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SKLEP KOMISIJE
z dne 10. novembra 2010
o spremembi poglavja 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o
pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina
(Besedilo velja za EGP)

(2010/685/EU)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do
prenosnih omrežij zemeljskega plina (1) in zlasti člena 23(2)
Uredbe,

Poglavje 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009 se nadomesti z
besedilom v Prilogi k temu sklepu.

ob upoštevanju naslednjega:

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

(1)

Uredba (ES) št. 715/2009 določa smernice za opredelitev
tehničnih informacij, ki jih uporabniki omrežja potrebu
jejo za pridobitev dejanskega dostopa do sistema.

(2)

S smernicami naj bi uvedli zahteve po preglednosti, tako
da bi zagotovili dejanski dostop do prenosnih sistemov
zemeljskega plina in minimalno jamstvo za dejansko
enake pogoje dostopa na trg.

(3)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora iz
člena 28 Uredbe (ES) št. 715/2009 –

(1) UL L 211, 14.8.2009, str. 36.

Člen 2

Uporablja se od 3. marca 2011.

V Bruslju, 10. novembra 2010
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA
„3.

Opredelitev tehničnih informacij, ki jih uporabniki omrežja potrebujejo za pridobitev dejanskega dostopa
do omrežja, opredelitev vseh relevantnih točk v zvezi z zahtevami po preglednosti, informacije, ki jih je
treba objaviti za vse relevantne točke, in časovni razpored, po katerem se te informacije objavijo

3.1

Opredelitev tehničnih informacij, ki jih uporabniki omrežja potrebujejo za pridobitev dejanskega dostopa do omrežja

3.1.1 O b l i k a o b j a v e
1. Operaterji prenosnih sistemov zagotovijo vse informacije iz odstavka 3.1.2 in odstavka 3.3(1) do 3.3(5), kot sledi:
(a) na spletni strani, ki je dostopna javnosti, brezplačna in na kateri se ni treba registrirati ali kako drugače prijaviti
pri operaterju prenosnega sistema;
(b) redno/nepretrgano; pogostost je odvisna od sprememb, ki nastopijo, in trajanja storitve;
(c) uporabniku prijazno;
(d) na jasen, količinsko razviden, zlahka dostopen in nediskriminatoren način;
(e) v prenosljivem formatu, ki omogoča kvantitativne analize;
(f) v enotnih merskih enotah, pri čemer sta zlasti kWh (z referenčno temperaturo sežiga 298,15 K) enota za
energijsko vsebnost, m3 (pri 273,15 K in 1,01325 bara) pa enota za prostornino. Zagotovi se stalen pretvorbeni
faktor v energijsko vsebnost. Poleg zgoraj navedene oblike je možna tudi objava v drugih enotah;
(g) v uradnem(-ih) jeziku(-ih) države članice in v angleščini.
2. Operaterji prenosnih sistemov zagotovijo informacije o dejanskih spremembah glede vseh informacij iz odstavka
3.1.2 in odstavkov od 3.3(1) do 3.3(5) pravočasno in takoj, ko jih imajo na voljo.
3.1.2 V s e b i n a o b j a v e
Operaterji prenosnih sistemov v zvezi s svojimi omrežji in storitvami objavijo vsaj naslednje informacije:
(a) podroben in celovit opis različnih ponujenih storitev in njihovih cen;
(b) različne vrste pogodb o prenosu, ki so na voljo za te storitve;
(c) kodeks omrežja in/ali običajne pogoje, ki določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov omrežja, vključno
z:
1. usklajenimi pogodbami o prenosu in drugimi ustreznimi dokumenti;
2. če je to koristno za dostop do sistema, opredelitvijo parametrov kakovosti plina za vse relevantne točke,
kot so določene v odstavku 3.2 te priloge, vključno z vsaj zgornjo kurilno vrednostjo ali Wobbejevim
indeksom in odgovornostjo ali stroški pretvorbe za uporabnike omrežja, če plin ne bi ustrezal tem
specifikacijam;
3. če je to pomembno za dostop do sistema, informacijami o zahtevah glede tlaka plina za vse relevantne
točke;
4. postopkom v primeru prekinitve prekinljive zmogljivosti, vključno s časovnim potekom, obsegom in
razvrstitvijo posameznih prekinitev (npr. sorazmerno ali po načelu ‚kdor se prvi priključi, se zadnji
prekine‘);
(d) usklajene postopke, ki se izvedejo pri uporabi prenosnega sistema, vključno z opredelitvijo ključnih pojmov;
(e) določbe o dodeljevanju zmogljivosti, upravljanju prezasedenosti in postopkih za preprečevanje kopičenja
zmogljivosti in njihove ponovne uporabe;
(f) pravila, ki se uporabljajo za trgovanje z zmogljivostjo na sekundarnem trgu v odnosu do operaterjev prenosnih
sistemov;
(g) pravila o izravnavi in metodologiji za izračunavanje stroškov izravnave;
(h) po potrebi raven fleksibilnosti in dopustne meje odstopanja, vključene v prenosne in druge storitve brez
posebnega zaračunavanja, ter vsakršno dodatno ponujeno fleksibilnost in pripadajoče cene;
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(i) podroben opis plinskega sistema operaterja prenosnega sistema z navedbo vseh relevantnih povezovalnih točk,
kot so opredeljene v odstavku 3.2 te priloge, ter imena operaterjev medsebojno povezanih sistemov ali
obratov.
(j) pravila za priključitev na sistem, ki ga upravlja operater prenosnega sistema;
(k) informacije o mehanizmih za ravnanje v sili, kot so ukrepi, ki lahko privedejo do odklopa skupin odjemalcev,
in druga splošna pravila glede odgovornosti, ki se uporabljajo za operaterja prenosnega sistema, če je operater
prenosnega sistema za to odgovoren;
(l) vse postopke, za katere se dogovorijo operaterji prenosnih sistemov, na povezovalnih točkah, ki so bistvene za
dostop uporabnikov omrežja do zadevnih prenosnih omrežij, zlasti tiste, ki se nanašajo na interoperabilnost
omrežja, dogovorjene postopke za napovedovanje in postopke usklajevanja ter druge dogovorjene postopke za
oblikovanje določb v zvezi z dodeljevanji pretoka plina in izravnavanjem odstopanj, vključno z uporabljenimi
metodami;
(m) operaterji prenosnih sistemov objavijo podroben in izčrpen opis metodologije in postopka, vključno z infor
macijami o uporabljenih parametrih in ključnih predpostavkah, ki se uporabljajo za izračunavanje tehnične
zmogljivosti.
3.2

