
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

zmieniająca rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/685/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego ( 1 ), 
w szczególności jego art. 23 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 715/2009 ustanowiono 
wytyczne dotyczące informacji technicznych potrzebnych 
użytkownikom sieci do uzyskania efektywnego dostępu 
do systemu. 

(2) Aby zapewnić efektywny dostęp do systemów przesyło
wych gazu ziemnego oraz minimalną gwarancję równych 
warunków dostępu do rynku w praktyce, w wytycznych 
należy wprowadzić wymogi zachowania przejrzystości. 

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu, o którym mowa w art. 28 rozporzą
dzenia (WE) nr 715/2009, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009 
zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 3 marca 2011 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36.



ZAŁĄCZNIK 

„3. Określenie informacji technicznych potrzebnych użytkownikom sieci do uzyskania efektywnego dostępu 
do systemu, określenie wszystkich właściwych punktów w celu spełnienia wymogów przejrzystości oraz 
informacje, które mają być publikowane na temat wszystkich właściwych punktów, i harmonogram, 
według którego informacje te mają być publikowane 

3.1. Określenie informacji technicznych potrzebnych użytkownikom sieci do uzyskania efektywnego dostępu do systemu 

3.1.1. M e t o d a p u b l i k a c j i 

1) Operatorzy systemów przesyłowych dostarczają informacje, o których mowa w pkt 3.1.2 oraz w pkt 3.3 ppkt 
1–5, w następujący sposób: 

a) na stronie internetowej udostępnionej opinii publicznej, bez opłat i bez konieczności rejestracji lub podpisania 
umowy z danym operatorem systemu przesyłowego; 

b) w sposób regularny i z zachowaniem ciągłości; częstotliwość zależy od zachodzących zmian i czasu trwania 
usługi; 

c) w sposób przyjazny dla użytkownika; 

d) w sposób przejrzysty, wymierny, łatwo dostępny i na niedyskryminacyjnych zasadach; 

e) w formacie umożliwiającym ich pobranie do celów analizy ilościowej; 

f) konsekwentnie używając jednostek, zwłaszcza kWh (przy referencyjnej temperaturze spalania wynoszącej 
298,15 K) w odniesieniu do zawartości energii oraz m 3 (przy 273,15 K i 1,01325 bara) w odniesieniu do 
objętości. Należy podać stały współczynnik konwersji na zawartość energii. Oprócz powyższego formatu dane 
można publikować również w innych jednostkach; 

g) w języku(-ach) urzędowym(-ych) danego państwa członkowskiego i w języku angielskim. 

2) Operatorzy systemów przesyłowych bezzwłocznie dostarczają szczegółowe dane dotyczące bieżących zmian 
w informacjach, o których mowa w pkt 3.1.2 oraz w pkt 3.3 ppkt 1–5, gdy tylko dane te staną się im dostępne. 

3.1.2. Z a w a r t o ś ć p u b l i k a c j i 

Operatorzy systemów przesyłowych publikują przynajmniej następujące informacje o swoich systemach i usługach: 

a) szczegółowy i wszechstronny opis różnych rodzajów oferowanych usług i opłat za te usługi; 

b) różne typy umów przesyłowych dostępnych dla tych usług; 

c) kodeks sieci i/lub standardowe warunki określające prawa i obowiązki wszystkich użytkowników sieci, w tym: 

1. zharmonizowane umowy przesyłowe oraz inne odpowiednie dokumenty; 

2. jeżeli ma to znaczenie dla dostępu do systemu – określenie odpowiednich parametrów jakości gazu, 
obejmujących co najmniej wartość opałową górną i liczbę Wobbego, oraz określenie obowiązku dokonania 
konwersji lub pokrycia związanych z nią kosztów przez użytkowników sieci, w przypadku gdy gaz nie 
odpowiada tym specyfikacjom, dla wszystkich właściwych punktów, zgodnie z ich definicją w pkt 3.2 
niniejszego załącznika; 

3. jeżeli ma to znaczenie dla dostępu do systemu – informacje na temat wymogów dotyczących ciśnienia dla 
wszystkich właściwych punktów; 

4. procedurę stosowaną w przypadku przerwania świadczenia usługi przesyłania na zasadach przerywanych, 
w tym – w stosownych przypadkach – czas, zakres i hierarchię poszczególnych przerw (np. proporcjonalnie 
lub przerwanie, począwszy od późniejszego terminu rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłania); 

d) zharmonizowane procedury stosowane przy korzystaniu z systemu przesyłowego wraz z definicjami najważ
niejszych pojęć; 

