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Kierunek rozwoju narzuciła Unia Europejska – jeden wspólny rynek „Od 

Finlandii po Marko” 

W jakim kierunku zmierzają europejskie rynki 

energii? 

Wspólny model sieci przesyłowych 

 

Wspólny rynek terminowy w oparciu o te same 

instrumenty i handlowalne prawa przesyłu 

(fizyczne bądź finansowe) 

 

Jeden wspólny rynek SPOT (dnia następnego) 

oparty na mechanizmie market coupling – jeden 

wspólny algorytm – jedna cena dla wszystkich 

regionów 

 

Rozwój handlu na połączeniach 

transgranicznych w dobie dostawy energii 

(cross border intraday trading) 

 

Jeden model bilansowania 



Krok po kroku do jednego wspólnego rynku 

ERGEG w lutym 2006 r. powołała Elektryczną 

Regionalną Inicjatywę  (Electricity Regional Initiative 

– ERI). 

 

Czerwiec 2009 - III Pakiet Energetyczny - Państwa 

Członkowskie zostały zobowiązane do współpracy 

w zakresie „ integracji ich narodowych rynków 

energii w grupy skupiające jeden lub więcej 

regionów, jako pierwszy krok ku konkurencyjnemu i 

liberalnemu rynkowi wewnętrznemu” 

7 regionów jako pośredni krok do stworzenia Pan-Europejskiego 

energetycznego rynku wewnętrznego (IEM) – wytyczne Komisji Europejskiej z 

2004 roku. 



Gdzie Polska w tym wszystkim? 

Region CEE: 

Polska, Niemcy, Austria, Czechy, 

Słowacja, Węgry, Słowenia 

 

 

 

 

 

 

Region NORDIC: 

Polska, Kraje Skandynawskie, 

Niemcy 

Polska została przyłączona do dwóch regionów ERI i jednego łączącego 

wszystkie kraje bałtyckie. 

CEE 
BEMIP 

NORDIC 
Region BEMIP: 

 

Polska, Kraje Bałtyckie, Kraje 

Skandynawskie 



Plan integracji rynków narodowych UE 

2011 2012 2013 2014 2015 
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Volume Coupling 

Wszystkie  
regiony 
połączone w 
jeden rynek 

Zagadnienia planistyczne pozostałe do wyjaśnienia:  

problemy rynków  CEE, SEE, Ireland (SEM), CH oraz przyłączenie 
rynku SWE do pozostałych Rynków Regionalnych 

SWE gotowy do połączenia  z 
innymi Rynkami Regionalnymi 

najnowsze ustalenia mówią o roku 2014 



Regionalne aukcje typu implicit 

CWE Price coupling 

Austria + Niemcy EXAA price coupling z 
Niemcami (brak ograniczeo) 

Polska + Szwecja TGE price coupling z NPS –
tylko przez Swepol Link 

GB + CWE + NPS APX price coupling z NPS – 
tylko przez BritNed 

Nordic + Estonia Price coupling 

ITVC 
 

Volume coupling CWE – 
Nordic przez 4 kable 

Włochy + 
Słowenia 

Price coupling 

Mibel Price coupling 

Czechy + 
Słowacja 

Price coupling 

Market coupling – rynek 

day-ahead (DA) - maj 2011 



Rozwój Projektu PCR – Price Coupling of Regions 

 Inicjatywa PCR obejmuje 

rynki stanowiące - 2860 

TWh  - 80 % 

zapotrzebowania UE na 

energię elektryczną – na 

tym obszarze działa 

obecnie tylko 6 giełd 

energii: NPS, APX-ENDEX, 

BELPEX, EPEXSPOT,  

GME, OMEL 

Rynki, które włączyły się do inicjatywy PCR   

w momencie jej powołania 

Rynki, które wykazały zainteresowanie  

przyłączeniem się do PCR 

Podstawowe założenia PCR: 

• Inicjatywa przedstawiona przez 

Europex na Forum we Florencji w 

czerwcu 2010 

• Giełdy używają wspólnego algorytmu 

kalkulacyjnego łączenia rynków (MC).  

•  Wszyscy uczestnicy stosują wspólne 

systemowe procedury operacyjne, w 

tym awaryjne. 

• Giełdy indywidualnie przyjmują 

odpowiedzialność za przestrzeganie 

lokalnego prawa,  wymagań  NRA 

oraz umów z TSO. 

• Przyjęte procedury rynkowe powinny 

uwzględniać uwarunkowania rynków 

narodowych i regionalnych.  

• Planowany start – 2013 rok 



 

 

Powołanie Biura Alokacji Mocy (Common Allocation Office – CAO) z siedzibą w 

Monachium. Planuje się wprowadzenie w przyszłości zarządzania ograniczeniami w 

przesyle metodą opartą na analizie przepływów (flow- base). 

 

W dniu 7 grudnia 2009 podpisano ministerialne memorandum dotyczące wspólnych 

działań integracyjnych Regionu CEE. 

 

Funkcjonuje Market Coupling pomiędzy Czechami i Słowacją – w II Q 2012 roku do 

inicjatywy mają dołączyć również Węgry. Planuje się przyłączenie Polski w ramach 

procesu Market Coupling do Czech, Słowacji i Austrii. 

