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Na podstawie art. 4 ust. 5 oraz ust. 6 lit. c oraz fw zwi ązku z ust. 8 i ust. 9 oraz w zwi ązku z art. 49
oraz 59 rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrze śnia 2016 r. ustanawiaj ącego
wytyczne dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych (Dz. Urz. UE L 259
z 27.09.2016, str. 42) oraz w zwi ązku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spó łka Akcyjna,

z siedzib ą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165,

z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: Z/289-DP-PR-WK.070.2.2017.2, w sprawie o zatwierdzenie
wymagań dotycz ących wspólnej platformy alokacji zgodnie z art. 49 rozporz ądzenia Komisji (UE)
2016/1719 z dnia 26 wrze śnia 2016 r. ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące długoterminowej
alokacji zdolno ś ci przesyłowych (dalej jako: „rozporz ądzenie FCA") oraz w sprawie metody podzia łu
kosztów ustanowienia, rozwoju i obs ługi wspólnej platformy alokacji zgodnie z art. 59
rozporządzenia FCA, uzupe łnionego pismem z dnia 19 maja 2017 r., znak Z-414-DP-PRWK.070.2.2017.8.,
postanawiam

zatwierdzi ć przedłożony wniosek w sprawie wymaga ń dotyczących wspólnej platformy alokacji
zgodnie z art. 49 rozporz ądzenia FCA oraz metod ę podziału kosztów ustanowienia, rozwoju
i obsługi wspólnej platformy alokacji, zgodnie z art. 59 rozporz ądzenia FCA, okre ślony
w dokumencie wszystkich operatorów systemów przesy łowych (dalej jako: „OSP") z dnia 7 kwietnia
2017 r. zatytu łowanym „Wniosek wszystkich OSP w sprawie ustanowienia wspólnej platformy
alokacji (SAP) zgodnie z tre ścią art. 49 oraz w sprawie metody podzia łu kosztów zgodnie z tre ści ą
art. 59 Rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1719 ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące
długoterminowej alokacji zdolno ś ci przesyłowych".
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UZASADNIENIE
Pismem z dnia z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: Z/289-DP-PR-WK.070.2.2017.2, operator systemu
przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przed łożył Prezesowi Urz ędu Regulacji
Energetyki (dalej jako: „Prezes URE") do zatwierdzenia wymagania dotycz ące wspólnej platformy
alokacji (dalej jako: „platforma SAP") oraz metod ę podziału kosztów ustanowienia, rozwoju i obs ługi
wspólnej platformy alokacji (dalej jako: „metoda podzia łu kosztów") okre ślone w dokumencie
wszystkich operatorów systemów przesy łowych z dnia 7 kwietnia 2017 r. zatytu łowanym „Wniosek
wszystkich OSP w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) zgodnie z tre ścią art. 49
oraz w sprawie metody podzia łu kosztów zgodnie z tre ścią art. 59 Rozporz ądzenia Komisji (UE)
2016/1719 ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ści
przesyłowych". Przedłoż ony do zatwierdzenia wniosek zosta ł przyj ęty przez OSP jednogłoś nie,
zgodnie z zasadami głosowania okre ś lonymi w art. 4 ust. 2 rozporz ądzenia FCA. Powy ższy dokument
został przedłożony w wersji j ęzykowej oryginalnej (angielskiej) wraz z uwierzytelnionym
tłumaczeniem na j ęzyk polski.

W toku niniejszego post ępowania Prezes URE zwa żył, co następuje:
Zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporz ądzenia FCA w terminie sze ś ciu miesi ęcy od wej ścia w życie
niniejszego rozporz ądzenia wszyscy OSP przedkładaj ą wszystkim organom regulacyjnym wspólny
wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji i zestawu wymaga ń jej dotycz ących.
We wniosku nale ży wskaza ć różne warianty ustanowienia wspólnej platformy alokacji i zarz ądzania
nią , w tym rozwijanie jej przez OSP lub przez osoby trzecie dzia łaj ące w ich imieniu. Nale ży zawrze ć
w nim również ogólne zadania wspólnej platformy alokacji przewidziane w art. 50 rozporz ądzenia
FCA oraz wymagania dotycz ące zwrotu kosztów zgodnie z art. 59 rozporz ądzenia FCA.
Wymagania dotycz ą ce funkcjonowania wspólnej platformy alokacji zgodnie z art. 49 ust. 2
rozporz ądzenia FCA musz ą obejmować przynajmniej:
granice obszaru rynkowego, które zgodnie z przewidywaniami wejd ą w zakres dzia łalnoś ci
platformy;
techniczn ą dostępność i niezawodność świadczonych us ług;
procesy operacyjne;
produkty, które maj ą być oferowane;
przedziały czasowe długoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych;
algorytmy i metody alokacji;
zasady rozlicze ń finansowych oraz zarz ądzania ryzykiem w odniesieniu do produktów
będących przedmiotem alokacji;
ujednolicone ramy umów zawieranych z uczestnikami rynku;
interfejsy wymiany danych.
Z kolei zgodnie z art. 59 rozporz ądzenia FCA, który reguluje koszty utworzenia, rozwoju i obs ługi
wspólnej platformy alokacji, wszyscy OSP wydaj ący długoterminowe praw ą przesyłowe
na wspolnej platformie alokacji ponosz ą wspolnie koszty zwi ązane z utworzeniem i obs ługą
wspolnej platformy alokacji W terminie szesciu miesi ęcy od wejscia w zycie pęgc rozporządzenia .
wszyscy OSP przedk ładaj ą wniosek dotycz ący metody podzi ąłu tych kosztoW „
w sposób uzasadniony, efektywny i proporcjonalny, na przyk ład na zasada ł pódobnych do tych

