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1.

Specyfikacja działań zrealizowanych w ramach konsultacji projektów Kart aktualizacji nr CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna,
CK/8/2019 IRiESP - Korzystanie i CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie

Wykaz działań PSE S.A. (dalej również „OSP”) w ramach procesu konsultacji projektów Kart aktualizacji nr CO/3/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej - Część ogólna (dalej „Karta aktualizacji nr CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna”), CK/8/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „Karta aktualizacji nr CK/8/2019 IRiESP - Korzystanie”) i CB/25/2019
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „Karta aktualizacji nr CB/25/2019
IRiESP - Bilansowanie”).

Lp.

Data

Opis działań

1.

29 października 2019 r.

2.

29 października -12 listopada Proces konsultacji z użytkownikami systemu projektów Kart aktualizacji.
2019 r.

3.

13-25 listopada 2019 r.

Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczącego rozpoczęcia procesu konsultacji projektów Kart aktualizacji nr CO/3/2019
IRiESP-Część ogólna, CK/8/2019 IRiESP - Korzystanie i CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie (dalej również „Karty
aktualizacji”).

Opracowanie Raportu z procesu konsultacji z użytkownikami systemu projektów Kart aktualizacji.
Opracowanie Kart aktualizacji nr CO/3/2019 IRiESP-Część ogólna, CK/8/2019 IRiESP - Korzystanie i CB/25/2019
IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji projektów tych Kart aktualizacji, celem przedłożenia
ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) do zatwierdzenia.

4.

25 listopada 2019 r.

Przedłożenie Prezesowi URE do zatwierdzenia Kart aktualizacji opracowanych po przeprowadzonym procesie
konsultacji projektów tych Kart aktualizacji, wraz z Raportem z procesu konsultacji.
Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczącego przedłożenia Kart aktualizacji Prezesowi URE do zatwierdzenia, wraz z
Raportem z procesu konsultacji.
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2.

Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projektów Kart aktualizacji
W procesie konsultacji projektów Kart aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019 i CB/25/2019, do proponowanych zmian zapisów IRiESP, dwie uwagi zgłosiło
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

3.

Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektów Kart aktualizacji oraz sposób ich uwzględnienia

3.1.

Uwagi ogólne
W procesie konsultacji projektów Kart aktualizacji nr CO/3/2019, CK/8/2019 i CB/25/2019, do proponowanych zmian zapisów IRiESP, nie zgłoszono uwag
ogólnych.

3.2.

Uwagi szczegółowe

3.2.1.Do projektu Karty aktualizacji nr CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna
W procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CO/3/2019, do proponowanych zmian zapisów IRiESP-Część ogólna, nie zgłoszono uwag
szczegółowych.
3.2.2.Do projektu Karty aktualizacji nr CK/8/2019 IRiESP - Korzystanie
Lp.
1.

Punkt
2.3.5.1.1.

Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania
Punkt odnosi się do art. 9c ust. 6 ustawy Prawo Energetyczne,
nie uwzględnia jednak, że w życie weszło Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5
czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii
elektrycznej (dalej: EMR). Zgodnie z art. 12 ust. 1 EMR
dysponowanie jednostkami powinno, co do zasady, odbywać
się w sposób rynkowy. Z kolei priorytetowe dysponowanie
zdefiniowane zostało w art. 2 pkt 20 EMR, zgodnie z którym w
odniesieniu do modelu samodzielnego dysponowania
dysponowanie jednostkami wytwarzania według kryteriów
innych niż ekonomiczna kolejność ofert, a w odniesieniu do

