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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek w sprawie rozporządzenia zmienia rozporządzenie (WE) nr 
1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego 
(COM(2007)532). Wniosek jest częścią „pakietu energetycznego” („Rynek energii 
elektrycznej i gazu: trzeci pakiet legislacyjny”), który Komisja przedstawiła we wrześniu 
2007 r. Sprawozdawca generalnie popiera pakiet energetyczny. Jest on niesłychanie ważny 
dla sfinalizowania trwającego w Europie procesu liberalizacji w sektorach energii 
elektrycznej i gazu i zapewnienia tym samym powstania prawdziwego, przejrzystego i 
otwartego rynku wewnętrznego. 

Pomimo poparcia pakietu energetycznego sprawozdawca uważa, że trudno jest zrealizować w 
całej Europie cele związane z wydzieleniem własnościowym, ponieważ między krajami 
europejskimi istnieją duże różnice. W niektórych krajach skutki drugiego pakietu 
energetycznego nie są jeszcze odczuwalne, gdyż nie został on właściwie wdrożony lub nie 
jest właściwie egzekwowany. W związku z tym stosowanie ujednoliconych kryteriów 
wydzielenia własnościowego we wszystkich państwach członkowskich jest trudne. Ponadto 
niektóre państwa członkowskie mają umowy długoterminowe (niektóre na 50 lat), które 
również komplikują cele związane z wydzieleniem. Ostatecznie więc sprawozdawca nie jest 
przekonany, że wydzielenie doprowadzi do obniżenia cen i spowoduje jakąś różnicę w 
korzyściach odnoszonych przez konsumenta.

Zgodnie z tym punktem widzenia sprawozdawca proponuje poprawki dotyczące 
następujących kwestii:

 Skuteczna współpraca regionalna ma duże znaczenia dla zagwarantowania 
prawdziwego rynku wewnętrznego. Sprawozdawca popiera zatem ustanowienie 
europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych, w której podstawą do 
współpracy jest zagwarantowanie skuteczności, reprezentatywności i przejrzystości 
europejskiego rynku gazu. Sprawozdawca uważa za bardzo ważne, aby państwa 
członkowskie promowały i monitorowały operatorów sieci na szczeblu regionalnym. 
Sprawozdawca jest także zdania, że współpraca w obrębie sieci przesyłowej nie 
zakłada oddzielenia działalności sieciowej od produkcji i dostarczania. Sieć 
przesyłowa może bez trudu być skuteczna bez wydzielenia własnościowego we 
wszystkich uczestniczących państwach członkowskich.

 Ponadto istnieją strukturalne różnice między rynkami gazu i energii elektrycznej i 
należy stosować różnorodne środki. Stosowanie dalszych środków zmierzających do 
wydzielenia w sektorze gazu nie jest proste i istnieje potrzeba specyficznych środków 
umożliwiających realizację rynku wewnętrznego w sektorze gazu. 

 Kwestią podstawową dla sprawozdawcy jest dostęp do przystępnej cenowo energii 
dla możliwie największej liczby ludzi. Sprawozdawca uważa także, że twórcy 
europejskiej sieci operatorów gazowych sieci przesyłowych powinni przeprowadzić 
otwarte i przejrzyste konsultacje z podmiotami, których pracę przygotowują. 
Sprawozdawca sugeruje, aby przeprowadzone zostały także konsultacje z 
konsumentami i organizacjami konsumenckimi, gdyż są oni ważnymi podmiotami 
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jako gospodarstwa domowe i użytkownicy. 

 Sprawozdawca jest ponadto przekonany, że pewność dostaw jest ważna dla 
uniknięcia wahań cenowych i likwidacji niepewności cenowej dla europejskich 
konsumentów. Pewność dostaw może zostać osiągnięta poprzez - wraz z innymi 
środkami - unikanie koncentracji rynkowej i zagwarantowanie prawdziwego i 
otwartego rynku handlu energią. 

 W związku z tym kwestia zagwarantowania otwartego dostępu nowych podmiotów 
do otwartych instalacji LNG i instalacji magazynowych ma także podstawowe 
znaczenie dla sprawozdawcy. Przejrzyste informowanie o instalacjach 
magazynowych i ich zdolnościach jest ważne w celu zagwarantowania wewnętrznego 
rynku handlu energią. Zapewni to sprawiedliwe ceny i prawdziwy otwarty rynek z 
korzyścią dla konsumenta. Publikowanie informacji powinno być monitorowane 
przez właściwe organy. 

