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           Warszawa, dnia 11 maja 2012 r. 

 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 

 

 

Informacja (nr 14/2012) 

w sprawie 

konsultacji ACER Projektu Wytycznych Ramowych 
dot. bilansowania energii elektrycznej 

 (Draft  Framework Guidelines on Electricity Balancing) 

Uprzejmie  informuję,  że  działając  zgodnie  z  art.  10  Rozporządzenia  Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję 
ds.  Współpracy  Organów  Regulacji  Energetyki  (Rozporządzenie  713/2009)  Agencja 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) rozpoczęła proces konsultacji Projektu 
Wytycznych  Ramowych  dot.  bilansowania  energii  elektrycznej  (Draft  Framework 
Guidelines on Electricity Balancing). 

Wytyczne  ramowe  mają  na  celu  ustalenie  jasnych  i  obiektywnych  zasad 
opracowywania  kodeksów  sieci,  zgodnie  z  art.  6  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu 
Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  714/2009  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 (Rozporządzenie 714/2009). Wytyczne 
obejmują  zakres  zgodny  z  art.  8  ust.  6  lit.  h  oraz  j  Rozporządzenia  714/2009, 
tj.  zasady  obrotu  w  odniesieniu  do  technicznych  i  operacyjnych  reguł  bilansowania 
systemu  oraz  zasad  bilansowania,  w  tym  zasad  ustalania  rezerw  mocy.  Ich  celem  jest 
zapewnienie  niedyskryminacyjnego  dostępu  do  sieci,  skutecznej  konkurencji  oraz 
sprawnego  funkcjonowania  rynku  energii  elektrycznej  na  obszarze  UE.  Dodatkowo 
zgodnie z powołaną regulacją prawną wytyczne winny zapewnić sprawne funkcjonowanie 
wewnętrznych  rynków  energii w  poszczególnych  krajach,  transgranicznego  handlu  oraz 
bezpieczeństwo dostaw. Ponadto wytyczne powinny uwzględniać korzyści dla odbiorców, 
udział  strony  popytowej  (Demand  Response)  oraz  unijne  cele  w  zakresie  energetyki 
odnawialnej  przy  zapewnieniu  optymalnego  zarządzania  i  skoordynowanego 
funkcjonowania europejskich sieci przesyłowych jako całości. W związku z tym wytyczne 
ramowe  obejmują  integrację,  koordynację  i  harmonizację  zasad  bilansowania,  w  celu 
ułatwienia  handlu  energią  elektryczną  na  obszarze  UE,  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
714/2009 oraz Dyrektywą 2009/72/WE. 

Zachęcam  wszystkich  uczestników  rynku  do  aktywnego  uczestnictwa  w  procesie 
konsultacji  wytycznych  ramowych,  co  umożliwi  realny  wpływ  na  kształt  rozwiązań 
zawartych w tym dokumencie, z uwzględnieniem specyfiki krajowej.  
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Jednocześnie informuję, że konsultacje trwają do dnia 25 czerwca 2012 r., a projekt 
wytycznych ramowych jest dostępny na stronie:  

http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Stakeholder_involvem
ent/Public_consultatations/Open_Public_Consultations/DFGEB‐2012‐E‐
004/Consultation_document/DFGEB_2012‐E009.pdf 

Znajdują  się  tam  również  wszystkie  informacje  niezbędne  do  wzięcia  udziału 
w konsultacjach. 

Informacje dodatkowe: 

Przepisy  tzw.  trzeciego  pakietu  energetycznego,  w  tym  rozporządzenia  Parlamentu 
Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  714/2009  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  (Rozporządzenie  714/2009),  które 
weszły w życie z dniem 3 marca 2011 r., nakładają zarówno na organy regulacyjne państw 
członkowskich,  jak  i  operatorów  systemów  przesyłowych  dodatkowe  obowiązki 
w  zakresie  zapewnienia  dostępu  do  sieci  w  odniesieniu  do  transgranicznej  wymiany 
energii elektrycznej.  

W  celu  wspierania  organów  regulacyjnych  państw  członkowskich  w  wykonywaniu 
na  poziomie  wspólnotowym  zadań  regulacyjnych  powołana  została  Agencja 
ds.  Współpracy  Organów  Regulacji  Energetyki  (ACER).  Zgodnie  z  Rozporządzeniem 
714/2009 do zadań tej Agencji należy m.in. opracowanie, na żądanie Komisji Europejskiej, 
niewiążących  wytycznych  ramowych  określających  jasne  i  obiektywne  zasady 
opracowywania kodeksów sieci. Wytyczne ramowe przyczyniają się do niedyskryminacji, 
skutecznej  konkurencji  i  sprawnego  funkcjonowania  rynku.  Na  podstawie  wytycznych 
operatorzy  systemów  przesyłowych  skupieni  w  ENTSO‐E  (Europejska  Sieć  Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej) w terminie 12 miesięcy od dnia wezwania 
przez  Komisję  Europejską  opracowują  kodeksy  sieci.  Kodeksy  sieci  to  dokumenty 
obejmujące  główne  aspekty  techniczne  i  rynkowe,  istotne  dla  efektywnego  wdrożenia 
wewnętrznego  rynku  energii  elektrycznej.  Kodeksy  powinny  być  zgodne  z  wytycznymi 
ramowymi.  

Zgodnie  z  art.  10  ust.  1  Rozporządzenia  714/2009  ACER,  przygotowując  wytyczne 
ramowe, jest zobowiązany do prowadzenia rozległych konsultacji, z udziałem wszystkich  
uczestników rynku. 

 

 

 

Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki  

Z upoważnienia 
 

Wiceprezes 

 
   /–/ Maciej Bando 

 
 


