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Ogólna ocena wniosku

- Celem wniosku jest wprowadzenie europejskich instrumentów służących poprawie
współpracy oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez koordynację między 
operatorami systemów przesyłowych oraz ujednolicenie zasad dotyczących operatorów 
instalacji magazynowych. Wniosek ma również na celu zwiększenie przejrzystości oraz 
poszerzenie perspektyw długoterminowych, tak aby zabezpieczyć dostawy gazu i planowanie 
inwestycyjne oraz zapobiec poważnym zakłóceniom. Na poziomie przyświecających im 
zasad sprawozdawca ogólnie podziela te cele.

- Po dokonaniu analizy przedmiotowego projektu rozporządzenia, sprawozdawca jest 
przekonany, że z myślą o ochronie konsumentów należy przyjąć środki przejrzyste 
i adekwatne z punktu widzenia społeczeństwa. Chociaż rozporządzenie odnosi się do środków
technicznych, mających na celu stworzenie technicznych ram regulacyjnych dostępu do sieci, 
należy również zaplanować mechanizmy ochrony konsumentów. Komisja stawia pytanie, czy 
i w jaki sposób odbiorcy końcowi, w tym odbiorcy wrażliwi, powinni być narażeni na 
wahania cen, i przedstawia wniosek, że kwestie takich użytkowników można objąć albo 
dyrektywą w sprawie gazu (art. 3 dotyczący obowiązku świadczenia usług publicznych), albo 
szczegółowymi środkami realizowanymi na szczeblu krajowym, które powinny być spójne 
z unijnym prawem dotyczącym konkurencji. Komisja wyraża również zaniepokojenie 
poziomem koncentracji w działalności hurtowej i detalicznej, lecz nie uwzględnia 
charakterystyki rynku, jaką jest integracja działalności detalicznej z hurtowym handlem 
gazem oraz wytwarzaniem energii elektrycznej, która prawdopodobnie doprowadzi do 
utrwalenia pozycji przedsiębiorstw dominujących. Coraz częściej europejski rynek 
energetyczny jest zdominowany przez przedsiębiorstwa hurtowo-detaliczne prowadzące 
działalność zarówno na rynku gazu, jak i na rynku energii elektrycznej.
- Jesteśmy również zaniepokojeni tym, że różne etapy wdrażania obecnego drugiego pakietu 
energetycznego w poszczególnych państwach członkowskich nie zostały odpowiednio 
uwzględnione. Warunki zapewnienia wdrożenia trzeciego pakietu mogą budzić wątpliwości, 
gdyż nie zrealizowano jeszcze w pełni drugiej tury liberalizacji. Przyjmowanie dodatkowych 
środków mogłoby zatem stać się źródłem niepewności prawnej. Obok wszczynania 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, należy także 
znaleźć praktyczne środki zaradcze w celu zapewnienia wdrożenia.

I. Współpraca pomiędzy operatorami systemów przesyłowych: utworzenie Europejskiej 
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ESOSPG) jako struktury odpowiedzialnej 
za obowiązkowe zadania jest ważnym krokiem naprzód.

(i) równowaga kompetencyjna pomiędzy ESOSPG, krajowymi organami regulacyjnymi oraz 
Agencją: Jesteśmy zdania, że należy nadal analizować, czy szeroko zdefiniowany obszar 
współpracy (przyjmowanie zharmonizowanych kodeksów technicznych i rynkowych, 
obejmujących zasady bezpieczeństwa, a także zasady dotyczące handlu, koordynacja 
eksploatacji sieci, przyjęcie dziesięcioletniego planu inwestycyjnego, publikowanie planów 
rozwoju sieci) wywodzi się z kompetencji OSP, czy też współpraca taka zostałaby w lepszy 
sposób zapewniona przez krajowe organy regulacyjne. 
W tym kontekście, uznając ustanowienie Agencji za istotny krok w kierunku zintegrowanego 
rynku, jesteśmy zdania, że jej kompetencje należy zwiększyć o akceptację norm 
bezpieczeństwa i eksploatacji opracowanych przez ESOSPG, monitorowanie i przegląd 
inicjatyw OSP w zakresie współpracy regionalnej i koordynację sporządzania 
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dziesięcioletniego planu inwestycyjnego.

Uważamy, że działalność ESOSPG – jako forma współregulacji równoległa do działalności 
Komisji Europejskiej – powinna ograniczać się do kwestii technicznych związanych 
z dostępem do sieci osób trzecich, bezpieczeństwem, niezawodnością oraz z zasadami 
interoperacyjności i procedurami operacyjnymi.      
(ii) udział w rynku gazu innych operatorów i zainteresowanych stron: niektóre zasady dotyczą 
nie tylko kwestii technicznych, ale także kwestii rynkowych (zasady przejrzystości, zasady 
handlu, kodeksy rynkowe). Należy opracować dodatkowe postanowienia zapewniające 
odpowiednie, systematyczne i wstępne konsultacje z zainteresowanymi stronami, dotyczące 
problematyki rynkowej, z udziałem stowarzyszenia EASEE-gas (Europejskie Stowarzyszenie 
na rzecz Usprawniania Wymiany Energii). 