Stanowisko OSP
Uwaga została uwzględniona
Wyjaśnienie
Celem uzupełnienia zapisów pkt 2.3.5.1.1. było wskazanie na obowiązek
OSP świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej wytworzonej
w instalacji OZE oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem
pierwszeństwa dla tej energii, określony w art. 9c ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne.
W dniu 4 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie
rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej „rozporządzenie 943"),
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modeli dysponowania centralnego również dysponowanie
jednostkami wytwarzania według kryteriów innych, niż
ekonomiczna kolejność ofert i ograniczenia sieciowe, przez
przyznanie pierwszeństwa w dysponowaniu określonym
technologiom
wytwarzania.
Stosowanie
priorytetowego
dysponowania powinno być zatem wyjątkiem, zasadą jest
wykorzystywanie
dysponowania
opartego
o
kryteria
ekonomiczne. Art. 12 ust. 2 EMR podkreśla, że nadawanie
priorytetu
jednostkom
wytwarzania
wykorzystującym
odnawialne źródła energii jest możliwe w zakresie, w jakim
pozwala na to bezpieczna eksploatacja krajowego systemu
elektroenergetycznego, jest to oparte o przejrzyste i
niedyskryminacyjne
kryteria oraz takimi jednostkami
wytwarzania energii są a) jednostki wytwarzania energii
wykorzystujące odnawialne źródła energii i dysponujące
zainstalowaną mocą elektryczną poniżej 400 kW albo b)
projekty demonstracyjne dotyczące innowacyjnych technologii,
z zastrzeżeniem zgody organu regulacyjnego, pod warunkiem
że taki priorytet jest ograniczony do czasu i do zakresu, w jakim
jest to niezbędne do osiągnięcia celów demonstracyjnych,
Użycie spójnika „oraz” jednoznacznie wskazuje, że w stosunku
do jednostek OZE o mocy większej niż 400 kW, które nie są
jednostkami demonstracyjnymi, co do zasady nie powinno się
stosować priorytetowego dysponowania. W ust. 4 analogiczne
przepisy dotyczą jednostek kogeneracyjnych. Ust. 6 z kolei
zawiera klauzulę, zgodnie z którą priorytetowe dysponowanie
zostaje utrzymane w stosunku do jednostek o mocy większej niż
400 kW, które uruchomiono przed wejściem w życie EMR i które
w momencie uruchomienia korzystały z priorytetowego
dysponowania, chyba że podlegały znaczącym modyfikacjom.
Należy zatem uznać, że nowe i modernizowane jednostki OZE
i kogeneracyjne o mocy większej niż 400 kW i nie będące
projektami demonstracyjnymi nie powinny korzystać z
priorytetowego dysponowania od 1 stycznia 2020 (początek
stosowania EMR).

które w art. 12 stanowi, że dysponowanie jednostkami wytwarzania
energii musi odbywać się w sposób niedyskryminacyjny, przejrzysty oraz
na zasadach rynkowych, z uwzględnieniem:
a) obligatoryjnego priorytetu, przy zachowaniu bezpieczeństwa
funkcjonowania KSE, dla jednostek wytwórczych OZE z mocą
zainstalowaną do 400 kW oraz dla projektów demonstracyjnych
w zakresie innowacyjnych technologii;
b) możliwych decyzji państw członkowskich o niestosowaniu
dysponowania priorytetowego do jednostek wytwórczych OZE;
c) fakultatywnego priorytetu dla wysokosprawnej kogeneracji z mocą
zainstalowaną poniżej 400 kW;
d) utrzymania priorytetów w stosunku do jednostek wytwórczych OZE
oraz wysokosprawnej kogeneracji, korzystających z tego priorytetu
przed wejściem w życie nowych przepisów, tj. przed 4 lipca 2019 r.
Zapisy powyższego rozporządzenia obowiązują wprost, bez konieczności
ich implementacji do prawa krajowego. Niemniej, w celu zapewnienia
spójności zakresu IRiESP z przepisami art. 9c ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne, jak również art. 12 rozporządzenia 943, oraz zważywszy
na możliwość dalszych uregulowań prawnych, w szczególności w celu
zapewnienia skuteczności stosowania ww. rozporządzenia w powyższym
zakresie, wprowadzono zmianę brzmienia pkt. 2.3.5.1.1 i wskazano na
obowiązek świadczenia usług przesyłania z uwzględnieniem
wynikającego z szeroko rozumianych norm prawnych obowiązku
zapewnienia pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania energii
elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE oraz w wysokosprawnej
kogeneracji.
W związku z powyższym pkt 2.3.5.1.1. otrzymuje brzmienie:
„Usługi przesyłania świadczone są przez OSP przy zachowaniu zasady
równoprawnego traktowania wszystkich podmiotów korzystających
z tych usług, z uwzględnieniem wynikającego z norm prawnych
obowiązku zapewnienia pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania
energii
elektrycznej
wytworzonej
w
instalacji
OZE
oraz
w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności
i bezpieczeństwa KSE. ”_______________________________________
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3.2.3. Do projektu Karty aktualizacji nr CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie
Lp.
1.

