Formularz zgłoszenia uwag do projektu Stanowiska Prezesa URE ws. NOP
Podmiot zgłaszający uwagi
Nazwa:
Część dokumentu (1-9)

Nr punktu (gdy
dotyczy)

1. FUNKCJE CELU

Dominik Gluza Kancelaria Prawna
Dominik Gluza Kancelaria Prawna
( Tekst uwagi )

Odnośny fragment:
"Celem tych działań powinna być odpowiedź strony popytowej (DR) na tyle
znacząca, aby w istotny sposób zmniejszyć szczytowe zapotrzebowanie na moc
ze strony odbiorców wyposażonych w inteligentne opomiarowanie."
Uwaga:
Związek między posiadaniem inteligentnego opomiarowania a wynikającym z
tego zmniejszeniem szczytowego zapotrzebowania na moc nie jest oczywisty w przypadku wielu podmiotów związek ten wręcz nie wystąpi. Dominik Gluza
Kanclelaria Prawna (zwana dalej DGKP) sugeruje uzupełnić w tym miejscu
stanowisko Prezesa URE o fragment, w którym wskaże się na konieczność
wykonania w najbliższej perspektywie symulacji - opartej o zjawiska
ekonomiczne - potencjalnych zachowań strony popytowej i podażowej.
Formułowanie bowiem hipotez o prawdopodobnym zachowaniu strony
popytowej, bez przedstawienia źródeł tychże wniosków, należy uznać za
potencjalnie prawdziwe, ale przy tym niepełne.

4. UZASADNIENIE DLA
POSTULOWANEGO...

punkt 4, str. 25

Odnośny fragment:
"Wymagania te powinny zostać szczegółowo określone (skatalogowane) w
kolejnym dokumencie powiązanym, do opracowania po zapadnięciu
kierunkowych decyzji z zakresu polityki energetycznej."
Uwaga:
DGKP sugeruje dodać po przytoczonym zdaniu fragment o treści zbliżonej do
następującej:
"Prezes URE, ze względu na dokonanie wstępnego wyboru wariantu IIC, będzie
moniotorował rozwój działalności podmiotów, które działają w podobnym
modelu prawno-organizacyjnym na innych rynkach, w szczególności
występujacej na rynku telekomunikacyjnym, a zarządzanej przez Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej , Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z
Centralną Bazą Danych ( PLI CBD ). "

8. PODSUMOWANIE

str. 38

Odnośny fragment:
"Analiza stanu prawnego wskazuje istniejące już dzisiaj mechanizmy mogące
mieć zastosowanie w tworzeniu tego podmiotu, jak również wskazuje obszary,
w których należy stworzyć lub zmodyfikować istniejące regulacje."
Uwaga:
W dokumencie z 18 listopada 2011 r., ze względu na jego charakter, nie ma
przedstawionej dogłębnej analizy prawnej - co najwyżej zostało poruszonych
kilka wątków (notabene celnych) dotyczących problematyki wykonywania bądź
stanowienia przepisów. Z tego względu przedmiotowy fragment znajdujący się
na stronie 38 należy doprecyzować w ten sposób, aby jasno z niego wynikało,
że:
1) Prezes URE posiada analizy prawne zawarte w innym dokumencie i na ich
podstawie wysuwa wnioski przedstawione na stronie 38;
albo
2) na tym etapie prac Prezes URE nie posiada analiz prawnych, zaś wnioski
zawarte na stronie 38 opiera o wiedzę znaną z urzędu.
Należy dodać, że stosowne analizy prawne nie tylko mogą, ale - ze względu na
ryzyko niewydolności KSE - wręcz muszą być wykonane niezależnie od
ostatecznej treści prawodawstwa UE (w tym projektowanej dyrektywy o
efektywności energetycznej).