II. Integracja rynku poprzez inicjatywy regionalne: nowe ramy regulacyjne propagują 
i koordynują inicjatywy regionalne między operatorami systemów przesyłowych i organami
regulacyjnymi, aby zapewnić optymalne zarządzanie siecią i odpowiednie planowanie 
inwestycyjne oraz dostawy.

(i) niezbędny krok w kierunku zintegrowanego rynku wewnętrznego? Uważamy, że wymiar 
współpracy regionalnej nie został jasno zdefiniowany, mimo iż jest to istotny krok w kierunku
zintegrowanego rynku wewnętrznego. W szczególności mamy świadomość obaw wyrażanych 
przez niektórych posłów do PE, dotyczących faktycznego braku połączeń w pewnych
regionach Europy, będących „wyspami energetycznymi”, oraz konieczności przyłączenia
„wysp energetycznych”, jak np. państwa bałtyckie, do sieci przesyłowej gazu, do której nie są 
jeszcze podłączone. Kolejną obawą jest określenie roli Agencji w odniesieniu do inicjatyw 
OSP dotyczących współpracy regionalnej.

(ii) w jaki sposób przedmiotowe rozporządzenie może przyczynić się do funkcjonalności 
inicjatyw regionalnych w praktyce? Wnioski Komisji mogłyby zostać uzupełnione poprzez, 
po pierwsze, ustanowienie pojedynczych punktów kontaktowych dla użytkowników (punkty 
kompleksowej obsługi), realizujących funkcje handlowe w imieniu kilku OSP na szczeblu 
regionalnym; a następnie ustanowienie operatorów regionalnych.

III. Bezpieczeństwo dostaw: zdaniem sprawozdawcy absolutnie konieczne jest 
przeanalizowanie postanowień rozporządzenia w kontekście bezpieczeństwa dostaw.

- Planowanie inwestycji: według projektu rozporządzenia dziesięcioletni dobrowolny 
schemat rozwoju sieci miałby zostać opracowany na szczeblu UE przez ENTSOG. 
(i) Plan rozwoju inwestycyjnego powinien być wiążący: Jesteśmy zdania, że plany te muszą 
być zatwierdzane przez krajowe organy regulacyjne – a nie tylko przedstawiane do 
opiniowania przez Agencję – jak również surowo monitorowane, jeżeli chcemy, aby były one 
skuteczne; należy wyjaśnić koordynację pomiędzy planami krajowymi, regionalnymi 
i europejskimi. 
(ii) Plany inwestycyjne muszą być również opracowywane przez wszystkich OSP, niezależnie 
od struktury rynku ostatecznie przyjętej w nowej dyrektywie (wydzielenie własnościowe, NOS 
czy wszelkie inne rozwiązania). 

- Dostęp do infrastruktury magazynowania: Ramy regulacyjne dotyczące operatorów 
instalacji magazynowych zostaną zharmonizowane zgodnie z dobrymi praktykami 
i wytycznymi już ustalonymi przez ERGEG. Zakres obowiązujących postanowień aktualnego 
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rozporządzenia w sprawie OSP będzie rozszerzony i obejmie operatorów instalacji 
magazynowych, aby stworzyć wspólne podejście do dostępu osób trzecich do 
magazynowania i terminali LNG. W tym obszarze rozporządzenie określa: (i) sposób, w jaki 
operatorzy instalacji magazynowych/instalacji LNG mają oferować usługi dostępu osobom
trzecim, alokować zdolność przesyłową oraz zarządzać terminalami w sytuacjach 
przeciążenia; (ii) wymogi przejrzystości; (iii) środki zapewniające rozwój wtórnego rynku 
magazynowania/przepustowości terminali LNG. 

(i) Uważamy, że zasady dostępu do infrastruktury magazynowania nie mogą zagrażać 
długoterminowemu bezpieczeństwu dostaw. Do postanowień art. 5a należy dodać klauzulę
wprowadzającą pewne zabezpieczenia.
(ii) Należy jasno zdefiniować zasady dotyczące zarządzania terminalami w sytuacjach
przeciążenia, stosowane przez OSP, operatorów instalacji magazynowych i instalacji LNG
(bez ciągłości dostaw i z dostępem codziennym), które powinny co najmniej uwzględniać 
istnienie długoterminowych kontraktów i mechanizmów elastyczności. (Jeden z posłów do 
PE, powołując się na przykład długotrwałego okresu utrzymywania się niskich temperatur, 
wyraził pogląd, że środki w zakresie wydzielenia własnościowego oraz dostęp do 
infrastruktury magazynowania mogłyby zaburzyć funkcjonowanie rynku gazu, spowodować 
mniej precyzyjną długoterminową widoczność i osłabić koordynację wszystkich operatorów.)     

