nezbytných přepravních zařízení,

kdy tlak a jakost zemního plynu zůstává v rozmezí minimálních a maximálních limitů

stanovených provozovatelem přepravní soustavy, tak�e přeprava zemního plynu je po

technické stránce zaručena;

10) �vyrovnávacím obdobím� období, ve kterém musí jednotliví u�ivatelé soustavy vyrovnat

odběr určitého mno�ství zemního plynu vyjádřeného v jednotkách energie dodávkou stejného

mno�ství zemního plynu do přepravní soustavy v souladu s přepravní smlouvou nebo řádem

soustavy;

11) �u�ivatelem soustavy� zákazník nebo potenciální zákazník provozovatele přepravní soustavy

a samotní provozovatelé přepravních soustav, pokud je to potřebné pro výkon jejich funkce ve

vztahu k přepravě;

12) �přeru�itelnými slu�bami� slu�by nabízené provozovatelem přepravní soustavy v souvislosti s

přeru�itelnou kapacitou;

13) �přeru�itelnou kapacitou� kapacita přepravy zemního plynu, kterou mů�e provozovatel

přepravní soustavy v souladu s podmínkami přepravní smlouvy přeru�it;

14) �dlouhodobými slu�bami� slu�by nabízené provozovatelem přepravní soustavy na dobu

jednoho roku a del�í;

15) �krátkodobými slu�bami� slu�by nabízené provozovatelem přepravní soustavy na dobu krat�í

ne� jeden rok;
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16) �pevnou kapacitou� kapacita přepravy zemního plynu, která je provozovatelem přepravní

soustavy smluvně zaručená jako nepřeru�itelná;

17) �pevnými slu�bami� slu�by nabízené provozovatelem přepravní soustavy v souvislosti

s pevnou kapacitou;

18) �technickou kapacitou� maximální pevná kapacita, kterou mů�e provozovatel přepravní

soustavy nabídnout u�ivatelům soustavy s přihlédnutím k integritě soustavy a provozním

po�adavkům přepravní soustavy;

19) �smluvní kapacitou� kapacita, kterou provozovatel přepravní soustavy přidělil u�ivateli

soustavy na základě přepravní smlouvy;

20) �dostupnou kapacitou� část technické kapacity, která není přidělena a je v danou chvíli v

soustavě je�tě k dispozici;

21) �smluvním překročením kapacity � situace, kdy vý�e poptávky po pevné kapacitě překračuje

technickou kapacitu;

22) �primárním trhem� trh s kapacitou obchodovanou přímo provozovatelem přepravní soustavy;

23) �fyzickým překročením kapacity� situace, kdy v určitém okam�iku vý�e poptávky po

skutečných dodáních překračuje technickou kapacitu.
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2. Pou�ijí se rovně� příslu�né definice obsa�ené v článku 2 směrnice 2003/55/ES s výjimkou

definice přepravy v bodu 3 uvedeného článku.

Článek 3

Sazby za přístup k soustavám

1. Sazby nebo metody pro jejich výpočet, pou�ívané provozovateli přepravních soustav a

schválené regulačními orgány podle čl. 25 odst. 2 směrnice 2003/55/ES, a rovně� sazby

zveřejňované podle čl. 18 odst. 1 uvedené směrnice jsou průhledné, berou v úvahu potřebu integrity

soustavy a jejího zlep�ování a odrá�ejí skutečné náklady, přičem� zároveň zaji�ťují vhodné podněty

ve vztahu k účinnosti, včetně odpovídající návratnosti investic, a případně přihlí�ejí k srovnávacím

rozborům sazeb prováděným regulačními orgány. Sazby nebo metody pro jejich výpočet se

pou�ívají nediskriminačním způsobem.

Členské státy mohou rozhodnout, �e sazby lze rovně� určovat tr�ními prostředky, jako jsou aukce,

pokud jsou takové prostředky a výnosy z nich plynoucí schváleny regulačním orgánem.

Sazby nebo metody pro jejich výpočet usnadňují účinné obchodování se zemním plynem a

hospodářskou soutě� a současně zabraňují kří�ovým dotacím mezi u�ivateli soustavy a poskytují

podněty k investicím a k zachování nebo vytváření interoperability přepravních soustav.
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2. Sazby za přístup k soustavě nesmí omezit likviditu trhu ani naru�it přeshraniční obchod mezi

různými přepravními soustavami. Pokud by rozdíly ve struktuře sazeb nebo mechanismů

vyrovnávání naru�ovaly obchod mezi přepravními soustavami, usilují provozovatelé přepravních

soustav, ani� je dotčen čl. 25 odst. 2 směrnice 2003/55/ES, v úzké spolupráci s příslu�nými

vnitrostátními orgány aktivně o sblí�ení struktur sazeb a zásad ukládání poplatků, a to i ve vztahu k

vyrovnávání.

Článek 4

Slu�by pro přístup třetích stran

1. Provozovatelé přepravních soustav

a) zajistí nediskriminační nabídku slu�eb v�em u�ivatelům soustavy. Zejména pokud

provozovatel přepravní soustavy nabízí stejnou slu�bu různým zákazníkům, činí tak za

rovnocenných smluvních podmínek buď za pou�ití harmonizovaných přepravních smluv,

nebo podle řádu soustavy schváleného příslu�ným orgánem postupem podle článku 25

směrnice 2003/55/ES;

b) poskytují pevné i přeru�itelné slu�by pro přístup třetích stran. Cena za přeru�itelnou kapacitu

odrá�í pravděpodobnost přeru�ení;

c) nabízejí u�ivatelům soustavy dlouhodobé i krátkodobé slu�by.
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2. Přepravní smlouvy uzavřené s nestandardními termíny zahájení nebo na dobu krat�í, ne� je

standardní roční přepravní smlouva, nesmějí vést k bezdůvodně vy��ím nebo ni��ím sazbám, je�

neodrá�ejí tr�ní hodnotu slu�by podle zásad v čl. 3 odst. 1.

3. Slu�by pro přístup třetích stran mohou být případně poskytovány s výhradou vhodné záruky

solventnosti u�ivatele soustavy. Tyto záruky nesmí vytvářet bezdůvodnou překá�ku vstupu na trh a

musí být nediskriminační, průhledné a přiměřené.

Článek 5

Zásady mechanismů přidělování kapacity a

 postupů pro řízení překročení kapacity

1. Účastníkům trhu je dána k dispozici maximální kapacita ve v�ech významných bodech

uvedených v čl. 6 odst. 3, s přihlédnutím k integritě soustavy a účinnost provozu soustavy.

2. Provozovatelé přepravních soustav zavedou a zveřejní nediskriminační a průhledné

mechanismy přidělování kapacity, které

a) poskytují vhodné ekonomické signály pro účinné a maximální vyu�ití technické kapacity a

usnadňují investice do nové infrastruktury;
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b) jsou slučitelné s tr�ními mechanismy včetně krátkodobých trhů a obchodovacích středisek a

zároveň jsou pru�né a schopné se přizpůsobit podmínkám vyvíjejícího se trhu;

c) jsou slučitelné se systémy přístupu k soustavě členských států.

