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Na podstawie art. 4 ust. 5 i 7 lit. e w zwi ązku z art. 4 ust. 8 i 9 oraz art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 3
i art. 55 rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrze ś nia 2016 r.
ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych
(Dz. Urz. UE L 259/42 z dnia 27 wrze śnia 2016 r., dalej jako: „rozporz ądzenie FCA") oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257, dalej jako: „KPA"), w zwi ązku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z pó źn. zm ., dalej jako: „Prawo
energetyczne")
po rozpatrzeniu wniosku

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spó łki Akcyjnej
z siedzib ą Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A."),
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
sformułowanego w pi ś mie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2017.4,
doręczonym tutejszemu organowi w dniu 14 kwietnia 2017 r., o zatwierdzenie wymaga ń
regionalnych dla regionu wyznaczania zdolno ści przesyłowych Core w ramach
ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw przesy łowych (pismo znak:
DP-PR-WK.070.2.2017.4) zgodnie z art. 52 rozporz ądzenia FCA, w tym regionalnych
przepisów dotycz ących rekompensaty zgodnie z art. 55 rozporz ądzenia FCA, uzupe łnionego
następnie pismem z dnia 6 lipca 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2017.11,
postanawiam

zatwierdzi ć wymagania regionalne dla regionu wyznaczania zdolno ści przesyłowych Core
w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw przesy łowych
zgodnie z art. 52 rozporz ądzenia FCA, w tym regionalne przepisy dotycz ące rekompensaty
zgodnie z art. 55 rozporz ądzenia FCA, okre ślone w dokumencie przygotowanym przez
operatorów sieci przesy łowych z regionu wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych Core,
zatytułowanym: „Załącznik regionalny dla CCR Core do ujednoliconych zasad alokacji
długoterminowych praw przesy łowych opracowany zgodnie z art. 52 rozporz ądzenia
Komisji (UE) 2016/2017 z dnia 26 wrze ś nia 2016 r. ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące
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długoterminowej alokacji zdolno ś ci przesyłowych" z dnia 13 kwietnia 2017 r. (t łumaczenie
na j ęzyk polski), stanowi ącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Pismem z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2017.4, strona niniejszego
postępowania administracyjnego - operator systemu przesy łowego PSE S.A. wyst ąpiła do
Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE") z wnioskiem
o zatwierdzenie wymaga ń regionalnych dla regionu wyznaczania zdolno ści przesyłowych
Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw przesyłowych
zgodnie z art. 52 rozporz ądzenia FCA, w tym regionalnych przepisów dotycz ących
rekompensaty zgodnie z art. 55 rozporz ą dzenia FCA (dalej jako: ‚„wymagania regionalne dla
regionu Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw
przesyłowych"), okre ś lonych w dokumencie zatytu łowanym „Za łącznik regionalny dla CCR
Core do ujednoliconych zasad alokacji d ługoterminowych praw przesy łowych opracowany
zgodnie z art. 52 rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/2017 z dnia 26 wrze śnia 2016 r.
ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ś ci przesyłowych"
z dnia 13 kwietnia 2017 r. (tłumaczenie na j ęzyk polski).
Oryginał wymienionego powyżej dokumentu, zatytu łowany: „Regional Specific Annex for
CCR Core to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights
in accordance with Article 52 ofCommission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September
2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation", zosta ł opracowany przez
operatorów systemu przesy łowego regionu wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych Core
w j ęzyku angielskim z uwagi na mi ę dzynarodowy charakter wspó łpracy wynikaj ący z art. 4
ust. 1 rozporz ądzenia FCA.
Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. (pismo znak: DP-PR-WK.070.2.2017.11) PSE S.A. uzupe łniła
wniosek o tłumaczenie wyżej wymienionego dokumentu na j ęzyk polski.
W toku niniejszego post ępowania Prezes URE ustali ł i zważył, co następuje:

