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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie trzeciego pakietu legislacyjnego dotyczącego 
liberalizacji rynku energii koncentruje się na zintegrowaniu i realizacji konkurencyjnego, 
przejrzystego i niedyskryminującego jednolitego rynku energii UE, u którego podstaw leży 
solidarność. Osiągnięcie tych celów wymaga starannego działania ze strony podmiotów 
zainteresowanych w odniesieniu do wszelkich trudności i przezwyciężenia ich w celu 
przyspieszenia procesu integracji i harmonizacji.

Koncepcje rozdziału własności i niezależnego operatora systemu jako alternatywa mają na 
celu przyczynić się do powstania lepszych warunków dla konkurencji i zmniejszenia cen 
energii, jak również łatwiejszego wstępu na rynek nowych podmiotów – zespół czynników o 
podstawowym znaczeniu dla korzyści konsumentów i gospodarek. Rozwiązania należy 
wypracować, biorąc pod uwagę dostępność obecnych ram prawnych 27 państw 
członkowskich i trudności wynikające z obecnego stanu rzeczy; rozwiązania powinny opierać 
się na empirycznie weryfikowalnych danych. Ponadto opcje o dużym znaczeniu należałoby 
promować w celu zacieśnienia współpracy regionalnej oraz usprawnienia szacunków i 
planowania w zakresie inwestycji. W celu optymalnego wykorzystania infrastruktury i 
zdolności przesyłowych powiązań wzajemnych należy mieć na względzie fakt, że w 
niektórych przypadkach inwestycje sieciowe w dużej mierze zależą od poprzedniego portfela 
inwestycyjnego.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie konkurencyjnych rynków energii powinien być 
bardziej zrównoważony i nie naruszać podstawowych zasad rynkowych tak, aby nie odniósł 
skutku przeciwnego do zamierzonego i nie zniszczył płynności rynku oraz zamiarów 
inwestycyjnych. Mając na uwadze prawo konkurencji wcielone w życie przez władze na 
szczeblu krajowym i europejskim, mechanizmy kontroli już istnieją. Uprawnienia organów 
regulacyjnych powinny ograniczać się do nieinterweniowania w mechanizmy rynkowe i 
zapewnienia skutecznej kontroli kosztów przedsiębiorstw z myślą o korzyści konsumentów.
Dla dalszego rozwoju rynku oraz zapewnienia przejrzystości mogłaby być także korzystna 
sprawozdawczość spółek.

Konieczne jest wypracowanie zasad współpracy krajowych organów regulacyjnych i 
harmonizacja ich uprawnień, a także większa niezależność na poziomie krajowym.

Restrukturyzacja rynku energii na poziomie krajowym przewiduje pełną niezależność i 
autonomię operatorów systemów przesyłowych (OSP) jako jednego z elementów procesu, 
zapewniając tym samym wszystkim uczestnikom na rynku wolny i niedyskryminacyjny 
dostęp do sieci. Szczególnie ważne jest równe traktowanie publicznych i prywatnych OSP.

Ponadto konieczna jest ściślejsza współpraca OSP w ramach Europejskiej Sieci Operatorów 
Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO). Rozbudowa lub usprawnienie 
infrastruktury ponadgranicznej, jak również dalsza integracja europejskich rynków energii są 
możliwe dzięki odpowiedniej platformie koordynacji bieżących i przyszłych inwestycji 
sieciowych, zwiększającej spójność rynków regionalnych.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że dochód z zarządzania ograniczeniami przesyłowymi jest w 
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przeważającej mierze wykorzystywany w celu obniżenia taryf krajowych. Można 
przypuszczać, że jakakolwiek zmiana tej procedury doprowadzi do nagłej podwyżki taryf 
sieciowych.