okre ślonych W art. 80 rozporz ądzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące alokacji zdolno ści przesyłowych i zarz ądzania ograniczeniami
przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, s. 24).
Wniosek wszystkich OSP o zatwierdzenie platformy SAP oraz metody podzia łu kosztów, datowany
na 7 kwietnia 2017 r., zosta ł dostarczony do ostatniego organu regulacyjnego w dniu 15 czerwca
2017 r. łącznie z przed łożonym osobno dokumentem wyja śniającym. Wniosek obejmuje
harmonogram jego wdro żenia oraz opis wariantów ustanowienia oraz zarz ądzania platform ą SAP
zgodnie z art. 49 rozporz ądzenia FCA. Zawiera równie ż opis, w jaki sposób koszty ustanowienia,
rozwoju oraz obsługi platformy SAP b ędą dzielone zgodnie z art. 59 rozporz ądzenia FCA. Wszystkie
organy regulacyjne zakładaj ą, że odniesienia we wniosku do podziału kosztów pomi ędzy
„wszystkich OSP" w rzeczywisto ści oznaczaj ą odniesienia do „wszystkich OSP wydaj ących
długoterminowe prawa przesy łowe na wspólnej platformie alokacji" zgodnie z art. 59
rozporz ądzenia FCA.
Artyku ł 4 ust. 9 rozporz ądzenia FCA wymaga, aby w łaś ciwe organy regulacyjne konsultowa ły si ę
między sob ą, ś ciśle ze sob ą współpracowały i koordynowały swe stanowiska w celu osi ągnięcia
porozumienia. Organy regulacyjne podejmuj ą decyzje w zakresie przed łożonych warunków lub
metod zgodnie z ust. 6 i 7 tego artyku łu w terminie 6 miesi ęcy od dnia otrzymania warunków lub
metod przez organy regulacyjne.
Na podstawie art. 4 ust. 5 rozporz ądzenia FCA odpowiedzialno ść za zatwierdzenie warunków lub
metod, o których mowa w ust. 6 i 7 tego artyku łu, spoczywa na ka żdym organie regulacyjnymi.
Natomiast na podstawie z art. 4 ust. 6 lit c) oraz f) rozporz ądzenia FCA wymagania dotycz ące
wspólnej platformy alokacji oraz metoda podzia łu kosztów ustanowienia, rozwoju i obs ługi
wspólnej platformy alokacji podlegaj ą zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne.
Zgodnie z art. 4 ust. 9 rozporz ądzenia FCA organy regulacyjne podejmuj ą decyzje w zakresie
przedłożonego wniosku w terminie sze ś ciu miesi ęcy od dnia jego otrzymania przez ostatni organ
regulacyjny. W zwi ązku z powyższym wszystkie organy regulacyjne s ą zobowi ązane do podj ęcia
decyzji do 15 grudnia 2017 r. Po zatwierdzeniu platformy SAP oraz metody podzia łu kosztów przez
wła ściwy organ regulacyjny, odpowiedzialny OSP publikuje je w Internecie zgodnie z art. 4 ust. 13
rozporz ądzenia FCA i jest zobowi ązany do dochowania terminów wymaganych przez art. 4
platformy SAP oraz metody podzia łu kosztów.
Główne elementy platformy SAP oraz metody podzia łu kosztów obejmuj ą między innymi
następuj ące zagadnienia:
- Platforma SAP okre śla wymagania funkcjonalne konieczne dla uczestników rynku w celu
dołączenia do platformy SAP i wyja śnia procesy funkcjonowania, wed ług których platforma SAP
będzie działała.
- Przedsi ębiorstwo pod nazwą „Joint Allocation Platform" (dalej jako: „JAO") b ędzie obsługiwało
platform ę SAP. JAO jest firm ą usługową, której właścicielami i podmiotami obsługuj ącymi s ą OSP.
W zakres kompetencji Rady SAP wchodzi podejmowanie decyzji zwi ązanych z procedurami
operacyjnymi i wypełnianiem zada ń platformy SAP.
- Utworzenie platformy SAP oraz jej zarz ądzanie przez Rad ę SAP b ędzie zgodne z postanowieniami
Umowy o współpracy, która b ędzie opracowana zgodnie z zasadami zawartymi w platformie SAP
i podpisana przez wszystkich w łaś ciwych OSP oraz Operatora SAP.

H

- Koszty platformy SAP b ędą dzielone pomi ędzy właściwymi OSP, według ró żnych kombinacji
dwóch nast ępujących wspó łczynników podziału kosztów: i) wspó łczynnika „dla poszczególnych
granic alokacji" oraz ii) wspó łczynnika „dla poszczególnych OSP". Powy ższe współczynniki b ędą
miały zastosowanie do ró żnych zada ń platformy SAP, w tym kosztów bezpo ś rednich zada ń i udziału
zwi ązanych z nimi „po średnich" wspólnych kosztów. Rozliczenie op łat w ramach platformy SAP jest
zatwierdzane przez Rad ę SAP i okre śla kombinacj ę współczynników podzia łu kosztów maj ących
zastosowanie dla ka żdego zadania SAP. Rozliczenie op łat w ramach platformy SAP okre ś la równie ż
proces dla ka żdego przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian. Sprawozdanie z rozliczenia op łat
b ędzie przekazywane Radzie SAP ka żdego roku, włączaj ąc w to indywidualne opłaty OSP. Podej ście
do podziału kosztów z uwzgl ędnieniem liczby OSP i liczby poszczególnych granic d ąży do
zapewnienia sprawiedliwego podzia łu kosztów, zwłaszcza w przypadku, gdy OSP z wi ększą ilością
granic musza ponosi ć proporcjonalnie wy ższy udział wspólnych kosztów.
- Wszyscy OSP zapewniaj ą działanie wspólnej platformy alokacji i jej zgodno ść z wymaganiami
dotycz ącymi jej funkcjonowania okre ślonymi w art. 49 rozporz ądzenia FCA w terminie 12 miesi ęcy
od daty zatwierdzenia platformy SAP oraz metody podzia łu kosztów. Połączenia wzajemne prądu
stałego muszą działać i spełniać wymagania funkcjonalne w ci ągu kolejnych 12 miesi ęcy.
W oparciu o wnioski i dodatkowe wyja śnienia dostarczone przez OSP wszystkie organy regulacyjne
osiągnęły porozumienie, co do tego, że proponowany wniosek spełnia swoje cele i jest zgodny
z wymaganiami funkcjonalnymi i zarz ądczymi okre ślonymi w rozporz ądzeniu FCA.
W szczególno ści organy regulacyjne uzyska ły wyjaśnienia co do tego, że koszty zarówno po średnie
jak i bezpo ś rednie zostan ą okre ślone i przydzielone na zadania platformy SAP na podstawie czasu
I stosowanej praktyki, upewniaj ąc si ę przy tym, że OSP ponosz ą wyłącznie koszty JAO zwi ązane
bezpo ś rednio z działaniem platformy SAP, ustanowieniem wszystkich produktów oraz
indywidualnym wykorzystaniem wszystkich produktów przez poszczególnych OSP.
Ponadto art. 14 platformy SAP oraz metody podzia łu kosztów (Prawo OSP do audytu) obejmuje
prawo OSP do kwestionowania przypisania kosztów, je żeli zostaną uznane za nieproporcjonalne.
Wszystkie organy regulacyjne konsultowa ły między sob ą, ściś le ze sob ą współpracowały
i koordynowały swe stanowiska, aby osi ągnąć porozumienie w kwestii platformy SAP oraz metody
podziału kosztów, oceniaj ąc, że spełniaj ą wymagania rozporz ądzenia FCA i w przed łożonej formie
mogą być zatwierdzone przez wszystkie organy regulacyjne. Porozumienie to zosta ło osi ągni ęte na
Forum Organów Regulacyjnych (Energy Regulators" Forum), co znalaz ło swoje odzwierciedlenie w
dokumencie z dnia 18 wrze śnia 2017 r. zatytu łowanym „Approyal by AlI Regulatory Authorities
Agreed at the Energy Regulators" Forum of All TSO Proposal for Singie Allocation Platform
Methodology and SAP Cost Sharing Methodology".
Maj ąc na wzgl ędzie powyższe nale ży uzna ć, że z okoliczno ści faktycznych, ustalonych w niniejszej
sprawie wynika, że zachodz ą przesłanki do zatwierdzenia platformy SAP oraz metody podzia łu
kosztów. Ponadto w przedmiotowej sprawie nale ży wskazać, iż za zatwierdzeniem platformy SAP
oraz metody podziału kosztów przemawia zarówno interes spo łeczny, jaki i słuszny interes strony.
Zatem orzekam jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys ługuje odwo łanie do S ądu Okręgowego W Warszawie-\
- S ądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim po ś rednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dor ęczenia (art 30 ust 2 i 3 ustawy - Prwo energetyczne oraz

art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwo łanie nale ży przesłać
na adres Urz ę du Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-2 22 Warszawa.
2. Odwołanie od decyzji powinno czyni ć zado ść wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera ć oznaczenie zaskar żonej decyzji i warto ści przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwi ęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak że zawiera ć
wniosek o uchylenie albo zmian ę decyzji w całości lub częś ci (art. 47949 Kodeksu postępowania
cywilnego).