Stosownie do art. 2 pkt 3 rozporz ądzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące alokacji zdolno ści przesyłowych i zarządzania
ograniczeniami przesy łowymi (Dz. Urz. UE L 197/24 z dnia 25 lipca 2015 r., dalej jako
„rozporządzenie CACM") w zw. z art. 2 rozporz ądzenia FCA „region wyznaczania zdolno ś ci
przesyłowych" to region geograficzny, na którym wyznaczanie zdolno ści przesyłowych
prowadzone jest w sposób skoordynowany.
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej jako: „ACER") decyzj ą numer
06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. (opublikowan ą na stronie internetowej A Ę wdiu
17 listopada 2016 r.) ustali ła regiony wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych z,g 1i€rt
rozporz ądzenia CACM. Wedle art. 5 za łącznika nr 1 do wspomniaej wyżej decyji"\,
ustanowiono region wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych Core obejm ą cy wymienione
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w tym załączniku granice obszaru rynkowego (dalej jako: „region Core").
W świetle art. 4 ust. 1 rozporz ądzenia FCA operatorzy systemów przesy łowych (dalej jako:
„OSP") opracowuj ą warunki lub metody wymagane na podstawie niniejszego
rozporz ądzenia i w odpowiednich terminach okre ślonych w niniejszym rozporz ądzeniu
przedkładaj ą je właściwym organom regulacyjnym do zatwierdzenia. Stosownie do art. 51
ust. 1 rozporz ądzenia FCA w terminie sze ś ciu miesi ęcy od wej ścia w życie niniejszego
rozporządzenia wszyscy OSP opracowuj ą wspólnie propozycj ę ujednoliconego regulaminu
alokacji długoterminowych praw przesy łowych zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporz ądzenia FCA.
Propozycja ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw przesy łowych
została przekazana przez wszystkich OSP wszystkim w ła ś ciwym organom regulacyjnym.
Organy regulacyjne nie dosz ły do porozumienia w kwestii zatwierdzenia tej metodyki,
zatem, w trybie art. 4 ust. 10 rozporz ądzenia FCA, zgodnie przekaza ły podj ęcie decyzji w tej
sprawie ACER. ACER decyzj ą nr 03/2017 z dnia 2 pa ździernika 2017 r. (opublikowan ą na
stronie internetowej ACER w dniu 11 pa ździernika 2017 r.) stosownie do art. 51 ust. 1
rozporządzenia FCA ustanowi ł ujednolicony regulamin alokacji d ługoterminowych praw
przesyłowych. Regulamin ten stanowi za łącznik numer 1 do wymienionej wy żej decyzji.
Jednakże, w myśl art. 52 ust. 3 rozporz ądzenia FCA ujednolicony regulamin alokacji
długoterminowych praw przesy łowych może równie ż zawiera ć wymagania regionalne lub
wymagania maj ące zastosowanie do okre ślonej granicy obszaru rynkowego. Art. 4 ust. 7
lit. e rozporz ądzenia FCA stanowi, że propozycja dotycz ąca wymaga ń regionalnych
w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw przesy łowych
zgodnie z art. 52, w tym regionalne przepisy dotycz ące rekompensaty zgodnie z art. 55,
podlegaj ą zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne regionu, którego dotyczy ta
propozycja, to jest w niniejszej sprawie przez organy regulacyjne regionu Core.
W dniu 21 kwietnia 2017 r. wszystkie organy regulacyjne regionu Core otrzyma ły
od właś ciwych OSP wymagania regionalne w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji
długoterminowych praw przesy łowych.
Organy regulacyjne regionu Core, w ramach obowi ązku wynikaj ącego z art. 4 ust. 9
rozporz ądzenia FCA, konsultowa ły si ę miedzy sob ą, ś ci śle ze sob ą współpracowa ły
i koordynowały swoje stanowiska w celu osi ągni ęcia porozumienia. W wyniku tej
współpracy organy regulacyjne ustali ły co nast ępuje.
Stosownie do art. 6 ust. 1 rozporz ądzenia FCA propozycja zawieraj ącą wymagania
regionalne w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw
przesyłowych winna podlega ć konsultacjom. Wszyscy OSP regionu Core w dniach od 16
stycznia 2017 r. do 17 lutego 2017 r. zorganizowali publiczne konsultacje odno ś nie
zaproponowanego projektu wymaga ń regionalnych dla regionu Core w ramach
ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw przesy łowych. Konsultacje
te zosta ły przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 1-3 rozporz ądzenia FCA.
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Zgodnie z wymaganiem okre ślonym w art. 4 ust. 8 rozporz ądzenia FCA propozycja
dotycz ąca ustanowienia warunków lub metod, w tym wymaga ń regionalnych w ramach
ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesy łowych, musi
obejmować proponowane ramy czasowe ich wdro żenia. W myśl art. 1 ust. 2 przed łożonej