Ważnym elementem, który należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, jest 
znaczący brak alokacji mocy wytwórczych w całej Europie. Jeśli zostanie opracowany 
rozsądny system alokacji mocy wytwórczych, można zaoszczędzić środki finansowe, kierując 
je na wzmocnienie sieci. W ten sposób można by rozwiązać problem przeciążeń i umożliwić 
trwały rozwój gospodarek krajowych.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ARTICLE 1 PUNKT 3

Artykuł 2c ustęp 1 część wprowadzająca (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej 
przyjmuje:

1. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej:

Uzasadnienie

Dyrektywa przyznaje zbyt szerokie uprawnienia sieci ENTSO, stanowiąc, że przyjmuje ona 
przepisy techniczne i rynkowe. Niemniej przed ich przyjęciem należy przeprowadzić szeroko 
zakrojone konsultacje w celu dopilnowania, aby należycie uwzględniono stanowiska 
głównych podmiotów na rynku.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2c ustęp 1 litera (a) (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

(a) przepisy techniczne i rynkowe w (a) opracowuje i przedstawia przepisy 

                                               
1 Dotychczas nie opublikowano w Dz.U.
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dziedzinach, o których mowa w ust. 3; techniczne i rynkowe w dziedzinach, o 
których mowa w ust. 3, po zasięgnięciu 
opinii właściwych podmiotów 
zainteresowanych;

Uzasadnienie

Dyrektywa przyznaje zbyt szerokie uprawnienia sieci ENTSO, stanowiąc, że przyjmuje ona 
przepisy techniczne i rynkowe. Niemniej przed ich przyjęciem należy przeprowadzić szeroko 
zakrojone konsultacje w celu dopilnowania, aby należycie uwzględniono stanowiska 
głównych podmiotów na rynku.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2c ustęp 1 litera (b) (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

(b) wspólne narzędzia eksploatacji sieci i 
plany badawcze; 

(b) przyjmuje wspólne narzędzia 
eksploatacji sieci i plany badawcze;

Uzasadnienie

Dyrektywa przyznaje zbyt szerokie uprawnienia sieci ENTSO, stanowiąc, że przyjmuje ona 
przepisy techniczne i rynkowe. Niemniej przed ich przyjęciem należy przeprowadzić szeroko 
zakrojone konsultacje w celu dopilnowania, aby należycie uwzględniono stanowiska 
głównych podmiotów na rynku.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2c ustęp 1 litera (c) (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

(c) dziesięcioletni plan inwestycyjny, 
włącznie z prognozą dotyczącą 
wystarczalności mocy wytwórczych, co dwa 
lata;

(c) przyjmuje i publikuje dziesięcioletni 
plan inwestycyjny, włącznie z prognozą 
dotyczącą wystarczalności mocy 
wytwórczych, co dwa lata;

Uzasadnienie

Dyrektywa przyznaje zbyt szerokie uprawnienia sieci ENTSO, stanowiąc, że przyjmuje ona 
przepisy techniczne i rynkowe. Niemniej przed ich przyjęciem należy przeprowadzić szeroko 
zakrojone konsultacje w celu dopilnowania, aby należycie uwzględniono stanowiska 
głównych podmiotów na rynku.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
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Artykuł 2c ustęp 3 litera (g) (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

(g) zasady handlu; (g) zasady handlu w zakresie, w jakim 
dotyczą sieci;

Uzasadnienie

Zadaniem sieci ENTSO nie jest na przykład opracowywanie standardowych kontraktów 
handlowych.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2c ustęp 5 (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa 
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje zwłaszcza w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne oraz wytyczne dla 
transeuropejskich sieci energetycznych 
zgodnie z decyzją nr 1364/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan 
inwestycyjny wskazuje luki inwestycyjne, 
zwłaszcza w zakresie transgranicznych 
zdolności przesyłowych.

5. Europejska Sieć Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej co dwa
lata publikuje ogólnowspólnotowy 10-letni 
plan inwestycji sieciowych. Ten plan 
inwestycyjny obejmuje modelowanie 
zintegrowanej sieci, rozwój scenariusza, 
sprawozdanie w sprawie wystarczalności 
mocy wytwórczych oraz ocenę odporności 
systemu na awarie. Plan inwestycyjny 
powstaje przynajmniej w oparciu o krajowe 
plany inwestycyjne, regionalne plany 
inwestycyjne zgodnie z art. 2h ust. 1 oraz 
wytyczne dla transeuropejskich sieci 
energetycznych zgodnie z decyzją nr 
1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. Plan inwestycyjny wskazuje luki 
inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie 
transgranicznych zdolności przesyłowych.

Uzasadnienie

Ogólnowspólnotowy dziesięcioletni plan inwestycji sieciowych publikowany przez ENTSO 
powinien uwzględniać wymiar regionalny rynku.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2h ustęp 1 akapit 1 (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną w ramach 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 

1. Operatorzy systemów przesyłowych 
nawiązują współpracę regionalną w ramach 
Europejskiej Sieci Operatorów Systemów 
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Przesyłowych Energii Elektrycznej w celu 
wniesienia wkładu w zadania, o których 
mowa w art. 2c ust. 1. W szczególności 
publikują oni co dwa lata regionalny plan 
inwestycyjny, a także mogą podejmować 
decyzje inwestycyjne w oparciu o regionalny 
plan inwestycyjny.