3. Pokud provozovatelé přepravních soustav uzavírají nové přepravní smlouvy nebo znovu

sjednávají stávající přepravní smlouvy, zohlední tyto smlouvy následující zásady:

a) v případě smluvního překročení kapacity nabídne provozovatel přepravní soustavy

nevyu�itou kapacitu na primárním trhu alespoň v re�imu na následující den a jako

přeru�itelnou,

b) u�ivatelé soustavy, kteří chtějí na sekundárním trhu odprodat nebo pronajmout jimi

nevyu�itou smluvní kapacitu, mají právo tak učinit. Členské státy mohou od u�ivatelů

soustavy po�adovat, aby tuto skutečnost oznámili nebo sdělili provozovateli přepravní

soustavy.

4. Pokud smluvní kapacita ze stávajících přepravních smluv zůstane nevyu�itá a dojde k

smluvnímu překročení kapacity, pou�ijí provozovatelé přepravních soustav odstavec 3, pokud tím

nebudou poru�eny po�adavky stávajících přepravních smluv. Pokud by tím do�lo k poru�ení

stávajících přepravních smluv, po�ádají provozovatelé přepravních soustav po konzultaci s

příslu�nými orgány podle odstavce 3 u�ivatele soustavy, aby pou�il nevyu�itou kapacitu na

sekundárním trhu.

5. Dojde-li k fyzickému přetí�ení, pou�ije provozovatel přepravní soustavy nebo případně

regulační orgán nediskriminační a průhledné mechanismy přidělování kapacity.
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Článek 6

Po�adavky na průhlednost

1. Provozovatelé přepravních soustav zveřejní podrobné údaje o nabízených slu�bách a

uplatňovaných podmínkách spolu s technickými údaji, které u�ivatelé soustavy potřebují pro účinný

přístup k soustavě.

2. Provozovatelé přepravních soustav nebo příslu�né vnitrostátní orgány zveřejňují přiměřené a

dostatečně podrobné informace o stanovování sazeb, metodách a struktuře, aby zajistili průhledné,

objektivní a nediskriminační sazby a usnadnili účinné vyu�ívání plynárenské soustavy.

3. U poskytovaných slu�eb ka�dý provozovatel přepravní soustavy pravidelně, průbě�ně,

srozumitelným a standardizovaným způsobem zveřejňuje pro v�echny významné body včetně

vstupů a výstupů číselné údaje o technické, smluvní a dostupné kapacitě.

4. Významné body v přepravní soustavě, pro které se musí údaje zveřejňovat, schválí příslu�né

orgány po konzultaci s u�ivateli soustavy.

5. Pokud se provozovatel přepravní soustavy domnívá, �e z důvodu zachování důvěrnosti není

oprávněn zveřejnit v�echny po�adované údaje, vy�ádá si od příslu�ných orgánů povolení, aby

omezil zveřejnění s ohledem na daný bod či dané body.
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Příslu�né orgány udělují či zamítají povolení případ od případu, přičem� berou v úvahu zejména

potřebu oprávněné ochrany obchodního tajemství a cíl vytvoření konkurenčního vnitřního trhu se

zemním plynem. Je-li povolení uděleno, zveřejní se dostupná kapacita bez uvedení těch číselných

hodnot, kterými by se poru�ilo zachování důvěrnosti.

Povolení podle tohoto odstavce se neudělí, pokud ve stejném bodě mají smluvní kapacitu tři nebo

více u�ivatelů soustavy.

6. Provozovatelé přepravních soustav v�dy zveřejňují informace vy�adované tímto nařízením

smysluplným, kvantifikovatelně jasným, snadno přístupným a nediskriminačním způsobem.

Článek 7

Pravidla vyrovnávání a vyrovnávací poplatky

1. Pravidla vyrovnávání musí být stanovena spravedlivým, nediskriminačním a průhledným

způsobem a vycházet z objektivních kritérií. Pravidla vyrovnávání odrá�ejí skutečné potřeby

soustavy s přihlédnutím ke zdrojům, které má provozovatel přepravní soustavy k dispozici.

2. V případě netr�ních systémů vyrovnávání se úrovně tolerance určují způsobem, který buď

odrá�í sezónnost, nebo vede k úrovni tolerance vy��í, ne� která vychází ze sezónnosti, a který

odrá�í skutečné technické mo�nosti přepravní soustavy. Úrovně tolerancí odrá�ejí skutečné potřeby

soustavy s přihlédnutím ke zdrojům, které má provozovatel přepravní soustavy k dispozici.



11652/2/04 REV 2 JF/mk 17
DG C II    CS

3. Vyrovnávací poplatky �iroce odrá�ejí náklady, přičem� zároveň u�ivatelům soustavy

poskytují vhodné podněty k vyrovnání jejich dodávek a odběrů zemního plynu. Zabraňují kří�ovým

dotacím mezi u�ivateli soustavy a nebrání vstupu nových účastníků na trh.

Příslu�né orgány nebo případně provozovatel přepravní soustavy zveřejňují metody pro výpočet

vyrovnávacích poplatků a konečných sazeb.

4. Provozovatelé přepravních soustav mohou ulo�it peně�ní sankce u�ivatelům soustavy, jejich�

dodávka do přepravní soustavy a odběr z ní není v rovnováze podle pravidel vyrovnávání

uvedených v odstavci 1.

5. Peně�ní sankce přesahující skutečně vzniklé náklady na vyrovnávání se zohlední při výpočtu

sazeb takovým způsobem, aby se nesní�il zájem na vyrovnávání, a schválí je příslu�né orgány.

6. Aby u�ivatelé soustavy měli mo�nost přijmout včasná nápravná opatření, poskytují

provozovatelé přepravních soustav dostatečné, včasné a spolehlivé on-line informace o stavu

vyrovnávání u jednotlivých u�ivatelů soustavy. Úroveň poskytovaných informací odrá�í úroveň

informací, které má provozovatel přepravní soustavy k dispozici. Pokud je poskytování těchto

informací zpoplatněno, schválí poplatky příslu�né orgány a provozovatel přepravní soustavy je

zveřejní.

7. Členské státy zajistí, aby provozovatelé přepravních soustav usilovali o harmonizaci re�imů

vyrovnávání a zjednodu�ení struktur a úrovní poplatků za vyrovnávání za účelem usnadnění

obchodování se zemním plynem.
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Článek 8

Obchodování s právy na kapacitu

Ka�dý provozovatel přepravní soustavy učiní přiměřené kroky, aby umo�nil a usnadnil volné

obchodování s právy na kapacitu. Ka�dý takový provozovatel vypracuje harmonizované přepravní

smlouvy a postupy pro primární trh, aby usnadnil sekundární obchodování s kapacitou, a uzná

převod primárních práv na kapacitu, je-li mu to u�ivatelem soustavy oznámeno. Harmonizované

přepravní smlouvy a postupy se oznamují regulačním orgánům.

Článek 9

Pokyny

1. Pokyny, kterými se stanoví minimální stupeň harmonizace po�adované pro dosa�ení cíle

tohoto nařízení, případně určí:

a) podrobnosti o slu�bách pro přístup třetích stran včetně druhu, trvání a ostatních nále�itostí

těchto slu�eb podle článku 4;

b) podrobnosti zásad pro mechanismy přidělování kapacity a uplatňování postupů řízení

překročení kapacity v případě smluvního překročení kapacity podle článku 5;

c) podrobné vymezení technických údajů, které u�ivatel soustavy potřebuje pro účinný přístup

k soustavě, a určení v�ech významných bodů z důvodu po�adavků na průhlednost, včetně

informací, které se o v�ech významných bodech zveřejňují, a časového plánu zveřejňování

těchto informací v souladu s článkem 6.
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2. Pokyny týkající se zále�itostí uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny v příloze. Komise je

mů�e změnit; změna se provede postupem podle čl. 14 odst. 2.