Opredelitev vseh relevantnih točk v zvezi z zahtevami po preglednosti

1. Relevantne točke vključujejo vsaj:
(a) vse vstopne in izstopne točke v prenosno omrežje in iz njega, ki ga upravlja operater prenosnega sistema, z
izjemo izstopnih točk, povezanih z enim samim končnim odjemalcem, in z izjemo vstopnih točk, neposredno
povezanih s proizvodno zmogljivostjo enega samega proizvajalca, ki se nahaja v EU;
(b) vse vstopne in izstopne točke, ki povezujejo izravnalna območja operaterjev prenosnih sistemov;
(c) vse točke, ki povezujejo omrežje operaterja prenosnega sistema s terminalom UZP, fizičnimi plinskimi vozlišči
ter skladiščnimi in proizvodnimi zmogljivostmi, razen če so te proizvodne zmogljivosti izvzete pod točko (a);
(d) vse točke, ki povezujejo omrežje določenega operaterja prenosnega sistema z infrastrukturo, ki je potrebna za
zagotavljanje sistemskih storitev, kakor so opredeljene s členom 2(14) Direktive 2009/73/ES.
2. Informacije za posamezne končne odjemalce in za proizvodne zmogljivosti, ki niso zajete v opredelitvi relevantnih
točk, kot je podana v točki 3.2.1(a), se objavijo v zbirni obliki vsaj za vsako izravnalno območje. Ta združitev
posameznih končnih odjemalcev in proizvodnih zmogljivosti, ki so izključene iz opredelitve zadevnih točk v členu
3.2.1(a), se za namene uporabe te priloge šteje kot ena relevantna točka.
3. Kadar točke med dvema ali več operaterji prenosnih sistemov upravljajo zgolj zadevni operaterji, brez pogodbene
ali operativne vključitve uporabnikov omrežij, ali kadar točke povezujejo prenosni sistem z distribucijskim
sistemom in na teh točkah ni pogodbene prezasedenosti, so operaterji prenosnih sistemov oproščeni obveznosti
objavljanja zahtev iz odstavka 3.3 te priloge. Nacionalni regulativni organ lahko od operaterjev prenosnih sistemov
zahteva, da objavijo zahteve iz odstavka 3.3 te priloge za skupine ali vse izvzete točke. Če ima operater prenosnega
sistema na voljo informacije, se slednje v takem primeru objavijo v zbirni obliki in na smiselni ravni vsaj za
posamezno izravnalno območje. Ta združitev posameznih točk se za namene uporabe te priloge šteje kot ena
relevantna točka.
3.3