do zatwierdzenia propozycji, wchodzi ona w życie z dniem wej ś cia w życie ujednoliconego
regulaminu alokacji zgodnie z obowi ązuj ą cym krajowym systemem regulacyjnym, a zatem
speł nia wymienione w poprzednim zdaniu kryterium.
Nadto zgodnie z art. 4 ust. 8 rozporz ądzenia FCA propozycja dotycz ąca ustanowienia
warunków lub metod, w tym wymaga ń regionalnych, winna zawiera ć opis ich
przewidywanego wpływu na realizacj ę celów okre ś lonych w tym rozporz ądzeniu, które
zostały okre ślone w art. 3 rozporz ądzenia FCA. Wobec tego, że propozycja wymaga ń
regionalnych dla regionu Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji
długoterminowych praw przesy łowych stanowi za łącznik do propozycji ujednoliconego
regulaminu alokacji praw przesyłowych przed łożonej przez wszystkie OSP wszystkim
właś ciwym organom regulacyjnym w dniu 21 kwietnia 2017 r., a tak że zwa żywszy na fakt,
ż e wymagany opis przewidywanego wp ływu na realizacj ę celów okre ślonych
w rozporz ądzeniu FCA zosta ł przedstawiony w propozycji dotycz ącej ujednoliconego
regulaminu alokacji d ługoterminowych praw przesy łowych należy uzna ć, że propozycja
OSP regionu Core spe łnia ten wymóg.
Organy regulacyjne stwierdzi ły, że art. 21 ust. 1-3 przed ło żonej propozycji wymaga ń
regionalnych dla regionu Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji
długoterminowych praw przesy łowych definiuje poj ę cie profilu technicznego oraz
w porównaniu do ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw
przesył owych wprowadza ograniczenie funkcji optymalizacji odpowiednich oferowanych
zdolno ści przesył owych na granicach obszarów rynkowych i ich podstref pomi ędzy
Czechami, Niemcami/Luksemburgiem, Polsk ą i Słowacj ą. Jest to zgodne z art. 52 ust. 3
rozporz ądzenia FCA, który nie zawiera zamkni ętego katalogu elementów mog ących
stanowi ć wymagania regionalne w stosunku do ujednoliconego regulaminu alokacji
długoterminowych praw przesył owych i jest konieczne ze wzgl ę du na ograniczenia
techniczne wyst ępuj ą ce na wymienionych granicach obszarów rynkowych.
Propozycja wymaga ń regionalnych dla regionu Core w ramach ujednoliconego regulaminu
alokacji długoterminowych praw przesy łowych zawiera ponadto przej ś ciowe
postanowienia dotycz ące granicy obszarów rynkowych W ęgry - Rumunia do czasu
ustanowienia wspólnej platformy alokacji.
W świetle art. 52 ust. 3 lit. d rozporz ądzenia FCA wymagania regionalne w ramach
ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw przesy łowych mogą m.in.
zawiera ć regionalne przepisy dotycz ące rekompensaty, w których okre ś lono regiorialne
systemy gwarantowania praw przesy łowych zgodnie z art. 55 rozporz ądzema. PLA. W art.
4-20 przed łożonej propozycji zosta ły okre ślone limity ca łkowitej kwoyrkompensaty
wypłacanej wszystkim posiadaczom d ługoterminowych przesy łowyc6
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na wymienionych tam granicach obszarów rynkowych regionu Core poprzez odes łanie
do art. 59 ust. 2 ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw przesyłowych.
W artykule tym wskazano zestaw przepisów dotycz ących rekompensaty w zwi ązku ze
stosowanym limitem, a tak że okre ślono, że przedmiotowy limit nie mo że być niższy ni ż
łączna kwota dochodu z ogranicze ń uzyskana przez OSP na danej granicy obszaru
rynkowego w danym roku kalendarzowym, po odj ęciu wynagrodze ń zapłaconych zgodnie
z art. 40 i 48 ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych praw przesy łowych
i po odj ęciu rekompensat wypłaconych zgodnie z art. 60 i 61 ujednoliconego regulaminu
alokacji długoterminowych praw przesy łowych. Biorąc powyższe pod uwag ę, należy uzna ć
propozycj ę w tym zakresie za zgodn ą z art. 54 ust. 1-2 w Zw. z art. 55 w Zw. Z art. 52 ust. 3
lit. d rozporz ądzenia FCA.
Na marginesie nale ży zauwa żyć, że oceniaj ąc stwierdzenie Zawarte w punkcie 8 motywów
propozycji wymaga ń regionalnych dla regionu Core w ramach ujednoliconego regulaminu
alokacji długoterminowych praw przesy łowych (wedle którego OSP regionu Core
rozumiej ą, że w celu uzyskania zatwierdzenia lub przysz łych zmian dotycz ących granic
danego obszaru rynkowego zawartych w propozycji, wy łącznie organy regulacyjne
właś ciwe dla granicy obszarów rynkowych b ędą musiały wyrazi ć swoj ą jednoznaczn ą
akceptacj ę) organy regulacyjne regionu Core po analizie art. 4 ust. 7, art. 51 i 52 ust. 3
rozporz ą dzenia FCA nie podzielaj ą wyżej wskazanej drogi dzia łania. Stwierdzenie to samo