3. Pou�ití a změna pokynů přijatých na základě tohoto nařízení odrá�í rozdíly mezi jednotlivými

vnitrostátními plynárenskými soustavami, a proto nejsou vy�adovány na úrovni Společenství

jednotné podmínky pro přístup třetích stran. Přesto mohou pokyny stanovit minimální po�adavky,

je� je třeba splnit pro dosa�ení nediskriminačních a průhledných podmínek přístupu k soustavě

nezbytných pro vnitřní trh se zemním plynem, které lze poté uplatňovat s ohledem na rozdíly mezi

vnitrostátními plynárenskými soustavami.

Článek 10

Regulační orgány

Při výkonu svých povinností podle tohoto nařízení zaji�ťují regulační orgány členských států

zřízené podle článku 25 směrnice 2003/55/ES soulad s tímto nařízením a s pokyny přijatými podle

článku 9 tohoto nařízení.

Tyto orgány případně spolupracují navzájem a s Komisí.

Článek 11

Poskytování informací

Členské státy a regulační orgány poskytnou na �ádost Komisi ve�keré potřebné informace pro účely

článku 9.
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Pro poskytnutí informací stanoví Komise přiměřenou lhůtu, přičem� přihlédne ke slo�itosti

po�adovaných informací a k jejich naléhavosti.

Článek 12

Právo členských států na stanovení podrobněj�ích opatření

Tímto nařízením nejsou dotčena práva členských států zachovat nebo zavést opatření obsahující

podrobněj�í ustanovení, ne� která jsou uvedena v tomto nařízení a v pokynech podle v článku 9.

Článek 13

Sankce

1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za poru�ení ustanovení tohoto nařízení a přijmou

ve�kerá nezbytná opatření pro zaji�tění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné,

přiměřené a odrazující. Členské státy o těchto předpisech vyrozumí Komisi nejpozději do

1. července 2006 a neprodleně oznámí ve�keré jejich následné změny.

2. Sankce podle odstavce 1 nejsou trestněprávní povahy.
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Článek 14

Projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 30 směrnice 2003/55/ES.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, pou�ijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES

s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 15

Zpráva Komise

Komise sleduje provádění tohoto nařízení. Ve své zprávě podle čl. 31 odst. 3 směrnice 2003/55/ES

Komise rovně� uvede zku�enosti získané při pou�ívání tohoto nařízení. Zpráva zejména přezkoumá,

do jaké míry bylo nařízení úspě�né při zaji�tění nediskriminačních a náklady odrá�ejících podmínek

přístupu k soustavě u plynárenských přepravních soustav a přispělo tak zákazníkům k mo�nosti

volby na řádně fungujícím vnitřním trhu a k dlouhodobé bezpečnosti dodávek. V případě potřeby se

zpráva doplní vhodnými návrhy nebo doporučeními.
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Článek 16

Odchylky a výjimky

Toto nařízení se nevztahuje na

a) plynárenské přepravní soustavy v členských státech po dobu trvání odchylky udělené podle

článku 28 směrnice 2003/55/ES; členské státy, kterým byly uděleny odchylky podle článku

28 směrnice 2003/55/ES, mohou Komisi po�ádat o přechodnou odchylku od pou�ití tohoto

nařízení a� na dobu dvou let ode dne, k němu� odchylka uvedená v tomto písmenu pozbude

platnosti;

b) propojovací vedení mezi členskými státy, významná zvý�ení kapacity stávajících infrastruktur

a změny infrastruktur, které umo�ňují rozvoj nových zdrojů dodávek plynu, jak je uvedeno v

čl. 22 odst. 1 a 2 směrnice 2003/55/ES, které jsou vyňaty z působnosti článků 18, 19, 20 a čl.

25 odst. 2, 3 a 4 uvedené směrnice, pokud jsou vyňaty z ustanovení uvedených v tomto

písmenu;

c) plynárenské přepravní soustavy, kterým byla udělena výjimka podle článku 27 směrnice

2003/55/ES.
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Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlá�ení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pou�ije se od dne 1. července 2006, s výjimkou čl. 9 odst. 2 druhé věty, která se pou�ije ode dne

1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo pou�itelné ve v�ech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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PŘÍLOHA

POKYNY PRO

1. SLU�BY PRO PŘÍSTUP TŘETÍCH STRAN,

2. ZÁSADY MECHANISMŮ PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY, POSTUPŮ ŘÍZENÍ

PŘEKROČENÍ KAPACITY A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ V PŘÍPADĚ SMLUVNÍHO

PŘEKROČENÍ KAPACITY A

3. VYMEZENÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ, KTERÉ U�IVATELÉ SOUSTAVY

POTŘEBUJÍ PRO ÚČINNÝ PŘÍSTUP K SOUSTAVĚ, URČENÍ V�ECH VÝZNAMNÝCH

BODŮ Z DŮVODU PO�ADAVKŮ NA PRŮHLEDNOST A INFORMACÍ, KTERÉ SE O

V�ECH VÝZNAMNÝCH BODECH ZVEŘEJŇUJÍ, A ČASOVÉHO PLÁNU, PODLE

KTERÉHO SE TYTO INFORMACE ZVEŘEJŇUJÍ

1. SLU�BY PRO PŘÍSTUP TŘETÍCH STRAN

1) Provozovatelé přepravních soustav nabízejí pevné a přeru�itelné slu�by s nejkrat�í dobou

trvání jeden den.

2) Harmonizované přepravní smlouvy a společný řád soustavy jsou stanoveny způsobem, který

usnadňuje obchodování a převádění smluvní kapacity u�ivatelů soustavy a nebrání přitom

uvolňování kapacity.
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3) Provozovatelé přepravních soustav vypracují řády soustavy a harmonizované smlouvy na

základě řádné konzultace s u�ivateli soustavy.

4) Provozovatelé přepravních soustav zavedou po schválení Evropským sdru�ením pro

usměrňování výměny energie - plyn (EASEE-gas) standardizované postupy nominace a

renominace. Dále zavedou informační systémy a prostředky elektronické komunikace pro

poskytování vhodných údajů u�ivatelům soustavy a pro zjednodu�ení obchodních transakcí,

jako jsou nominace, nasmlouvání kapacity a převod práv na kapacitu mezi u�ivateli soustavy.

5) Provozovatelé přepravních soustav harmonizují formalizované postupy předkládání

po�adavků a doby pro jejich vyřízení podle nejlep�í praxe v odvětví s cílem zkrátit dobu pro

vyřízení na minimum. Nejpozději do 1. července 2006 zajistí on-line systémy rezervace a

potvrzování kapacity a postupy nominace a renominace, pokud tyto postupy budou

odsouhlaseny s EASEE-gas.