IV. Wymogi przejrzystości: rozporządzenie będące przedmiotem wniosku poszerza już 
istniejące wymogi przejrzystości dotyczące OSP o rezerwy handlowe gazu (publikowanie 
każdego dnia danych dotyczących ilości zasobów operacyjnych gazu w obiektach), prognozy 
popytu i podaży, koszty utrzymania równowagi sieci oraz koszty handlowe. Nowe 
postanowienia mają również zastosowanie do OSP w odniesieniu do informacji ex-post i ex-
ante dotyczących podaży i popytu, opartych na zgłoszeniach zapotrzebowania, prognozach 
oraz zrealizowanych przepływach do i z systemu, oraz do środków podejmowanych w celu 
utrzymania równowagi systemu.

Mimo iż postanowienia te są ważnym krokiem na drodze do zwiększenia przejrzystości
rynku, a także są korzystne dla wszystkich jego uczestników, i chociaż prawo dostępu jest 
uzasadnione, szacujemy, że informacje dotyczące transakcji gazem, jakie mają być 
publikowane, mają raczej charakter danych wrażliwych i obowiązek taki mógłby osłabić 
przewagę konkurencyjną europejskich przedsiębiorstw branży gazowniczej. Konieczne 
będzie dokładne przeanalizowanie zakresu takich środków.

V. Aspekty instytucjonalne: Wniosek przewiduje przyjęcie przez Komisję obowiązkowych
„wytycznych” w drodze procedury „komitologii” w następujących głównych dziedzinach: 
(i) Komitologia w odniesieniu do działań ESOSPG: jeśli zadaniem ESOSPG jest opracowanie 
kodeksów, Komisja może interweniować w szczegółowo określonych okolicznościach, gdy 
uważa się, że kodeksy techniczne lub rynkowe przyjęte przez ESOSPG nie wyeliminują 
dyskryminacji lub nie zapewnią skutecznej konkurencji i efektywnego świadczenia usług.
Wydaje się, że wdrożenie procedury komitologii będzie wynikało z przeprowadzonej przez 
Komisję oceny i analizy funkcjonowania rynku, a tym samym objęty nią zakres nie może być 
określony ex-ante. Może to być źródłem niepewności prawnej ze względu na fakt, że 
wspomniane wytyczne mogą mieć dalsze poważne konsekwencje, ponieważ mogą stanowić
dla Komisji podstawę prawną do wszczynania przeciwko państwom członkowskim 
postępowań w sprawie uchybienia ich zobowiązaniom.    
(ii) Komitologia w odniesieniu do przyjmowania wytycznych (art. 9): w celu określania 
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szczegółowych warunków usług dostępu dla osób trzecich, mechanizmów alokacji zdolności 
przesyłowej i procedury zarządzania ograniczeniami w przesyle, metod obliczania taryf, 
zasad bilansowania.
W ogólnej perspektywie wydaje się, że znaczna liczba postanowień przedmiotowego 
rozporządzenia przekazuje uprawnienia Komisji i odbiera Parlamentowi Europejskiemu 
możliwość współdecydowania. Mimo iż przepisy gwarantują Parlamentowi zwiększoną 
kontrolę, należy dokładnie przeanalizować zakres przyjmowania wytycznych 
przekazywanych do procedury komitologii. 
Uwzględniając szeroki zakres tematów, w odniesieniu do których planowane jest przyjęcie 
wytycznych, oraz nieprecyzyjne znaczenie terminu „elementy inne niż istotne”, wnioskuje 
się, aby Komisja, we współp r a c y  z Agencją, której utworzenie przewidziano
w rozporządzeniu, określiła według ważności listę tematów oraz by wytyczne podlegały 
ocenom pod kątem wpływu regulacji prawnych, przeprowadzanym przez Komisję i Agencję.

Na podstawie pierwszych wymian poglądów ze sprawozdawcami posiłkowymi oraz 
z komisją ITRE odnotowaliśmy ponadto następujące kwestie problematyczne dotyczące: 
dostępu MŚP do sieci, wskazania głównych przedsiębiorstw, które uniemożliwiają integrację 
rynku UE, wskazania strategii dominacyjnych, konieczności zapewnienia pełnej 
przejrzystości, wzorowanej na modelu amerykańskim, w którym informacje dotyczące 
przepustowości są przekazywane w czasie rzeczywistym.
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