w sobie nie stanowi jednak zasadniczej cz ęści przedłożonej metodyki, nie ma i nie mo że
mieć prawnego zastosowania, jako, że nie nakłada na nikogo bezpo ś rednich, daj ących si ę
wyegzekwować obowi ązków, zatem przed łożona propozycja podlega zatwierdzeniu.
Porozumienie wszystkich organów regulacyjnych regionu Core zosta ło osiągni ęte poprzez
Forum Organów Regulacyjnych Regionu Core (Core Energy Regulators" Regional Forum),
co znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumencie przyj ętym dnia 03 pa ździernika 2017 r.
zatytułowanym „Agreement on approyal by all Core Regulatory Authorities agreed at the
Core Energy Regulators" Regional Forum on the „ Regional Specific Annex for CCR Core to the
Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights in accordance with Article
52 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing
a Guideline on Forward Capacity Allocation". Wedle osi ągniętego przez organy regulacyjne
porozumienia przed łożone przez odpowiednie OSP wymagania regionalne dla regionu Core
w ramach ujednoliconych zasad alokacji d ługoterminowych praw przesy łowych są zgodne
z wymaganiami okre ślonymi w rozporz ądzeniu FCA, a w szczególno ś ci spełniaj ą kryteria
wymienione w art. 4 ust. 8 i art. 52 ust. 1-3 rozporz ądzenia FCA oraz wype łniaj ą cele
długoterminowej alokacji zdolno ś ci przesyłowych okre ślone w art. 3 rozporz ą dzenia FCA.
Konkluduj ąc, uznano, że przedłożona przez OSP regionu Core propozycja ustanowienia
wymaga ń regionalnych powinna zosta ć zatwierdzona przez w łaś ciwe organy regulacyjne.
Po zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne regionu Core przed łożonej propozycji
wymaga ń regionalnych w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji d ługoterminowych
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praw przesyłowych, zgodnie z art. 4 ust. 13 rozporz ądzenia FCA OSP regionu Core
opublikuj ą je w Internecie.
Maj ąc powyższe na uwadze, nale ży uzna ć, że wobec okoliczno ści faktycznych ustalonych
w przedmiotowej sprawie, zachodz ą przes łanki do zatwierdzenia wniosku. Nadto nale ży
wskaza ć, ż e za zatwierdzeniem wniosku strony przemawia zarówno jej interes, jak i s łuszny
interes społeczny. Wobec tego postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przys ługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie
- S ądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po średnictwem tutejszego organu,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ęczenia (art. 30 ust. 2 i 3 Prawa
energetycznego oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post ępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z pó źn. zm., dalej jako:
„KPC"). Odwo łanie nale ży zaadresowa ć następuj ąco: Prezes Urz ędu Regulacji
Energetyki, al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
Odwołanie od decyzji powinno czyni ć zado ść wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera ć oznaczenie zaskar żonej decyzji i warto ś ci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwi ęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak że
zawiera ć wniosek o uchylenie albo zmian ę decyzji w całoś ci lub częś ci (art. 47949 KPC).
Odwołanie od decyzji podlega op łacie stałej w kwocie 100 z łotych (art. 32 ust. 3
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s ądowych
w sprawach cywilnych, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z pó źn. zm., dalej jako: „ustawa
o kosztach s ądowych w sprawach cywilnych"). Op łatę nale ży uiś ci ć na rachunek
bankowy S ądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydzia łu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Strona mo że ubiega ć si ę o zwolnienie od kosztów s ądowych, stosownie do przepisów
art. 101 i nast ępnych ustawy o kosztach s ądowych w sprawach cywilnych, oraz
o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
stosownie do art. 117 KPC.
S. Decyzja podlega wykonaniu przed up ływem terminu do wniesienia odwo łania, gdy jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron (art. 130 § 4 KPA).
Załącznik nr 1:
„Załącznik regionalny dla CCR Core do ujednoliconych zasad alokacji d ługoterminowych
praw przesyłowych opracowany zgodnie z art. 52 rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/2017
z dnia 26 wrze ś nia 2016 r. ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące długoterminowej alokacji
zdolności przesyłowych" z dnia 13 kwietnia 2017 r. (tłumaczenie na j ęzyk polski).