Załącznik nr 1: „Wniosek wszystkich OSP w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP)
zgodnie z tre ścią art. 49 oraz w sprawie metody podzia łu kosztów zgodnie z tre ś cią art. 59
Rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1719 ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące długoterminowej
alokacji zdolno ści przesyłowych".

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
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Wszyscy OSP, bior ąc pod uwagę poniższe---

maj ą c na uwadze to, że:
Niniejszy dokument stanowi wspólny wniosek opracowany przez wszystkich Operatorów
systemów przesy łowych (zwanych dalej „OSP") w sprawie zestawu wymaga ń i ustanowienia
Wspólnej platformy alokacji (zwan ą dalej .„Platform ą SAP") zgodnie z art. 49 i w sprawie
Metody podzia łu kosztów (zwanej dalej „Metod ą podzialu kosztów Platformy SAP")
zgodnie z art. 59 Rozporzą dzenia Komisji (UE) 2016/1719 ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące
d ługoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych (zwanego dalej „Rozporządzeniem FCA").
Niniejszy wniosek jest zwany dalej „Wnioskiem SAP".
Niniejszy Wniosek SAP uwzgl ę dnia ogólne zasady, cele i inne metody okre ś lone w tre ści
Rozporządzenia FCA. Celem Rozporz ą dzenia FCA jest koordynacja i harmonizacja wyznaczania
d ługoterminowej alokacji zdolno ści przesy łowych dla d ł ugoterminowych rynków zdolno ści
przesy łowych, w zwi ązku z czym okre ś la ono wymogi dla OSP w zakresie wspó łpracy na
poziomie paneuropejskim, na poziomie regionów wyznaczania zdolno ści przesy łowych (zwanych
dalej „CCR"), jak i na poziomie granic obszarów rynkowych. Rozporz ądzenie FCA okre ś la
równie ż zasady dotycz ą ce ustanawiania europejskich ujednoliconych zasad alokacji z
regiorialnymi/ granicznymi za łą cznikami (zwanych dalej „Zasadami HAR"). Zasady HAR
powinny zawiera ć przynajmniej opis procesu/ procedury alokacji d ł ugoterminowych praw
przesy łowych, w tym minimalne wymogi dotycz ące uczestnictwa, kwestie finansowe, rodzaj
produktów oferowanych na aukcjach typu explicit, zasady nominacji, przepisy dotycz ące
ogranicze ń i rekompensat, przepisy, których przestrzega ć muszą uczestnicy rynku w przypadku
przenoszenia swoich d ługoterminowych praw przesy łowych, zasad ę „wykorzystaj albo sprzedaj"
oraz przepisy dotycz ące si ły wyższej i odpowiedzialno ści. W Zasadach HAR nale ży równie ż
okreś lić zobowi ązania umowne, których muszą przestrzega ć uczestnicy rynku.
Wniosek SAP ustanawia wymagania funkcjonalne, zasady funkcjonowania, zobowi ązania i
metod ę podział u kosztów dla wspólnej platformy alokacji. Za pomoc ą Platformy SAP b ędzie
można co najmniej przeprowadza ć długoterminowe aukcje zgodnie z Zasadami HAR oraz
realizować wszelkie powi ązane dodatkowe zadania wymagane w zakresie świadczenia us ług
d ł ugoterminowych aukcji (np. rozliczenia i rozrachunki i zapewnianie pomocy technicznej na
wezwanie), zgodnie z opisem zawartym w tre ści art. 50 Rozporządzenia FCA („Zadania SAP").
Podczas przygotowywania Wniosku SAP, wszyscy OSP zbadali nast ępuj ące opcje w odniesieniu
do ustanowienia Platformy SAP:
wyznaczanie jednego lub wi ęcej niż jednego OSP (rotacyjnie) do obs ługiwania Platformy
SAP w imieniu wszystkich OSP. Przedmiotowa opcja by łaby sporym wyzwaniem ze wzgl ędu
na kwestie proporcjonalno ś ci, a także na zwi ązane z ni ą koszty; lub
wyznaczanie istniej ącego podmiotu do wykonywania Zada ń SAP w charakterze o środka
wspó łpracy pomi ędzy OSP i w ich imieniu; lub
stworzenie nowego podmiotu do wykonywania Zada ń SAP w charakterze o środka
współpracy pomi ędzy OSP i w ich imieniu; lub
zlecanie funkcji rozwijania i eksploatacji Wspólnej platformy alokacji niezale żnej od OSP
stronie trzeciej.
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Po rozpatrzeniu powy ższych opcji, wszyscy OSP stwierdzili, że alokacja zdolno ści przesy łowych
jest g łównym zadaniem wszystkich OSP, Zadania SAP musz ą być wykonywane przez OSP
samodzielnie, albo przez o ś rodek wspó łpracy sk ładaj ący si ę wyłącznie z OSP. W zwi ązku z tym,
stwierdzili oni, że wyznaczenie istniej ącego podmiotu do wykonywania Zada ń SAP w charakterze
ośrodka wspó ł pracy pomi ędzy OSP i w ich imieniu stanowi najbardziej efektywne i pra(,matyczne
podej ście. Wszyscy OSP uzgodnili konieczno ść wyznaczenia Wspólnego Biura Aukcyjnego
(zwanego dalej „ JAO) z nast ępuj ących przyczyn:
OSP maj ą kompetencje w zakresie d ługoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych i w
związku z tym utworzyli wspólny podmiot, JAO, w celu realizacji tego zadania;
JAO jest wynikiem po łączenia by łych podmiotów CASC.EU S.A. i CAO Central Allocation
Office GmbH, które mia ły za sob ą d ługą histori ę realizacji d ł ugoterminowych aukcji i które
obecnie realizuje d ł u(,oterminowe aukcje w imieniu wi ększo ści OSP których obowi ązuje
Rozporządzenie FCA;
JAO już dokonało dostosowania swoich narz ędzi w celu zastosowania Zasad HAR
opracowanych przez odno śnych OSP i zatwierdzonych przez w łaściwe krajowe organy
regulacyjne w postaci wczesnej implementacji Rozporz ądzenia FCA;
JAO jest obecnie partnerem wi ększo ści uczestników rynku stosuj ących Zasady HAR i
obejmuje wi ększość granic obszaru rynkowego, gdzie stosuje si ę d ługoterminową alokacj ę
zdolno ści przesyłowych.