Przesyłowych Energii Elektrycznej w celu 
wniesienia wkładu w zadania, o których 
mowa w art. 2c ust. 1. W szczególności 
przekazują oni informacje na temat planów 
rozwoju, co dwa lata publikują regionalny 
plan inwestycyjny, a także rozważają 
inwestycje w oparciu o regionalny plan 
inwestycyjny.

Uzasadnienie

Koordynacja planowania inwestycyjnego jako główny filar strategii. W programie 
planowania można rozważyć potencjalne unowocześnienie istniejących połączeń wzajemnych.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2h ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

2. Operatorzy systemów przesyłowych 
propagują uzgodnienia operacyjne w celu 
zapewnienia optymalnego zarządzania siecią 
i pobudzania rozwoju handlu 
energetycznego, alokacji transgranicznych 
zdolności przesyłowych za pośrednictwem 
aukcji typu implicit oraz integracji 
mechanizmów bilansowania i rezerwowania 
zdolności przesyłowych.

2. Operatorzy sieci przesyłowych wspierają 
usługi wspólne i uregulowania operacyjne w 
celu ułatwienia właściwego 
funkcjonowania oraz zapewnienia 
optymalnego zarządzania siecią, a także 
wspierają rozwój giełd energii, alokację 
transgranicznej zdolności przesyłowej, jak 
również eksportu energii elektrycznej w 
przyszłości za pośrednictwem aukcji typu 
implicit i explicit otwartych dla wszystkich 
podmiotów na rynku spełniających kryteria
oraz integrację mechanizmów bilansowania.

Uzasadnienie

Należy zoptymalizować dostęp do zdolności przesyłowych połączeń wzajemnych dzięki 
rocznym, miesięcznym i dziennym przetargom na zdolności przesyłowe na granicach. Należy 
to uczynić w celu rozwiązania problemu ograniczeń wynikających z wysokich przepływów 
tranzytowych przez połączenia wzajemne.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 2h ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

3. Obszar geograficzny, objęty każdą z 
regionalnych struktur współpracy, może być 
określony przez Komisję. Środek ten, 

3. Współpraca regionalna nie powinna 
ograniczać się do obszaru geograficznego 
objętego każdą z regionalnych struktur 
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mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 2.

współpracy określonego przez Komisję.
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 13 ust. 2.

W tym celu Komisja może konsultować się z 
Europejską Siecią Operatorów Systemów 
Przesyłowych Energii Elektrycznej oraz z 
Agencją.

Uzasadnienie

Należy zoptymalizować dostęp do zdolności przesyłowych połączeń wzajemnych dzięki 
rocznym, miesięcznym i dziennym przetargom na zdolności przesyłowe na granicach. Należy 
to uczynić w celu rozwiązania problemu ograniczeń wynikających z wysokich przepływów 
tranzytowych przez połączenia wzajemne. Ograniczenie zasięgu geograficznego może 
stanowić barierę dla swobodnego handlu energią elektryczną w ramach docelowego 
zintegrowanego rynku energii elektrycznej.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA (B)

Artykuł 5 ustęp 4 (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

4. Operatorzy systemów przesyłowych 
publikują stosowne dane dotyczące 
prognozowanego i rzeczywistego popytu, 
dotyczące dostępności i rzeczywistego 
wykorzystania aktywów wytwórczych i 
dystrybucyjnych, dotyczące dostępności i 
rzeczywistego wykorzystania sieci i 
połączeń wzajemnych, a także dotyczące 
bilansowania zdolności przesyłowych i 
poziomu rezerw zdolności przesyłowych.

4. Operatorzy systemów przesyłowych 
publikują stosowne dane dotyczące 
prognozowanego i rzeczywistego popytu, 
dotyczące dostępności i rzeczywistego 
wykorzystania aktywów wytwórczych i 
dystrybucyjnych, dotyczące dostępności i 
rzeczywistego wykorzystania sieci i 
połączeń wzajemnych, a także dotyczące 
bilansowania zdolności przesyłowych i 
poziomu rezerw zdolności przesyłowych.
Niemniej należy zachować poufność
szczegółowych danych dotyczących 
wytwórców i obciążenia. Nie publikuje się
danych dotyczących sieci przesyłowej, jeśli 
wymaga tego ochrona infrastruktury 
krytycznej.

