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Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków 

o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631. 

 

Lp  Uwagi PTPiREE Uwagi PSE Stanowisko URE 

 Uwaga ogólna do stosowania 
kryteriów 

Wyjaśnienia wymaga, czy kryteria mają być 
spełnione wszystkie łącznie. 

zasadnym jest doprecyzowanie, czy 
podmiot który będzie ubiegał się o 
udzielenie derogacji dla jednego lub 
więcej przepisów będzie zobowiązany 
wykazać/udowodnić spełnienie łącznie 
wszystkich wymienionych 
kryteriów/wymagań czy też będzie 
zobowiązany przedstawić 
informacje/udowodnić bezwzględnie 
wybrane  kryteria, a pozostałe zależnie 
od stanu faktycznego.  
 
W opinii PSE S.A. Wnioskodawca zawsze 
powinien 
przedstawić/wykazać/udowodnić 
informacje o których mowa w 
kryteriach: 1, 3, 6, 8, 10.  
W kryteriach nr 2, 4, 5, 7, 9 przenikają 
się kwestie techniczno-finansowe, które 
w praktyce najczęściej będą sprowadzać 
się do ilości niezbędnych środków 
finansowych jakie wnioskodawca 
musiałby zainwestować by spełnić 
określone wymagania. Z tego względu 
należy rozważyć rozpatrywanie tych 
kryteriów w sposób łączny/powiązany 
ze sobą. 

wyjaśnione to 
zostanie w 
komunikacie PURE 
ustalającym 
kryteria oceny 
wniosków o 
przyznanie 
odstępstw zgodnie 
z art. 62 i 63 
rozporządzenia 
Komisji (UE) 
2016/631. 
 
 
 
 
Proponowane 
kryterium 9 
zawarte jest w 
rozporządzeniu 
2016/631 tak więc 
musi być 
uwzględnione 
(zawsze). 
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 Uwaga ogólna do treści komunikatu 
PURE 

W opisie „Tabela 1. wartości graniczne 
progów dla modułów wytwarzania typu A, 
B, C i D” na str. nr 2 proponujemy 
doprecyzowanie, że są to „Maksymalne 
wartości graniczne progów dla modułów 
wytwarzania typu A, B, C i D” oraz 
proponujemy dodanie pod tabelą 
komentarza, że ostateczne maksymalne 
wartości graniczne tych progów będą  
zatwierdzone przez URE na wniosek OSP 
(zgodnie z art. 5 ust. 3) i mogą być 
zmieniane nie częściej niż co 3 lata. 
 

 Uwaga dotyczy 
treści Komunikatu 
PURE nr 33/2017. 
 
Zapis 
doprecyzowujący 
zostanie 
uwzględniony 
komunikacie PURE 
ustalającym 
kryteria oceny 
wniosków o 
przyznanie 
odstępstw zgodnie 
z art. 62 i 63 
rozporządzenia 
Komisji (UE) 
2016/631. 
 
 

 Uwagi do kryteriów 

1 Zachowanie zgodności z pracą 
elektroenergetycznego systemu 
przesyłowego w przypadku 
przyznania odstępstwa. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
udowodnić, że w wyniku przyznanego 
odstępstwa praca przyłączonego 
modułu nie będzie miała negatywnego 
wpływu na pracę przesyłowego 
systemu elektroenergetycznego. 
 

Zachowanie zgodności z pracą 
elektroenergetycznego systemu 
przesyłowego lub systemu 
dystrybucyjnego w przypadku przyznania 
odstępstwa. 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
udowodnić, że w wyniku przyznanego 
odstępstwa praca przyłączonego modułu 
nie będzie miała negatywnego wpływu na 
pracę przesyłowego lub dystrybucyjnego  
systemu elektroenergetycznego. 

 Uwaga 
zaakceptowana 
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2 Ograniczenia techniczne, które są 
powodem wystąpienia z wnioskiem o 
przyznanie odstępstwa. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
przedstawić dokumenty 
poświadczające (uwiarygadniające) 
niemożność spełnienia wymagań 
rozporządzenia KE 2016/631. 
 

Ograniczenia techniczne i/lub systemowe, 
które są powodem wystąpienia z 
wnioskiem o przyznanie odstępstwa. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
zidentyfikować ograniczenia techniczne 
i/lub systemowe i przedstawić szczegółowe 
uzasadnienie, wraz z odpowiednimi 
dokumentami uzasadniające przyznanie 
odstępstwa poświadczające dokumenty 
poświadczające (uwiarygadniające) 
niemożność spełnienia wymagań 
rozporządzenia KE 2016/631.  
 

 Do dyskusji 

3 Określenie poziomu oraz obszarów 
braku zgodności.  
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
wykazać, które z przepisów 
rozporządzenia KE 2016/631, lub 
wymogów określonych przez 
operatora systemu na podstawie 
przepisów ww. rozporządzenia, nie 
zostały spełnione. 

   

4 Podjęte starania mające na celu 
poprawę lub osiągnięcie 
maksymalizacji zgodności. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
wykazać, przedstawiając stosowne 
analizy/dokumentację, iż zostały 
podjęte wszelkie działania zmierzające 
do zapewnienia jak największej 

 Podjęte starania mające na celu 
poprawę lub osiągnięcie 
maksymalizacji zgodności. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
wykazać, przedstawiając stosowne 
analizy/dokumentację, iż zostały 
podjęte wszelkie działania zmierzające 
do zapewnienia jak największej 

Uwaga 
nieuwzględniona 
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zgodności modułu z przepisami 
rozporządzenia KE 2016/631. 
 

zgodności modułu z przepisami 
rozporządzenia KE 2016/631. 
 

