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Sytuacja początkowa i rola ENTSOG 

Sytuacja początkowa na europejskim rynku gazu ziemnego 

• Niejednorodna sytuacja biznesowa w różnych częściach UE (poziom konkurencji, dywersyfikacja dostaw, 
stopień rozwoju mechanizmów rynkowych) 

• Wysoki poziom ochrony rynku (bariery wejścia na rynek) 
• Zróżnicowane uwarunkowania legislacyjne 
• Mały poziom obrotu na rynkach  
• Różny poziom rozwoju infrastruktury gazowej w UE (niewielki stopień integracji  

i dywersyfikacji infrastruktury w niektórych państwach) 
• Duże różnice cenowe między państwami członkowskimi 
• Brak przejrzystości na rynku 

 
Rola ENTSOG:  
• Wspieranie  i promowanie współpracy pomiędzy europejskimi OSP gazu  
• Praca na rzecz budowy wewnętrznego rynku energii i transgranicznego obrotu gazem 
• Wspieranie działań w obszarze optymalnego zarządzania infrastrukturą, koordynacji współpracy  

i odpowiedniego rozwoju gazowej sieci przesyłowej w UE 



Zadania ENTSOG  
 

• Przygotowywanie europejskich kodeksów sieci 
 
 

  
 

 
 
 
• Sporządzanie europejskiego planu rozwoju (TYNDP) – perspektywa 20 lat 

• Regularne opracowywanie prognoz popytu i dostaw gazu na rynku europejskim  

• Opracowywanie ujednoliconych zasad eksploatacji sieci (CNOTs) - bezpieczeństwo i niezawodność 
infrastruktury  

• Udostępnianie informacji o rynku - ENTSOG Transparency Platform oraz mapy 
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Jakie korzyści przyniosą kodeksy sieci? 

CEL ŚRODEK KODEKS SIECIOWY 

Przejrzystość 
• Wspólne zasady dotyczące udostępniania informacji i danych 
• Transparency Platform 
• Wymagania związane z publikacją informacji w zakresie taryf 

CMP, BAL 
CMP 
TAR 

Ograniczenie barier wejścia i 
wzrost konkurencyjności 

• Niedyskryminacyjny dostęp do sieci za pomocą aukcji 
• Redukcja ograniczeń kontraktowych i fizycznych 

CAM  
CMP 

INC CAP 

Ograniczenie barier technicznych 

• Zharmonizowane zasady współpracy OSP na połączeniach międzysystemowych 
• Zasady komunikacji i wymiany danych 
• Ustandaryzowany zakres jednostek do publikacji i wymiany informacji 
• Zasady dotyczące jakości gazu i prognozowania zmian w jakości gazu w perspektywie średnio- i 

długoterminowej 

INT 

Poprawa płynności rynku 
• Spójne zasady bilansowania systemu, rozliczania z ZUP z tytułu indywidualnego niezbilansowania oraz 

przekazywania informacji w zakresie bilansowania 
BAL 

Łączenie rynków 
• Procedura określania zapotrzebowania na nowe przepustowości  
• Łączenie hubów na pomocą produktów powiązanych 
• Łączenie rynków dzięki zharmonizowanym zasadom na rynku bilansującym 

INC CAP 
CAM 
BAL 

Harmonizacja legislacji UE 
• Zasady zarządzania ograniczeniami i alokacji przepustowości, przejrzystości, współpracy technicznej, 

bilansowania, wymiany danych i określania taryf 
• Łatwiejszy obrót i dostawy gazu w UE 

Wszystkie kodeksy 
sieciowe 



Europejski plan rozwoju (TYNDP) 

 
Stała współpraca z przedstawicielami rynku 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwój metodologii  opracowania planu na bazie konsultacji rynkowych i opinii ACER 

Szczegóły dotyczące nowej koncepcji TYNDP są określane w ramach dyskusji  
z zainteresowanymi stronami na dedykowanych warsztatach  

 
 

Komunikacja z przedstawicielami rynku   
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TYNDP 2015: Infrastruktura  

Projekty inwestycyjne w TYNDP 2015 

• 259 zgłoszonych projektów (w tym 47 FID)  