6) Provozovatelé přepravních soustav nebudou u�ivatelům soustavy odděleně zpoplatňovat

�ádosti o informace a transakce, které jsou spojené s jejich přepravními smlouvami a které

jsou plněny v souladu se standardními pravidly a postupy.

7) �ádosti o informace, které vy�adují mimořádné nebo nadměrné výdaje, jako jsou například

studie proveditelnosti, se mohou zpoplatnit odděleně za předpokladu, �e takové poplatky lze

řádně odůvodnit.
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8) Provozovatelé přepravních soustav spolupracují s ostatními provozovateli přepravních

soustav při koordinování údr�by příslu�ných soustav, aby se minimalizovaly výpadky

přepravních slu�eb poskytovaných u�ivatelům soustav a provozovatelům přepravních soustav

v jiných oblastech a aby se zajistil stejný přínos, co se týče bezpečnosti dodávek včetně

tranzitu.

9) Provozovatelé přepravních soustav jednou ročně v předem stanoveném termínu zveřejní

ve�keré termíny plánované údr�by, které mohou mít vliv na práva u�ivatelů soustavy

vyplývající z přepravních smluv, a s dostatečným časovým předstihem i příslu�né provozní

informace. Toto zahrnuje včasné a nediskriminační zveřejnění v�ech změn v termínech

plánované údr�by a oznámení o neplánované údr�bě, jakmile má provozovatel přepravní

soustavy tyto informace k dispozici. V průběhu údr�by provozovatel přepravní soustavy

pravidelně aktualizuje informace týkající se předpokládané délky údr�by a jejího dopadu.

10) Provozovatelé přepravních soustav vedou a na po�ádání příslu�nému orgánu předlo�í deník

skutečné údr�by a přehled vzniklých výpadků. Informace se na po�ádání poskytnou i osobám

dotčeným výpadkem.

2. ZÁSADY MECHANISMŮ PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY, POSTUPŮ ŘÍZENÍ

PŘEKROČENÍ KAPACITY A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ V PŘÍPADĚ SMLUVNÍHO

PŘEKROČENÍ KAPACITY
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2.1. ZÁSADY MECHANISMŮ PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY A POSTUPŮ ŘÍZENÍ

PŘEKROČENÍ KAPACITY

1) Mechanismy přidělování kapacity a postupy řízení překročení kapacity napomáhají rozvoji

hospodářské soutě�e, likvidnímu obchodu s kapacitou a jsou slučitelné s tr�ními mechanismy

včetně krátkodobých trhů a obchodovacích středisek. Jsou pru�né a schopné se přizpůsobit

podmínkám vyvíjejícího se trhu.

2) Tyto mechanismy a postupy zohledňují integritu dané soustavy a bezpečnost dodávek.

3) Tyto mechanismy a postupy nebrání vstupu nových účastníků na trh ani nevytváří zbytečné

překá�ky při vstupu na trh. Nebrání účastníkům trhu, včetně nově vstupujících účastníků

a společností s malým podílem na trhu, v účinné soutě�i.

4) Tyto mechanismy a postupy poskytují vhodné ekonomické signály pro účinné a maximální

vyu�ití technické kapacity a usnadňují investice do nové infrastruktury.

5) U�ivatelům soustavy se sdělí, jaké druhy okolností mohou ovlivnit dostupnost smluvní

kapacity. Informace o přeru�ení by měly odrá�et úroveň informací, je� má k dispozici

provozovatel přepravní soustavy.

6) Pokud z důvodů integrity soustavy nastanou problémy s plněním smluvních povinností

týkajících se dodávek, měli by o tom provozovatelé přepravní soustavy vyrozumět u�ivatele

soustavy a neprodleně usilovat o nalezení nediskriminačního ře�ení.
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Provozovatelé přepravních soustav projednají postupy před jejich zavedením s u�ivateli soustavy a

dohodnou se na nich s regulačním orgánem.

2.2. POSTUPY ŘÍZENÍ PŘEKROČENÍ KAPACITY V PŘÍPADĚ SMLUVNÍHO

PŘEKROČENÍ KAPACITY

1) V případě, �e smluvní kapacita zůstane nevyu�ita, dají provozovatelé přepravních soustav

prostřednictvím smluv s různou délkou trvání tuto kapacitu k dispozici na primárním trhu jako

přeru�itelnou, pokud příslu�ný u�ivatel soustavy tuto kapacitu nenabídne za přiměřenou cenu

na sekundárním trhu.

2) Příjmy z uvolněné přeru�itelné kapacity se rozdělí podle pravidel stanovených nebo

schválených příslu�ným regulačním orgánem. Tato pravidla musí být v souladu s po�adavky

účinného a účelného vyu�ití soustavy.

3) Příslu�ný regulační orgán mů�e stanovit cenu za uvolnění přeru�itelné kapacity s přihlédnutím

k převládajícím konkrétním okolnostem.

4) Provozovatelé přepravních soustav případně vyvinou přiměřené úsilí, aby na trhu nabídli

alespoň část nevyu�ité kapacity jako pevnou kapacitu.

3. VYMEZENÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ, KTERÉ U�IVATELÉ SOUSTAVY

POTŘEBUJÍ PRO ÚČINNÝ PŘÍSTUP K SOUSTAVĚ, URČENÍ V�ECH VÝZNAMNÝCH

BODŮ Z DŮVODU PO�ADAVKŮ NA PRŮHLEDNOST A INFORMACÍ, KTERÉ SE O

V�ECH VÝZNAMNÝCH BODECH ZVEŘEJŇUJÍ, A ČASOVÉHO PLÁNU, PODLE

KTERÉHO SE TYTO INFORMACE ZVEŘEJŇUJÍ
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3.1 VYMEZENÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ, KTERÉ U�IVATELÉ SOUSTAVY

POTŘEBUJÍ PRO ÚČINNÝ PŘÍSTUP K SOUSTAVĚ

Provozovatelé přepravních soustav zveřejní o svých soustavách a slu�bách alespoň tyto informace:

a) podrobný a úplný popis různých nabízených slu�eb a vý�e poplatků;

b) různé typy přepravních smluv pro tyto slu�by a případně řád soustavy nebo standardní

podmínky, v nich� jsou vymezena práva a povinnosti v�ech u�ivatelů soustavy, včetně

harmonizovaných přepravních smluv a dal�ích důle�itých dokumentů;

c) harmonizované postupy uplatňované při pou�ívání přepravní soustavy včetně definice

základních pojmů;

d) ustanovení o přidělování kapacity, řízení překročení kapacity, postupech proti nadměrné

rezervaci kapacit a pro opětovné vyu�ití;

e) pravidla pro obchod s kapacitou na sekundárním trhu ve vztahu k provozovateli přepravní

soustavy;

f) případně úrovně pru�nosti a tolerance zahrnuté v přepravních a jiných slu�bách bez

samostatného zpoplatnění, jako� i dodatečně nabízenou pru�nost a tomu odpovídající

poplatky;
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g) podrobný popis plynárenské soustavy provozovatele přepravní soustavy s uvedením v�ech

důle�itých propojovacích bodů, kterými je jeho soustava napojena na přepravní soustavy

jiných provozovatelů nebo plynárenskou infrastrukturu, jako jsou zařízení pro zkapalněný

zemní plyn (LNG) a infrastruktury nezbytné pro poskytování pomocných slu�eb vymezených

v čl. 2 odst. 14 směrnice 2003/55/ES;

h) informace o po�adavcích na jakost zemního plynu a tlak;

i) pravidla pro připojení k soustavě provozované provozovatelem přepravního systému;

j) včasné poskytnutí informací o navrhovaných nebo skutečných změnách slu�eb nebo

podmínek včetně bodů uvedených v písmenech a) a� i).