 Na zakończenie sprawozdawca wyraża przekonanie, że istnieje potrzeba sporządzenia 
publicznej, uaktualnianej mapy europejskich gazociągów, którą Komisja publikuje i 
uaktualnia. Widzenie wszystkich istniejących i przyszłych rurociągów regionalnych 
w Europie musi być łatwiejsze w celu zagwarantowania przejrzystości i lepszej 
informacji na temat „dziur energetycznych” (brak rurociągów lub przyłączy) i 
sugerowania możliwych nowych przyłączy transgranicznych. Poprawi to planowanie 
sieci w Europie. 

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 1 PREAMBUŁY

(1) Wewnętrzny rynek gazu, który jest 
stopniowo wprowadzany od 1999 r., ma na 
celu zapewnienie prawdziwej możliwości 
wyboru wszystkim obywatelom i 
przedsiębiorstwom we Wspólnocie, 

(1) Wewnętrzny rynek gazu, który jest 
stopniowo wprowadzany od 1999 r., ma na 
celu zapewnienie prawdziwej możliwości 
wyboru wszystkim obywatelom i 
przedsiębiorstwom we Wspólnocie,

                                               
1 Dz.U. C z , str. .
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stworzenie nowych możliwości 
gospodarczych oraz zwiększenie poziomu 
handlu transgranicznego, co ma służyć 
osiągnięciu korzyści wynikających z 
energooszczędności, konkurencyjnych cen i 
wyższych standardów obsługi, jak również 
przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw i 
racjonalnego wykorzystania energii.

stworzenie nowych możliwości 
gospodarczych oraz zwiększenie poziomu 
handlu transgranicznego, co ma służyć 
osiągnięciu korzyści wynikających z 
energooszczędności, konkurencyjnych cen i 
wyższych standardów obsługi, dostępu dla 
możliwie największej ilości ludzi, jak 
również przyczynić się do bezpieczeństwa 
dostaw i racjonalnego wykorzystania 
energii.

Uzasadnienie

Dostęp do przystępnego cenowo gazu dla możliwie największej ilości ludzi jest bardzo ważny. 

Poprawka 2
PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna” 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie, jakie ma zakończenie budowy 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz 
stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji dla wszystkich przedsiębiorstw 
gazowych we Wspólnocie. Komunikat 
Komisji do Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie perspektyw wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej oraz 
Komunikat Komisji „Badanie europejskiego 
sektora gazu i energii elektrycznej na 
podstawie art. 17 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 (raport końcowy)” wykazały, że 
obecne przepisy i środki nie zapewniają 
podstaw niezbędnych dla osiągnięcia celu, 
jakim jest właściwie funkcjonujący rynek 
wewnętrzny.

(4) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zatytułowanym 
„Europejska polityka energetyczna” 
zwrócono szczególną uwagę na zasadnicze 
znaczenie, jakie ma zakończenie budowy 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz 
stworzenie jednakowych warunków 
konkurencji dla wszystkich przedsiębiorstw 
gazowych we Wspólnocie. Komunikat 
Komisji do Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie perspektyw wewnętrznego 
rynku gazu i energii elektrycznej oraz 
Komunikat Komisji „Badanie europejskiego 
sektora gazu i energii elektrycznej na 
podstawie art. 17 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 (raport końcowy)” wykazały, że 
obecne przepisy i środki nie zapewniają 
podstaw niezbędnych dla osiągnięcia celu, 
jakim jest właściwie funkcjonujący, 
skuteczny i otwarty rynek wewnętrzny.

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie skutecznego i otwartego, a nie tylko właściwie funkcjonującego 
rynku wewnętrznego. Ważne jest posiadanie rynku otwartego dla nowych podmiotów oraz 
skuteczna konkurencja wśród wszystkich uczestników. 
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Poprawka 3
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) W szczególności niezbędna jest 
wzmocniona współpraca i koordynacja 
między operatorami systemów 
przesyłowych, tak by zapewnić coraz 
większą zgodność przepisów technicznych i 
handlowych dotyczących udostępnienia 
skutecznego transgranicznego dostępu do 
sieci przesyłowych i zarządzania nim, jak 
również zapewnić skoordynowane i 
dostatecznie wybiegające w przyszłość 
planowanie i właściwą ewolucję techniczną 
systemu przesyłowego we Wspólnocie, z 
odpowiednim uwzględnieniem środowiska 
naturalnego i przy wspieraniu 
energooszczędności oraz badań i innowacji, 
zwłaszcza w zakresie zwiększenia udziału 
odnawialnych źródeł energii i 
upowszechniania technologii
niskowęglowych. Operatorzy systemów 
przesyłowych powinni eksploatować swoje 
sieci zgodnie z tymi przepisami 
technicznymi i handlowymi. 