Uiszczono op łatę skarbową w wysokości 10 zł
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Otrzymuj ą:
Polskie Sieci Elektroi
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-J
a/a
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Zatącznik nr
do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
....... ..........

z dnia .1

.Iy.

nr
jTrzynaś cle (013) str. tłumaczenia jwimzytetnionego z J ęzyka angielskiego; (str. Pzyczne: 07).)
[stopki zachowano zgodnie z dokumentem źródłowym)

Załącznik regionalny dla CCR Core do ujednoliconych
zasad alokacji d ł ugoterminowych praw przesy łowych
opracowany zgodnie z art. 52 Rozporz ądzenia Komisji
(UE) 2016/17 19 z dnia 26 wrze śnia 2016 roku
ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące
długoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych
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OSP CCR Core, bior ą c pod uwag ę poni ż sze,

Motywy
(1) Niniejszy dokument stanowi wspólny wniosek opracowany przez Operatorów Systemów
Przesy ł owych CCR Core (zwanych dalej „OSP") w rozumieniu tre
ś ci decyzji nr 06/2016
Agencji ds. Wspó ł pracy Organów Regulacji Energetyki z dnia 17 listopada 2016 roku
zgodnie z tre ś ci ą art. 15 ust. 1 Rozporz ą dzenia Komisji (UE) nr 2015/1222.
(2) Niniejszy wspólna propozycja okre ś la szczegó ł owe wymagania dotycz
ą ce CCR na
poziomie granic regionów i obszarów rynkowych zgodnie z tre ści ą art. 52 ust. 3
Rozporz ą dzenia Komisji (UE) nr 2016/1719 ustanawiaj ą
cego wytyczne dotycz ą ce
d ł ugoterminowej alokacji zdolno ś ci przesył owych (zwanego dalej „Rozporz
ądzeniem
F CA").
(3) Niniejszy dokument stanowi Za łą cznik do propozycji dotycz ą
cej ujednoliconych zasad
alokacji d ł ugoterminowych praw przesy ł
owych na poziomie UE (zwanych dalej „ HAR")
zgodnie z tre ści ą art. 51 Rozporz ą dzenia FCA.
(4) Niniejsza propozycja sk łada si ę z nast ę puj ą cych tytu łów:
Pierwszy tytu ł obejmuje ogólne postanowienia propozycji;
Drugi tytuł dotyczy zastosowania limitu kwot rekompensat z tytu
ł u ogranicze ń
zgodnie z tre ś cią art. 59 HAR;
Trzeci tytu ł odnosi si ę szczegó ł owo do dalszych specyficznych wymaga
ń dotycz ą cych
granic regionów i obszarów rynkowych maj ą cych zastosowanie do CCR Core,
zgodnie z tre ści ą art. 52 ust. 3 Rozporz ą dzenia FCA.
(5) Zgodnie z tre ści ą art. 6 Rozporz ą
dzenia FCA, propozycje na szczeblu regionalnym
powinny by ć przedk ł adane do konsultacji przynajmniej na szczeblu regionalnym. W
zwi ą zku z tym, postanowienia dotycz ą ce zastosowania limitu zosta
ły poddane
konsultacjom z wraz z propozycj ą głównej cz ęś ci HAR (jako cz ęść uprzedniego Za
łą cznika
1 do odno ś nej propozycji) przez okres nie krótszy ni ż jeden miesi
ą c (tj. od 16 stycznia do
17 lutego 2017 roku). Pozosta ł e szczegó ł owe zasady dotycz ą
ce granic regionów lub
obszarów rynkowych obj ęte Trzecim tytu ł em niniejszej propozycji, zosta
ły równie ż
poddane konsultacjom podczas konsultacji publicznych dotycz ą cych tre ś ci poprzednich
granicznych/ regionalnych Za łą czników do propozycji HAR.
(6) Niniejsza propozycja zast ę puje poprzednie graniczne lub regionalne Za
łą czniki do
propozycji HAR oraz informacje na temat stosowania limitu zawarte w poprzednim
Za łą czniku 1 do propozycji HAR.
(7) Niniejsz ą propozycj ę składa si ę
do zatwierdzenia przez wszystkie Krajowe organy
regulacyjne (zwane dalej „NRA") CCR Core.
(8) OSP rozumiej ą, ż e w celu uzyskania zatwierdzenia lub przysz ł
ych zmian wymaga ń dot.
granic danego obszaru rynkowego zawartych w niniejszej propozycji, wy łą cznie NR
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wła ś ciwe dla granicy obszarów rynkowych b ę d ą musia ły wyrazi ć swoj ą jednoznaczn ą
akceptacj ę . Niezainteresowany(e) NRA CCR zostanie( ą ) nale życie poinformowany(e).
POSTANAWIAJ Ą ZŁOŻYĆ PONI ŻSZĄ PROPOZYCJ Ę DO WSZYSTKICH ORGANÓW REGULACYJNYCH CCR

