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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/715 НА КОМИСИЯТА
от 30 април 2015 година
за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на
Съвета относно условията за достъп до газопреносните мрежи за природен газ
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно
условията за достъп до газопреносните мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (1), и поспециално член 23, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Решение 2012/490/ЕС на Комисията (2) бяха изменени процедурите за управление на претоварването и
изискванията за прозрачност, формулирани в приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009, с оглед въвеждането
на хармонизирани европейски правила за управление на претоварването.

(2)

В процеса на прилагане на Решение 2012/490/ЕС възникнаха несъответствия във връзка с датата за публикуване на
мониторинговия доклад на Агенцията относно претоварванията в точките на междусистемни връзки и датата за
публикуване на данните на операторите на преносни системи. С оглед да се осигурят на Агенцията данните,
необходими за изпълнение на нейната мониторингова роля, което е необходимо за ефективното прилагане на
Решение 2012/490/ЕС, се налага да бъде променен времевият хоризонт за публикуване на данните на операторите
на преносни системи, както и датата, на която Агенцията трябва да публикува доклада.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден с член 51 от
Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.

Съставено в Брюксел на 30 април 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36.
(2) Решение 2012/490/ЕС на Комисията от 24 август 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на
Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносните мрежи за природен газ (ОВ L 231, 28.8.2012 г.,
стр. 16).
(3) Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на
природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 се изменя, както следва:
1) В параграф 2.2.1 подточка 2 се заменя със следното:
„2. Въз основа на информацията, публикувана от операторите на преносни системи съгласно раздел 3 от настоящото
приложение и, в съответните случаи, утвърдена от националните регулаторни органи, от 2015 г. нататък
Агенцията ще публикува всяка година не по-късно от 1 юни мониторингов доклад за претоварванията в точките
за междусистемни връзки във връзка с продуктите с гарантиран капацитет, продадени през предходната година,
като отчита, доколкото това е възможно, търгуването с капацитет на вторичния пазар и използването на
прекъсваем капацитет.“
2) В параграф 3.3 подточка 2 се заменя със следното:
„2. За всички важни точки посочената в параграф 3.3, подточка 1, букви а), б) и г), трябва да се публикува
информация за период, обхващащ поне следващите 24 месеца.“