Punkt
2.1.3.18
(10.2. i
10.3.) oraz
2.1.8.5.(1.)

Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania
Działanie OSD i OSP jako podmiotów dokonujących
zakupu i sprzedaży energii elektrycznej na rynku (a nie w
drodze dedykowanego przetargu na pokrycie strat i potrzeb
własnych
operatorów)
może
naruszać
zasady
unbundlingu. Ze względu na to dopuszczenie działalności
OSD i OSP jako podmiotów mogących aktywnie
uczestniczyć w handlu energią, powinno być przedmiotem
szczegółowych
uregulowań,
zapewniających,
że
działalność ta nie prowadzi do nadmiernej ingerencji w
rynek. W związku z tym możliwość dokonania transakcji
kupna lub sprzedaży energii powinna być ograniczona
wyłącznie
do
tych
przypadków,
w
których
nadwyżka/niedomiar zakontraktowanej energii dla danego
okresu rozliczeniowego wynika z aktualizacji prognozy
wielkości strat/potrzeb operatora w danym okresie
rozliczeniowym. Aktualizacje prognoz w tym zakresie (oraz
wynikające z nich pozycje handlowe operatorów), a także
rzeczywiste poziomy strat energii w sieciach dla każdej
godziny powinny być publicznie dostępne uczestnikom
rynku tak szybko, jak to możliwe (najlepiej przed godziną
fizycznej dostawy), aby minimalizować zaburzenie
swobodnego kształtowania ceny na rynku bilansującymi
oraz zapewniać skuteczną konkurencję i skuteczne
funkcjonowanie rynku (wymóg z art. 16 ust. 3 Dyrektywy
2009/72 // art. 41 ust. 3 Dyrektywy 2019/944). Ponadto,
udział operatorów w rynkach hurtowych innych niż RB nie
powinien umożliwiać sprzedaży energii na rynkach
terminowych, a uczestnictwo w rynkach spot powinno być
ograniczone do aktualizacji prognozy strat/potrzeb
własnych, analogicznie jak w przypadku rynku
bilansującego. Analogicznie jak w przypadku rynku
bilansującego, aktualizacje prognoz i wynikające z nich
pozycje operatorów powinny być publicznie dostępne, aby