(6)

Wszyscy OSP bior ą zatem pod uwagę, że są w stanie spe łniać obowi ązki i wymagania zawarte w
tre ści Rozporz ądzenia FCA poprzez prowadzenie Platformy SAP za po średnictwem JAO
(zwanego dalej „Operatorem SAP").

(7)

Niniejszy Wniosek SAP zawiera w swojej Cz ęś ci 1 ogólne zasady odnosz ące si ę do całości
Wniosku SAP. Część 2 opisuje zasady funkcjonowania Platformy SAP i wymagania w zakresie
funkcjonalno ści zgodnie z tre ści ą art. 49 Rozporz ądzenia FCA. Powinny by ć one wdrożone i
przestrzegane przez OSP na po średnictwem Platformy SAP.

(8)

Część 3 Wniosku SAP opisuje metodę podziału kosztów Platformy SAP zgodnie z tre ści ą art. 59
Rozporządzenia FCA. JAO realizuje wiele zada ń . W zwi ązku z tym, generowane s ą koszty
wynikaj ące z innych zada ń niż Zadania SAP, które s ą wspólnie dzielone. Przy zastosowaniu
metody podzia łu kosztów, jasne jest, że wszyscy OSP dziel ą wyłącznie koszty ustanowienia i
funkcjonowania SAP. Koszty te obejmuj ą koszty bezpo średnie i po średnie zdefiniowane w
ramach Metody podzia łu kosztów Platformy SAP. Metoda podzia ł u kosztów Platformy SAP
wynika równie ż z podstawowych ogólnych zasad podzia łu, które musz ą spełniać następuj ące
warunki:
muszą być uzasadnione, zoptymalizowane i proporcjonalne do kosztów operacyjnych zgodnie
z treści ą art. 59 Rozporządzenia FCA;
muszą być sprawiedliwe i niedyskryminuj ące;
muszą być w pełni przejrzyste i mo żliwe do skontrolowania;
muszą odzwierciedla ć charakter kosztów i ich zwi ązek z ustanowieniem i funkcjonowaniem
Platformy SAP;
muszą być atrakc)jne dla nowych i istniej ących stron; i
muszą przynosi ć korzy ści i oszczędności wszystkim OSP.
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Zgodnie z tre ści ą art. 4 ust. 8 Rozporz ądzenia FCA, nale ży dokonać właś ciwego opisu
oczekiwanego yp ł ywu Wniosku SAP na cele Rozporz ądzenia FCA, co przedstawiono poni żej.
Wniosek SAP generalnieprzyczynia si ę do osi ągni ę cia celów okre ślonych w tre ści art. 3
Rozporz ądzenia FCA. W szczególno ści, Wniosek SAP spe ł nia cel zwi ązany ze wspieraniem
skutecznego d ługoterminowego mi ędzyobszarowego obrotu energi ą elektryczn ą przy zapewnieniu
uczestnikom rynku mo żliwości d ł ugoterminowego zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyie
międzyobszarowym poprzez ustanowienie wspólnej platformy obrotu harmonizuj ącej i
upraszczaj ącej mi ędzyobszarowy obrót produktami d ługoterminowymi w Europie.
Cel optymalizacji d ł ugoterminowej alokacji zdolno ści przesy łowych jest osi ągany dzi ęki
niniejszemu Wnioskowi SAP, szczególnie w zwi ązku z tym, że kwestia koordynacji w kalendarzu
aukcji podlega centralizacji i alokacja oparta jest na przejrzystych zasadach umownych i
operacyjnych, przy zastosowaniu jednolitych ram umownych, które u łatwiaj ą dostę p wszystkim
uczestnikom rynku w niedyskryminuj ący sposób. Poza tym, stosuj ąc proces aukcyjny obejmuj ący
d ł ugoterminową alokacj ę zdolno ści przesy łowych za po ś rednictwem o środka wspó łpracy, który
wykonuje równie ż inne zadania, w szczególno ści alokacj ę typu explicit dla innych ram
czasowych, wybór OSP w niniejszym Wniosku SAP zapewnia optymalizacj ę kosztów, które
przyniesie korzy ści całej społeczności.
Dzi ęki niniejszemu Wnioskowi SAP, OSP spe łniaj ą swoje obowi ązki wynikaj ące z tre ści
Dyrektywy 2009/72/UE i Rozporz ądzenia FCA, polegaj ące na zapewnieniu niedyskryminuj ącego
dostępu do d ługoterminowych mi ędzyobszarowych zdolno ści przesy łowych poprzez centralizacj ę
procesu nabywania uprawnie ń na wszystkich europejskich granicach na rzecz wszystkich
uczestników rynku.
Ponadto, niniejszy Wniosek SAP zapewnia równie ż sprawiedliwe i niedyskryminacyjne
traktowanie wszystkich zainteresowanych stron, jako że ustawia zasady maj ące zastosowanie do
wszystkich OSP. Dodatkowo, niniejszy Wniosek SAP zapewnia przejrzysto ść podczas
uzyskiwania dost ępu do informacji dotycz ących d ługoterminowych alokacji zdolno ści
przesyłowych.
Ponadto, niniejszy Wniosek SAP przewiduje wprowadzenie re ż imu, który uwzgl ędnia
konieczno ść sprawiedliwej i prawid ł owej dł ugoterminowej alokacji zdolno ś ci przesyłowych oraz
prawid łowego kszta łtowania cen w postaci zestawu zharmonizowanych regu ł alokacji
przewidzianego w ramach wspólnego algorytmu alokacji.
W odniesieniu do zapewnienia przejrzysto ści i wiarygodno ści informacji dotycz ących
d ł ugoterminowej alokacji zdolno ści przesy łowych, Wniosek SAP zapewn ia wspólne i
scentralizowane źród ło informacji dotycz ących d ługoterminowej alokacji zdolno ści przesy ł owych.
Wniosek SAP powinien sprzyja ć p łynności poprzez u łatwianie dost ępu do rynku w sposób
niedyskryminuj ący, i uzasadniony ekonomiczne, przy uwzgl ędnieniu istniej ącego procesu alokacji.
Wniosek SAP przyczyni si ę także do osi ągania efektywnego d ługoterminowego dzia łania i
rozwoju systemu przesy łowego energii elektrycznej oraz sektora energii elektrycznej w Unii, gdy ż
optymalizuje on d ł ugoterminow ą alokacj ę zdolno ści przesy łowych, odzwierciedlaj ąc w sposób
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efektywny ograniczenia wyst ępuj ące na wszystkich granicach UE.
(18)

Podsumowuj ą c, Wniosek SAP przyczyni si ę do osi ągnięcia celów ogólnych Rozporz ądzenia FCA,
zapewniaj ąc korzy ś ci dla wszystkich uczestników rynku oraz konsumentów ko ńcowych energii
elektrycznej.