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

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

g) zasady dotyczące bilansowania oraz metodyka kalkulacji opłat za niezbilansowanie; 

h) w stosownych przypadkach – poziomy elastyczności i tolerancji stosowane w usługach przesyłowych i innych 
usługach bez oddzielnych opłat, jak również oferowana dodatkowo elastyczność i związane z nią opłaty;
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i) szczegółowy opis systemu gazowego zarządzanego przez operatora systemu przesyłowego i jego właściwych 
punktów połączeń międzysystemowych, zgodnie z ich definicją w pkt 3.2 niniejszego załącznika, oraz nazwy 
operatorów połączonych w ten sposób systemów lub obiektów; 

j) zasady mające zastosowanie przy przyłączaniu do systemu obsługiwanego przez operatora systemu przesyło
wego; 

k) informacje na temat mechanizmów awaryjnych w zakresie należącym do kompetencji operatora systemu 
przesyłowego, takich jak środki mogące spowodować odłączenie grup odbiorców i inne ogólne zasady odpo
wiedzialności, które mają zastosowanie do operatora systemu przesyłowego; 

l) uzgodnione przez operatorów systemów przesyłowych procedury, istotne w odniesieniu do dostępu użytkow
ników sieci do danych systemów przesyłowych i związane z interoperacyjnością sieci w punktach połączeń 
międzysystemowych, uzgodnione procedury i wykorzystane metody dotyczące składania nominacji 
i sprawdzania ich zgodności oraz inne uzgodnione procedury określające zasady i wykorzystane metody, 
które dotyczą alokacji przepływu gazu i jego bilansowania; 

m) operatorzy systemów przesyłowych publikują szczegółowy i wyczerpujący opis zastosowanych metod 
i procesów, w tym informacje na temat zastosowanych parametrów i kluczowych założeń, które wykorzystano 
do obliczenia zdolności technicznej. 

3.2. Określenie wszystkich właściwych punktów w celu spełnienia wymogów przejrzystości 

1) Właściwe punkty obejmują co najmniej: 

a) wszystkie punkty wejścia i wyjścia sieci przesyłowej obsługiwanej przez operatora systemu przesyłowego, 
z wyjątkiem punktów wyjścia przyłączonych do pojedynczego odbiorcy końcowego i z wyjątkiem punktów 
wejścia przyłączonych bezpośrednio do zlokalizowanego w UE obiektu produkcyjnego pojedynczego produ
centa; 

b) wszystkie punkty wejścia i wyjścia łączące obszary bilansowania operatorów systemów przesyłowych; 

c) wszystkie punkty łączące sieć operatora systemu przesyłowego z terminalem LNG, węzłami sieci gazowych, 
w których wykonywane są transakcje handlowe, obiektami magazynowymi i obiektami produkcyjnymi, o ile te 
obiekty produkcyjne nie są objęte wyłączeniem zgodnie z lit. a); 

d) wszystkie punkty łączące sieć danego operatora systemu przesyłowego z infrastrukturą niezbędną do świad
czenia usług pomocniczych określonych w art. 2 ust. 14 dyrektywy 2009/73/WE. 

2) Informacje dla pojedynczych odbiorców końcowych i dla obiektów produkcyjnych, które nie są objęte definicją 
właściwych punktów zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 lit. a), publikuje się w formie zagregowanej, co najmniej dla 
każdego obszaru bilansowania. Zagregowane informacje dotyczące pojedynczych odbiorców końcowych oraz 
obiektów produkcyjnych, które nie są objęte definicją właściwych punktów zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 lit. a), 
uznaje się do celów stosowania niniejszego załącznika za informacje dotyczące jednego właściwego punktu. 

3) W przypadku gdy punkty łączące dwóch lub więcej operatorów systemów przesyłowych są zarządzane wyłącznie 
przez danych operatorów, bez jakiegokolwiek udziału na poziomie umownym lub eksploatacyjnym ze strony 
użytkowników systemu, lub w przypadku gdy punkty łączą system przesyłowy z systemem dystrybucyjnym i w 
punktach tych nie występują ograniczenia kontraktowe, operatorzy systemów przesyłowych są zwolnieni 
w odniesieniu do tych punktów z obowiązków w zakresie publikowania informacji określonych w pkt 3.3 
niniejszego załącznika. Krajowy organ regulacyjny może zobowiązać operatorów systemów przesyłowych do 
publikowania informacji określonych w pkt 3.3 niniejszego załącznika w odniesieniu do wszystkich punktów 
objętych powyższym zwolnieniem bądź też do grup takich punktów. W takim przypadku informacje, jeśli 
operator systemu przesyłowego nimi dysponuje, publikuje się w formie zagregowanej na znaczącym poziomie, 
co najmniej dla każdego obszaru bilansowania. Zagregowane informacje dotyczące takich punktów uznaje się do 
celów stosowania niniejszego załącznika za informacje dotyczące jednego właściwego punktu. 