Stanowisko OSP
Uwaga nie została uwzględniona
Wyjaśnienie
Zakup
energii
elektrycznej
przez
operatorów
systemów
elektroenergetycznych, na potrzeby pokrywania strat powstałych w ich
sieciach (dalej nazywanej też „energia elektryczna w celu pokrywania strat” lub
„energia elektryczna na potrzeby różnicy bilansowej”), został uregulowany w
Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej
i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE. Przepisy tej dyrektywy nakładają na
operatorów systemów elektroenergetycznych obowiązek zakupu energii w
celu pokrywania strat, na warunkach rynkowych, w sposób przejrzysty
i niedvskrvminacvinv.
Powyższy przepis został zaimplementowany w ustawie Prawo energetyczne,
w przypadku OSP, w art. 9c ust. 2 pkt. 11, zgodnie z którym, OSP jest
odpowiedzialny za zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat
powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą
siecią oraz stosowanie przy zakupie tej energii przejrzystych
i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych. Wyżej wymieniona dyrektywa i
ustawa nie wprowadzają dodatkowych przepisów ograniczających warunki i
wymagania związane z zakupem energii na pokrywanie strat przez OSP.
Aktualnie najbardziej przejrzystym i niedyskryminacyjnym sposobem
nabywania energii elektrycznej, zapewniającym jednocześnie maksymalny
zakres konkurencji ze strony jej dostawców, jest zakup na zorganizowanym
rynku giełdowym, z wykorzystaniem dostępnych tam licznych form obrotu w
postaci transakcji terminowych oraz transakcji spot.
W związku z powyższym, w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz
uwarunkowań funkcjonowania rynku giełdowego, (i) możliwe jest dokonywanie
przez OSP zakupu energii elektrycznej na potrzeby różnicy bilansowej
(obejmującej straty energii elektrycznej i potrzeby własne w stacjach
elektroenergetycznych NN/WN i NN/SN) na rynku giełdowym, jeżeli zakup ten
wynika z realizacji obowiązku OSP dotyczącego pokrywania strat powstałych
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minimalizować zaburzenia funkcjonowania rynków przez
uczestnictwo w nich operatorów. Celowym jest też
rozważenie wydzielenie dedykowanej spółki zajmującej się
handlem energią na potrzeby pokrywania strat. Spółka taka
powinna być funkcjonalnie oddzielona od spółki operatora,
w tym właściciel systemu oraz spółka handlowa nie powinni
korzystać ze wspólnych służb, takich jak wspólna obsługa
prawna, z wyjątkiem funkcji czysto administracyjnych lub
informatycznych (wymóg art. 16 ust. 1 Dyrektywy 2009/72
// art. 41 ust. 1 Dyrektywy 2019/944). Ma to na celu
zapewnienie, aby dedykowane przedsiębiorstwo obrotowe
nie wykorzystywało w niewłaściwy sposób informacji
handlowych, zwłaszcza podlegających szczególnej
ochronie, uzyskanych od stron trzecich w ramach
udostępniania lub negocjowania dostępu do systemu
(wymóg art. 16 ust. 2 Dyrektywy 2009/72 // art. 42 ust. 2
Dyrektywy 2019/944).