CORE:
TYTU Ł 1
Postanowienia ogólne
Artykuł 1
Przedmiot i zakres Wniosku
Zgodnie z tre ści ą art. 4 HAR, specyficzne wymagania dotycz ą ce regionów lub granic
mog ą być wprowadzane dla jednej lub wi ę cej ni ż jednej granicy obszarów rynkowych.
Zasady opisane w niniejszym regionalnym Za łączniku odnosz ą si ę do granic CCR Core.
Niniejszy Za łą cznik wchodzi w życie z dniem wej ścia w życie HAR zgodnie z
obowi ą zuj ą cym krajowym systemem regulacyjnym. Niniejszy Za łącznik mo że zosta ć
poddany weryfikacji na wniosek odpowiednich Krajowych organów regulacyjnych. W
przypadku konieczno ś ci zmiany niniejszego Za łą cznika w oparciu o decyzj ę Krajowych
organów regulacyjnych stosuje si ę tre ść art. 68 HAR.
W przypadku wyst ę powania niezgodno ś ci pomi ę dzy postanowieniami HAR a tre ści ą
niniejszego Za łą cznika, stosuje si ę postanowienia niniejszego Za łą cznika. Pisane wielk ą
literą terminy stosowane w niniejszym Za łączniku są okre ś lone w tre ści HAR, do którego
za łą czono niniejszy Za łącznik.

TYTU Ł 2
Limit kwot rekompensat
Artykuł 4
Granice obszarów rynkowych, do których limit ma zastosowanie
Dla potrzeb niniejszej Propozycji i HAR, limit kwot rekompensat ma zastosowanie wy łącznie cł o granic
obszarów rynkowych okre ś lonych w niniejszym Tytule.
Artyku ł 5
Austria - Republika Czeska (AT-CZ)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy AT-CZ zgodnie z tre ś ci ą art. 59 ust. 2 HAR.
Artykuł 6

Austria - Niemcy/ Luksemburg (AT-DE/LU)"
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy AT-DE/LU zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.

Artykuł 7
Austria - W ęgry (AT-HU)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy AT-HU zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.
1

Niezwł ocznie po ustanowieniu granicy obszarów rynkowych Austria - Niemcy! Luksemburg.
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Artykuł 8
Austria - Słowenia (AT-SI)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy AT-51 zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.

Artykuł 9
Belgia - Francja (BE-FR)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy BE-FR zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.
Artykuł 10
Belgia - Holandia (BE-NL)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy BE-NL zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.
Artyku ł 11
Chorwacja - W ęgry (HR-HU)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy HR-HU zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.
Artyku ł 12
Chorwacja - S ł owenia (HR-Sl)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy HR-St zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.

Artyku ł 13
Republika Czeska - Niemcy! Luksemburg (CZ-DE/LU)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy CZ-DE/LU zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.
Artyku ł 14
Republika Czeska - Polska (CZ-PL)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy CZ-PL zgodnie z tre ś ci ą art. 59 ust. 2 HAR.
Artyku ł 15
Francja - Niemcy! Luksemburg (FR-DE/LU)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy FR-DE/LU zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.
Artyku ł 16
Niemcy! Luksemburg - Holandia (DE/LU-NL)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy DE/LU-NL zgodnie z tre ś ci ą art. 59 ust. 2 HAR.
Artyku ł 17
W ęgry - S łowacja (HU-SK)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy HU-SK zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.
Artykuł 18
W ęgry - Rumunia (HU-RO)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy HU-RO zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR,
Artykuł 19
Polska - Słowacja (PL-SK)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy PL-SK zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.

Artykuł 20
Polska - Niemcy! Luksemburg (P Ł- DE!LU)
Limit kwot rekompensat ma zastosowanie do granicy PL-DE/LU zgodnie z tre ści ą art. 59 ust. 2 HAR.
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TYTU Ł 3
Dalsze specyficzne wymagania dotycz ą ce regionów lub granic obszarów rynkowych
Artyku ł 21
Ograniczenia funkcji optymalizacji w odniesieniu do granic CZ-SK-DE/LU-PL
Dodaje si ę nast ę puj ące definicje:
Profil techniczny oznacza zbiór granic obszarów rynkowych posiadaj ą cych wspólny limit
techniczny i stanowi limit transakcji handlowych dotycz ą cy wzajemnych po łą cze ń mi ę dzy
systemami lub cz ęś ci krajowego systemu przesy łowego ograniczaj ą cy funkcj ę optymalizacji w
postaci odpowiednich Oferowanych zdolno ści przesyłowych zgodnie z tre ś ci ą art. 35 ust. 3 Zasad
alokacji.
Niektóre granice obszarów rynkowych i ich podstrefy pomi ę dzy Republik ą Czeską,
Niemcami! Luksemburgiem, Polsk ą i Słowacj ą maj ą wspólny limit techniczny, I z tego
wzgl ę du mog ą utworzyć Profil techniczny.
Profile techniczne wymieniono poni żej:
Profil techniczny