5 Wysokość kosztów, niezbędnych do 
poniesienia w celu osiągnięcia 
zgodności  
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
udowodnić, iż wysokość kosztów 
niezbędnych do poniesienia w celu 
osiągnięcia zgodność jest znaczna i 
uzasadnia przyznanie odstępstwa. 
 

   

6 Brak wpływu na interesy uczestników 
rynku oraz innych odbiorców 
przyłączonych do sieci. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
udowodnić, że odstępstwo nie będzie 
miało negatywnego wpływu na 
konsumentów oraz innych uczestników 
rynku, w tym nie będzie miało 
negatywnego wpływu na konkurencję. 
 

   

7 Brak dyskryminacji innych 
wytwórców energii elektrycznej 
wytwarzających ją w podobnych 
warunkach. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
potwierdzić, poprzez operatora 
systemu dystrybucyjnego lub 
operatora systemu przesyłowego, że 

Brak dyskryminacji innych wytwórców 
energii elektrycznej wytwarzających ją w 
podobnych warunkach. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
potwierdzić, poprzez operatora systemu 
dystrybucyjnego lub operatora systemu 
przesyłowego, że nie istnieje żadna 
instalacja wytwórcza podobna do instalacji 

Brak dyskryminacji innych wytwórców 
energii elektrycznej wytwarzających ją 
w podobnych warunkach. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
potwierdzić, poprzez operatora systemu 
dystrybucyjnego lub operatora systemu 
przesyłowego, że nie istnieje żadna 
instalacja wytwórcza podobna do 

Brak dyskryminacji 
innych wytwórców 
energii 
elektrycznej 
wytwarzających ją 
w podobnych 
warunkach. 
Wnioskodawca jest 
zobowiązany 
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nie istnieje żadna instalacja wytwórcza 
podobna do instalacji wytwórczej 
Wnioskodawcy, która spełnia 
wymagania rozporządzenia KE 
2016/631. 
 

wytwórczej Wnioskodawcy, przyłączona w 
podobnych warunkach sieciowych, która 
spełnia wymagania rozporządzenia KE 
2016/631.  
 

instalacji wytwórczej Wnioskodawcy, 
która spełnia wymagania 
rozporządzenia KE 2016/631.  
 
konieczne jest doprecyzowanie 
określenia  „podobna do instalacji 
wytwórczej Wnioskodawcy” 
(podobieństwo w zakresie rodzaju 
paliwa pierwotnego, zakresów mocy 
osiągalnej, technologii wytwarzania…). 
Bez określenia precyzyjnych kryteriów 
podobieństwa, ze względu na brak 
możliwości obiektywnej oceny 
podobieństw instalacji wytwórczych, 
właściwy operator systemu nie będzie w 
stanie jednoznacznie potwierdzić, że nie 
istnieje żadna instalacja wytwórcza 
podobna do instalacji wytwórczej 
Wnioskodawcy, która spełnia 
wymagania rozporządzenia KE 
2016/631.  
Ponadto proponujemy doprecyzować, iż 
Wnioskodawca dokonuje 
potwierdzenia, o którym mowa 
w kryterium, poprzez OSDp w 
przypadku gdy miejsce przyłączenia 
znajduje się w sieci dystrybucyjnej lub 
OSP w przypadku gdy miejsce 
przyłączenia znajduje się w sieci 
przesyłowej, a właściwy operator może 
potwierdzić występowanie podobnych 
instalacji wytwórczych przyłączonych 
tylko do jego sieci.  

potwierdzić, w 
przypadku gdy 
miejsce 
przyłączenia 
znajduje się w sieci 
dystrybucyjnej, 
poprzez operatora 
systemu 
dystrybucyjnego 
lub, w przypadku 
gdy miejsce 
przyłączenia 
znajduje się w sieci 
przesyłowej, przez 
operatora systemu 
przesyłowego, że 
nie istnieje żadna 
instalacja 
wytwórcza 
podobna do 
instalacji 
wytwórczej 
Wnioskodawcy, 
przyłączona w 
podobnych 
warunkach 
sieciowych, która 
spełnia wymagania 
rozporządzenia KE 
2016/631.  
 
Kwestia 
doprecyzowania 
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kryteriów 
podobieństwa 
(katalog otwarty ?) 
– do dyskusji  
 

8 Brak wpływu na transgraniczny obrót 
energią elektryczną. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
udowodnić, że ewentualnie przyznane 
odstępstwo nie będzie miało 
negatywnego wpływu na 
transgraniczny obrót energią 
elektryczną. 
 

   

9 Analiza kosztów i korzyści 
sporządzona zgodnie z art. 39 
rozporządzenia KE 2016/631. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
przedłożyć szczegółową analizę 
ekonomiczną, sporządzoną zgodnie z 
art. 39 rozporządzenia KE 2016/631. 
Wymagany czas odstępstwa. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
przedstawić uzasadnienie dla 
wnioskowanego okresu odstępstwa. 
 

   

 

 