w jego sieciach, oraz (ii) możliwa jest odsprzedaż przez OSP nadwyżek
zakupionej uprzednio energii elektrycznej na potrzeby różnicy bilansowej na
rynku giełdowym, jeżeli odsprzedaż taka wynika ze zmiany zapotrzebowania
na energię na potrzeby różnicy bilansowej, w związku z aktualizacją prognoz
zapotrzebowania na tę energię. Powyższe działania zapewniają pozyskiwanie
energii elektrycznej na potrzeby różnicy bilansowej przed fizyczną realizacją
dostaw tej energii, minimalizując przy tym zakres wymaganego
kompensowania tych dostaw na rynku bilansującym. Z tego powodu mają one
pozytywny wpływ na bezpieczeństwo pracy KSE.
W wyjaśnieniu należy wskazać, że propozycja zmian w IRiESP przewiduje
uregulowania zapewniające, że działalność operatorów system nie stanowi
wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i zakłada
możliwość odsprzedaży przez nich energii w ramach uczestnictwa w
giełdowym rynku energii w zakresie, w jakim wynika to ze zmiany
zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby różnicy bilansowej.
Zakup na rynku giełdowym, energii elektrycznej stanowi przejrzysty,
niedyskryminacyjny i oparty na warunkach konkurencji sposób nabywania
energii elektrycznej na pokrycie strat, czego wymaga od OSP art. 15 ust. 6
Dyrektywy 2009/72/WE i art. 9c ust. 2 pkt. 11 ustawy Prawo energetyczne.
Zapewnienie warunków konkurencji wymaga, aby OSP mógł dokonywać
zakupu na wszystkich dostępnych rynkach, tj. w ramach kontraktów
terminowych oraz spot (day ahead i intraday). Spełnienie przez operatorów
systemu wymogu stosowania przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur
rynkowych w przypadku zakupu na giełdzie energii zostało uznane przez
Europejską Grupę Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu (por. Treatment of
Losses by Network Operators ERGEG Position Paper for public consultation,
Ref: E08-ENM-04-03 15 lipiec 2008). Należy podkreślić, ze rozwiązanie takie
jest stosowane również przez innych operatorów systemu działających w UE.
Przykładowo, kwestią zakupu energii elektrycznej na potrzeby różnicy
bilansowej zajmował się niemiecki regulator, który wskazał, że zakup na
giełdzie energii jest równoznaczny z zachowaniem przejrzystej procedury,
zarówno w odniesieniu do zakupów długoterminowych, jak i zakupów
krótkoterminowych. W związku z powyższym niemieccy OSP są uczestnikami
giełdy EPEX SPOT SE.
Niezależnie od tego w jaki sposób nabywana jest energia elektryczna lub
odsprzedawane są jej nadwyżki, OSP zgodnie z wymogami prawa polskiego
i europejskiego nie może i nie zamierza prowadzić działalności gospodarcze
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w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. wykonywać w sposób ciągły
działalności w zakresie zakupu i odsprzedaży energii w celu osiągania zysku
w wyniku zawieranych transakcji, opartego na arbitrażu lub spekulacji. Za
działalność w zakresie obrotu energią elektryczną nie może natomiast zostać
uznana odsprzedaż na giełdzie towarowej nadwyżek, zakupionej uprzednio
przez operatora systemu, energii elektrycznej na potrzeby różnicy bilansowej,
jeżeli odsprzedaż taka wynika ze zmiany zapotrzebowania na energię dla
potrzeb świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji, wynikającej z
aktualizacji prognoz zapotrzebowania na tę energię (np. aktualizacji prognozy
2-letniej, rocznej, kwartalnej lub krótkoterminowej, tj. tygodniowej, dobowej
oraz godzinowej). Zasada ta została uwzględniona w zapisie pkt
2.1.3.18. (10.2.) IRiESP-Bilansowanie projektu Karty aktualizacji nr
CB/25/2019, tj. w brzmieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej, o której mowa
powyżej dotyczy wyłącznie odsprzedaży nadwyżki zakontraktowanej energii
elektrycznej w związku z aktualizacją prognozy zapotrzebowania na tę
energię". W połączeniu z propozycją zmiany pkt 2.1.8.5. (1), oznacza to, że co
do zasady odsprzedaż energii na giełdzie energii ograniczona będzie do
nadwyżek energii elektrycznej, stanowiących różnicę pomiędzy ilością energii
zakupionej na podstawie prognoz wcześniejszych, a wielkościami
wynikającymi z aktualizacji tych prognoz w okresach bliższych czasu realizacji,
które to prognozy w związku z aktualizacją danych dotyczących
przewidywanych warunków pracy systemu elektroenergetycznego, w tym
pogodowych, są dokładniejsze.
Należy przy tym podkreślić, że brak możliwości odsprzedaży nadwyżki energii
elektrycznej, zakupionej uprzednio na potrzeby pokrycia różnicy bilansowej,
skutkowałby ich wprowadzeniem - jako zawyżonych grafików zakupu - na
rynek bilansujący. Spowodowałoby to konieczność aktywacji ofert
bilansujących redukcyjnych na rynku bilansującym. Taka sytuacja - przy
wcześniejszej wiedzy operatora systemu o tym fakcie - byłaby niezgodna ze
strategią zamykania pozycji kontraktowych na rynkach wcześniejszych, i nie
miałaby uzasadnienia ekonomicznego zarówno z punktu widzenia OSP, jak i
uczestników rynku. Zgodnie z koncepcją europejskiego rynku energii
elektrycznej, rynek bilansujący powinien służyć do kompensowania
nieplanowych odchyleń a nie planowanego zakupu lub sprzedaży energii
elektrycznej. Możliwość odsprzedaży przez operatorów systemu zakupionej
energii na rynku giełdowym pozwala na uniknięcie takiej sytuacji, tj. utrzymanie
ilości energii elektrycznej dostarczanej na rynek bilansujący na poziomie
wynikającym z nieplanowych odchyleń._______________________________
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Tym samym umożliwienie operatorom systemu odsprzedaży nadwyżek
wynikających z uwarunkowań, jak zostało to określone w projekcie Karty
aktualizacji, przy kontroli Prezesa URE nad działalnością operatorów systemu,
nie narusza zasady unbundlingu, nie jest bowiem działalnością gospodarczą
w zakresie obrotu energią elektryczną. Stanowi to wyłącznie środek realizacji
obowiązku operatorów systemu w zakresie pokrywania różnicy bilansowej.
Odnosząc się do zdania w zgłoszonej uwadze, iż „Celowym jest też
rozważenie wydzielenie dedykowanej spóiki zajmującej się handlem energią
na potrzeby pokrywania strat należy wskazać, iż zarówno OSP, jak też żadna
jego spółka zależna nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną. Nie istnieje zatem postulowana w uwadze
możliwość powołania odrębnego podmiotu zajmującego się taką działalnością
na rzecz OSP. Dodatkowo należy zauważyć, że dokonywanie przez OSP
zakupów energii elektrycznej od takiego podmiotu, stawiałoby pod znakiem
zapytania realizację przez OSP obowiązku zakupu energii na pokrycie różnicy
bilansowej w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny.
Odnosząc się do poszczególnych ustępów przytoczonego art. 16 Dyrektywy
2009/72 (odpowiednio art. 41 Dyrektywy 2019/944) należy wskazać, że:
a) ad ust. 1: jedynie pierwsze zdanie odnosi się do OSP działającego w
warunkach pełnego rozdziału własnościowego. Hipotezy zdań drugiego i
trzeciego omawianego przepisu obejmują sytuacje, w których OSP
funkcjonuje jako część większego przedsiębiorstwa energetycznego, w
którym występuje także właściciel systemu przesyłowego, o czym
świadczy użycie słów „pozostałe części przedsiębiorstwa” - tym bardziej,
że w zdaniu trzecim mowa o „rozdziale informacyjnym” (information
unbundling). OSP prowadzący działalność w warunkach pełnego
rozdziału własnościowego stanowi jedno przedsiębiorstwo z właścicielem
systemu przesyłowego. W związku z tym przepis ust. 1 zdanie trzecie nie
ma zastosowania w kontekście zasad pozyskiwania energii na pokrycie
strat sieciowych;
b) ad ust. 2: przepis dotyczy zakupu lub sprzedaży energii przez
przedsiębiorstwa powiązane, które zdefiniowano w art. 2 pkt 22
dyrektywy. Hipoteza przepisu obejmuje więc OSP działających w ramach
grup kapitałowych. OSP nie dokonuje i nie planuje dokonywać zakupu
energii elektrycznej na potrzeby związane z jej przesyłaniem, przez
przedsiębiorstwo powiązane, zajmujące się obrotem energią elektryczną.
Przywołany przepis nie ma zatem zastosowania dla zagadnienia
objętego zakresem Karty aktualizacji;____________________________
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c)