Zestaw granic obszarów rynkowych i/lub ich podzestawy/ maj ące
wspólny limit techniczny
Wykaz odpowiedzialnych OSP
Republika Czeska (CZ)
CEPS
Słowacja (5K)
SEPS

Polska (PL)
PSE

PSE->(5OHertz+CEPSi-SEPS)
(SOHertz+CEPS+SEPS)->PSE

Niemcy! Luksemburg (DE/LU
50 Hertz
Polska (PL)
<>

Republika Czeska (CZ)
CE PS

Niemcy! Luksemburg
(DE/LU)

5OHertz->(PSE+CEPS)

SOHertz

(PSE+CEPS)->50Hertz

Artykuł 22
Specyficzne wymagania dla granicy Węgry - Rumunia
1. Platforma alokacji
Niniejszy Artyku ł 22 ust. 1 stanowi uzupe łnienie art. 3 Zasad alokacji:
Platform ę alokacji na granicy obszarów rynkowych W ęgier i Rumunii zapewnia MAyIR,
węgierski OSP.
Odpowiedzialni OSP, MAVIR i TEL, zastrzegaj ą sobie prawo do przyznania funkcji Platformy
alokacji Wspólnemu biuru alokacji polegaj ącej na przypisywaniu d ługoterminowych
transgranicznych zdolno ści przesyłowych na granicy obszarów rynkowych pomi ę dzy
Węgrami a Rumuni ą. W tym przypadku, HAR maj ą zastosowanie na odno ś nej granicy z
wyłączeniem tre ści niniejszego art. 22. W odno ś nym przypadku, uczestnicy rynku zostan
1K)
poinformowani przez OSP MAVIR I TEL w odpowiednim czasie.
• •
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Przekazywanie informacji
Niniejszy art. 22 ust. 2 zast ę puje art. 9 ust. 1 lit. h) Zasad alokacji:
h) osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach finansowych dotycz ą cych zabezpiecze ń ,
fakturowania i p łatno ści, a tak ż e jej dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer
faksu, adres pocztowy i numer telefonu) w przypadku konieczno ści przekazywania informacji
okre ś lonych w niniejszych Zasadach alokacji zgodnie z tre ści ą art. 74; oraz
Forma depozytu gotówkowego
Niniejszy Artyku ł 22 ust. 3 stanowi uzupe łnienie art. 20 Zasad alokacji:
Zarejestrowany uczestnik zapewnio zabezpieczenie w formie depozytu gotówkowego
wp ł aconego na Specjalne konto transakcyjne w terminie co najmniej dwóch (2) Dni
roboczych przed zako ńczeniem Okresu składania ofert, dla którego depozyt b ędzie
stanowił zabezpieczenie, lub też będzie uwzglę dniony w odniesieniu do kolejnych Aukcji.
Wykorzystywanie i wynagrodzenie z tytu łu długoterminowych praw przesy łowych
Niniejszy Artyku ł 22 ust. 4 stanowi uzupe łnienie art. 45 Zasad alokacji:
Możliwość rezerwacji fizycznych praw przesy łowych i wszelkie inne niezb ędne informacje
W tym zakresie dotycz qce wymiany energii bilansuj ącej sq ogłaszane za pośrednictwem
Platformy alokacji w Specyfikacji aukcji, o której mowa w tre ści art. 29. Wprowadzenie
możliwoś ci rezerwacji fizycznych praw przesy łowych dotyczą ce wymiany energii
bilansują cej zostanie poddane konsultacjom i zatwierdzeniu przez w łaściwe Krajowe
organy regulacyjne, w stosownych przypadkach.
S. Warunki fakturowania i p łatnoś ci
Niniejszy art. 22 ust. 5 lit. a) zast ę puje art. 65 ust. 4 Zasad alokacji:
Platforma alokacji przesyła orygina ł wystawionej faktury poczt ą i kopi ę tej faktury za
po ś rednictwem poczty e-mail do Za rejestrowa nego uczestnika na adres pocztowy i adres email osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawach finansowych wskazanej zgodnie z tre ś ci ą
art. 9 lit. h).
Niniejszy art. 22 ust. 5 lit. b) zast ę puje art. 65 ust. 5 Zasad alokacji:
W przypadkach wyst ę powania ogranicze ń długoterminowych praw przesy łowych, zwrotu
d ługoterminowych praw przesy łowych zgodnie z tre ś cią art. 40 lub wyp łaty wynagrodzenia z
tytu ł u d ł ugoterminowych praw przesy łowych zgodnie z tre ści ą art. 48, faktury uwzgl ę dniaj ą
wszelkie p łatności na korzy ść Za rejest rowa nego uczestnika. Płatności uwzględnione na