Informacije, ki jih je treba objaviti za vse relevantne točke, in časovni razpored, po katerem se te informacije objavijo

1. Operaterji prenosnih sistemov na vseh relevantnih točkah objavijo informacije, kot so naštete v odstavkih od (a) do
(g), za vse storitve in sistemske storitve, ki jih zagotavljajo (zlasti z informacijami o mešanju, balastiranju in
pretvorbi). Te informacije se objavljajo v številčni obliki za urno ali dnevno obdobje, kar ustreza najmanjšemu
referenčnemu obdobju za zakup zmogljivosti in (popravljene) napovedi in najmanjšemu obračunskemu obdobju, za
katero se obračunajo odstopanja. Če se najmanjše referenčno obdobje razlikuje od dnevnega obdobja, se infor
macije, ki so naštete v odstavkih od (a) do (g), podajo tudi za dnevno obdobje. Te informacije in posodobitve se
objavijo, takoj ko so na voljo operaterju sistema (‚skoraj v realnem času‘).
(a) tehnična zmogljivost za pretoke v obeh smereh;
(b) skupna pogodbena zagotovljena in prekinljiva zmogljivost v obeh smereh;
(c) napovedi in popravljene napovedi v obeh smereh;
(d) razpoložljiva zagotovljena in prekinljiva zmogljivost v obeh smereh;
(e) dejanski fizični pretoki;
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(f) načrtovana in dejanska prekinitev prekinljive zmogljivosti;
(g) načrtovane in nenačrtovane prekinitve zagotovljenih storitev ter informacije o ponovni vzpostavitvi zagotovljenih storitev (med drugim vzdrževanje sistema in predvideno trajanje vsake prekinitve zaradi vzdrževanja).
Načrtovane prekinitve se objavijo vsaj 42 dni vnaprej.
2. Na vseh relevantnih točkah se informacije iz odstavka 3.3(1)(a), (b) in (d) objavijo za obdobje vsaj 18 mesecev
vnaprej.
3. Na vseh relevantnih točkah operaterji prenosnih sistemov objavljajo pretekle informacije v zvezi z zahtevami
odstavka 3.3(1)(a)–(g) za obdobje preteklih pet let nepretrgano.
4. Operaterji prenosnih sistemov vsakodnevno objavljajo izmerjene zgornje kurilne vrednosti ali Wobbejev indeks na
vseh relevantnih točkah. Predhodne številke se objavijo najkasneje tri dni po zadevnem dnevu dobave plina. Končne
številke se objavijo v treh mesecih po koncu zadevnega meseca.
5. Operaterji prenosnih sistemov za vse relevantne točke objavijo razpoložljive zmogljivosti, zakupljene in tehnične
zmogljivosti, in sicer po letnih za vsa leta, ko je pogodbeno zakupljena zmogljivost z dodatnim enim letom ter še
za vsaj naslednjih 10 let. Te informacije se posodobijo vsaj vsak mesec ali pogosteje, če so na voljo nove
informacije. Iz objave je razvidno obdobje, za katero se zmogljivost ponuja na trgu.
3.4

Informacije, ki jih je treba objaviti v zvezi s prenosnim omrežjem, in časovni razpored, po katerem se te informacije objavijo

