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Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie zmian
w kodeksach sieciowych

Do 15 czerwca trwają konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji
Europejskiej (DG Energy). Proponowane zmiany dotyczą kwestii proceduralnych i
technicznych w obowiązujących czterech kodeksach sieci: CACM (wytyczne dotyczące
alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi), FCA (wytyczne
dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych), EB GL (bilansowanie energii
elektrycznej) oraz SO GL (wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii
elektrycznej).

Kodeksy sieci to dokumenty, które regulują m.in. zarządzanie systemami przesyłowymi
oraz kwestie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do połączeń
międzysystemowych w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej.
Kodeksy sieci są przyjmowane w procesie komitologii i po przyjęciu przez Komisję
Europejską obowiązują bezpośrednio we wszystkich krajach UE.

Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (2019/943) Komisja jest uprawniona do

przyjmowania i zmiany wiążących wytycznych dotyczących kodeksów sieci[1]. W tym celu
zasięga opinii Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER),
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E),
operatorów systemów dystrybucyjnych z krajów członkowskich oraz, w stosownych

przypadkach, innych zainteresowanych stron[2].

Komisja planuje przyjęcie nowego rozporządzenia wykonawczego, które ma na celu
wyjaśnienie niejednoznacznych sformułowań w dotychczasowych przepisach dotyczących
procesu opracowywania i zatwierdzania szczegółowych wspólnych zasad w ramach
wytycznych regulujących kluczowe transgraniczne aspekty hurtowego rynku energii
elektrycznej w Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie wykonawcze ma zostać także
dostosowanie do przepisów nowego rozporządzenia 2019/943 i rozporządzenia ACER (UE)
2019/942.
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Proponowane zmiany zostały szczegółowo opisane w konsultowanym dokumencie. Komisja
oczekuje na uwagi w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej, jednak - jak zaznacza
– najbardziej pożądany byłby wkład w języku angielskim. Otrzymane odpowiedzi DG Energy
opublikuje na swojej stronie internetowej.

Pełny tytuł planowanej inicjatywy to „Rozporządzenie wykonawcze Komisji zmieniające art.
9 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne
w sprawie alokacji zdolności i zarządzania ograniczeniami, art. 4 rozporządzenia Komisji
(UE) 2016/1719 z 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące przyszłej
alokacji zdolności przesyłowej, art. 4–7 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23
listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej
oraz art. 5–8 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
ustanawiające wytyczne dotyczące działania systemu przesyłowego energii elektrycznej w
celu wyjaśnienia procesu przyjmowania warunków lub metod na podstawie tych
wytycznych oraz w celu dostosowania tekstu wyżej wymienionych artykułów do
odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2019 r.
ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki".

***

DG Energy (Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej) odpowiada za
politykę energetyczną UE: zapewnienie Europie dostępu do bezpiecznej i trwałej
energii po konkurencyjnych cenach.

Prezes URE zachęca wszystkich uczestników rynku energetycznego do aktywnego
udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez instytucje europejskie.
Zdaniem regulatora partycypacja w konsultacjach umożliwia uwzględnienie specyfiki
krajowej i daje realny wpływ na kształt rozwiązań dotyczących jednolitego,
wspólnego rynku energii. Dlatego URE informuje o konsultacjach, które mogą mieć
znaczenie dla podmiotów działających na polskim rynku energii.

Do 27 maja br. Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
(ACER). prowadzi konsultacje społeczne dotyczące metod oceny, czy Unia Europejska
posiada wystarczające zasoby energii elektrycznej, potrzebne do zaspokojenia
popytu w przyszłości, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Trwają także, do 20 maja, konsultacje społeczne prowadzone przez litewskiego
regulatora w sprawie tzw. mechanizmu mocowego na Litwie.
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e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] Obszary wymienione w art. 59 (kodeksy sieci) i w art. 61 (wytyczne) rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku

energii elektrycznej (2019/943).

[2] Zgodnie z wymogami art. 61 ust. 6 ww. rozporządzenia.
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