3.3. Informacje, które mają być publikowane na temat wszystkich właściwych punktów, i harmonogram, według którego informacje 
te mają być publikowane 

1) W odniesieniu do wszystkich właściwych punktów operatorzy systemów przesyłowych publikują informacje 
określone w lit. a)–g), dotyczące świadczonych przez siebie usług i usług pomocniczych (w szczególności infor
macje na temat mieszania, balastowania i konwersji). Informacje takie publikuje się w postaci danych liczbowych 
dla okresów dziennych lub god(5)zinnych – równych najmniejszemu okresowi referencyjnemu w odniesieniu do 
rezerwowania zdolności i (re)nominacji oraz najmniejszemu okresowi rozliczeniowemu, za który naliczane są 
opłaty za niezbilansowanie. Jeżeli najmniejszy okres referencyjny jest inny niż okres dzienny, informacje wymie
nione w lit. a)–g) udostępnia się również w odniesieniu do okresu dziennego. Informacje te oraz ich aktualizacje 
publikuje się zaraz po otrzymaniu ich przez operatora systemu (»w czasie zbliżonym do rzeczywistego«): 

a) zdolność techniczna w obu kierunkach; 

b) całkowita zakontraktowana zdolność ciągła i przerywana w obu kierunkach; 

c) nominacje i renominacje w obu kierunkach; 

d) dostępna zdolność ciągła i przerywana w obu kierunkach; 

e) faktyczna ilość przesyłanego gazu;
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f) planowane i faktyczne przerwy w zdolności przerywanej; 

g) planowane i nieplanowane przerwy w usługach ciągłych oraz informacje na temat przywracania usług ciągłych 
(dotyczące m.in. konserwacji i remontów systemu oraz spodziewanego czasu trwania przerwy spowodowanej 
konserwacją lub remontem). Informacje o planowanych przerwach publikuje się co najmniej z 42-dniowym 
wyprzedzeniem. 

2) Dla wszystkich właściwych punktów informacje wymienione w pkt 3.3 ppkt 1 lit. a), b) i d) publikuje się 
w odniesieniu do okresu obejmującego przynajmniej następnych 18 miesięcy. 

3) Dla wszystkich właściwych punktów operatorzy systemów przesyłowych publikują informacje historyczne doty
czące wymogów wymienionych w pkt 3.3 ppkt 1 lit. a)–g) za ostatnie pięć lat z zachowaniem ciągłości. 

4) Operatorzy systemów przesyłowych codziennie publikują dla wszystkich właściwych punktów wartości pomiarów 
wartości opałowej górnej lub liczby Wobbego. Wstępne dane publikuje się najpóźniej trzy dni po danym dniu 
gazowym. Dane ostateczne publikuje się przed upływem trzech miesięcy od zakończenia danego miesiąca. 

5) Operatorzy systemów przesyłowych co roku publikują dla wszystkich właściwych punktów dane dotyczące 
dostępnej zdolności oraz zdolności zarezerwowanej i technicznej dla okresu, w którym zdolność jest zakontrak
towana, plus jeden rok, oraz co najmniej na następne 10 lat. Informacje te aktualizuje się przynajmniej co miesiąc 
lub częściej, w miarę otrzymywania nowych informacji. W publikowanych informacjach wskazuje się okres, dla 
którego zdolność jest oferowana na rynku. 

3.4. Informacje, które mają być publikowane w odniesieniu do systemu przesyłowego, i harmonogram, według którego informacje te 
mają być publikowane 

1) Operatorzy systemów przesyłowych zapewniają, by publikacja miała miejsce codziennie, i codziennie aktualizują 
dane dotyczące łącznej ilości zdolności zaoferowanej oraz zdolności zakontraktowanej na rynku wtórnym (tzn. 
sprzedanej przez jednego użytkownika sieci innemu użytkownikowi sieci), jeżeli dysponują tymi informacjami. 
Informacje te zawierają następujące elementy: 

a) punkt połączenia, w którym sprzedaje się zdolność; 

b) rodzaj zdolności (np. w punkcie wejścia, w punkcie wyjścia, ciągła, przerywana); 

c) ilość i czas obowiązywania praw do korzystania ze zdolności; 

d) rodzaj sprzedaży, np. przeniesienie lub powierzenie; 

e) całkowita liczba transakcji/przeniesień; 

f) wszelkie inne uwarunkowania znane operatorowi systemu przesyłowego, wyszczególnione w pkt 3.3. 

Operator systemu przesyłowego jest zwolniony z tego obowiązku w przypadku gdy informacje takie są przeka
zywane przez stronę trzecią. 

