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III pakiet legislacyjny –
‐ zmiana roli regulatorów
Przed III pakietem legislacyjnym :
1.
Dobrowolna współpraca regulatorów w ramach CEER
(od marca 2000 r., na podstawie MoU 10 regulatorów –
obecnie 29 członków – 27 EU MS, Islandia i Norwegia);
2.
Współpraca regulatorów w ramach ERGEG, jako ciała
doradczego Komisji Europejskiej (KE), na podstawie
decyzji Komisji Europejskiej z 11 listopada 2003);
3.
Współpraca regulatorów w ramach rynków regionalnych
(zobowiązanie w ramach ERGEG);
4.
Incydentalna współpraca w sprawach transgranicznych;
5.
Zasadniczo brak koordynacji w obszarze rynków
detalicznych.
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III pakiet legislacyjny –
‐ zmiana roli regulatorów
Po (w) III pakiecie legislacyjnym :
1.
Wzmocnienie roli i niezależności regulatorów na rynkach
krajowych;
2.
Utworzenie ACER
3.
Planowane zaniechanie współpracy w ramach ERGEG;
4.
Kontynuacja współpracy w ramach CEER;
5.
Współpraca w ramach rynków regionalnych;
6.
Ściślejsza koordynacja w obszarze rynków detalicznych,
tak by zachować „wspólny mianownik” (rynek jednolity ≠
rynek hurtowy),
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Regulatorzy krajowi –
‐ wzmocnienie pozycji i zmiana roli
Wzmocnienie niezależności ‐ autonomia budżetowa i
kadencyjność (5‐7 lat z możliwością odnowienia kadencji);
Rola koordynacyjna na poziomie regionalnym:
‐

kodeksy sieciowe i zarządzanie ograniczeniami

‐

zinstytucjonalizowana współpraca między regulatorami (umowy)

Monitorowanie przejrzystości cen hurtowych, praktyk
i warunków umownych, ograniczających rozwój rynku
Rekomendacje w sprawie planów inwestycyjnych (ÆTYENDP)
Większe zorientowanie na zagadnienia konsumenckie
(zapewnienie właściwego poziomu ochrony odbiorcy) i efektywności
energetycznej …
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Regulatorzy krajowi (i kraje członkowskie)–

‐ rynek detaliczny i ochrona odbiorcy

Prawo wyboru dowolnego sprzedawcy na obszarze UE
(spójne zasady handlu, bilansowania i bezpieczeństwa dostaw)
Termin zmiany sprzedawcy – max. 3 tygodnie
Termin ostatecznego rozliczenia – max. 6 tygodni
Zdefiniowanie kategorii odbiorcy wrażliwego i wdrożenie
systemu ochrony (rola państwa członkowskiego)
Zapewnienie dostępu do danych o zużyciu (i koszcie)
Inteligentne systemy pomiarowe
z

decyzja o wdrożeniu jasko wynik analizy korzyści i strat;

z

zapewnienie interoperacyjności w Europie (wspólny standard)

Wspólny punkt kontaktowy dot. praw odbiorców
Mechanizmy ADR i rzecznik odbiorców (poza regulatorem)
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Kontynuacja współpracy w ramach CEER
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Kontynuacja współpracy w ramach CEER –
‐ obszary priorytetowe na rok 2011
1.

2.

Implementacja III pakietu legislacyjnego

współpraca na rzecz zapewnienie spójnej i zharmonizowanej
implementacji

Bezpieczeństwo dostaw i inwestycje

finansowanie i alokacja kosztów inwestycji, wytyczne ramowe i 10‐letnie
plany rozwoju sieci (współpraca z ACER), inteligentne sieci i systemy
pomiarowe

3.

Cenowa dostępność energii i sprawy konsumenckie

4.

Energetyka odnawialna i efektywność

promowanie korzyści konsumenckiej m.in. poprzez inteligentne
pomiary, wzmocnienie odbiorcy i ochronę odbiorcy wrażliwego
ocena wpływu polityki europejskiej na rynek energii i odbiorcę,
inteligentne sieci jako narzędzie wzrostu efektywności

cdn …
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Kontynuacja współpracy w ramach CEER –
‐ obszary priorytetowe na rok 2011
…cd:

4.
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Usługi finansowe na rynku energii i handel energią

transparentność, gromadzenie i wymiana informacji, zapobieganie
nadużyciom, REMIT

5.

Integracja rynków regionalnych

6.

Relacje zewnętrzne

współpraca z ACER w sprawie rozwoju i integracji rynków regionalnych
(ICER, IERN, kraje Europy południowo‐wschodniej, europejskie kraje
basenu Morza Śródziemnego) – kontakty wzajemne, wymiana, dialog z
regulatorami

Utworzenie ACER
Siedziba ACER: Lublana, Słowenia
Otwarcie: 3 marca 2011 r.
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Utworzenie ACER‐
‐ podstawowe kompetencje
z
z

z

z

z
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Opracowanie Wytycznych Ramowych do Kodeksów Sieciowych;
Weryfikacja zgodności z Wytycznymi Kodeksów Sieciowych,
przygotowanych przez ENTSO‐E;
Opiniowanie 10‐letnich europejskich planów rozwoju sieci oraz
planów krajowych, pod kątem ich zbieżności z realizacją idei
wspólnego rynku europejskiego;
Podejmowanie decyzji w sprawach transgranicznych (alokacja
zdolności przesyłowych, zarządzanie ograniczeniami, wyłączenia
zasady TPA dla nowej infrastruktury) na wniosek
zainteresowanego regulatora krajowego bądź w przypadku braku
porozumienia w określonym czasie (generalnie: 6 miesięcy,
z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy);
Monitorowanie rozwoju wewnętrznego rynku energii.

Współpraca w ramach Rynków Regionalnych
Proces integracji rynku przed III pakietem legislacyjnym:


Wiodąca rola regulatorów krajowych i KE



Cel: likwidacja barier w integracji rynków regionalnych



Dobrowolność, z podejściem „bottom‐up”

Proces integracji rynku w III pakiecie legislacyjnym:
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Wiodąca rola ACER, regulatorów krajowych i KE



Cel: pełna integracja i stworzenie wewnętrznego rynku energii do
2014 roku



dobrowolność, z elementami podejścia „top‐down”

System regulacji w Europie
1.

Okres braku koordynacji przed powołaniem CEER (do III.2000)

2.

Dobrowolna współpraca w CEER (III.2000 – XI.2003)

3.

Współpraca zinstytucjonalizowana, z udziałem KE, w ERGEG (od
XI.2003) i dobrowolna w CEER

4.

Od III.2011:
ACER – regulator europejski, działający wobec ENTSO‐E i KE;

obligatoryjna współpraca regulatorów krajowych w ramach ACER;

obligatoryjna współpraca regulatorów w ramach rynków regionalnych;

kontrolna funkcja ACER w odniesieniu do regulatorów krajowych
(sprawy transgraniczne);
oraz kontynuacja dobrowolnej współpracy w CEER i współpracy dwustronnej


5.
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Jak zmieni się rola regulatorów krajowych i ACER w kolejnych
latach???

dziękuję za uwagę