1. Operaterji prenosnih sistemov zagotovijo vsakodnevno objavo in posodobitev skupnih količin ponujenih in
pogodbenih zmogljivostih na sekundarnem trgu (to je prodaja enega uporabnika omrežja drugemu uporabniku
omrežja), če ima operater prenosnega sistema na voljo to informacijo. Informacije vsebujejo naslednje specifikacije:
(a) povezovalno točko, na kateri se prodaja zmogljivost;
(b) vrsta zmogljivosti, tj. vstopna, izstopna, zagotovljena, prekinljiva;
(c) količina in trajanje pravic za uporabo zmogljivosti;
(d) vrsta prodaje, npr. prenos ali dodelitev;
(e) skupno število trgovanj/prenosov;
(f) vsi drugi pogoji, s katerimi je seznanjen operater prenosnega sistema in so navedeni v odstavku 3.3.
Če take informacije zagotovi tretja stran, so operaterji prenosnih sistemov oproščeni te določbe.
2. Operaterji prenosnih sistemov objavijo usklajene pogoje, po katerih bodo sprejeli prenose zmogljivosti (npr. prenosi
in dodelitve). Ti pogoji morajo vsebovati vsaj:
(a) opis standardiziranih proizvodov, ki jih je mogoče prodati na sekundarnem trgu;
(b) čas, potreben za izvedbo/sprejemanje/registracijo sekundarnih trgovanj; če pride do zamude, je treba objaviti
razloge zanjo;
(c) obvestilo prodajalca ali tretje strani v smislu točke 3.4(1) operaterju prenosnega sistema o imenu prodajalca in
kupca ter specifikacijah zmogljivosti, kot so navedene v točki 3.4(1).
Če take informacije zagotovi tretja stran, so operaterji prenosnih sistemov oproščeni te določbe.
3. Vsak operater prenosnega sistema v zvezi s storitvami izravnavanja odstopanj v njegovem sistemu vsakemu
uporabniku omrežja za vsako obdobje izravnavanja odstopanj zagotovi podatke o specifičnih predhodnih obsegih
odstopanj in stroških za posameznega uporabnika omrežja, in sicer najpozneje en mesec po koncu obdobja
izravnave odstopanj. Končni podatki v zvezi z odjemalci, ki se sporočijo v skladu s standardnimi profili obreme
nitve, se lahko zagotovijo do 14 mesecev kasneje. Če take informacije zagotovi tretja stran, so operaterji prenosnih
sistemov oproščeni te določbe. Pri zagotavljanju teh informacij se spoštuje zaupnost tržno občutljivih informacij.
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4. Kadar se tretjim strankam omogoči dostop do fleksibilnih storitev, izven dopustnih vrednosti, operaterji prenosnih
sistemov objavljajo dnevne napovedi o največji fleksibilnosti en dan vnaprej, stopnji rezervacij fleksibilnosti in
razpoložljivi fleksibilnosti na trgu za naslednji obračunski dan. Operater prenosnega sistema obenem objavi
naknadne informacije o skupni uporabi vsake fleksibilne storitve ob koncu vsakega obračunskega dne. Če je
nacionalni regulativni organ prepričan, da bi taka informacija lahko omogočila zlorabe s strani uporabnikov
omrežja, lahko odloči, da operaterja prenosnega sistema oprosti te obveznosti.
5. Operaterji prenosnih sistemov za vsako izravnalno območje objavijo količino plina v prenosnem omrežju na
začetku vsakega obračunskega dne ter napoved količine plina v prenosnem omrežju ob koncu vsakega obračun
skega dne. Napoved količine plina ob koncu obračunskega dne se posodablja vsako uro skozi ves obračunski dan.
Če se stroški odstopanj obračunavajo vsako uro, operater prenosnega sistema vsako uro objavi količino plina v
prenosnem omrežju. Namesto tega lahko operaterji prenosnih sistemov za vsako izravnalno območje objavijo
stanje izravnave skupnih odstopanj vseh uporabnikov na začetku vsakega izravnalnega obdobja ter napovedano
skupno stanje izravnave odstopanj ob koncu vsakega obračunskega dne. Če je nacionalni regulativni organ
prepričan, da bi uporabniki omrežij lahko take informacije zlorabili, se lahko odloči, da operaterja prenosnega
sistema oprosti te obveznosti.
6. Operaterji prenosnih sistemov zagotovijo uporabniku prijazne instrumente za izračunavanje tarif.
7. Operaterji prenosnih sistemov vsaj pet let vodijo redno evidenco o vseh pogodbah o zmogljivostih in vseh drugih
potrebnih informacijah v zvezi z izračunavanjem in zagotavljanjem dostopa do razpoložljivih zmogljivosti, zlasti o
posameznih napovedih in prekinitvah, tako da bodo na voljo ustreznim nacionalnim organom. Operaterji
prenosnih sistemov morajo vsaj 5 let hraniti dokumentacijo o vseh ustreznih informacijah iz točke 3.3(4) in (5)
in jih morajo na zahtevo predložiti regulativnemu organu. Obe stranki spoštujeta poslovno tajnost.“
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