2) Operatorzy systemów przesyłowych publikują zharmonizowane warunki, na jakich będą akceptować transakcje 
zdolnością (np. przeniesienia i powierzenia). Warunki te muszą zawierać co najmniej: 

a) opis znormalizowanych produktów, które można sprzedawać na rynku wtórnym; 

b) termin wdrożenia/przyjęcia/rejestracji transakcji na rynku wtórnym. W przypadku opóźnień należy podać 
przyczyny; 

c) przekazanie operatorowi systemu przesyłowego przez sprzedającego lub stronę trzecią, o której mowa w pkt 
3.4 ppkt 1, informacji obejmujących nazwę sprzedawcy i nabywcy oraz dane na temat specyfikacji zdolności 
wymienione w pkt 3.4 ppkt 1. 

Operator systemu przesyłowego jest zwolniony z tego obowiązku w przypadku gdy informacje takie są przeka
zywane przez stronę trzecią. 

3) Jeśli chodzi o zbilansowanie systemu, każdy operator systemu przesyłowego dostarcza każdemu użytkownikowi 
sieci, dla każdego okresu bilansowania, swoje wstępne dane dotyczące niezbilansowania oraz dane dotyczące 
kosztów dla danego użytkownika sieci, najpóźniej jeden miesiąc po zakończeniu okresu bilansowania. Ostateczne 
dane dotyczące klientów, którym gaz dostarczony został zgodnie ze standardowym profilem obciążenia, można 
przekazać w terminie do 14 miesięcy. Operator systemu przesyłowego jest zwolniony z tego obowiązku 
w przypadku gdy informacje takie są przekazywane przez stronę trzecią. Przy przekazywaniu tych informacji 
należy zachować poufność informacji handlowych podlegających szczególnej ochronie.

PL L 293/70 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.11.2010



4) W przypadku gdy usługi w ramach elastyczności, inne niż tolerancje, oferuje się stronom trzecim, operatorzy 
systemów przesyłowych publikują z jednodniowym wyprzedzeniem łączne dzienne prognozy dotyczące maksy
malnej ilości elastyczności, zarezerwowanego poziomu elastyczności i dostępności elastyczności na rynku 
w następnym dniu gazowym. Operator systemu przesyłowego publikuje również ex post informacje dotyczące 
łącznego wykorzystania każdej usługi w ramach elastyczności na koniec każdego dnia gazowego. Jeżeli krajowy 
organ regulacyjny jest przekonany, iż informacje te mogą zostać wykorzystane do potencjalnych nadużyć przez 
użytkowników sieci, może podjąć decyzję o zwolnieniu operatora systemu przesyłowego z tego obowiązku. 

5) Operatorzy systemów przesyłowych publikują dla każdego obszaru bilansowania dane dotyczące ilości gazu 
w systemie przesyłowym na rozpoczęcie każdego dnia gazowego oraz prognozowanej ilości gazu w systemie 
przesyłowym na zakończenie każdego dnia gazowego. Prognozę ilości gazu na zakończenie dnia gazowego 
aktualizuje się co godzinę przez cały dzień gazowy. W przypadku gdy opłaty za niezbilansowanie naliczane są 
godzinowo, operator systemu przesyłowego co godzinę publikuje dane dotyczące ilości gazu w systemie przesy 
łowym. Alternatywnie operatorzy systemów przesyłowych publikują dla każdego obszaru bilansowania dane 
dotyczące łącznego niezbilansowania dla wszystkich użytkowników na rozpoczęcie każdego okresu bilansowania 
oraz prognozowanego łącznego niezbilansowania dla wszystkich użytkowników na zakończenie każdego dnia 
gazowego. Jeżeli krajowy organ regulacyjny jest przekonany, iż informacje te mogą zostać wykorzystane do 
potencjalnych nadużyć przez użytkowników sieci, może podjąć decyzję o zwolnieniu operatora systemu przesy 
łowego z tego obowiązku. 

6) Operatorzy systemów przesyłowych udostępniają przyjazne dla użytkownika instrumenty umożliwiające obliczanie 
taryf. 

7) Operatorzy systemów przesyłowych przechowują do wglądu właściwych organów krajowych przez okres co 
najmniej pięciu lat rejestr wszystkich umów dotyczących zdolności oraz innych właściwych informacji na temat 
obliczania i udostępniania zdolności, zwłaszcza na temat poszczególnych nominacji i przerw. Operatorzy 
systemów przesyłowych są zobowiązani przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat wszystkie stosowne 
informacje, o których mowa w pkt 3.3 ppkt 4 i 5, oraz udostępniać je na żądanie organu regulacyjnego. Obie 
strony zachowują poufność informacji handlowych.”
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