Uzasadnienie

Praktycznie niemożliwe jest przechowywanie wszystkich informacji koniecznych do 
weryfikacji wszystkich operacyjnych decyzji dyspozytorskich oraz postępowania w ramach 
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przetargów na giełdach energii. Ponadto zaproponowany zapis skutkowałby odmiennym 
traktowaniem spółek wytwarzających energię elektryczną i niezależnych przedsiębiorstw 
handlowych, gdyż jedynie od spółek wytwarzających energię wymagano by  przechowywania 
do dyspozycji organów regulacyjnych informacji koniecznych do weryfikacji postępowania w 
ramach przetargów oraz operacyjnych decyzji dyspozytorskich. To niesymetryczne 
traktowanie wydaje się nieuzasadnione. Należy wziąć pod uwagę poufność informacji 
zastrzeżonych.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 LITERA (B)

Artykuł 5 ustęp 6 (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

6. Spółki wytwarzające energię elektryczną 
posiadające lub eksploatujące aktywa 
wytwórcze, z których jeden ma moc 
zainstalowaną nie niższą niż 250 MW, 
przechowują do dyspozycji krajowego 
organu regulacyjnego, krajowego organu 
ds. konkurencji i Komisji przez pięć lat 
wszystkie dane godzinowe dla każdej 
instalacji niezbędne w celu weryfikacji 
wszystkich operacyjnych decyzji 
dyspozytorskich oraz postępowania w 
ramach przetargów na giełdach energii, 
aukcjach połączeń wzajemnych, rynkach 
rezerwowych i rynkach pozagiełdowych.
Informacje w podziale na instalacje i 
godziny, jakie mają być przechowywane, 
obejmują w szczególności dane o 
dostępnych mocach wytwórczych i 
rezerwach zakontraktowanych, w tym o 
alokacji rezerw zakontraktowanych do 
poszczególnych instalacji w czasie realizacji 
przetargu i podczas produkcji.

6. Spółki wytwarzające energię elektryczną 
posiadające lub eksploatujące aktywa 
wytwórcze, z których jeden ma moc 
zainstalowaną nie niższą niż 250 MW, 
przechowują do dyspozycji krajowego 
organu regulacyjnego, krajowego organu 
ds. konkurencji i Komisji przez pięć lat 
wszystkie dane godzinowe dotyczące 
wszystkich instalacji o mocy zainstalowanej 
nie niższej niż 250 MWe. Informacje w 
podziale na instalacje i godziny, jakie mają 
być przechowywane, obejmują dane o 
dostępnych mocach wytwórczych i 
rezerwach zakontraktowanych.

Uzasadnienie

Praktycznie niemożliwe jest przechowywanie wszystkich informacji koniecznych do 
weryfikacji wszystkich operacyjnych decyzji dyspozytorskich oraz postępowania w ramach 
przetargów na giełdach energii. Ponadto zaproponowany zapis skutkowałby odmiennym 
traktowaniem spółek wytwarzających energię elektryczną i niezależnych przedsiębiorstw 
handlowych, gdyż jedynie od spółek wytwarzających energię wymagano by przechowywania 
do dyspozycji organów regulacyjnych informacji koniecznych do weryfikacji postępowania w 
ramach przetargów oraz operacyjnych decyzji dyspozytorskich. To niesymetryczne 
traktowanie wydaje się nieuzasadnione. Należy wziąć pod uwagę poufność informacji 
zastrzeżonych.
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Poprawka 12
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 6 część wprowadzająca (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

"6. Wszelkie wpływy wynikające z alokacji 
połączeń wzajemnych są wykorzystywane 
do poniższych celów według poniższej 
hierarchii ważności:

6. Wszelkie wpływy wynikające z alokacji 
połączeń wzajemnych są wykorzystywane 
do poniższych celów bez hierarchii 
ważności:

Uzasadnienie

Obecnie operatorzy systemów przesyłowych korzystają przede wszystkim z wpływów z 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi w celu obniżenia taryf krajowych. Jakakolwiek 
zmiana tej procedury doprowadzi do nagłej podwyżki taryf sieciowych.