korzyść Zarejestrowanego uczestnika s ą rozliczane:
- w przypadku, gdy rekompensata z tytu łu ograniczeń jest wyp łacana na rzecz
pierwszego (pierwotnego) posiadacza d ługoterminowych praw przesyłowych, na
podstawie zmiany lub korekty faktury wystawionej przez Platform ę alokacji;
w przypadku, gdy rekompensata z tytu łu ograniczeń jest wypłacana na rzecz
nowego posiadacza długoterminowych praw przesy łowych po dokonaniu ich
przeniesienia, na podstawie faktury wystawionej przez Zarejestrowaneg
uczestnika na podstawie zawiadomienia o rozliczeniu przekazanego

I

Platform ę alokacji;
w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytu łu zwrotu lub odsprzeda ży praw jest
wypłacane na rzecz posiadacza d ługoterminowych praw przesyłowych, na
podstawie faktury wystawionej przez Zarejestrowanego uczestnika na podstawie
zawiadomienia o rozliczeniu przekazanego przez Platform ę alokacji.
Niniejszy art. 22 ust. 5 lit. c) zast ę puje art. 65 ust. 9 Zasad alokacji:
Je ś li saldo p ł atno ści okre ś lone zgodnie z tre ści ą ust. 3 i ust. 5 niniejszego artyku ł u stanowi
płatno ść netto ze strony Zarejestrowanego uczestnika na rzecz Platformy alokacji, wówczas
Zarejestrowany uczestnik rozlicza t ę nale ż no ść w terminie siedmiu (7) Dni roboczych
począwszy od daty wystawienia orygina ł u faktury.
Niniejszy art. 22 ust. 5 lit. d) zast ę puje art. 65 ust. 10 Zasad alokacji:
P łatno ści dokonywane przez Zarejestrowanego uczestnika zgodnie z tre ś cią art. 65 ust. 9
Zasad alokacji s ą pobierane w taki sposób, że Zarejestrowany uczestnik zapewnia p łatno ść
za po ś rednictwem niezautomatyzowanego systemu transakcyjnego na konto Platformy
alokacji wskazane na fakturze z podaniem numeru faktury.
Niniejszy art. 22 ust. 5 lit. e) zast ę puje art. 65 ust. 11 Zasad alokacji:
Je ś li saldo p łatno ści okre ś lone zgodnie z tre ści ą ust. 3 i ust. 5 niniejszego artyku ł u stanowi
p łatno ść netto ze strony Platformy alokacji na rzecz Zarejestrowanego uczestnika, wówczas
Platforma alokacji rozlicza t ę nale ż no ść w terminie siedmiu (7) Dni roboczych pocz ąwszy od:

- daty wystawienia korekty faktury wystawionej przez Platform ę alokacji; lub
- daty otrzymania orygina łu faktury wystawionej przez Zarejestrowanego
uczestnika
poprzez dokonanie płatno ści na rachunek bankowy wskazany w czasie procesu przyst ą pienia
zgodnie z tre ś ci ą art. 9 ust. 1 lit. f) przez Zarejestrowanego uczestnika, który ma prawo do
danej p łatno ś ci w danym terminie.
6. Zawiadomienia
Niniejszy art. 22 ust. 6 zast ę puje art. 74 ust. 3 Zasad alokacji:
Wszelkie zawiadomienia, lub innego typu korespondencja, przekazywane s ą osobi ście za
potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym lub poczt ą kuriersk ą w nast ę puj ą cych
przypadkach:
-

zawarcie Umowy uczestnictwa zgodnie z tre ś ci ą art. 6;

-

zawieszenie i wypowiedzenie zgodnie z tre ś ci ą art. 71 i art. 72;

-

zło żenie zawiadomienia o ustanowieniu gwarancji bankowej zgodnie z tre ś ci ą art. 21
ust. 3, i

- orygina ły faktur zgodnie z tre ścią art. 22 ust. 5 lit. a) i art. 22 ust. 5 lit, b)
niniejszego Załą cznika

[Nr rep.: 2017.0083; dnia 15 maja 2017 r.
Ja; Tomasz Wyszkowski, niżej podpisany tłumacz przysięgły wpisany do rejestru tłumaczy
przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr, TP14446/05, po świadczam zgodność powyższego
tłumaczenia z okazaną kopia dokumentu wjęzyku angielskim.]
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