(6) W szczególności niezbędna jest 
wzmocniona współpraca i koordynacja 
między operatorami systemów 
przesyłowych, tak by zapewnić coraz 
większą zgodność przepisów technicznych i 
handlowych dotyczących udostępnienia 
skutecznego przejrzystego transgranicznego 
dostępu do sieci przesyłowych i zarządzania 
nim, jak również zapewnić skoordynowane i 
dostatecznie wybiegające w przyszłość 
planowanie i właściwą ewolucję techniczną 
systemu przesyłowego we Wspólnocie, z 
odpowiednim uwzględnieniem środowiska 
naturalnego i przy wspieraniu 
energooszczędności oraz badań i innowacji, 
zwłaszcza w zakresie zwiększenia udziału 
odnawialnych źródeł energii i 
upowszechniania technologii 
niskowęglowych. Operatorzy systemów 
przesyłowych powinni eksploatować swoje 
sieci zgodnie z tymi przepisami 
technicznymi i handlowymi. 

Uzasadnienie

Przejrzysty dostęp transgraniczny do sieci przesyłowych ma podstawowe znaczenie dla 
rozwoju skutecznego i otwartego rynku. Brak przejrzystego dostępu może stworzyć przeszkody 
i mieć wpływ na poziom konkurencji.

Poprawka 4
PUNKT 7 PREAMBUŁY

(7) W celu zapewnienia optymalnego 
zarządzania siecią przesyłu gazu we 
Wspólnocie, należy stworzyć europejską 
sieć operatorów systemów przesyłowych. Jej 
zadania powinny być realizowane zgodnie 
ze wspólnotowymi zasadami konkurencji, 
które będą miały zastosowanie do decyzji 
podejmowanych przez europejską sieć 
operatorów sieci przesyłowych. Jej zadania 
powinny być ściśle określone, zaś jej metoda 
pracy powinna gwarantować skuteczność, 
reprezentatywność i przejrzystość. Biorąc 

(7) W celu zapewnienia optymalnego 
zarządzania siecią przesyłu gazu we 
Wspólnocie, należy stworzyć europejską 
sieć operatorów systemów przesyłowych. Jej 
zadania powinny być realizowane zgodnie 
ze wspólnotowymi zasadami konkurencji, 
które będą miały zastosowanie do decyzji 
podejmowanych przez europejską sieć 
operatorów sieci przesyłowych. Jej zadania 
powinny być ściśle określone, zaś jej metoda 
pracy powinna gwarantować skuteczność, 
reprezentatywność i przejrzystość. Biorąc 
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pod uwagę, że większy postęp można 
osiągnąć poprzez podejście na szczeblu 
regionalnym, operatorzy systemów 
przesyłowych powinni ustanowić struktury 
regionalne w ramach ogólnej struktury 
współpracy, przy jednoczesnym 
zapewnieniu, że wyniki na szczeblu 
regionalnym zachowają zgodność z 
przepisami i planami inwestycyjnymi 
określonymi na szczeblu Wspólnoty. 
Współpraca w ramach takich struktur 
regionalnych zakłada rzeczywiste 
oddzielenie działalności związanej z 
funkcjonowaniem sieci od produkcji i 
dostaw. W sytuacji jego braku współpraca 
regionalna między operatorami systemów 
przesyłowych stwarza ryzyko zachowania 
antykonkurencyjnego.

pod uwagę, że większy postęp można 
osiągnąć poprzez podejście na szczeblu 
regionalnym, operatorzy systemów 
przesyłowych powinni ustanowić struktury 
regionalne w ramach ogólnej struktury 
współpracy, przy jednoczesnym 
zapewnieniu, że wyniki na szczeblu 
regionalnym zachowają zgodność z 
przepisami i planami inwestycyjnymi 
określonymi na szczeblu Wspólnoty. 
Państwa członkowskie powinny promować 
współpracę na szczeblu regionalnym oraz 
monitorować skuteczność sieci na tym 
szczeblu.

