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Przedmiot konsultacji
• Spotkanie dotyczy konsultacji dwóch dokumentów w dwóch różnych procesach
konsultacyjnych
• Karta aktualizacji IRiESP CB/18/2018
• Konsultowana na podstawie ustawy prawo energetyczne
• Dotyczy umożliwienia działania na polskim rynku wielu Nominowanych Operatorów
Rynku Energii (NEMO)  Giełd Energii
• Zmiana wymagana przez Rozporządzenie Komisji 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania
ograniczeniami przesyłowymi – Rozporządzenie CACM
• Termin na zgłaszanie uwag 25.05.2018
• Planowane wejście w życie 01.01.2019
• Warunki Dotyczące Bilansowania
• Konsultowane na podstawie rozporządzenia Komisji 2017/2195 z dnia 23 listopada
2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania - Rozporządzenie GLEB
• Dotyczy zmiany dokumentów regulujących relacje OSP z uczestnikami rynku
bilansującego
• Nie wprowadza zmian merytorycznych w funkcjonowaniu rynku bilansującego poza
zmianami zawartymi w karcie aktualizacji CB/18/2018
• Termin na zgłaszanie uwag 04.06.2018
• Szacowane wejście w życie Grudzień 2019
• Warunki Dotyczące Bilansowania zawierają zmiany wprowadzane kartą CB/18/2018
• Nachodzące okresy konsultacji
• Jedno spotkanie informacyjne
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Agenda
Lp.

Godziny

Temat

1.

11:00 – 11:20

2.

11:20 – 12:00

Wprowadzenie
- zakres wprowadzanych zmian i przyczyny oraz postawy prawne
Rozporządzenie 2017/2195 ustanawiające wytyczne dotyczące
bilansowania (GLEB)
- konsekwencje dla polskiego rynku bilansującego

3.

12:00 – 12:30

Warunki Dotyczące Bilansowania na podstawie Art. 18 GLEB
- planowany sposób wdrożenia w Polsce

12:30 – 13:00

Przerwa kawowa

4.

13:00 – 13:40

5.

13:40 – 14:30

Warunki Dotyczące Bilansowania na podstawie Art. 18 GLEB
- zmiany wynikających z wdrożenia GLEB
Karta aktualizacji IRiESP oraz Warunki Dotyczące Bilansowania
- zmiany wynikające z działania wielu NEMO na rynku polskim
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Działalność Wielu NEMO w Polsce (MNA)
– podstawy prawne
• Rozporządzenie CACM zakłada możliwość działania wielu giełd/NEMO w jednym kraju
członkowskim na zasadach konkurencji pomiędzy tymi podmiotami

• Zgodnie z art. 45 i 57 Rozporządzenia CACM
• W obszarach rynkowych w których został wyznaczony lub oferuje usługi
obrotu więcej niż jeden NEMO, OSP, we współpracy z NEMO, opracowują
Warunki dotyczące alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych i innych
niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego
NEMO w danym Obszarze rynkowym  Multi-NEMO Arrangements (MNA)

• NEMO uprawnienie do działania w polskim obszarze rynkowym
• TGE – Wyznaczony przez Prezesa URE dn. 02.12.2015
• Nord Pool – Wyznaczony przez Prezesa URE dn. 26.04.2016
• EPEX Spot – Chęć działania w Polsce na podstawie nominacja otrzymanej we Francji
zgłoszona w dn 18.04.2016

• PSE opracowały propozycję MNA, zatwierdzoną przez Prezesa URE w dn 5.06.2017
• Warunki MNA dostępne na stronie internetowej PSE: link
• Jednym z korków wdrożenia MNA jest zmiana IRiESP umożliwiająca równoległe
uczestnictwo wielu NEMO w rynku bilansującym
• Realizowane kartą aktualizacji IRiESP CB/18/2018
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Działalność Wielu NEMO w Polsce (MNA)
- wdrożenie
• Trwa proces wdrożenia MNA w Europie
• Działania lokalne
• Dostosowanie krajowych mechanizmów rynkowych
• Regulacje / procedury/ narzędzia / umowy

• Działania pan-Europejskie
• Zmiany w mechanizmie łączenia rynków
• Koordynacja działań lokalnych

• Jednym z korków wdrożenia MNA w Polsce jest zmiana IRiESP umożliwiająca
równoległe uczestnictwo wielu NEMO w rynku bilansującym
• Realizowane kartą aktualizacji IRiESP CB/18/2018

• Zmiany istotne tylko dla giełd energii / NEMO

• Pełne wdrożenie MNA przewidziane na styczeń 2019
• Możliwość korzystania z wielu konkurencyjnych platform giełdowych

• Wszystkie platformy mają jednakowy dostęp do mechanizmu market coupling
• „Nieskończone” możliwości wymiany energii pomiędzy platformami w ramach polskiego
obszaru rynkowego
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Warunki Dotyczące Bilansowania – Art. 18
• Warunki Dotyczące Bilansowania (Terms and Coditions for Balancing) mają zostać
opracowane przez każdego OSP w Europie na podstawie Art. 18.

• Warunki Dotyczące Bilansowania powinny określić racjonalne i uzasadnione
wymagania dla:
• Dostawców usług bilansujących - BSP

• Podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie (w rozumieniu rozporządzenia) – BRP

• Propozycja powinna zostać przedłożona przez PSE do zatwierdzenia przez Prezesa
URE do dn. 18 VI 2018
• Zgłoszenie musi zostać poprzedzone miesięcznym okresem konsultacji publicznych
• 04-05-2018 do 04.06.2018
• Zatwierdzenie przez Prezesa URE
• Publikacja na stronie PSE
• Okres wdrożenia (max 12 miesięcy)

• Większość wymagań Rozporządzenia GLEB zostanie zaimplementowana w terminie
późniejszym

• Warunki Dotyczące bilansowania będą się zmieniały wraz z wdrażaniem kolejnych
postanowień Rozporządzenia GLEB
• Aktualna propozycja przenosi aktualne zasady funkcjonowania rynku bilansującego do
nowego dokumentu (z uwzględnieniem funkcjonowania wielu NEMO)
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Dziękuję za uwagę
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