3.2 URČENÍ V�ECH VÝZNAMNÝCH BODŮ Z DŮVODU PO�ADAVKŮ NA

PRŮHLEDNOST

Významné body musí přinejmen�ím zahrnovat:

a) v�echny body vstupu do soustavy provozované provozovatelem přepravní soustavy;

b) nejdůle�itěj�í body a oblasti výstupu, je� představují nejméně 50 % celkové výstupní kapacity

soustavy daného provozovatele přepravní soustavy včetně v�ech bodů a oblastí výstupu, je�

představují více ne� 2 % celkové výstupní kapacity soustavy;

c) v�echny propojovací body mezi různými soustavami provozovatelů přepravních soustav;
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d) v�echny body propojující soustavu provozovatele přepravní soustavy s terminálem LNG;

e) v�echny důle�ité body v soustavě daného provozovatele přepravní soustavy včetně

připojovacích bodů na plynárenské uzly. Za důle�ité se pova�ují v�echny body, u nich� mů�e

na základě zku�enosti dojít k fyzickému překročení kapacity;

f) v�echny body spojující soustavu daného provozovatele přepravní soustavy s infrastrukturou

nezbytnou pro poskytování pomocných slu�eb vymezených v čl. 2 odst. 14 směrnice

2003/55/ES.

3.3 INFORMACE, KTERÉ SE O V�ECH VÝZNAMNÝCH BODECH ZVEŘEJŇUJÍ, A

ČASOVÝ PLÁN, PODLE KTERÉHO SE TYTO INFORMACE ZVEŘEJŇUJÍ

1) Pro v�echny významné body provozovatelé přepravních soustav zveřejňují pravidelně,

průbě�ně, srozumitelně a ve standardizovaném formátu na internetu následující informace

o kapacitě rozepsané a� na jednotlivé dny:

a) maximální technická kapacita pro toky oběma směry,

b) celková smluvní a přeru�itelná kapacita,

c) dostupná kapacita.
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2) Pro v�echny významné body provozovatelé přepravních soustav předem zveřejní dostupné

kapacity pro nadcházející období alespoň 18 měsíců a tyto informace aktualizují alespoň

ka�dý měsíc nebo častěji, jsou-li k dispozici nové údaje.

3) Provozovatelé přepravních soustav zveřejňují denní aktualizaci krátkodobých slu�eb, je� jsou

k dispozici (den předem a týden předem), která mimo jiné vychází z nominací, převa�ujících

smluvních závazků a pravidelných dlouhodobých výhledů o dostupných ročních kapacitách

pro v�echny významné body a� na dobu deseti let.

4) Provozovatelé přepravních soustav zveřejňují pro v�echny významné body průbě�ně za

poslední tři roky nejvy��í a nejni��í dosa�enou měsíční míru vyu�ití kapacity a roční

průměrné toky.

5) Provozovatelé přepravních soustav vedou deník skutečných souhrnných toků za alespoň

tříměsíční období.

6) Provozovatelé přepravních soustav vedou záznamy o v�ech smlouvách na kapacitu a

ve�kerých dal�ích významných informací, které se vztahují k výpočtu a poskytnutí přístupu k

dostupným kapacitám; příslu�né vnitrostátní orgány mají při plnění svých povinností k těmto

záznamům přístup.

7) Provozovatelé přepravních soustav poskytnou u�ivatelsky přívětivé nástroje pro výpočet

sazeb za nabízené slu�by a pro on-line ověření dostupné kapacity.

8) Pokud provozovatelé přepravních soustav nejsou schopni zveřejnit informace v souladu

s body 1, 3 a 7, konzultují příslu�né vnitrostátní orgány a vypracují co mo�ná nejdříve, av�ak

nejpozději do 31. prosince 2006, akční plán provedení.
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I. ÚVOD

1. Dne 12. prosince 2003 předlo�ila Komise na základě článku 95 Smlouvy o ES návrh

nařízení Evropského parlamentu a Rady o podmínkách přístupu k plynárenským

přepravním soustavám1.

2. Hospodářský a sociální výbor zaujal své stanovisko2 dne 2. června 2004.

3. Evropský parlament přijal své stanovisko3 při prvním čtení dne 20. dubna 2004

a schválil 41 změn. Komise nebude předkládat upravený návrh.

4. Dne 12. listopadu 2004 přijala Rada společný postoj v souladu s čl. 251 odst. 2

Smlouvy o ES.

II. CÍL NÁVRHU

Cílem návrhu je doplnit směrnici o vnitřním trhu s plynem (2003/55/ES) přijatou v loňském

roce tím, �e stanoví spravedlivá a podrobná pravidla pro přístup třetích stran k plynárenským

přepravním soustavám členských států, přičem� bere v úvahu specifika celostátních

a regionálních trhů.  Lze ho pokládat za obdobu nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou, které bylo přijato jako součást balíčku

pro vnitřní trh.  Návrh vychází ze souboru pokynů dohodnutých na základě dobrovolnosti v

rámci Evropského fóra pro regulaci plynárenství (Madridské fórum), je� se prostřednictvím

navrhovaného nařízení stanou závaznými.

                                                
1 Úř. věst. C ..., ..., s. ...
2 Úř. věst. C ..., ..., s. ...
3 Úř. věst. C ..., ..., s. ...
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III. ROZBOR SPOLEČNÉHO POSTOJE

1. Obecné poznámky

a) Pokud jde o 41 změn Evropského parlamentu, Rada následovala Komisi

− a přijala těchto 22 změn:
− zcela (někdy s přepracováním):  7, 12, 15, 18-21, 23, 26, 32, 34 a 39-

41;
− částečně: 1, 4, 25;
− v zásadě: 3, 13, 29, 36 a 38, a

− zamítla těchto 18 změn:  2, 5, 8-11, 14, 16-17, 22, 24, 27, 30-31, 35, 37, 42
a 43 z důvodů obsahu nebo formy.

Rada rovně� implicitně přijala změnu 33.

b) Pokud jde o návrh Komise, Rada provedla některé dal�í úpravy (obsahu nebo

formy), je� jsou uvedeny dále.

V�echny změny, které Rada v návrhu Komise provedla, byly Komisí přijaty.

2. Zvlá�tní poznámky

a) Hlavní změny provedené Radou v návrhu nařízení se týkají pokynů uvedených v

článku 9, jejich� rozsah Rada zú�ila; zejména byla z návrhu Komise vypu�těna

mo�nost Komise přijímat nové pokyny na základě postupu projednání ve výboru a

Komisi byla ponechána pravomoc pozměňovat pokyny uvedené v příloze návrhu

nařízení;  tyto pokyny se týkají slu�eb pro přístup třetích stran, zásad pro

mechanismy přidělování kapacity, postupů řízení překročení kapacity a

po�adavků na průhlednost.  Rada rovně� doplnila v článku 9 dal�í odstavec, kde je

jasně uvedeno, �e pokyny a jejich pou�ívání i budoucí změny by měly odrá�et

rozdíly mezi jednotlivými vnitrostátními plynárenskými soustavami.