 

W grudniu 2010 roku uruchomiono Market Coupling pomiędzy Polską i Szwecją w ramach 

regionu NORDIC. Planowane jest uruchomienie do końca 2011 roku handlu intraday na 

połączeniu Polska – Szwecja. 

 

Stan prac w regionie CEE, w których uczestniczy 

Polska 



Docelowy model rynku prezentowany przez ENTSOE 



 

 
ATC (Available Transfer Capacity) oraz FBA (Flow-Based Approach) – 

podstawowe metody wyznaczania zdolności przesyłowych. 

  

ENTSO-E będzie odpowiedzialne za utworzenie, obsługę i utrzymanie 

centralnej platformy informacyjnej, na której będą zbierane dane 

wejściowe dla potrzeb wyznaczania wielkości dostępnych trans-

granicznych zdolności przesyłowych oraz publikowane wyniki tych 

kalkulacji dla uczestników rynku. 

Wyznaczanie wielkości trans-granicznych zdolności 

przesyłowych 

ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Energy  



 

 

 

 

 

Kluczowym elementem integracji krajowych rynków energii w jeden wspólny, 

europejski rynek energii jest mechanizm market coupling łączący Rynki Dnia 

Następnego giełd energii w krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

Zdolności przesyłowe wyznaczane są wspólnie przez TSOs regionu w oparciu 

o FBA bądź w niektórych przypadkach ATC. 

Wytyczne dla Rynków Dnia Następnego 



 

 

 

 

 

Docelowym modelem rynkowym dla alokacji 

trans-granicznych zdolności przesyłowych w 

ramach Rynków Dnia Bieżącego jest niejawna 

alokacja ciągła (implicit continuous allocation). 

Model ten oparty będzie o Wspólną Książkę 

Zleceń (Shared Order Book - SOB) wdrażaną 

przez giełdy energii oraz Moduł Zarządzania 

Zdolnościami Przesyłowymi (Capacity 

Management Module - CMM) wdrażany przez 

operatorów systemów przesyłowych. Giełdy 

energii i operatorzy systemów przesyłowych mają 

zapewnić niezbędne narzędzia do wzajemnej 

komunikacji pomiędzy SOB i CMM. Transakcje 

OTC będą traktowane równorzędnie do transakcji 

giełdowych. Moduł zarządzania zdolnościami 

przesyłowymi ma za zadanie bieżącą aktualizację 

dostępnych zdolności przesyłowych na 

wszystkich połączeniach trans-granicznych. 

Rynki Dnia Bieżącego 
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Trans-graniczny rynek intra-day (XBID) - plany integracji z  Rynkiem 

Nordyckim  

Rynki 
krajowe 

2010 2011 2012 2013 

Estonia 

Polska   

Łotwa i 
Litwa  

Uwagi: 

Jako warunek integracji z rynkiem polskim, 

litewskim i łotewskim podano uzyskanie 

odpowiedniego poziomu rozwoju 

wewnętrznego rynku intraday  

Wdrażanie rynku intra-day (ID) 
• Projekt  krajów  NWE  uznawany jest jako pilotażowy  dla rynku intra-day (zainicjowany został w maju 

2010 w ramach AHAG) 

• Przewiduje się uruchomienie rozwiązania tymczasowego, a następnie  modelu docelowego w regionie 

NWE, w tym rynki CWE, Nordic, FUI 

• W marcu 2011 ENTSO-E  powołała grupę monitorująca NWE dla docelowego rozszerzenia  projektu 

na kolejne rynki regionalne 

• Grupy zadaniowe zajmujące się  zarządzaniem i alokacją trans-granicznych mocy przesyłowych 

przygotowują wytyczne (Framework  Guidelines, Network Codes i  Governance Guidelines) w zakresie  

odgórnego narzucenia standardów do wdrażania w strukturach rynku (tzw. podejście top-down) . 

Pozwoli to na  zaprojektowanie i wdrożenie  ogólnoeuropejskiego  modelu rynku  intra-day. 



 

 

 

 

 

W odniesieniu do Rynku Długoterminowego (Forward) rozważane jest zastosowanie 

instrumentów rynkowych w postaci długoterminowych praw przesyłu, fizycznych lub 

finansowych. 

  

Fizyczne prawa przesyłowe będą uwarunkowane zasadą „wykorzystaj lub sprzedaj”, 

natomiast finansowe prawa przesyłowe będą występować jako opcja lub zobowiązanie. 

  

W odniesieniu do fizycznych praw przesyłu operatorzy systemów przesyłowych powinni 

podawać wartość finansową tych praw oraz określać ich wolumen. 

  

Kodeksy alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami mają narzucać na 

operatorów systemów przesyłowych obowiązek publikacji z wyprzedzeniem 

przewidywanych wolumenów długoterminowych praw przesyłu na cały rok. 

  

Narodowe urzędy regulacji energetyki będą zobowiązane do przeglądu i zatwierdzania 

wolumenu rocznych praw przesyłu oraz ustalania zasad podziału całkowitych zdolności 

przesyłowych na różne okresu czasu. 

Rynki Długoterminowe (Forward) 



Dziękuję za 

uwagę 
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