POSTANAWIAJ Ą ZŁOŻYĆ PONIŻ SZY WNIOSEK SAP DO WSZYSTKICH ORGANÓW
REGULACYJNYCH:

Część 1
Postanowienia ogólne

Artyku ł 1

-

Przedmiot i zakres

Wszyscy OSP okre ślaj ą w niniejszym Wniosku SAP wymagania funkcjonalne, zasady
funkcjonowania, zobowi ązania i wymagania podzia łu kosztów dla Platformy SAP. Platforma SAP
umożliwi OSP spełnienie wymogów zawartych w tre ści art. 50 Rozporządzenia FCA i obejmie
wszystkie granice obszarów rynkowych, gdzie stosuje si ę długoterminową alokacj ę zdolności
przesyłowych zgodnie z obowi ązuj ą cymi Zasadami HAR okresowo zmienianymi zgodnie z
Rozporządzeniem FCA.
Wszyscy OSP postanawiaj ą wykorzysta ć JAO w charakterze Operatora SAP i zapewni ć za
pośrednictwem Operatora SAP, stanowi ącego ośrodek wspó łpracy, że Platforma SAP b ędzie działać i
spe łniać wymagania funkcjonalne okre ślone w niniejszym Wniosku SAP, Zasadach HAR i
Rozporządzeniu FCA.
Wzajemne prawa, obowi ą zki i zakres odpowiedzialno ści pomi ędzy wszystkimi OSP i Operatorem
SAP w odniesieniu do rozwoju i funkcjonowania wspólnej platformy alokacji zostan ą sformu łowane w
tre ści Umowy o wspó łpracy w ramach SAP zawartej zgodnie z tre ścią Części 2 Tytuł 2 niniejszego
Wniosku SAP.
Warunki zawarte w Umowie o wspó łpracy w ramach SAP stosuje si ę bez uszczerbku dla wszelkich
innych zobowi ązań OSP wynikaj ących z Rozporz ądzenia FCA.
Wszelkie inne zadania wykonywane przez Operatora SAP w imieniu jednego lub wi ęcej ni ż jednego
OSP, które nie odnosz ą się do Zadań SAP, wychodzą poza zakres niniejszego Wniosku SAP.

Artyku ł 2 Definicje i interpretacja terminów
-

W celu ustanowienia Platformy SAP, terminy u żyte w niniejszym dokumencie maj ą znaczenie
definicji zawartych w Rozporz ądzeniu Komisji (UE) nr 2015/1222, Rozporz ądzeniu FCA,
zmienianych okresowo Zasadach HAR, Rozporz ądzeniu (WE) nr 714/2009, Dyrektywie 2009/72/WE
oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 543/2013. Wszyscy OSP i Operator SAP stosuj ą te same
warunki w zawieranych umowach i w innych dokumentach sporz ądzanych zgodnie z Wnioskiem SAP.
Dodatkowo, w niniejszym Wniosku SAP, chyba że czego innego wymagaj ą okoliczno ści, następuj ące
terminy maj ą znaczenie okre ślone poni żej:
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a.,,Wyniki aukcji": obejmuje ustalenie ca łkowitej ilo ści przydzielonych d ługoterminowych
praw przesy ł owych na granicy obszaru rynkowego i ich kierunek, pe łną lub częściową
identyfikacj ę ofert wygrywaj ą cych i ustalenie Ceny kra ńcowej w odniesieniu do każdego
obszaru rynkowego i jej kierunek;
b .„ Standardy komunikatów": oznacza zestaw standardowych komunikatów wymagany do
korzystania z Narz ędzia aukcyjnego;
c . „Procedury operacyjne": oznacza procedury definiuj ące proces operacyjny w odniesieniu do
odpowiednich zadań i do odno ś nych granic obszaru rynkowego i/lub OSP;
„,Granica(e) alokacji": oznacza granic ę (e) obszaru rynkowego i/lub ich odcinki wymienione w
obowi ązuj ą cych Zasadach HAR, gdzie podmiot wyznaczony jako Operator SAP
przeprowadza aukcj ę na produkty w d ł ugoterminowych ramach czasowych;
„Sprawozdania z rozliczenia op łat": oznacza sprawozdanie roczne przedk ładane przez
Operatora SAP do odpowiedniego Organu SAP, w którym zawarte s ą wyniki wyznaczenia
opłat stosowanych do Wszystkich OSP zgodnie z Metod ą podziału kosztów Platformy SAP;
„Rada SAP": oznacza forum komunikacji i podejmowania decyzji skupiaj ące Wszystkich
OSP i Operatora SAP okre ś lone w Umowie o wspó ł pracy w ramach SAP, i ustanowione w
celu monitorowania i zarz ądzania Zadaniami SAP zwi ązanymi z realizacj ą Umowy o
współpracy w ramach SAP i przestrzegania Zasad HAR, dysponuj ące prawem podejmowania
bezpo średnich decyzji zgodnie z tre ści ą art. 7; i
„Umowa o wspó ł pracy w ramach SAP" lub „(Umowa) SAP CA": oznaczaj ą umowę zawart ą
pomi ędzy wszystkimi OSP i Operatorem SAP w celu realizacji Zada ń SAP;
„Strony Umowy SAP CA": oznacza wszystkich OSP i Operatora SAP, jako strony Umowy SAP
CA;
„Operator SAP": oznacza o środek wspó łpracy zapewniaj ący realizacj ę Zadań SAP w imieniu
wszystkich OSP, w szczególno ści funkcjonowanie Platformy SAP;
.„Roczny produkt kalendarzowy": oznacza produkt z okresem dostawy rozpoczynaj ącym si ę I
stycznia, a ko ńczącym si ę 31 grudnia tego samego roku.
„Roczny produkt nie kalendarzowy": oznacza produkt z okresem dostawy rozpoczynaj ącym
si ę I października, a ko ńczącym si ę 30 wrze śnia nast ępnego roku.
1. „Produkt sezonowy": oznacza produkt o okresie dostawy wynosz ącym 6 miesi ęcy
kalendarzowych rozpoczynaj ącym si ę 1 października i kończącym si ę 31 marca nast ępnego
roku lub rozpoczynaj ącym si ę I kwietnia i ko ńczącym si ę 30 wrze śnia tego samego roku.
„Produkt kwartalny": oznacza produkt o okresie dostawy wynosz ącym 3 miesi ące kalendarzowe

-

zaczynaj ącym si ę I stycznia i ko ńczącym si ę w 31 marca albo

- zaczynaj ącym się I kwietnia i ko ńczącym si ę w 30 czerwca albo
-

zaczynaj ącym si ę I lipca i ko ńczącym się y 30 wrze śnia albo

zaczynaj ącym się I października i ko ńczącym si ę w 3 1 grudnia.
„Produkt miesi ęczny": oznacza produkt o okresie dostawy o d ługo ści jednego miesi ąca
kalendarzowego zaczynaj ącym si ę 1 dnia miesi ąca kalendarzowego i ko ńczącym si ę
ostatniego dnia tego samego miesi ąca kalendarzowego.
„Produkt tygodniowy": oznacza produkt o okresie dostawy o d ługo ści pięciu dni,

ENTSO-E

AISBL

Ayenue de cortenbergh 100 1000 Brusses Belgia Tel. + 322741 09 50. Faks + 32 2741 09 51 info@entsoe.eu . www entsoe eu