Kromě toho Rada doplnila nový článek (článek 16), který potvrzuje, �e příslu�né

odchylky a výjimky udělené podle směrnice 2003/55/ES se vztahují i na toto

nařízení.
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Rada posunula datum pou�itelnosti nařízení pou�ije z 1. července 2005 na 1.

července 2006, s výjimkou ustanovení čl. 9 odst. 2, které se pou�ije od 1. ledna

2007 (článek 17).

b) Dal�í změny se týkají zejména

•  čl. 2 odst. 1 bod 1: Rada nepatrně pozměnila definici přepravy, aby bylo jasné,
na které soustavy se tato definice vztahuje; společně s touto změnou se vkládá
5. bod odůvodnění;

•  čl. 2 odst. 1 body 4 a 18: Rada doplnila dvě nové definice (�nevyu�itá
kapacita� a �pevné slu�by�);

•  čl. 2 odst. 1 body 23 a 24: Rada vypustila definici nových subjektů
vstupujících na trh a malí hráči s vědomím toho, �e nařízení by se mělo
vztahovat na v�echny účastníky trhu stejně;

•  čl. 3 odst. 1, v něm� Rada doplnila nový druhý pododstavec s cílem zajistit
mo�nost stanovování sazeb prostřednictvím aukcí; společně s touto změnou se
vkládá 8. bod odůvodnění;

•  čl. 5 odst. 4 a čl. 7 odst. 6: pro vět�í jasnost Rada tato ustanovení
přeformulovala;

•  čl. 6 odst. 4: druhá věta tohoto odstavce byla změněna, aby byl zpřesněn
rozsah její působnosti, a byla přesunuta do přílohy (bod 3.2 písm. b)), zejména
z důvodu jejího podrobného obsahu;

•  čl. 11 odst. 2 a� 5: Rada tyto odstavce vypustila a následně i odstavec 1 článku
13;

•  Pro vět�í jasnost byla doplněna řada odkazů na směrnici 2003/55/ES (čl. 1
odst. 2 (nový)); čl. 3 odst. 1 a 2; čl. 4 odst. 1; článek10; článek 14; článek 15
(viz změna 36);

•  Rada rovně� doplnila řadu nových bodů odůvodnění, kromě bodů ji�
uvedených, zejména proto, aby se v nich odrazily změny provedené v článcích
(4., 7., 10., 16. a 19. bod odůvodnění (odpovídající změně 3)).

IV. ZÁVĚRY

Rada se domnívá, �e společný postoj do značné míry splňuje podstatu vět�iny přání

vyjádřených Evropským parlamentem a �e přispěje k dosa�ení řádně fungujícího vnitřního

trhu s plynem.

_____________________
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to : Permanent Representatives Committee
No. Cion prop. : 16260/03 ENER 361 CODEC 1857 - COM(2003) 741 final
Subject : Regulation of the European Parliament and of the Council on conditions for

access to the gas transmission networks
- Adoption of a Common Position of the Council
- Adoption of the Council's reasons
= use of the written procedure

1. On 27 October, the Permanent Representatives Committee has recommended that the

common position set out in document 11652/04 ENER 190 CODEC 934 + COR 1 (de) +

COR 2 (en) + REV 1 (pt) as revised by the legal linguists as well as the statement of the

Council’s reasons (doc. 11652/04 ENER 190 CODEC 934 ADD1 + COR1) are adopted by

Council as an A-item and that the declaration in the Annex to this document is entered in the

Council minutes.

2. In view of the fact that there is no Council which could adopt those points in time before the

plenary session of the European Parliament of 15 November, Coreper is asked to agree to the

use of the written procedure to that effect.

_____________
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ANNEX

Declaration from the Commission:

Re: Regulation of the European Parliament and of the Council on conditions for access to

the gas transmission networks

"Storage and access to storage facilities do not fall under the scope of this Regulation.

Storage and access to storage facilities will therefore not be addressed in Guidelines laid down in

Article 9(1) of this Regulation or as amended under Article 9(2) of this Regulation."

_____________
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 16.11.2004 
KOM(2004) 760 v konečném znění 

2003/0302 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
o podmínkách přístupu k sítím pro přepravu plynu 
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2003/0302 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
o podmínkách přístupu k sítím pro přepravu plynu 

1- SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě 
(dokument KOM(2003) 741 v konečném znění – C5–
0644/2004 2003/0302(COD)): 

 
12. prosince 2003 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze 
dne: 

2. června 2004 

Stanovisko Evropského Parlamentu, první čtení, ze dne: 20. dubna 2004 

Datum předání pozměněného návrhu: Žádný pozměňovací návrh nebyl 
předložen z důvodu politické 
naléhavosti. Všechny změny 
přijaté Komisí byly přijaty Radou.

Datum politické dohody v Radě: 10. června 2004 

Datum přijetí společného postoje Rady  12. listopadu 2004 

Příloha Prohlášení Komise 

2- CÍL NÁVRHU KOMISE 

Tento návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady doplňuje směrnici 2003/55/ES 
o společných pravidel pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES. 
Účelem je stanovit minimální požadavky pro podmínky přístupu k sítím pro přepravu plynu. 

Zkušenosti získané, mimo jiné, na Evropském fóru pro regulaci plynárenství v Madridu, 
ukázaly, že kvalitativní otevření trhu je právě tak důležité jako kvantitativní otevření trhu. 
Směrnicí 2003/55/ES bude sice trh otevřen nejpozději v červenci 2007, avšak podmínky 
přístupu třetích stran k síti členských států ani zdaleka neposkytují vyrovnaná pravidla hry. 
Jak směrnice 2003/55/ES, tak navrhované nařízení uznávají nesmírně důležitou roli přístupu 
pro třetí strany jako hlavní nástroj otevření trhu a zavedení hospodářské soutěže. Zatímco 
směrnice pouze definuje cíle, nařízení je zaměřeno na určité minimální požadavky, které 
musejí být splněny vzhledem k tomuto klíčovému aspektu směrnice, tj. podmínkám přístupu 
k přepravní síti. 
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3- PPŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

S výjimkou problematiky, o níž je pojednáno v bodě 4.4., odpovídá společný postoj ve své 
podstatě zcela návrhu Komise. Řada jiných změn uvedených Radou a Evropským 
Parlamentem vyjasňuje ustanovení nařízení s ohledem na jeho konzistentnost se směrnicí 
2003/55/ES nebo je doplňuje. 

Členské státy nejenže uznaly potřebu nařízení jako takového, ale také skutečnost, že jeho 
oblast působnosti musí překračovat čistě přeshraniční problematiku, aby se zabránilo narušení 
hospodářské soutěže a diskriminaci. 

4- PODROBNÉ PŘIPOMÍNKY KOMISE 

4.1 Změny přijaté Komisí a zcela nebo zčásti začleněné do společného postoje 

Změna 1: Změna je přijatelná, pokud zdůrazňuje potřebu překonat zbývající překážky 
obchodu. 