Uzasadnienie

Promowanie przez państwa członkowskie współpracy na szczeblu regionalnym oraz 
zobowiązanie do monitorowania skuteczności sieci są bardzo ważne dla zagwarantowania 
prawdziwego wewnętrznego rynku transgranicznego oraz współpracy. Ponadto skuteczne 
wydzielenie własnościowe nie jest koniecznym warunkiem dla zagwarantowania współpracy 
regionalnej. Współpraca może istnieć i być skuteczna bez wydzielenia własnościowego.

Poprawka 5
PUNKT 8 A PREAMBUŁY (nowy)

(8a) Jeżeli chodzi o proces konsultacji, 
konsumenci i organizacje konsumenckie 
powinny mieć bardziej decydujący i czynny 
udział w tworzeniu ram realizacji zadań 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
Przesyłowych Gazu, zwłaszcza w zakresie 
przygotowania przepisów technicznych i 
rynkowych, a także jej rocznego programu 
prac.

Uzasadnienie

Należy przeprowadzić konsultacje z konsumentami i organizacjami konsumenckimi także w 
procesie konsultacji, gdyż to oni są ważnymi podmiotami jako gospodarstwa domowe i 
użytkownicy.
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Poprawka 6
PUNKT 9 A PREAMBUŁY (nowy)

(9a) W celu zagwarantowania większej 
przejrzystości całościowej sytuacji w 
dziedzinie gazociągów w Europie Komisja 
powinna sporządzić, opublikować i 
uaktualniać mapę sieci gazowej w Europie. 
Powinna ona uwzględniać wszystkie 
gazociągi i możliwe przyłącza regionalne. 

Uzasadnienie

Komisja powinna sporządzić, opublikować i uaktualniać mapę sieci gazowej w Europie, 
obejmującą możliwe przyłącza regionalne w celu zagwarantowania przejrzystości i lepszej 
informacji na temat „dziur energetycznych” (brak rurociągów lub przyłączy) i sugerowania 
możliwych nowych przyłączy transgranicznych.

Poprawka 7
PUNKT 11 PREAMBUŁY

(11) Monitorowanie rynku, przeprowadzane 
w ciągu ostatnich lat przez krajowe urzędy 
regulacji oraz przez Komisję wykazało, że 
obecne wymogi przejrzystości oraz reguły 
określające dostęp do infrastruktury nie są 
wystarczające.

(11) Monitorowanie rynku, przeprowadzane 
w ciągu ostatnich lat przez krajowe urzędy 
regulacji oraz przez Komisję wykazało, że 
obecne wymogi przejrzystości oraz reguły 
określające dostęp do infrastruktury nie są 
wystarczające do zagwarantowania 
prawdziwego, otwartego i skutecznego 
rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie tekstu.

Poprawka 8
PUNKT 13 PREAMBUŁY

(13) Zwiększenie zaufania do rynku 
wymaga, by jego uczestnicy nie mieli 
wątpliwości, że zachowania 
antykonkurencyjne zostaną ukarane. 
Właściwe organy powinny być uprawnione 
do skutecznego prowadzenia dochodzeń w 
przypadku zarzutów o nadużycie pozycji 
rynkowej. W związku z tym właściwe 

(13) Zwiększenie zaufania do rynku 
wymaga, by jego uczestnicy nie mieli 
wątpliwości, że zachowania 
antykonkurencyjne zostaną właściwie 
ukarane. Właściwe organy powinny być 
uprawnione do skutecznego prowadzenia 
dochodzeń w przypadku zarzutów o 
nadużycie pozycji rynkowej. W związku z 
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organy muszą mieć dostęp do danych, które 
pozwolą uzyskać informacje o operacyjnych 
decyzjach podejmowanych przez 
przedsiębiorstwa zajmujące się dostawą 
gazu. Na rynku gazu wszystkie te decyzje są 
przekazywane operatorom sieci 
przesyłowych w postaci rezerwacji 
przepustowości, zgłoszeń zapotrzebowania 
oraz zrealizowanych przepływów. 
Operatorzy systemów powinni 
przechowywać te informacje przez 
określony okres czasu, tak aby były one 
dostępne dla właściwych organów. 