ad ust. 3: przepis dyrektywy ustanawia obowiązek publikowania
informacji niezbędnych dla skutecznej konkurencji i skuteczności
funkcjonowania rynku. Katalog tych informacji określa jednak
prawodawca krajowy transponując ten przepis dyrektywy. Ponadto
szczegółowe zasady dotyczące publikacji informacji na rynku energii
elektrycznej
zawierają
przepisy
dotyczące
transparentności
(Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii
elektrycznej, zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009) oraz przepisy rozporządzenia
REMIT wraz z przepisami wykonawczymi. Żadne z powołanych
przepisów nie
nakładają obowiązku
publikowania informacji
o prognozowanej wielkości strat sieciowych, ich aktualizacjach czy
o rzeczywistych wielkościach godzinowych. Również rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019
r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, nie nałożyło
nowych obowiązków w powyższym zakresie. Prognozy wielkości strat
sieciowych oraz ich wielkości rzeczywiste, przy prowadzeniu zakupu tych
ilości energii na giełdzie energii nie są, w opinii OSP informacjami, które
spełniają łącznie przesłanki zawarte w art. 2 pkt 1 rozporządzenia REMIT,
w tym w szczególności kluczowe kryterium mówiące o tym, że po
opublikowaniu informacje te mogłyby znacząco wpłynąć na ceny na
hurtowym rynku energii. Fakt ten potwierdzony jest praktyką w tym
zakresie w przypadku innych operatorów systemu na terenie UE, którzy
co do zasady nie publikują prognoz strat sieciowych, w szczególności nie
publikują ich jako informacji wewnętrznych, tzw. Urgent Market Messages
(pilnych informacji rynkowych). Także ACER w dokumentach
publikowanych na portalu poświęconym REMIT nie wskazuje, by takie
prognozy miały być traktowane jako informacje wewnętrzne, podlegające
obowiązkowi publikacji. W związku z powyższym informacje te nie są
niezbędne do zapewnienia skutecznej konkurencji i skutecznego
funkcjonowania rynku energii elektrycznej, ani nie będą - samoistnie wpływać znacząco na ceny produktów energetycznych sprzedawanych
w obrocie hurtowym. W przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, OSP będzie
dokonywał analiz pod kątem ewentualnego zaistnienia możliwości
spełniania przesłanek klasyfikujących je jako informacje wewnętrze.
Dopóki takie przesłanki nie wystąpią, albo informacje te nie zostaną
wskazane w przepisach lub przez właściwe organy regulacyjne za
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podlegające obowiązkowej publikacji jako dane o sieci przesyłowej, OSP
nie przewiduje ich publikacji.
Należy również wskazać, że z obowiązujących regulacji prawnych nie
obowiązek
publikacji
informacji
o
prognozowanym
wynika
zapotrzebowaniu na energię elektryczną, aktualizacji tych prognoz, ani o
wielkości rzeczywistego zapotrzebowania przez innych uczestników
rynku.