Změna 3: Změna zdůrazňuje potřebu konzultace a spolupráce mezi Komisí a příslušným 
průmyslovým odvětvím, s čímž Komise souhlasí. 

Změna 4: Přijatelná část této změny přináší vyjasnění. 

Změna 7: Navrhovaná definice „uživatelů sítě“ přináší vyjasnění a zjednodušení, aniž by 
omezovala rozsah definice, jak ji navrhuje Komise. 

Změna 12: Změna dává znění do souladu s příslušnými ustanoveními směrnice 2003/55/ES. 
Bere také v úvahu skutečnost, že v některých členských státech existuje jistý stupeň 
hospodářské soutěže mezi plynovody. A konečně, tato změna uznává potřebu stanovit tarify 
tak, aby umožnily investice do infrastruktury, jakož i investice zajišťující tok plynu bez 
překážek způsobených kvalitou nebo jinými problémy interoperability. 

Změna 13: Sbližování tarifních struktur a vyrovnávacích mechanismů by usnadnilo a zlepšilo 
podmínky obchodování se zemním plynem. 

Změna 15: Tato problematika by mohla být ponechána na trhu samotném, protože by bylo 
v zájmu provozovatele přepravní soustavy, aby odbyt na trhu byl co nejvyšší. 

Změna 18: Tato změna se týká důležitého aspektu projednávaného v rámci madridského 
procesu. Chránila by provozovatele přepravní soustavy před riziky spojenými 
s neekonomickým chováním uživatelů sítě nebo nespolehlivými uživateli sítě. 

Změny 19, 26, a 32: Změny jsou vyjasňujícího rázu. 

Změny 20 a 39: Změny jsou založeny na dobrovolných pokynech pro osvědčené postupy 
v oblasti zajištění přístupu třetích stran (TPA) sjednaných v Madridu a zajišťují rovnováhu 
mezi požadavky konkurenčního trhu a bezpečností dodávek. 

Změna 21: Je důležité stanovit časový rámec, v němž by měla být nevyužitá kapacita 
nabízena na základě možnosti přerušení. V opačném případě by uživatelé sítě nemohli mít 
z této služby žádný prospěch, pokud by jim časový předstih neumožňoval reagovat. 
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Změna 23: Zvěřejnění odvození tarifu a metodologie, na níž je založeno, jakož i informací 
o struktuře tarifů je jasným požadavkem na zajištění transparentnosti a je velmi potřebné 
proto, aby byla umožněna hospodářská soutěž a zabránilo se vytváření nepřiměřených tarifů. 

Změna 25, střední část: Schválení relevantních bodů přepravní soustavy, o nichž musí být 
informace zveřejněna po konzultaci s uživatelem sítě, by zajistilo, že informace o těch 
bodech, jež jsou pro trh nejdůležitější, budou zveřejněny. 

Změna 28: Změna je v souladu se zněním madridských pokynů. Je začleněna do jejich 
podstaty, i když znění bylo Radou pozměněno v zájmu právní jasnosti a konzistence textu. 

Změna 29: Harmonizace vyrovnávacích režimů je důležitá pro umožnění nerušeného toku 
plynu a rozvoje hotovostních trhů (spot trhů). 

Změna 34: Změna představuje užitečný doplněk a odráží odpovídající ustanovení nařízení 
(ES) 1228/2003. 

Změna 36: Změna přispívá ke zvýšení účinnosti práce Komise a usměrňuje její povinnosti, 
pokud jde o předkládání zpráv. 

Změna 38: Zapojení uživatelů sítě do vypracovávání standardních smluv a síťových kódů by 
zvýšilo jejich praktickou hodnotu a použitelnost. 

Změna 40 a 41: Změna je založena na dobrovolných pokynech sjednaných v Madridu. 
Uživatelé sítě se potřebují naučit, jak je dotčena dostupnost smluvní kapacity, aby mohli 
učinit nezbytná opatření k uspokojení potřeb svých zákazníků za stávajících okolností. 
V tomto ohledu by transparentnost měla být co nejvyšší. 

4.2 Změny přijaté Komisí a nezačleněné do společného postoje 

Žádné 

4.3 Změny zamítnuté Komisí a nezačleněné do společného postoje 

Změny 1 a 4: Ty části změn, jež by znamenaly možná omezení působnosti nařízení 
na přeshraniční obchod, nemohou být Komisí přijaty. Jakékoli omezení působnosti nařízení 
na přeshraniční obchod by znemožnilo dosažení jeho základních cílů. Omezení působnosti 
nařízení na přeshraniční obchod by neumožňovalo, aby nařízením byla zajištěna nezbytná 
pravidla hry, pokud jde o podmínky přístupu, obzvláště pro členské státy s více než jedním 
provozovatelem přepravní soustavy. Problematika, kterou se nařízení zabývá, je relevantní 
napříč celým spektrem sítí pro plyn a není tudíž omezena na vzájemná propojení. Omezení 
působnosti nařízení na přeshraniční obchod by tudíž učinilo navrhované nařízení prakticky 
zbytečným. 

Změny 2, 5 a 6, 1. část: Změna vyvolává nesprávný dojem, že pouze přeshraniční přeprava by 
vedla k intenzifikaci hospodářské soutěže po celé EU, přičemž toho by bylo dosaženo 
zvýšením počtu účastníků trhu, kteří jsou schopni dodávat zemní plyn po celé EU (tj. v rámci 
členských států a přes členské státy). (Viz rovněž připomínky ke změnám 1 a 4). 

Změna 6, 2. část: Změna omezuje oblast působnosti nařízení na provozovatele přepravní 
soustavy podle definice směrnice 2003/55/ES. To by pravděpodobně vyloučilo regionální 



 

CS 5   CS 

přepravní soustavy a tudíž neposkytovalo vyrovnaná pravidla hry, pokud jde o podmínky 
přístupu k přepravním sítím. 

Změna 8: Změna jasně nerozlišuje mezi konceptem primárního a sekundárního trhu na němž 
je nařízení založeno. To by ponechalo prostor pro nedorozumění při výkladu článku 8 
„Obchodování s právy na kapacitu“, čímž se rozumí sekundární trhy. 

Změny 9 a 10: Pojmy definované těmito změnami se nevyskytují v textu a tudíž není definice 
potřebná. 

Změna 11: Definice „relevantních bodů“ by měla být obsažena v hlavních směrech 
připojených k nařízení, aby bylo umožněno její pružné a rychlé přizpůsobení se vývoji trhu. 
Skladovací zařízení byla z působnosti nařízení záměrně vyňata, neboť jejich specifické znaky 
a požadavky na regulaci by zasluhovaly samostatný přístup.  

Změna 14: Změnu by bylo obtížné, ne-li nemožné, uplatnit v praxi z důvodu obecného znění. 

Změna 16: Subjekty, jichž by se tato změna týkala, jsou mimo oblast působnosti nařízení. 

Změna 17: Změna má za cíl stanovení povinnosti držitelů kapacit nabídnout nevyužitou 
kapacitu na sekundárním trhu. Komise sice sdílí cíle a záměry této změny, ale je toho názoru, 
že vzhledem ke stávajícím smlouvám by hospodářské pobídky byly nejslibnější. Pokud jde 
o nové smlouvy, je o problematice pojednáno v čl. 5 odst. 2. 

