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Warunki dotyczące bilansowania – kwestie ogólne (1)

• Zgodnie z art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23
listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania
(dalej: EB GL) do dnia 18 czerwca 2018 r., PSE S.A. zobowiązane są
do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez Prezesa URE
warunków dla dostawców usług bilansujących oraz warunków dla
podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie (dalej: Warunki dotyczące
bilansowania).

• Propozycja Warunków dotyczących bilansowania podlega konsultacjom
społecznym zgodnie z art. 10 ust. 1 i 5 EB. Konsultacje muszą trwać co
najmniej miesiąc.
• Zgodnie z art. 5 ust. 5 EB „Propozycja dotycząca warunków lub metod
musi obejmować proponowane ramy czasowe ich wdrożenia (…).
Harmonogram wdrażania nie może przekraczać dwunastu miesięcy
od daty zatwierdzenia przez właściwe organy regulacyjne, chyba że
wszystkie właściwe organy regulacyjne zgodzą się wydłużyć harmonogram
wdrażania lub jeżeli w niniejszym rozporządzeniu przewidziano inne
harmonogramy.
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Warunki dotyczące bilansowania – kwestie ogólne (2)

• Zakres przedmiotowy Warunków dotyczących bilansowania jest
aktualnie uregulowany w IRiESP-Bilansowanie.

• IRiESP-Bilansowanie zawiera także zasady i wymogi, które
wykraczają poza zakres przedmiotowy warunków dotyczących
Bilansowania.
• IRiESP-Bilansowanie jest wydzieloną częścią IRiESP, tak jak IRiESPKorzystanie, w której znajdują się odwołania do IRiESP-Bilansowanie.
• Należy zapewnić taki sposób procedowania, by w dacie wejścia
w życie/wdrożenia Warunków dotyczących bilansowania przestał
obowiązywać zakres regulacji IRiESP objęty Warunkami dotyczącymi
bilansowania, a IRiESP w pozostałym zakresie (pozostałe zapisy IRiESPBilansowanie, Część Ogólna i IRiESP-Korzystanie) były spójne
z Warunkami dotyczącymi bilansowania i innymi metodami opracowanymi
i zatwierdzonymi na podstawie Kodeksów Sieci/Wytycznych.
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Warunki dotyczące bilansowania – propozycja procedowania (1)
•

Propozycja zakłada przedłożenie do Prezesa URE do 18 czerwca 2018 r.
wniosku o zatwierdzenie Warunków dotyczących bilansowania wraz
z harmonogramem wdrożenia.

•

Harmonogram wdrożenia określony w Warunkach dotyczących bilansowania
przewiduje:
•

termin wdrożenia/wejścia w życie Warunków dotyczących bilansowania –
12 miesięcy od daty ich zatwierdzenia (w tym okresie będą obowiązywały
zasady wynikające z IRiESP-Bilansowanie);

•

złożenie przez OSP do Prezesa URE stosownych Kart aktualizacji IRiESP
lub stosownych wniosków do Prezesa URE w terminie umożliwiającym
zatwierdzenie zmian przez Prezesa URE przed datą wejścia w życie
Warunków dotyczących bilansowania celem:
a)

uchylenia, ze skutkiem na dzień wdrożenia, zakresu regulacji IRiESP
objętej Warunkami dotyczącymi bilansowania;

b)

zapewnienia zgodności IRiESP z Warunkami dotyczącymi
bilansowania i innymi metodami opracowanymi i zatwierdzonymi
na podstawie Kodeksów Sieci/Wytycznych.
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Warunki dotyczące bilansowania – propozycja rozwiązanie (2)

•

Dodatkowo w Warunkach dotyczących bilansowania zawarto:
•

określenie Warunków dotyczących bilansowania jako regulaminu
w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego – stanowią zatem część
umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej;

•

wykazanie zgodności warunków dotyczących bilansowania w kontekście
celów EB GL;

•

określenie Warunków dotyczących bilansowania jako części umowy
o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej z OSP;

•

tryb wejścia w życie Warunków dotyczących bilansowania;

•

tryb dokonywania
bilansowania.
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Warunki dotyczące bilansowania – dalsze kroki

•

Niezależnie od konieczności wdrożenia Warunków
dotyczących bilansowania poprzez dokonanie
stosownych zmian w IRiESP w terminie 12 miesięcy
od zatwierdzenia Warunków przez Prezesa URE,
w tym terminie konieczne będzie także:
•

przeprowadzenie
aktualizacji
z uczestnikami rynku bilansującego;

umów

•

zawarcie odesłań do decyzji zatwierdzających
Warunki dotyczące bilansowania w umowach /
ustawie Prawo energetyczne / IRiESP.
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Warunki dotyczące bilansowania – podsumowanie
•

Proponowany sposób procedowania Warunków dotyczących bilansowania pozwoli na:
•

poprawne opracowanie koniecznych zmian do IRiESP – dzięki 12-miesięcznemu
terminowi na wdrożenie Warunków dotyczących bilansowania;

•

przejrzysty dla uczestników rynku sposób dalszego procedowania (zmiana IRiESP,
zmiana Warunków, zmiana umów) opisany w propozycji Warunków dotyczących
bilansowania, poddanej publicznym konsultacjom;

•

uwzględnienie również innych planowanych/wymaganych zmian w IRiESP (zwłaszcza
związanych z Kodeksami Sieci / Wytycznymi)

•

jasność co do kwestii przejściowych – do momentu upływu 12-miesięcznego terminu
obowiązują dotychczasowe warunki;

•

zapisy dotyczące harmonogramu wdrażania warunków analogiczne do innych metod
opracowywanych na podstawie Kodeksów Sieci / Wytycznych.
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