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1 lipca w Rzymie, Regulatorzy z regionu Europy Południowej oraz Wschodniej – członkowie 

Grupy Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG), powołali nową regionalną 

inicjatywę gazową, która ma pomóc w realizacji strategicznego celu, jakim jest stworzenie 

jednolitego i w pełni konkurencyjnego, wspólnotowego rynku gazu ziemnego. 

 

Regionalne Inicjatywy Gazowe ERGEG są zgodne z założeniami polityki Komisji 

Europejskiej w kwestii wspierania konkurencji oraz bezpieczeństwa dostaw gazu. Projekt 

został poparty przez komisarzy Komisji Europejskiej p. Neelie Kroes oraz p. Andrisa 

Piebalgsa, a także przez Radę Ministrów ds. Energii, która podczas marcowego spotkania 

podkreśliła konieczność przyspieszenia rozwoju regionalnych rynków energii.  

 

Główne założenia dla Regionalnych Inicjatyw Gazowych zostały przedstawione przez 

ERGEG w dniu 25 kwietnia br.  Przezwyciężenie barier w obrocie gazem w poszczególnych 

regionach powinno przynieść rzeczywiste korzyści dla konsumentów gazu oraz bardziej 

zintegrować rynki gazu państw UE.   

 

Prawie połowa infrastruktury tranzytowej zlokalizowana jest w krajach  
Regionu Południowo - Południowo-Wschodniego 

 

Oznacza to, że dalszy rozwój wspólnotowego rynku gazu uzależniony jest od zapewnienia 

efektywnej organizacji przesyłu gazu w obrocie transgranicznym w skali całego regionu. 

 

Niestety, obecny stan europejskiego rynku gazu odbiega znacząco od powyższych 

wymagań. Szczegółowy monitoring zachowań uczestników rynku wskazuje na istotne 

uchybienia w zakresie przejrzystości zasad dostępu do sieci tranzytowych. Występują 
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znaczące różnice w tym zakresie pomiędzy istniejącymi sieciami gazociągów.1 Może to 

skutkować zakłóceniami w przepływie gazu. Przeszkody te zostały zilustrowane między 

innymi w badaniu sektorowym rynku przeprowadzonym przez Komisję Europejską.2

 

Efektywny dostęp oraz zasady taryfowania mogą mieć znaczący wpływ na zacieśnienie 

dalszej współpracy pomiędzy uczestnikami rynku zaangażowanymi w obrót transgraniczny -  

pewne formy współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych stwarzają 

możliwość poprawy tej sytuacji. Konieczne jest jednak dalsze zacieśnienie współpracy 

operatorów sąsiadujących systemów na poziomie regionalnym. 

 

U podstaw idei rynków regionalnych propagowanej przez ERGEG (podobny pomysł jest 

lansowany w podsektorze elektroenergetyki) leży przekonanie, że rynki regionalne stanowią 

znaczący krok na drodze budowy w pełni funkcjonalnego, wspólnotowego rynku gazu. Jego 

geograficzny zasięg będzie ewoluował w miarę jego rozwoju. Regionalne rynki gazu 

obejmują strefy geograficzne wspólne zarówno pod względem zasad organizacji 

przepływów gazu, jak i jego źródeł. Sprawi to, że kraje tworzące region będą musiały stawić 

czoło podobnym problemom w zakresie rozwoju płynnego handlu gazem. 

 

Nowa platforma współpracy zjednoczy wysiłki regulatorów, przedsiębiorstw, Państw 

Członkowskich, Komisji Europejskiej oraz innych zainteresowanych stron pod nadzorem 

ERGEG-u, który będzie prowadził monitoring współpracy w celu jej usprawnienia. Wszyscy 

zainteresowani są zaproszeni do czynnego wsparcia naszej inicjatywy. 
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Z inicjatywy ERGEG, państwa członkowskie zostały pogrupowane na cztery regionalne rynki 

gazu, tj.: Północno-Zachodni (Holandia, Belgia, Francja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia), 

Północny (Niemcy, Holandia, Szwecja), Południowy (Hiszpania, Portugalia, południowa 

                                                 
1 Raport CEER z 2004 r. dot. monitoringu wdrażania Wytycznych dla Dobrych Praktyk TPA do sieci 
przesyłowych.  
2 Raport Komisji Europejskiej: Dochodzenie w sprawie rynku energii – (Draft Preliminary Report) – 
16.02.2006 r. 
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część Francji) i Południowo-Południowo-Wschodni (Włochy, Austria, Słowacja, Węgry, 

Słowenia, Grecja, Polska i Czechy). 

 

Region Południowo - Południowo-Wschodni ma ogromne znaczenie na europejskim rynku 

gazu. Jest jednym z większych pod względem zużycia gazu (140 miliardów m³, co stanowi 

28% zużycia w UE). Odgrywa także strategiczną rolę w zakresie przesyłu gazu do państw  

Europy Zachodniej, bowiem prawie 100% rosyjskiego gazu jest transportowane przez ten 

właśnie region. 

 

Regulatorzy z Włoch i Austrii przewodniczą inicjatywie gazowej 
  

Na zaproszenie regulatorów z Austrii oraz Włoch, 1 czerwca br., odbyło się pierwsze 

posiedzenie Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego. W trakcie spotkania zdecydowano o 

strukturze i zadaniach grup roboczych. Przewidziano udział w ich pracach regulatorów, 

operatorów systemów przesyłowych (OSP), operatorów węzłów, operatorów systemów 

magazynowych (OSM) i innych użytkowników sieci, a także określono priorytety dla prac 

przygotowawczych w celu wypracowania szczegółowego Planu Działania na następne lata. 

Ustalono, że wspomniany Plan Działania zostanie przedstawiony na Forum Madryckim w 

drugiej połowie tego roku. 

  

Pan Walter Boltz i Pan Alessandro Ortis, którzy wspólnie przewodniczą Komitetowi, 

wskazali główne zadania do realizacji w Regionie Południowo - Południowo-Wschodnim, tj. : 

 monitorowanie wdrażania dyrektywy gazowej 2003/55, a także nowego 

rozporządzenia 1775/2005, które zacznie obowiązywać 1 lipca br. (zawiera ono 

nowe regulacje w sprawie harmonizacji dostępu do sieci gazowych państw 

europejskich), 

 prowadzenie badań nad problemami regionalnego rynku gazu z możliwością ich 

praktycznego wykorzystania w odniesieniu do transportu gazu w regionie, 

 wypracowanie bardziej przejrzystych zasad magazynowania i bardziej przejrzystych 

zasad handlu w węzłach obrotu gazem (hubs), 

 zapewnienie interoperacyjności gazowych systemów przesyłowych w sąsiednich 

krajach regionu. 
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Komitet ma za zadanie przygotowywać dla ERGEG okresowe raporty w sprawie postępów 

w realizacji projektu. ERGEG jest zobowiązany do przekazywania wniosków z raportów 

Komisji Europejskiej, które następnie mają być omawiane na Forum Madryckim. 
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