tym właściwe organy muszą mieć dostęp do 
danych, które pozwolą uzyskać informacje o 
operacyjnych decyzjach podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa zajmujące się 
dostawą gazu. Na rynku gazu wszystkie te 
decyzje są przekazywane operatorom sieci 
przesyłowych w postaci rezerwacji 
przepustowości, zgłoszeń zapotrzebowania 
oraz zrealizowanych przepływów. 
Operatorzy systemów powinni 
przechowywać te łatwo dostępne informacje 
przez określony okres czasu, tak aby były 
one dostępne dla właściwych organów. 
Właściwe organy powinny regularnie 
sprawdzać zgodność systemu operatorów z 
regułami.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania niedyskryminacyjnego, przejrzystego i skutecznego rynku właściwe 
organy powinny mieć łatwy dostęp do ważnych informacji od dostawców i sprawdzać, czy 
przestrzegają oni przepisów.

Poprawka 9
PUNKT 14 PREAMBUŁY

(14) Konkurencja w zakresie dostaw dla 
gospodarstw domowych wymaga, aby 
dostawcy nie byli blokowani, gdy pragną 
wejść na nowe rynki detaliczne. Tym 
samym reguły i obowiązki panujące w 
łańcuchu dostaw muszą być znane 
wszystkim uczestnikom rynku, a także 
wymagają harmonizacji w celu zwiększenia 
integracji rynkowej we Wspólnocie.

(14) Konkurencja w zakresie dostaw dla 
gospodarstw domowych wymaga, aby 
dostawcy nie byli blokowani, gdy pragną 
wejść na nowe rynki detaliczne. Tym 
samym reguły i obowiązki panujące w 
łańcuchu dostaw muszą być znane 
wszystkim uczestnikom rynku, a także 
wymagają harmonizacji w celu zwiększenia 
integracji rynkowej we Wspólnocie. 
Właściwe organy powinny regularnie 
sprawdzać przestrzeganie reguł przez 
podmioty rynkowe.

Uzasadnienie

To dodanie jest konieczne w celu uściślenia odpowiedzialności właściwych organów oraz 
zagwarantowania egzekwowania przepisów.

Poprawka 10
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PUNKT 15 PREAMBUŁY

(15) Dostęp do instalacji magazynowych 
gazu i instalacji LNG jest niewystarczający, 
w związku z czym niezbędne jest ulepszenie 
reguł. W następstwie obserwacji rynku 
przeprowadzonej przez Europejski Organ 
Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu 
(ERGEG) stwierdzono, że dobrowolne 
wytyczne dotyczące dobrych praktyk w
zakresie dostępu stron trzecich dla 
operatorów systemu magazynowego, 
ustalone wspólnie przez wszystkie 
zainteresowane strony sektora podczas 
forum w Madrycie, są niewystarczająco 
stosowane, w związku z czym należy im 
nadać moc wiążącą. 

(15) Dostęp do instalacji magazynowych 
gazu i instalacji LNG jest niewystarczający, 
w związku z czym niezbędne jest radykalne
ulepszenie reguł. W następstwie obserwacji 
rynku przeprowadzonej przez Europejski 
Organ Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu 
(ERGEG) stwierdzono, że dobrowolne 
wytyczne dotyczące dobrych praktyk w 
zakresie dostępu stron trzecich dla 
operatorów systemu magazynowego, 
ustalone wspólnie przez wszystkie 
zainteresowane strony sektora podczas 
forum w Madrycie, są niewystarczająco 
stosowane, w związku z czym należy im 
nadać moc wiążącą. 

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania prawdziwego rynku wewnętrznego niezbędne jest radykalne 
ulepszenie reguł dotyczących dostępu do instalacji magazynowych gazu i instalacji LNG.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2f ustęp 1 (Rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005)

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu prowadzi na wczesnym etapie szeroko 
zakrojone, otwarte, przejrzyste konsultacje 
ze wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku, w szczególności podczas 
przygotowywania przepisów technicznych i 
rynkowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i 3; 
konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające energię, klientów, 
użytkowników systemów, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, operatorów 
systemów LNG i operatorów systemów 
magazynowych, w tym odpowiednie 
stowarzyszenia (branżowe), organy 
techniczne i grupy osób zainteresowanych.