4.

Specyfikacja zmian wynikających z procesu konsultacji Kart aktualizacji

4.1.

Do Karty aktualizacji nr CO/3/2019 IRiESP - Część ogólna
Zważywszy na brak uwag użytkowników systemu do projektu Karty aktualizacji nr CO/3/2019, OSP nie dokonał zmian zapisów Karty aktualizacji
nr CO/3/2019, w stosunku do opublikowanego i poddanego procesowi konsultacji projektu tej karty.

4.2.

Do Karty aktualizacji nr CK/8/2019 IRiESP - korzystanie
Zważywszy na stanowisko OSP przedstawione w pkt 3.2.2. niniejszego raportu, stanowiące odpowiedź na uwagę otrzymaną w wyniku
procesu konsultacji z użytkownikami sytemu projektu Karty aktualizacji nr CK/8/2019, OSP dokonał zmiany zapisów Karty aktualizacji
nr CK/8/2019, w stosunku do opublikowanego i poddanego procesowi konsultacji projektu tej karty:
Pkt 2.3.5.1.1. zawarty w projekcie Karty aktualizacji nr CK/8/2019 w brzmieniu:
„2.3.5.1.1.

Usługi przesyłania świadczone są przez OSP przy zachowaniu zasady równoprawnego traktowania wszystkich podmiotów korzystających
z tych usług, z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej wytworzonej
w instalacji OZE oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa KSE. ”

otrzymuję brzmienie:
„2.3.5.1.1.

„Usługi przesyłania świadczone są przez OSP przy zachowaniu zasady równoprawnego traktowania wszystkich podmiotów
korzystających z tych usług, z uwzględnieniem wynikającego z norm prawnych obowiązku zapewnienia pierwszeństwa w świadczeniu
usług przesyłania energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności
i bezpieczeństwa KSE. ”
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4.3.

Do Karty aktualizacji nr CB/25/2019 IRiESP - Bilansowanie

Zważywszy na stanowisko OSP przedstawione w pkt 3.2.3. niniejszego raportu, stanowiące odpowiedź na uwagę otrzymaną w wyniku procesu
konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/25/2019, OSP nie dokonał zmiany zapisów Karty aktualizacji nr CB/25/2019, w stosunku do
opublikowanego i poddanego procesowi konsultacji projektu tej karty.
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