
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Komunikat rządu Austrii zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
(„dyrektywa w sprawie energii elektrycznej”), w związku z wyznaczeniem Austrian Power Grid 
(APG), Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH (VÜN) oraz Eneco Valcanale S.r.l. jako operatorów 

systemu przesyłowego w Austrii

(2015/C 376/07)

W następstwie ostatecznej decyzji austriackiego organu regulacyjnego:

1) z dnia 12 marca 2012 r., PA 947/12, oraz z dnia 19 marca 2012 r., PA 1021/12, dotyczącej certyfikacji przedsię
biorstwa Austrian Power Grid (APG) jako niezależnego operatora przesyłowego (ang. Independent transmission operator, 
ITO);

2) z dnia 1 czerwca 2012 r., PA 2284/12, dotyczącej certyfikacji przedsiębiorstwa Vorarlberger Übertragungsnetz 
GmbH (VÜN) jako wydzielonego pod względem własności operatora systemu przesyłowego;

3) z dnia 22 kwietnia 2015 r., PA 911/15, dotyczącej certyfikacji przedsiębiorstwa Eneco Valcanale S.r.l. jako niezależ
nego operatora przesyłowego (ITO)

Austria poinformowała Komisję o oficjalnym zatwierdzeniu i wyznaczeniu tych przedsiębiorstw jako operatorów sys
temu przesyłowego działających w Austrii zgodnie z art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
energii elektrycznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki
Departament ds. Energii i Górnictwa
Dział ds. Energii – Służba prawna

E-mail: POST.III1@bmwfw.gv.at
Tel. +43 1711003011
Strona internetowa: www.bmwfw.gv.at

Komunikat rządu Austrii zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego („dyrektywa 
w sprawie gazu”), w związku z wyznaczeniem Gas Connect Austria GmbH (GCA) oraz Trans 

Austria Gasleitung GmbH (TAG) jako operatorów systemu przesyłowego w Austrii

(2015/C 376/08)

W następstwie ostatecznej decyzji austriackiego organu regulacyjnego:

1) z dnia 6 lipca 2012 r., PA 2782/12, oraz z dnia 18 lipca 2014 r., PA 1594/14, dotyczącej certyfikacji przedsiębior
stwa Gas Connect Austria GmbH (GCA) jako niezależnego operatora przesyłowego;

2) z dnia 18 lipca 2014 r., PA 1593/14, oraz z dnia 14 września 2015 r., PA 13199/15, dotyczącej certyfikacji przed
siębiorstwa Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG) jako niezależnego operatora przesyłowego

Austria poinformowała Komisję o oficjalnym zatwierdzeniu i wyznaczeniu tych przedsiębiorstw jako operatorów sys
temu przesyłowego działających w Austrii zgodnie z art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
gazu ziemnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki
Departament ds. Energii i Górnictwa
Dział ds. Energii – Służba prawna

E-mail: POST.III1@bmwfw.gv.at
Tel. +43 171100-3011
Strona internetowa: www.bmwfw.gv.at
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