1. Realizując swoje zadania, Europejska 
Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych 
Gazu prowadzi na wczesnym etapie szeroko 
zakrojone, otwarte, przejrzyste konsultacje 
ze wszystkimi odpowiednimi uczestnikami 
rynku, w szczególności podczas 
przygotowywania przepisów technicznych i 
rynkowych oraz rocznego programu prac 
wymienionych w art. 2c ust. 1 i 3; 
konsultacje obejmują przedsiębiorstwa 
dostarczające energię, klientów, 
konsumentów, organizacje konsumenckie, 
użytkowników systemów, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, operatorów 
systemów LNG i operatorów systemów 
magazynowych, w tym odpowiednie 
stowarzyszenia (branżowe), organy 
techniczne i grupy osób zainteresowanych.
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Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie skutecznego i zróżnicowanego procesu konsultacji. Dlatego też 
należy przeprowadzić także konsultacje z konsumentami i organizacjami konsumenckimi, gdyż 
są oni ważnymi podmiotami jako gospodarstwa domowe i użytkownicy.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2h ustęp 2 (Rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005)

2. Operatorzy sieci przesyłowych wspierają 
również uregulowania operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, a także wspierają rozwój giełd 
energii, alokację transgranicznej zdolności 
przesyłowej za pośrednictwem aukcji typu 
implicite oraz integrację mechanizmów 
bilansowania.

2. Operatorzy sieci przesyłowych wspierają 
również uregulowania operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, a także wspierają rozwój giełd 
energii, alokację transgranicznej zdolności 
przesyłowej za pośrednictwem aukcji typu 
implicite oraz integrację mechanizmów 
bilansowania. Promocję i monitorowanie 
sieci prowadzą państwa członkowskie. 

Uzasadnienie

Promowanie przez państwa członkowskie współpracy oraz zobowiązanie do monitorowania 
skuteczności sieci są bardzo ważne dla zagwarantowania prawdziwego wewnętrznego rynku 
transgranicznego oraz współpracy.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4

Artykuł 3 ustęp 1 akapit 4 (Rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005)

Taryfy dla użytkowników sieci są ustalane 
odrębnie i niezależnie dla poszczególnych 
punktów wejścia do lub wyjścia z systemu 
przesyłowego. Opłaty sieciowe nie są 
obliczane na podstawie ścieżek 
kontraktowych.

Taryfy dla użytkowników sieci są ustalane 
odrębnie i niezależnie dla poszczególnych 
punktów wejścia do lub wyjścia z systemu 
przesyłowego. Opłaty sieciowe nie są 
obliczane na podstawie ścieżek 
kontraktowych. Dostęp do sieci jest otwarty 
i niedyskryminacyjny dla nowych 
podmiotów wkraczających na rynek.

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie przejrzystości i skutecznej konkurencji w oparciu o równe 
szanse i brak dyskryminacji.
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Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 4a ustęp 1 litera (b) (Rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005)

(b) oferować usługi, które są zgodne z 
wykorzystaniem połączonego systemu 
transportu gazu, a także ułatwiać dostęp 
dzięki współpracy z operatorem systemu 
przesyłowego;

(b) oferować usługi, które są zgodne z 
wykorzystaniem połączonego systemu 
transportu gazu, a także ułatwiać łatwy 
dostęp dzięki współpracy z operatorem 
systemu przesyłowego;

Uzasadnienie

Ważny jest łatwy dostęp.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 4a ustęp 1 litera (c) (Rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005)

(c) podawać do wiadomości publicznej 
stosowne informacje, w szczególności dane 
dotyczące wykorzystania i dostępności 
usług, w ramach czasowych kompatybilnych 
z odpowiednimi potrzebami handlowymi 
użytkowników instalacji magazynowych i 
instalacji LNG.

(c) podawać do wiadomości publicznej 
stosowne informacje, w szczególności dane 
dotyczące wykorzystania i dostępności 
usług, w ramach czasowych kompatybilnych 
z odpowiednimi potrzebami handlowymi 
użytkowników instalacji magazynowych i 
instalacji LNG. Publikowanie informacji 
powinno być monitorowane przez właściwe 
organy. 