Wniosek wszystkich OSP w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP)
zgodnie z tre ści ą art. 49 oraz w sprawie metody podzia łu kosztów zgodnie z tre ści ą art.
59 Rozporządzenia Komisji (UE) 201611719 ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące
długoterminowej alokacji zdolno ś ci przesyłowych

O 11 S O"

zaczynaj ącym si ę w poniedzia łek i ko ńczącym si ę w piątek w tym samym tygodniu.
p. „Produkt weekendowy": oznacza produkt o okresie dostawy o d ługo ści dwóch dni,
zaczynaj ącym si ę w sobotę i ko ńczącym si ę w niedziel ę .
Ponadto, w niniejszym Wniosku SAP, chyba że czego innego wymagaj ą okoliczno ś ci:
liczba pojedyncza odnosi si ę również do liczby mnogiej i odwrotnie;
spis tre ści i nagłówki zosta ły użyte wyłą cznie dla wygody czytelnika i nie maj ą one wpływu
na interpretacj ę niniejszego Wniosku SAP;
referencyjn ą strefą czasową jest strefa czasu środkowoeuropej skiego (CET) i
wszelkie odniesienia do przepisów, rozporz ądzeń, dyrektyw, dekretów, dokumentów,
kodeksów lub innych uchwał obejmuj ą także ich zmiany, rozszerzenia ich zakresu lub
przeniesienia do innych aktów zgodnie z obowi ązuj ącym yy danym czasie stanem prawnym.

Arty kal 3 - Struktura
Niniejszy Wniosek SAP ustała w tre ści Części 2 i Części 3 szczegó łowe zasady dotycz ące,
następuj ących zagadnie ń :
Część 2: Zasady funkcjonowania Platformy SAP i wymagania funkcjonalne SAP; i
Część 3: Metoda podzia łu kosztów Platformy SAP.

Artyku ł 4 - Wdrożenie
Zgodnie z tre ści ą art. 48 ust. I Rozporz ądzenia FCA, wszyscy OSP zapewniaj ą, że Platforma SAP
zacznie dzia łać i spełniać wymagania funkcjonalne w terminie dwunastu miesi ęcy od wydania przez
krajowe organy regulacyjne zatwierdzenia niniejszego Wniosku SAP lub od wydania przez Agencj ę
decyzji zgodnie z tre ś cią art. 4 ust. ust. 9-1 1 Rozporz ądzenia FCA.
W odniesieniu do po łącze ń mię dzysystemo\yych pr ądu stałego, zainteresowani OSP zapewniaj ą, że
Platforma SAP zacznie dzia łać i spełniać wymagania funkcjonalne specyficzne dla ich
długoterminowej alokacji zdolno ści przesy łowych nie pó źniej niż w terminie 24 miesi ęcy od
zatwierdzenia niniejszego Wniosku SAP przez krajowe organy regulacyjne lub od wydania przez
Agencj ę decyzji zgodnie z tre ś ci ą art. 4 ust. ust. 9-1 I Rozporz ądzenia FCA.

Artyku ł 5 J ęzyk
Językiem obowi ązuj ącym niniejszego Wniosku SAP jest j ęzyk angielski. W celu unikni ę cia
wątpliwo ś ci, w przypadku, gdy OSP potrzebuj ą przet łumaczyć niniejszy Wniosek SAP na ich j ęzyk(i)
narodowy(e), i w przypadku powstania rozbie żności pomiędzy wersj ą w j ęzyku angielskim
opublikowaną przez wszystkich OSP zgodnie z tre ści ą art. 4 ust. 13 Rozporz ądzenia FCA a wersj ą w
innym j ę zyku, wówczas zainteresowani OSP, zgodnie z przepisami prawa krajowego, przekazuj ą
właściwym kraj owym organom regulacyjnym zaktualizowane t łumaczenie Wniosku SAP.
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część 2:

Rozdzia ł 1: Zasady funkcjonowania
TYTU Ł I
Postanowienia ogólne
Artyku ł 6 Zakres
-

Zgodnie z tre ścią Rozporządzenia FCA, wszyscy OSP maj ą obowi ązek ustanowi ć i prowadzi ć
Platform ę SAP.
W zwi ązku z tym, wszyscy OSP przyjmuj ą do wiadomo ści i wyrażaj ą zgod ę na to, żeby w imieniu
OSP został ustanowiony Operator SAP w celu prowadzenia Platformy SAP zgodnie z porz ądkiem
prawnym miejsca, w którym zostanie on oficjalnie zarejestrowany.
Wszyscy OSP oraz Operator SAP staj ą si ę członkami Rady SAP po podpisaniu Umowy SAP CA w
celu realizacji Zada ń SAP zgodnie z tre ści ą Rozporządzenia FCA.

Artyku ł 7 Rada SAP
-

Wszyscy OSP wspó łpracuj ą za po ś rednictwem Operatora SAP stanowi ącego ośrodek wspó łpracy i
podpisuj ą Umowę SAP CA, aby stać się członkami Rady SAP.
Rada SAP przestrzega zasad okre ś lonych w tre ści Umowy SAP CA, zgodnie z art. 8.
Wszystkie strony Umowy SAP CA s ą członkami Rady SAP.
Zainteresowani OSP, b ędący stronami Umowy SAP CA, podejmuj ą w ramach Rady SAP decyzj ę w
sprawie procedur operacyjnych na granicy obszaru rynkowego lub w odno śnych CCR, je śli ma to
zastosowanie.
Rada SAP stanowi jedyny organ odpowiedzialny za wydawanie decyzji w sprawach dotycz ących
wyłącznie realizacji Zada ń SAP, zgodnie z Rozporządzeniem FCA i w sprawach wskazanych poni żej:
wszystkie sprawy dotycz ące procedur operacyjnych zwi ązanych z wymaganiami
funkcjonalnymi zgodnie z tre ści ą art. 7 ust. 4 niniejszego Wniosku SAP i art. 49
Rozporządzenia FCA;
wszystkiego sprawy wymienione w tre ści Metody podzia ł u kosztów Platformy SAP zwi ązane
z ustanowieniem, rozwojem i funkcjonowaniem Platformy SAP, zgodnie z okre śleniem
zawartym w tre ści art.. 57 65 Wniosku SAP i zgodnie z tre ścią art. 59 Rozporz ądzenia FCA;
-