Změna 22: Změnou by byla zavedena značná míra uvážení, pokud jde o to, co by mělo být 
považováno za „dlouhotrvající a významné smluvní přetížení“. Kromě toho by tato změna 
oslabila příslušná ustanovení v textu Komise. Stojí za zdůraznění, že zatímco ke stávajícím 
smlouvám musí být – z právních důvodů – přistupováno odlišným způsobem, má zásadní 
význam to, že by v nových smlouvách měla být zohledněna skutečnost, že hromadění kapacit 
je na konkurečním trhu nepřípustné a že musí být uplatňována zásada use-it-or-lose-it 
(„využij to, nebo to ztratíš“). 

Změna 24: Změna nepřináší žádné nové prvky. Definice relevantních bodů je obsažena v čl. 6 
odst. 3 a v příloze. 

Změna 25, první a poslední část: Bodů, které jsou relevantní pro zveřejnění, by se v zájmu 
jasnosti měl týkat pouze čl. 6 odst. 3. Vzhledem k velkému počtu výstupních bodů 
v některých přepravních soustavách je důležité, aby bylo uvedeno alespoň procento kapacity 
výstupních bodů, které musejí být zveřejněny. Tento požadavek je splněn v příloze. 

Změna 27: Vzhledem k velkým rozdílům mezi evropskými přepravními soustavami se tato 
změna jeví být předčasnou. Velikost soustavy, dostupnost skladovacích zařízení a dalších 
nástrojů flexibility pro provozovatele přepravních soustav mohou předurčit jejich možnosti, 
pokud jde o vyrovnávací služby. Kromě toho je odkaz na tržní vyrovnávací systémy příliš 
nejednoznačný, neboť na trhu EU s plynem působí různé tržní systémy. 

Změna 30: Změna může vysílat nesprávné signály, omezovat opatření, která mají být přijata, 
na konzultace, a zcela by odstranila zapojení regulačních orgánů, které je považováno za 
nezbytné pro zajištění nediskriminačních a transparentních postupů při uzavírání smluv. 

Změna 31: Změna by neumožnila provést řádné konzultace s průmyslovým odvětvím, jež 
Komise považuje za nanejvýš důležité. 
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Změna 35: Zatímco Komise opakovaně vyjádřila svůj úmysl udržovat úzké konzultace 
s průmyslovým odvětvím a spotřebiteli plynu, nebylo by z institucionálního hlediska správné 
zavazovat k jakýmkoli konzultacím výbor zřízený v rámci pravidel pro postup projednávání 
ve výborech. 

Změna 37: Některé členské státy stále ještě využívají odchylek od směrnice 98/30/ES. 
V zájmu zajištění konzistentního uplatňování práva Společenství, zejména článků 22, 27 a 28 
směrnice 2003/55/ES, a ustanovení dotčeného nařízení jsou odchylky a výjimky z uplatňování 
nařízení nevyhnutelné, protože nařízení doplňuje některá z těch ustanovení směrnice, od nichž 
se tyto členské státy mohou odchýlit.  

Změna 42: Z technických důvodů vztahujících se k podmínkám tlaku v síti, které podléhají 
změnám v relativně krátkém období, musejí být zveřejněné kapacity často znovu potvrzeny 
před uzavřením smlouvy. To se týká především krátkodobých služeb a služeb krátkodobě 
nabízených. 

4.4. Změny zamítnuté Komisí a začleněné do společného postoje 

Změna 33: Komise považuje za užitečné zdůraznit právo evropských občanů a společností 
obrátit se případně na Soudní dvůr. Avšak tím, že Rada přizpůsobila článek 11 požadavkům 
navrhovaného nařízení, zcela odstranila odstavce 2, 3, 4 a 5 článku 11, čímž byla začleněna 
změna 33 Parlamentu. Komise přijímá tento přístup Rady, který redukuje ustanovení nařízení. 

4.5. Změny předložené Radou 

Definice „nových účastníků trhu“ a „malých účastníků“ obsažené v čl. 2 odst. 23 a 24 
původního návrhu Komise byly odstraněny. To je pro Komisi přijatelné, protože koncept 
„nových účastníků trhu“ a „malých účastníků“ je dostatečně jasný. Avšak ustanovení 
zaměřená na nové účastníky trhu byla v textu nařízení ponechána.  

V čl. 9 odst. 1 a 2 Rada zredukovala oblast působnosti postupu rozhodování ve výborech, jak 
ji navrhovala Komise. Odstranila veškerá témata, o kterých dosud nebylo pojednáno 
v hlavních směrech připojených k nařízení. Ponechána byla pouze ta, jimž se připojené hlavní 
směry již věnují. Témata Radou vyňatá by mohla být předmětem jednání v pozdější fázi, 
např. při předkládání zprávy podle článku 30 Směrnice 2003/55/ES (2. směrnice o vnitřním 
trhu se zemním plynem). 

S cílem nevyvolat dojem, že jakýkoli z hlavních směrů připojených k nařízení vyžaduje 
normalizaci nebo harmonizaci v rámci EU, zavedla Rada nový odstavec (čl. 9 odst. 3) 
za účelem vyjasnění této problematiky. Komise nikdy neměla v úmyslu stanovit, že by 
podmínky přístupu k síti měly být normalizovány na úrovni Společenství, ale spíše že by 
měly být stanoveny minimální normy pro přístup k síti. Z tohoto důvodu je znění čl. 9 odst. 3 
pro Komisi přijatelné.  

V zájmu konzistence se směrnicí 2003/55/ES zavedla Rada článek 16 o „odchylkách 
a výjimkách“. Ustanovení tohoto článku by zajistila konzistentní uplatňování práva 
Společenství. Článek 16 nařízení nepřekračuje rozsah odchylek již stanovených směrnicí 
2003/55/ES, ale poskytuje členským státům odchylkou podle článku 28 směrnice 2003/55/ES 
právo požádat o dočasnou odchylku od používání tohoto nařízení, s výhradou schválení 
Komisí. 
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Komise rovněž přijala odklad vstupu nařízení v platnost o jeden rok oproti původnímu 
návrhu. Navíc také přistoupila na to, že hlavní směry připojené k nařízení by neměly být 
změněny před 1. lednem 2007. Jelikož Komise považuje hlavní směry obsažené v příloze 
nařízení za dostatečně úplné, ucelené a rozvinuté, aby plně odpovídaly požadavkům trhu, 
mohla by přijmout i tento návrh. 

5- ZÁVĚRY 

Komise by sice byla dala přednost domu, kdyby nařízení vstoupilo v platnost v roce 2005, 
přesto se však domnívá, že politická dohoda přijatá dne 10. června (kvalifikovanou většinou) 
a následný společný postoj přijatý dne 12. listopadu 2004 v plném rozsahu umožňuje 
dosáhnout cílů vytyčených nařízením. Komise proto vyslovuje podporu společnému postoji. 
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Příloha 

Návrh nařízení o podmínkách přístupu k sítím pro přepravu plynu 

Prohlášení Komise 

Skladování a přístup ke skladovacím zařízením nespadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení. 

Skladování a přístup ke skladovacím zařízením proto nebudou předmětem hlavních směrů 
stanovených v čl. 9 odst. 1 nařízení nebo ve znění čl. 9 odst. 2 tohoto nařízení. 
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