Ponadto zobowiązanie operatorów systemów przesyłowych do finansowania nowych 
zdolności przesyłowych połączeń wzajemnych z wpływów z aukcji uniemożliwi im uzyskanie 
odpowiedniego zwrotu inwestycji. W przeciwnym razie operatorzy systemów przesyłowych nie 
mieliby zachęty do rozwoju nowych zdolności przesyłowych połączeń wzajemnych. Byłoby to 
sprzeczne z art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2005/89 (bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej).

Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 6 litera (b a) (nowa) (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

(ba) jako dochód brany pod uwagę przez 
organy regulacyjne w trakcie zatwierdzania 
metod wyliczania taryf sieciowych i/lub 
oceny, czy taryfy powinny by 
modyfikowane.

Uzasadnienie

Obecnie operatorzy systemów przesyłowych korzystają przede wszystkim z wpływów z 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi w celu obniżenia taryf krajowych. Jakakolwiek 
zmiana tej procedury doprowadzi do nagłej podwyżki taryf sieciowych.

Ponadto zobowiązanie operatorów systemów przesyłowych do finansowania nowych 
zdolności przesyłowych połączeń wzajemnych z wpływów z aukcji uniemożliwi im uzyskanie 
odpowiedniego zwrotu inwestycji. W przeciwnym razie operatorzy systemów przesyłowych nie 
mieliby zachęty do rozwoju nowych zdolności przesyłowych połączeń wzajemnych. Byłoby to 
sprzeczne z art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2005/89 (bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej).
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Poprawka 14
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 7 ustęp 1 litera (a) (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

(a) inwestycja musi zwiększać konkurencję 
w dziedzinie dostaw energii elektrycznej; 

(a) inwestycja musi zwiększać konkurencję 
w dziedzinie dostaw energii elektrycznej;
musi także umacniać stabilność regionalną 
poprzez zapewnienie nowych opcji przesyłu 
na rynkach wzrostowych lub na rynkach, 
których deficyt wyrównywany jest 
bezpiecznymi dostawami energii.
Ograniczenia przesyłowe mogą wynikać ze 
szczególnej konfiguracji sieci, którą należy 
wziąć pod uwagę jako czynnik mający 
znaczenie dla rozwoju i/lub lepszego 
utrzymania sieci.

Uzasadnienie

Bilansowanie portfela energii i inwestycji. 

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 7

Artykuł 7a ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003)

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych w 
skali regionalnej i wspólnotowej, państwa 
członkowskie zapewniają, że funkcje i 
zakres odpowiedzialności operatorów 
systemów przesyłowych, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców i 
odbiorców oraz, w razie konieczności, 
innych uczestników rynku, są określone w 
odniesieniu do uzgodnień umownych, 
zobowiązań względem odbiorców, zasad 
dotyczących wymiany danych i rozliczeń, 
własności danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów przy pomocy 
liczników.

W celu sprzyjania powstaniu właściwie 
funkcjonujących i przejrzystych 
transgranicznych rynków detalicznych w 
skali regionalnej i wspólnotowej, państwa 
członkowskie zapewniają, że funkcje i 
zakres odpowiedzialności operatorów 
systemów przesyłowych, operatorów 
systemów dystrybucyjnych, dostawców i 
odbiorców oraz, w razie konieczności, 
innych uczestników rynku, są określone w 
odniesieniu do uzgodnień umownych, w tym
umów o odbiór nadwyżki, dzierżawy lub 
wynajmu systemu przesyłowego, jednolitej 
formy handlu, sojuszów strategicznych 
między państwami ościennymi, zobowiązań 
względem odbiorców, w tym prognoz 
dotyczących zmian cen w przypadku 
zamknięcia instalacji lub jednostek, zasad 
dotyczących wymiany danych i rozliczeń, 
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własności danych i odpowiedzialności za 
dokonywanie pomiarów przy pomocy 
liczników.

Uzasadnienie

Metody mają charakter rynkowy, są elastyczne, co pozwala na ich dostosowanie do 
określonych sytuacji na rynku i przewidywanych wyników, przyczyniają się do zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw, przejrzystości działalności i odpowiedzialności podmiotów 
zainteresowanych. Należy przewidzieć alternatywne wykorzystanie innych zasobów w celu 
zapewnienia skutecznych i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej w szczytowych okresach 
popytu.
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