powo łanie dowolnej strony trzeciej w celu realizacji zada ń finansowych w zakresie
rozliczania i rozrachunku aukcji w odniesieniu do Zada ń SAP przeprowadzone zgodnie z
tre ści ą art. 12 ust. 1 Wniosku SAP;
zapewnienia regularnego sk ładania sprawozda ń przez Operatora SAP do wszystkich OSP
(składanie regularnych pisemnych sprawozda ń, odbywanie okresowych zebra ń, odbywanie
rozmów, a tak że składanie sprawozda ń nadzwyczajnych), przy przestrzeganiu wymogów
dotyczących zawarto ści i regularno ści składania sprawozda ń ;
zapewnienie satysfakcjonuj ącego dzia łania Platformy SAP oraz okre ś lenie stosownych
dzia łań w razie wyst ąpienia takiej potrzeby; i
wszystkie sprawy zwi ązane z wyznaczaniem i weryfikacj ą poprawno ści ustalonych do zap łaty
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opłat przez wszystkich OSP w odniesieniu do Zadań SAP.
W odniesieniu do decyzji na podstawie tre ści ust. 5 lit. a niniejszego artyku łu, decyzje s ą
podejmowane jednomy ś lnie przez zainteresowanych OSP b ędących stronami Umowy SAP CA na
granicy obszaru rynkowego lub CCR, w stosownych przypadkach. W przypadku, gdy przy pierwszej
próbie nie można osi ągnąć jednomyślności pomi ędzy zainteresowanymi OSP b ędącymi stronami
Umowy SAP CA, do drugiej próby opracowuje si ę alternatywne propozycje. Operator SAP spe ł nia
rol ę doradczą i zasi ęga się jego opinii w zakresie zalecanych decyzji podejmowanych przez
zainteresowanych OSP. W przypadku, gdy jednomy ś lna decyzja zainteresowanych OSP mo że
doprowadzi ć do istotnych zagro żeń i poniesienia kosztów operacyjnych przez Operatora SAP,
wówczas w sprawie odno śnej procedury operacyjnej konieczna jest decyzja podejmowana przez
wszystkich OSP b ędących stronami Umowy SAP CA, przy zastosowaniu zasady wi ększo ści
kwalifikowanej zgodnie z tre ścią art. 4 ust. 2 Rozporz ądzenia FCA.
W przypadku decyzji podejmowanych zgodnie z tre ści ą ust. ust. 5 lit. b - 5 lit. f, decyzje podejmowane
są jednomyślnie przez wszystkich OSP b ędących stronami Umowy SAP CA. W przypadku, gdy nie
można osi ągnąć jednomyś lności w pierwszej próbie, do drugiej próby opracowuje si ę alternatywne
propozycje. W przypadku, gdy nie mo żna osi ągnąć jednomyślności także w drugiej próbie, wówczas
stosuje si ę zasadę kwalifikowanej wi ększości zgodnie z tre ści ą art. 4 ust. 2 Rozporz ądzenia FCA.
Operatorowi SAP przys ługuje rola doradcza i zasi ęga się jego opinii w sprawach decyzji zalecanych
przez OSP.

TYTUL 2

Umowa o wspó łpracy w ramach SAP (Umowa SAP CA)
Artyku ł 8 - Strony i zakres Umowy SAP CA
L Umowa SAP CA musi być zgodna z celami Rozporz ądzenia FCA.
Umowa SAP CA okre ś la wszystkie prawa i obowi ązki stron Urnowy SAP CA i definiuje wszystkie
właściwe procedury operacyjne zwi ązane z Zadaniami SAP wyszczególnione w tre ści art. 50
Rozporządzenia FCA. Umowa SAP CA zast ępuje wszelkie wcze śniejsze umowy, ustne lub pisemne,
zawarte pomi ędzy stronami Umowy SAP CA, odnosz ące si ę do tego samego zakresu Zada ń SAP i
terminu dostaw d ługoterminowych praw przesy łowych. Umowa SAP CA jest zgodna z zasadami
określonymi w niniejszym Wniosku SAP, bez uszczerbku dla innych ustale ń, których zawarcie mo że
być konieczne.
OSP jednoznacznie ustanawiaj ą Platform ę SAP i j ą prowadzą za po średnictwem Operatora SAP,
zgodnie z postanowieniami Umowy SAP CA, obowi ązuj ącym Zasadami HAR i wymaganiami
funkcjonalnymi zaproponowanymi przez wszystkich OSP zgodnie z tre ścią art. 49 ust. 2
Rozporządzenia FCA.
Podczas wykonywania Zada ń SAP, Operator SAP dzia ła na rzecz OSP, ale we w łasnym imieniu,
chyba że strony Urnowy SAP CA uzgodni ą inaczej. Operator SAP jest kontrahentem dla
Zarejestrowanych uczestników w odniesieniu do praw i obowi ązków wynikaj ących z Zasad HAR, w
tym w odniesieniu do zakresu odpowiedzialno ści umownej w zwi ązku z zobowi ązaniami
wynikaj ącymi z Umowy Uczestnictwa i Zasad HAR dla wszystkich zada ń zwi ązanych z Platform ą
SAP.

Artyku ł 9 - Zadania SAP
Operator SAP zapewnia realizacj ę co najmniej nast ępuj ących zadań :
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rejestracja uczestników rynku;
zapewnienie uczestnikom rynku centralnego punktu kontaktowego;
przeprowadzanie procedur aukcji;
zapewnianie rozlicze ń finansowych z uczestnikami rynku dotycz ących alokowanych
d ługoterminowych praw przesy łowych, w tym zarz ądzania zabezpieczeniami:
zapewnienie wspó łpracy z izb ą rozliczeniową, je żeli wymagaj ą tego wspólne zasady wdra żania
FinPP typu zobowi ązanie zgodnie z art. 34 Rozporz ądzenia FCA;
zapewnienie organizacji procedury rezerwowej zgodnie z tre ś ci ą art. art. 42 i 46 Rozporz ądzenia
FCA;
umożliwienie zwrotu d ługoterminowych praw przesy łowych zgodnie z tre ści ą art. 43
Rozporządzenia FCA;
zapewnienie realizacji przenoszenia d ł ugoterminowych praw przesy ł owych zgodnie z tre ści ą
art. 44 Rozporządzenia FCA;
zapewnienie publikacji informacji rynkowych zgodnie z tre ści ą art. 47 Rozporz ądzenia FCA;
zapewnianie i obs ł ugiwanie interfejsów wymiany danych z uczestnikami rynku; i
raportowanie stosownych informacji na podstawie uprzedniej decyzji OSP i na rzecz OSP.

Artyku ł 10 - Zmiana zakresu Zada ń SAP
Umowa SAP CA okre ś la zasady, maj ące na celu zapewnienie, że informacje o ka żdej zmianie Zasad
HAR lub Rozporządzenia FCA s ą przekazywane przez OSP do Operatora SAP, w celu dokonania
oceny tych zmian i przygotowania ich wdro żenia.
W przypadku zaistnienia rozbie żnoś ci pomi ędzy Zasadami HAR lub Rozporz ądzeniem FCA a
postanowieniami Umowy SAP CA, przepisy Zasad HAR lub Rozporz ądzenia FCA maj ą
pierwsze ństwo, a postanowienia Umowy SAP CA podlegaj ą odpowiedniemu dostosowaniu.

