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Zapasy obowiązkowe - bariery
 Zmiana uwarunkowań rynkowych i zdezaktualizowanie się
istniejących regulacji (sposób utrzymania zapasów, jeden podmiot
sprzedający)
 Obecna regulacja ogranicza możliwość pojawienie się nowych
podmiotów oraz import istotnych wolumenów z rynku
europejskiego
 Brak dostępu i wysoki koszt magazynowania (zarówno w kraju jak
i za granicą) stawiający pod znakiem zapytania opłacalność
prowadzenia „biznesu gazowego”
 Wątpliwości dotyczące możliwości wykorzystania posiadanych
i używanych przepustowości magazynów dla celów spełnienia
obowiązku ustawy o zapasach
 Budowa docelowego modelu rynku: wielu sprzedających na rynku
pierwotnym, możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy
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Zapasy obowiązkowe – proponowane
rozwiązania
 Model rynku z wieloma dostawcami na rynku pierwotnym,
wymagający zniesienia (bądź znacznego podwyższenia) limitu
importu zobowiązującego do magazynowania gazu – jedyna droga
do stworzenia konkurencyjnego środowiska w obszarze handlu
gazem
 Wprowadzenie elastycznych mechanizmów zdolności magazynowych
np. „usługa biletowa” lub agencja publiczna odpowiedzialna za
utrzymanie zapasów dla wszystkich uczestników rynku
 Umożliwienie wykorzystania magazynów kawernowych
naturalnego mechanizmu bieżącego bilansowania

jako

 Wydzielenie operatora magazynów poza grupę kapitałową PGNiG

 Konieczność jak najszybszego dopasowania regulacji do istniejącej
infrastruktury i dobrych praktyk rynków unijnych
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Dywersyfikacja dostaw - bariery
 Problemy związane z niespójną definicją importu w kontekście
wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru powodują wątpliwości
interpretacyjne dotyczące sposobu dywersyfikacji dostaw spoza
Unii
 Regulacje prawne nie biorące pod uwagę ograniczeń
legislacyjnych państw ościennych z poza Unii Europejskiej
(np. Ukrainy i Białorusi)
 Ograniczone możliwości ustalenia pochodzenia paliwa gazowego,
spowodowane brakiem świadectw pochodzenia gazu, utrudniają
przeprowadzenie postępowania dowodowego w przypadku
podejrzenia niespełnienia wymagań ustawy o zapasach
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Dywersyfikacja dostaw – proponowane
rozwiązania
 Dywersyfikacja dostaw zza granicy, z państwa A, może się
odbywać na podstawie dostawy paliwa z państwa B, bez
rozróżnienia na paliwo wewnątrzwspólnotowe i rynki spoza UE
 Określenie miejsca pochodzenia gazu za pomocą miejsca
wystawienia faktury VAT jako jedyna spójna i realizowalna
zasada, będąca w zgodzie z rozdziałem warstwy handlowej
i fizycznej
 Dalsza rozbudowa interkonektorów transgranicznych, nowe
inwestycje łączące system Polski z kolejnymi krajami
(np. Słowacją)
 Wprowadzenie wspólnego systemu aukcji dla wszystkich
przepustowości międzysystemowych (tak jak dla ostatniej aukcji
punktu Lasów)
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Bilansowanie handlowe - bariery
 Zbyt późne otrzymywanie informacji rozliczeniowych dotyczących
niezbilansowania (ilość i przelicznik kWh/m3), pomimo
dostępności danych w systemach informatycznych Operatorów
 Brak możliwości dokładnego prognozowania zużycia
 Skomplikowane
mechanizmy
infrastruktury technicznej

