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Cel Wytycznych

• wspieranie skutecznego długoterminowego międzyobszarowego obrotu energią elektryczną

• optymalizacja wyznaczania i alokacji długoterminowych międzyobszarowych zdolności

przesyłowych;

• Zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do długoterminowych międzyobszarowych

zdolności przesyłowych;

• zapewnienie sprawiedliwego i niedyskryminującego traktowania OSP, Agencji, organów

regulacyjnych i uczestników rynku;

• uwzględnienie konieczności zapewnienia sprawiedliwej i prawidłowej długoterminowej alokacji

zdolności przesyłowych oraz prawidłowego kształtowania cen;

• zapewnienie i zwiększenie przejrzystości i wiarygodności informacji dotyczących

długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych;

• przyczynienie się do efektywnej, długofalowej eksploatacji i rozwoju systemu przesyłowego

energii elektrycznej i sektora energii elektrycznej w UE.
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Zakres przedmiotowy Wytycznych – główne kwestie

● Określenie transgranicznych zdolności przesyłowych w długoterminowych
przedziałach czasowych
● ujednolicona metoda wyznaczania zdolności

● wspólny model sieci

● Alokacja transgranicznych zdolności przesyłowych w długoterminowych przedziałach
czasowych
● Wspólna platforma alokacji

● Zharmonizowany regulamin alokacji

● Skoordynowane wprowadzanie ograniczeń

● Ujednolicone zasady nominacji



● Wytyczne FCA zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 27.09.2016 r.
Data wejścia w życie 17.10.2016 r.

● 6 miesięcy od wejścia w życie
● propozycja ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych

● regionalny model długoterminowych praw przesyłowych

● wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji i zestawu wymagań jej

dotyczących

● 12 miesięcy od zatwierdzenia - OSP zapewniają działanie wspólnej platformy alokacji i jej zgodność z

wymaganiami dotyczącymi jej funkcjonowania

● 24 miesiące od zatwierdzenia - alokacja zdolności przesyłowych odbywa się na wspólnej platformie

● 12 miesięcy od wejścia w życie
● Propozycja zasad nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami

rynkowymi

● Zadania powiązane terminowo z CACM
● Propozycja dot. wspólnej (w regionie) metody wyznaczania zdolności przesyłowych

● propozycja metody tworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów

czasowych.
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Harmonogram wdrażania Wytycznych
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Status działań wynikających z Wytycznych

Działania pan-europejskie:

• HAR

• SAP

• GLDPM

• CGM

• CID

• Monitorowanie wdrożenia FCA

• Cost sharing of Firmness costs

• Harmonization of Nomination
Rules (w konsultacji)
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Zadanie wykonane (akceptacja Regulatorów/ACER)

Zadanie przygotowane (przekazane Regulatorom do akceptacji)
Regulatorzy zażądali zmian

Zadanie w trakcie realizacji

Działania regionalne:

• Decycja czy wprowadzać LTR 
na SwePol i LitPol (NRA)

• Design of LTR (CORE)

• Capacity Calculation
Methodology

Działania indywidualne:



● Propozycję metodyk są opracowywane przez OSP:
● Na poziomie unijnym w ramach struktur ENTSO-e

● Na poziomie regionalnym w ramach struktur regionów Core, Baltic i Hansa

● Obszar oddziaływania
● Uczestnicy procesu długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych

● Wpływ na uczestników rynku
● Zmiany w stosunku do obowiązujących zasad

● Rola uczestników rynku – konsultacje publiczne
● Poziom unijny lub regionalny

● Czas konsultacji co najmniej jeden miesiąc

● Uwagi należycie uwzględniane

● Publikacja uzasadnienia przyczyn uwzględnienia lub nieuwzględnienia uwag
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Pozostałe informacje
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