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania skuteczności reguł oraz ich egzekwowania konieczne jest 
monitorowanie publikowania niezbędnych informacji.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 1 PUNKT 8

Artykuł 5a ustęp 3 litera (a) (Rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005)

(a) operator systemu oferuje 
niewykorzystaną przepustowość instalacji 
LNG oraz instalacji magazynowych na 
rynku pierwotnym; w przypadku instalacji 
magazynowych następuje to z przynajmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem i w ramach 
umowy bez gwarancji dostaw; 

(a) operator systemu bezzwłocznie oferuje 
niewykorzystaną przepustowość instalacji 
LNG oraz instalacji magazynowych na 
rynku pierwotnym; w przypadku instalacji 
magazynowych następuje to z przynajmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem i w ramach 
umowy bez gwarancji dostaw; 
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Uzasadnienie

W celu uniknięcia gromadzenia gazu.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9 LITERA (C)

Artykuł 6 ustęp 7 akapit 1 (Rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005)

7. Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej informacje 
ex-post i ex-ante dotyczące podaży i popytu, 
oparte na zgłoszeniach zapotrzebowania, 
prognozach oraz zrealizowanych 
przepływach do i z systemu. Poziom 
szczegółowości informacji podawanych do 
wiadomości publicznej odzwierciedla 
informacje, którymi dysponuje operator 
systemu przesyłowego.

7. Operatorzy systemów przesyłowych 
podają do wiadomości publicznej informacje 
ex-post i ex-ante dotyczące podaży i popytu, 
oparte na zgłoszeniach zapotrzebowania, 
prognozach oraz zrealizowanych 
przepływach do i z systemu. Poziom 
szczegółowości informacji podawanych do 
wiadomości publicznej odzwierciedla 
informacje, którymi dysponuje operator 
systemu przesyłowego. Właściwe organy 
gwarantują publikowanie niezbędnych 
informacji.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania przejrzystości i otwartości rynku gazu właściwe organy muszą 
zapewnić publikowanie niezbędnych informacji.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 6a ustęp 2 (Rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005)

2. Każdy operator instalacji LNG oraz 
instalacji magazynowych w odniesieniu do 
świadczonych przez siebie usług podaje do 
wiadomości publicznej informacje liczbowe 
o zakontraktowanej i dostępnej 
przepustowości instalacji LNG i pojemności 
instalacji magazynowych. Informacje te 
powinny być podawane regularnie i z 
zachowaniem ciągłości, w formie 
znormalizowanej i przyjaznej dla 
użytkownika. 

2. Każdy operator instalacji LNG oraz 
instalacji magazynowych w odniesieniu do
świadczonych przez siebie usług podaje do 
wiadomości publicznej informacje liczbowe 
o zakontraktowanej i dostępnej 
przepustowości instalacji LNG i pojemności 
instalacji magazynowych. Informacje te 
powinny być podawane regularnie i z 
zachowaniem ciągłości, w formie 
znormalizowanej i przyjaznej dla 
użytkownika. Właściwe organy gwarantują 
publikowanie niezbędnych informacji.
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Uzasadnienie

W celu zagwarantowania przejrzystości i otwartości rynku gazu właściwe organy muszą 
zapewnić publikowanie niezbędnych informacji.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 1 PUNKT 13

Artykuł 8a ustęp 1 (Rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005)

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych o 
skali regionalnej i wspólnotowej, państwa 
członkowskie zapewniają określenie funkcji 
i zakresu odpowiedzialności operatorów 
systemów przesyłowych, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców i 
odbiorców oraz, w razie konieczności, 
innych uczestników rynku w odniesieniu do 
uzgodnień umownych, zobowiązań 
względem odbiorców, zasad dotyczących 
wymiany danych i rozliczeń, własności 
danych i odpowiedzialności za dokonywanie 
pomiarów zużycia. 

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących, skutecznych i 
przejrzystych transgranicznych rynków 
detalicznych o skali regionalnej i 
wspólnotowej, państwa członkowskie 
zapewniają określenie funkcji i zakresu 
odpowiedzialności operatorów systemów 
przesyłowych, operatorów systemów 
dystrybucyjnych, dostawców i odbiorców 
oraz, w razie konieczności, innych 
uczestników rynku w odniesieniu do 
uzgodnień umownych, zobowiązań 
względem odbiorców, zasad dotyczących 
wymiany danych i rozliczeń, własności 
danych i odpowiedzialności za dokonywanie 
pomiarów zużycia. 

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że transgraniczne rynki detaliczne będą również skutecznie 
pracować.
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