bilansowania,

zależne

od

 Brak wydzielanie odrębnej usługi bilansowania oraz brak
możliwości funkcjonowania Podmiotu Odpowiedzialnego za
Bilansowanie (POB)
 Osłabienie płynności finansowej mniejszych podmiotów w skutek
długiego okresu rozliczeniowego za niezbilansowanie
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Bilansowanie handlowe – proponowane
rozwiązania
 Wprowadzenie możliwości świadczenia rynkowych usług bilansowania
handlowego, prowadzonego przez niezależne, profesjonalne podmioty,
zdefiniowanego podobnie jak Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie
(POB) w IRiESP PSE
 Udostępnienie danych o bilansowaniu w najkrótszym możliwym czasie,
na podstawie danych dostępnych już na chwile obecną u OSP
 Jak najszybsza publikacja cen rozliczeniowych pozwalających
oszacować
koszt
niezbilansowania
i
ułatwiających
bieżące
prognozowanie mająca na celu wprowadzenie przejrzystych
mechanizmów rynkowych
 Skrócenie rozliczenia handlowego za niezbilansowanie, a przez to
poprawa płynności finansowej uczestników oraz zmniejszy koszt
uczestnictwa w rynku
 W przyszłości rozważenie
śróddziennego (Withinday)

wprowadzenia

produktu
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EFET Gazowy
 W ramach Zespołu TOE ds. Rynku Gazu została powołana Grupa
zadaniowa ds. gazowej umowy ramowej EFET w prace włączyli się
przedstawiciele IGG, PGNiG i Gaz-System.
 Zespół m.in. wypracował projekt polskiego załącznika do Ramowej
Umowy EFET, tzw. Polish VP Appendix i przekazał go do przedstawicieli
EFET, zaopiniował także dwujęzyczną wersję Umowy Ramowej
 Zespół EFET (przy udziale przedstawicieli Zespołu TOE) podjął prace
nad projektem załącznika i w dniu 22 listopada 2013 uzgodnił
ostateczną treść Polish VP Appendix

 projekt Polish VP Appendix został przekazany do akceptacji Komitetu
Prawnego EFET i ma być przedmiotem rozpatrzenia w dniu 13 grudnia
2013
 Do końca roku planowane jest przyjęcie finalnej wersji Polish VP
Appendix, która będzie stosowana przy umowach EFET w Punkcie
Wirtualnym w Polsce
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Pismo w sprawie obowiązków
informacyjnych
 Na rynku gazu istnieje szeroki wachlarz obowiązków informacyjnych,
zarówno wynikających z regulacji krajowych jak i REMIT
 Różnorodne obowiązki informacyjne powodują duży
organizacyjny oraz możliwość wystąpienia błędów i opóźnień

wysiłek

 Liczne z nich nie są dopasowane do nowoczesnego modelu rynku – np.
obowiązek informacji o imporcie gazu 30 dni przed przesłaniem gazu do
kraju nie koresponduje z transakcjami na zagranicznych rynkach SPOT

 W celu przedyskutowania powyższych obowiązków TOE skierowało
pismo do Prezesa URE oraz Ministerstwa Gospodarki, z propozycją
dyskusji nad ustanowieniem jednego podmiotu zbierającego,
konwertującego i przesyłającego dane do żądanych adresatów
 Proponujemy dyskusję w tym temacie, mającą na celu optymalizację
ilości przesyłanych danych, jak również stopnia ich skomplikowania
i liczby raportów
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Podsumowanie
 Towarzystwo Obrotu Energią, w ścisłej współpracy z uczestnikami
rynku gazu, prowadzi intensywne działania mające na celu likwidację
istniejących barier i zbudowanie konkurencyjnego obrotu paliwem
gazowym
 Kluczowe bariery rynku, wymagające pilnej likwidacji to zapisy
ustawy o zapasach i rozporządzenia o dywersyfikacji dostaw
 Znaczącym problemem jest również
i rozbudowane obowiązki informacyjne

bilansowanie

handlowe

 Jako Towarzystwo, liczymy na wspólną pracę uczestników
rynku gazu, URE, ministerstw w celu osiągnięcia
postawionych celów
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