OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku
wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54)
(dalej „rozporządzenie 943”).
2.

W zakresie korekt porządkowych i redakcyjnych zaktualizowano odwołanie do numeru
i pozycji Dziennika Ustaw, w którym opublikowana jest ustawa Prawo energetyczne.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji
nr CO/3/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna”,
przedstawiona w dalszej części niniejszej Karty aktualizacji.

Przyczyna zmian:
Ad 1. Zmiany wynikające z postanowień obowiązujących aktów prawnych:
a) Rozporządzenie 714 w art. 6 oraz w art. 18 ustanawia delegację do wydania Kodeksów
sieci, które jako rozporządzenia, od momentu wejścia w życie, stanowią część
obowiązującego prawa i są stosowane bezpośrednio, bez potrzeby ich transpozycji
do prawa krajowego. Ze względu na fakt, iż konieczne jest zapewnienie spójności IRiESP
jako kodeksu krajowego z ww. Kodeksami sieci, niezbędne jest wskazanie, że IRiESP
spełnia wymagania ww. aktów prawnych, w szczególności uwzględniając:
- pkt (7) preambuły rozporządzenia 714 wskazujący, iż Kodeksy sieci nie mają na celu
zastąpienia niezbędnych krajowych kodeksów sieci dotyczących kwestii innych niż
transgraniczne oraz art. 21 rozporządzenia 714, który stanowi o prawie państw
członkowskich do utrzymania lub wprowadzenia środków zawierających bardziej
szczegółowe przepisy niż określone w rozporządzeniu 714 i Kodeksach sieci;
- art. 58 ust. 2 pkt d) rozporządzenia 943 wskazujący na prawo państw członkowskich
do ustanawiania krajowych kodeksów sieci, które nie mają wpływu na obrót
międzystrefowy oraz art. 62 rozporządzenia 943, który stanowi o prawie państw
członkowskich do utrzymania lub wprowadzenia środków zawierających bardziej
szczegółowe przepisy niż określone w rozporządzeniu 943 lub Kodeksach sieci,
pod warunkiem, że środki te są zgodne z prawem Unii.
b) W pewnych obszarach zagadnień, zakres przedmiotowy IRiESP pokrywa się z zakresem
przedmiotowym regulowanym Kodeksami sieci i TCM, przy czym IRiESP zawiera
regulacje bardziej szczegółowe lub regulacje dotyczące kwestii innych niż transgraniczne,
co może prowadzić do sprzeczności i trudności w interpretacji jakie zasady obowiązują
danego użytkownika systemu. Mając powyższe na uwadze istnieje konieczność
doprecyzowania, że w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami IRiESP
a Kodeksami sieci lub TCM, nadrzędny charakter mają Kodeksy sieci lub TCM.
Podobnie, w przypadku przyznania przez Prezesa URE odstępstwa od stosowania
wymagań określonych przepisami Kodeksów sieci, wskazano, że nie stosuje się
wymagań IRiESP sprzecznych z decyzją Prezesa URE.
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c) Usunięcie odwołania do rozporządzenia 1228 jest konsekwencją utraty mocy
obowiązującej tego aktu prawnego od dnia 3 marca 2011 r., na podstawie art. 25
rozporządzenia 714. Wprowadzenie postanowienia wskazującego na zastosowanie
od dnia 1 stycznia 2020 r. przepisów rozporządzenia 943 jest konsekwencją wejścia
w życie tego aktu prawnego z dniem 4 lipca 2019 r. i rozpoczęcia jego stosowania
od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz uchylenia rozporządzenia 714, zgodnie z art. 70 i 71
rozporządzenia 943.
Ad 2. Korekty porządkowe i redakcyjne:
Aktualizacja numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym opublikowana jest ustawa
Prawo energetyczne wynika z przyjęcia kolejnego tekstu jednolitego tego aktu prawnego
oraz jego nowelizacji.

Planowany termin wdrożenia zmian: 27 grudnia 2019 r.

Zakres zmian:
Lp.

Rozdział IRiESP - Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci

Zestawienie zmian

1.

I.A. Operator systemu przesyłowego
elektroenergetycznego

Zmianie ulega pkt I.A.1.

2.

I.B. Podstawy prawne opracowania
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej

Zmianie ulega pkt I.B.2.c).

3.

I.C.1. Zakres zagadnień podlegających
uregulowaniu w IRiESP oraz struktura
IRiESP

Po pkt 1.C.1.3. dodaje się pkt 1.C.1.4.
Numeracja dotychczasowego pkt 1.C.1.4.
zostaje zmieniona na 1.C.1.5.
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Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartą aktualizacji nr CO/3/2019
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna
Zmianie ulegają następujące punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część
ogólna:
I.A. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego
W pkt I.A.1. dokonuje się następującej zmiany:
Aktualizuje się numer i pozycję Dziennika Ustaw, w którym opublikowana jest ustawa Prawo
energetyczne, poprzez zastąpienie dotychczasowego oznaczenia ”tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059”, oznaczeniem „Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.”.
I.B. Podstawy prawne opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
W pkt I.B.2. pkt c) otrzymuje brzmienie:
c) zawarte w aktach prawnych Unii Europejskiej, w szczególności
w rozporządzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu
do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającym rozporządzenie
(WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, z późn. zm.)
(dalej „rozporządzenie 714”) oraz rozporządzeniach wydanych na podstawie
art. 6 lub 18 rozporządzenia 714 (dalej „Kodeksy sieci”), a od dnia 1 stycznia
2020 r. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej
(Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019., str. 54) (dalej „rozporządzenie 943”) oraz
rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 59 lub 61 rozporządzenia 943
(dalej jw. „Kodeksy sieci”).
I.C.1. Zakres zagadnień podlegający uregulowaniu w IRiESP oraz struktura IRiESP
Po pkt 1.C.1.3. dodaje się pkt 1.C.1.4. w brzmieniu:
1.C.1.4.

W obszarach zagadnień, wskazanych w pkt I.C.1.2 i I.C.1.3, zakres przedmiotowy
IRiESP pokrywa się częściowo z zakresem przedmiotowym regulowanym
Kodeksami sieci lub metodami, warunkami, wymogami i zasadami opracowanymi
na podstawie rozporządzenia 714 lub rozporządzenia 943 i Kodeksów sieci
(dalej „TCM”; ang. „terms, conditions and methodologies”), przy czym IRiESP
zawiera regulacje bardziej szczegółowe lub regulacje dotyczące kwestii innych niż
transgraniczne.
W odniesieniu do powołanych obszarów zagadnień w przypadku:
a)

rozbieżności pomiędzy postanowieniami IRiESP a Kodeksami sieci lub TCM,
nadrzędny charakter mają odpowiednio Kodeksy sieci lub TCM,

b)

wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie przyznania odstępstwa
od stosowania przepisów Kodeksów sieci, nie stosuje się wymagań IRiESP
sprzecznych z tą decyzją.

Numeracja dotychczasowego pkt 1.C.1.4. zostaje zmieniona na 1.C.1.5.
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