• Mniejsza liczba projektów, niż w poprzednich latach 

• Decyzje inwestycyjne często opóźnione 

 

Bariery inwestycyjne (wg promotorów projektów) 

• Regulacyjne - obniżanie taryf (stopy zwrotu) stawiane wyżej 
niż korzyści jakie przynosi zintegrowany rynek   

• Rynek nie daje odpowiednich sygnałów z powodu:  

• Sytuacji ekonomicznej 

• Tendencji do korzystania z przepustowości w perspektywie 
krótkoterminowej  

• Niepewności odnośnie udziału gazu w miksie energetycznym UE  



TYNDP 2015: Popyt  
Stabilny popyt napędzany przez globalną sytuację  

• Głównym motorem jest popyt na gaz w sektorze elektroenergetycznym 

• Prognozy popytowe w TYNDP2015 zostały przygotowane w dwóch scenariuszach zróżnicowanych wg ceny 
surowca (cen gazu, węgla, CO2), wielkości popytu w obszarze elektroenergetyki z uwzględnieniem otoczenia 
gospodarczego 

• Wzrost popytu o 0,4% rocznie przy jednoczesnym zróżnicowaniu regionalnym 



TYNDP 2015: Podaż  
Europa musi zwiększyć dostawy importowe 

• W obecnej sytuacji dostawcy mogą napotykać trudności z tytułu klauzul „bierz lub płać" 

• Sytuacja stanie się trudniejsza wraz z postępującym spadkiem wydobycia w UE 

• W obecnej perspektywie gaz rosyjski oraz LNG będą kompensowały spadek produkcji, zmniejszając jednocześnie możliwość 
wpływania przez Europę na ceny importowe gazu  

• Istnieje potencjał do dalszej dywersyfikacji dostaw do Europy oraz zmniejszenia łącznych kosztów gazu w Europienek 
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Przerwanie tranzytu gazu przez Ukrainę w trakcie 
szczytowego zapotrzebowania dobowego   

Oddziaływanie regionalne może przerodzić się w ogólnoeuropejskie… 

...lub doprowadzić do całkowitej poprawy sytuacji  

 

* 

(*) Nie uwzględniono możliwości dostaw z Morza Czarnego w Rumunii po roku 2032 tj. po wygaśnięciu koncesji 
Należy odnieść się do warunków normalnych przedstawionych w TYNDP2015, by zidentyfikować wpływ poszczególnych przerw w dostawach   

RF – pokazuje nadwyżkę przepustowości na 
punktach wejścia do krajowego systemu 
DD – pokazuje procent popytu na krajowym 
rynku, który nie jest pokryty 
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Przerwanie tranzytu gazu przez Białoruś w trakcie 
szczytowego zapotrzebowania dobowego  

Utrzymanie poprawy sytuacji w perspektywie średniookresowej…  

 

...będzie wymagało podjęcia decyzji inwestycyjnych  

 

Należy odnieść się do warunków normalnych przedstawionych w TYNDP2015, by zidentyfikować wpływ poszczególnych przerw w dostawach   
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Nowe projekty mogą ograniczyć zależność od rosyjskiego gazu  
na podstawie scenariusza kooperatywnego ocenionego w TYNDP 2015 

Uzależnienie od dostaw z Rosji  
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Kodeksy sieciowe: 
• Przejście od etapu przygotowania kodeksów do monitorowania implementacji 

TYNDP: 
• Wsparcie przy procesie selekcji projektów priorytetowych (o statusie PCI) 

Regionalne plany rozwoju sieci (GRIP): 
• Praca OSP nad analizami o charakterze regionalnym, które dotyczą uwarunkowań rozwoju 

infrastruktury gazowniczej 
• Dla polskiego rynku kluczowy jest plan bałtycki (BEMIP GRIP) oraz środkowoeuropejski (CEE 

GRIP) 

Przejrzystość: 
• Dalsze wsparcie ENTSOG dla podnoszenia transparentności na rynku oraz ukończenia prac nad 

wewnętrznym rynkiem gazu w UE 

Wyzwania i przyszłe zadania dla OSP i ENTSOG 
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