OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CO/4/2020
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Część ogólna
Data przygotowania: 20 marca 2020 r.

Przedmiot zmian:
Kartą aktualizacji nr CO/4/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część
ogólna (dalej również „Karta nr CO/4/2020” oraz „IRiESP - Część ogólna”) dokonano zmian
IRiESP - Część ogólna, wynikających z konieczności dostosowania IRiESP do Warunków
dotyczących bilansowania, opracowanych na podstawie art. 18 rozporządzenia Komisji (UE)
2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania
(Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.; dalej „rozporządzenie 2017/2195” lub „EB GL”).
Decyzją z dnia 5 marca 2020 r.; nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki (dalej „Prezes URE”) zatwierdził, opracowany przez OSP dokument z dnia 27 lutego
2020 r. - „Warunki dotyczące bilansowania. Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE)
2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania”
(dalej także „TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL”).
Przedmiotowe zmiany IRiESP - Część ogólna obejmują:
1.

zawężenie zakresu przedmiotowego IRiESP - Bilansowanie, w związku z ujęciem w TCM
opracowanym na podstawie art. 18 EB GL zakresu zagadnień, które dotychczas były
regulowane w IRiESP - Bilansowanie;

2.

wskazanie, że IRiESP zawiera odwołania do TCM (ang. „terms, conditions and
methodologies”), tj. metod, warunków, wymogów i zasad opracowanych na podstawie:


rozporządzenia (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 uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003
(Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, z późn. zm.; dalej „rozporządzenie
2009/714”), lub



rozporządzenia 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 2019/943”), i
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Kodeksów sieci, czyli rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub 18
rozporządzenia 2009/714 oraz rozporządzeń wydanych na podstawie art. 59 lub 61
rozporządzenia 2019/943.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji
nr CO/4/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna”,
przedstawiona w dalszej części niniejszej Karty aktualizacji.

Przyczyna zmian:
Operator systemu przesyłowego (OSP) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 18
rozporządzenia 2017/2195 opracował oraz przedłożył Prezesowi URE do zatwierdzenia Warunki
dotyczące bilansowania, zawierające zgodnie z art. 18 ww. rozporządzenia postanowienia
określające warunki dla dostawców usług bilansujących oraz warunki dla podmiotów
odpowiedzialnych za bilansowanie. Prezes URE decyzją z dnia 5 marca 2020 r.;
nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt zatwierdził ww. Warunki dotyczące bilansowania.
Ze względu na fakt, iż zakres przedmiotowy Warunków dotyczących bilansowania pokrywa się
częściowo z zakresem zagadnień, które dotychczas były regulowane w IRIESP - Bilansowanie,
konieczne jest zawężenie wskazanego w IRIESP - Część ogólna zakresu przedmiotowego
IRIESP - Bilansowanie.
Jednocześnie w związku z faktem, iż obecnie na szczeblu europejskim, na różnych szczeblach
regionalnych, a także na szczeblu krajowym, przyjęto przynajmniej kilkadziesiąt TCM, i zostanie
przyjęty szereg kolejnych, których zakres przedmiotowy może pokrywać się lub może być
powiązany z zakresem przedmiotowym IRiESP, Kartą aktualizacji nr CO/4/2020 IRiESP Bilansowanie wskazano na potencjalną potrzebę stosowania odwołań z poziomu IRiESP do
danego TCM.

Planowany termin wdrożenia zmian: 7 kwietnia 2020 r.

Karta aktualizacji nr CO/4/2020
IRiESP - Część ogólna
data: 20 marca 2020 r.

Strona 2 z 4

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

Zakres zmian:
Lp.

1.

Rozdział IRiESP – Część ogólna

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

Zestawienie zmian

Zmianie ulega pkt I.C.1.3.
Dodaje się pkt I.C.1.5. i numeracja
dotychczasowego pkt I.C.1.5. zostaje
zmieniona na I.C.1.6.
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Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartą aktualizacji nr CO/4/2020
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna
Zmianie ulegają następujące punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część
ogólna:
I.C.1. Zakres zagadnień podlegający uregulowaniu w IRiESP oraz struktura IRiESP
Pkt I.C.1.3. otrzymuje brzmienie:
I.C.1.3.

IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
określa warunki i procedury oraz kryteria dotyczące bilansowania systemu
i zarządzania ograniczeniami systemowymi w zakresie nie objętym
postanowieniami Warunków dotyczących bilansowania opracowanych na
podstawie art. 18 rozporządzenia 2017/2195 i zatwierdzonych decyzją Prezesa
URE, w tym w szczególności:
a) warunki pozyskiwania usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych;
b) procedury planowania
systemowymi;
c) zasady
wyznaczania
międzysystemowych.

koordynacyjnego
zdolności

i

zarządzania

przesyłowych

na

ograniczeniami
połączeniach

Po pkt I.C.1.4. wprowadza się pkt I.C.1.5. w brzmieniu:
I.C.1.5.

W obszarach zagadnień, których zakres przedmiotowy IRiESP pokrywa się
częściowo lub jest powiązany z zakresem przedmiotowym regulowanym TCM,
IRiESP może zawierać odwołania do TCM.

Dotychczasowy pkt I.C.1.5. otrzymuje numer I.C.1.6.
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