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PROCEDURA INCREMENTA L WG CAM NC

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/459 (CAM NC) nakłada na Operatorów

Systemów Przesyłowych w UE obowiązek przygotowania co najmniej w każdym
roku nieparzystym, nie później niż 8 tygodni po rozpoczęciu aukcji produktu
rocznego, wspólnych sprawozdań z oceny zapotrzebowania na przepustowość
przyrostową w punktach połączeń międzysystemowych sąsiadujących systemów
przesyłowych.

PROCEDURA INCREMENTA L WG CAM NC

„Przepustowość przyrostowa”, która może powstać w wyniku realizacji procedury
incremental oznacza:
❖ zwiększenie przepustowości technicznej w istniejących punktach połączeń
międzysystemowych;

❖ utworzenie nowego punktu połączenia międzysystemowego lub nowych
punktów połączeń międzysystemowych;
❖ udostępnienie fizycznych rewersów na połączeniach międzysystemowych,
które nie były wcześniej oferowane.

DOTYCHCZASOWE PROCEDURY INCREMENTA L
➢

GAZ-SYSTEM dotychczas przeprowadził ocenę zapotrzebowania rynku na przepustowości przyrostowe
w 2017 i 2019 r. W rezultacie oceny zapotrzebowania rynku w ramach procedury incremental 2019-2021
w dniu 5 lipca 2021 r. przeprowadzono aukcje przepustowości przyrostowej w zakresie:

projektu przepustowości przyrostowej w punkcie połączenia
międzysystemowego Mallnow pomiędzy Polską (polski
odcinek SGT) i obszarem rynkowym Trading Hub Europe (THE)
projektu przepustowości przyrostowej dla granicy pomiędzy
obszarami rynkowymi Polska - Niemcy Trading Hub Europe
projektu przepustowości przyrostowej dla granicy
pomiędzy obszarami rynkowymi Polska - Czechy
➢

Żaden uczestnik rynku nie zarezerwował zdolności przyrostowej, zatem proces uzyskiwania zdolności
przyrostowej został zakończony.
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Nie później niż 16 tygodni po rozpoczęciu aukcji produktu rocznego, OSP publikują raport z
oceny zapotrzebowania rynku na przepustowość przyrostową i decydują, czy należy
zainicjować realizację projektu przepustowości przyrostowej oraz przeprowadzić analizy
techniczne.
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FAZA NIEWIĄŻĄCA

▪

W okresie 5 lipca - 30 sierpnia 2021 r., na Platformie GSA, GAZ-SYSTEM
przeprowadził trzecie niewiążące badanie zapotrzebowania rynku

na przepustowość przyrostową pomiędzy polskim i sąsiadującymi
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▪

W tym roku po raz pierwszy procedura obejmowała również badanie
zainteresowania przepustowością przyrostową pomiędzy systemem
przesyłowym Polski i Ukrainy.

▪

Obecnie, GAZ-SYSTEM wspólnie z sąsiadującymi OSP oszacowuje
poziom zapotrzebowania uczestników rynku.
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RAPORT Z OCENY ZAPOTRZEBOWANIA
➢ Do 25 października 2021 r. GAZ-SYSTEM i sąsiadujący OSP

opublikują wspólny raport z oceny zapotrzebowania rynku dla
danej strefy wejścia – wyjścia (MDAR), uwzględniający:
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