Artykul 11 - Wynagrodzenie Operatora SAP
I. Umowa SAP CA okre ś la zasady dotycz ące wk ł adu finansowego ze strony ka żdego OSP w odniesieniu
do Zadań SAP, w tym zasad ę regularności wyznaczania i dokonywania op łaty przez OSP.
Uwzgl ędnione równie ż zostaje postanowienie, że każdy OSP jest odpowiedzialny wy łącznie za w łasne
opłaty, i że OSP nie ponosz ą solidarnej odpowiedzialno ś ci za dokonywanie op łat wnoszonych na rzecz
Operatora SAP.
2. Umowa SAP CA definiuje szczegó łowy proces wyznaczania op łaty z tytu ł u Zada ń SAP, takich jak
zawarto ść , procedura sprawdzania i ko ńcowe sporządzenie Sprawozdania z rozliczenia op łat zgodnie z
Metod ą podzia łu kosztów Platformy SAP. Umowa SAP CA okre ś la proces dostosowania op łat w
ci ągu roku przez Operatora SAP. Ka żdy OSP wnosi swoj ą część wynagrodzenia Operatora SAP
stanowi ąc ą jego roczn ą op łatę wyznaczan ą zgodnie z Metod ą podzia łu kosztów Platformy SAP
okreś loną w Rozdziale 3.
Umowa SAP CA okre ś la zawarto ść i sposób wystawiania faktur, terminy p łatności i proces
kwestionowania i korygowania faktur.

Artyku ł 12 - Dochody z aukcji i przep ływy finansowe
ł . Operator SAP przeprowadza rozrachunek i rozliczenie finansowe wszystkich aukcji w ramach Zada

,
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SAP lub wyznacza stron ę trzeci ą do wykonania tego zadania dla wszystkich lub niektórych aukcji z
zastrze żeniem postanowie ń art. 14, a ponadto fakturuje Zarejestrowanych uczestników zgodnie z
warunkami Zasad HAR i procedurami operacyjnymi. W przypadku wyznaczenia strony trzeciej,
Operator SAP wyst ę puje do stron Umowy SAP CA o zatwierdzenie tego wyznaczenia.
Operator SAP dokonuje podzia ł u dochodów (przychodów) z aukcji po śród OSP zgodnie z
procedurami operacyjnymi.
Umowa SAP CA definiuje proces stosowania zabezpiecze ń przez Operatora SAP w przypadku, gdy
Zarejestrowani uczestnicy nie wywi ązuj ą si ę z zobowi ązania do sp łacania zad łużenia lub jego cz ęści.
Strony Umowy SAP CA uzgadniaj ą zasady ryzyka d łużnika (np. które rodzaje zabezpiecze ń maj ą
zostać zastosowane).
Umowa SAP CA okre śla zasady rozliczenia w przypadku ogranicze ń, potrące ń i uzgodnie ń zgodnie z
treści ą Rozporządzenia FCA i Zasad HAR.

Artyku ł 13 Współ praca stron Umowy SAP CA
-

Umowa SAP CA okre ś la zasady dotyczące struktur wspó łpracy pomi ędzy stronami Urnowy SAP CA w
następuj ący sposób:
tworzenie grupy u żytkowników: grupa u żytkowników stanowi forum konsultacyjne stron
Urnowy SAP CA zorganizowane przez Operatora SAP w imieniu wszystkich OSP w celu
umożliwienia wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotycz ących interfejsów IT i Zada ń
SAP;
Strony Urnowy SAP CA ustalaj ą w ramach Umowy SAP CA szczegó łowe zadania i kwestie
organizacyjne dotycz ące Rady SAP;
strony Urnowy SAP CA ustalaj ą zasady zapewnienia regularnego sk ładania sprawozda ń przez
Operatora SAP do wszystkich OSP (sk ładanie regularnych pisemnych sprawozda ń,
odbywanie okresowych zebra ń, odbywanie rozmów oraz tak że składanie sprawozda ń
nadzwyczajnych), przy przestrzeganiu wymogów dotycz ących zawarto ści i regularno ści
składania sprawozdań.
w przypadku wystąpienia wniosku, który mo że być składany wed ł ug uznania poszczególnych
OSP, Operator SAP przekazuje do w łaściwych krajowych organów regulacyjnych odno śne
informacje zawarte we wniosku OSP i wjego imieniu;
strony Urnowy SAP CA równie ż wyrażaj ą zgodę w zakresie tego, które dane podlegaj ą
wymianie za po średnictwem poczty e-mail, W tym, mi ędzy innymi, informacje w zakresie
Kalendarza aukcji, Oferowanych zdolno ści przesyłowych i Wyników aukcji; i
Ł Umowa SAP CA okre śla zasady dotyczące godzin pracy, w trakcie których Operator SAP
powinien by ć dostępny dla OSP.

Artyku ł 14 Prawa OSP (10 audytu
-

Każdy OSP ma prawo do monitorowania/ kontrolowania wype łniania zobowi ązań przez Operatora SAI
dotyczących ustanawiania, rozwoju i funkcjonowania Platformy SAP przez niezale żnych, uznanych w
przestrzeni mi ędzynarodowej, certyfikowanych publicznych firm audytorskich. Umowa SAP CA okre ś la
działania] procesy, które podlegaj ą badaniu, zasady dotycz ące żądania przeprowadzenia audytu, zasady
podział u kosztów audytu, jak równie ż inne szczegó łowe zasady.

Artyku ł 15 Zarz ą dzania Platform ą SAP
-

1. Strony Urnowy SAP CA uzgadniaj ą dostępność Narzę dzia aukcyjnego, u

ie wymuszonych
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wyłącze ń w ramach Narz ędzia aukcyjnego, testowanie odpowiednich aktualizacji systemowych i
udostępnianie instrukcji obs ługi Narzędzia aukcyjnego dla u żytkowników Narz ędzia aukcyjnego w
j ęzyku angielskim.
2. W przypadku, gdy nie zostaje osi ągnięty uzgodniony poziom wydajno ści, wówczas wszyscy OSP
podejmuj ą odpowiednie działania w ramach Umowy SAP CA.

Artykul 16 - Zakres odpowiedzialno ści
1. Umowa SAP CA stanowi, że każda ze stron ponosi odpowiedzialno ść za szkody spowodowane przez
daną stronę (Stron ę niedotrzymuj ącą zobowi ązań) i okre śla zasady odpowiedzialno ści pomiędzy"
stronami Umowy SAP CA oraz zasady odpowiedzialno ści w stosunku do roszcze ń ze strony osób
trzecich.
2. W odniesieniu do odpowiedzialno ści pomi ędzy stronami, Umowa równie ż okre ś la nastę puj ące kwestie:
Z wyj ątkiem zaistnienia przypadków si ły wyższej, strony Umowy SAP CA maj ą prawo do
żądania odszkodowania z tytu łu wszelkich strat, szkód, nale żności, op łat lub wydatków, które
można było i których nie mo żna było przewidzie ć , i które mogą być uważane za bezpo średnie
skutki tych szkód wynikaj ących z naruszenia postanowie ń Umowy SAP CA lub przepisów
Zasad HAR. Utrata dochodów z aukcji stanowi przyk ład szkody bezpo średniej;
Strony Umowy SAP CA ustalaj ą limit zakresu odpowiedzialno ść z tytu łu naruszenia
zobowi ązania do zachowania poufno ści;
Strony ustalaj ą limit zakresu odpowiedzialno ści z tytułu naruszenia postanowie ń Umowy SAP
CA lub przepisów Zasad HAR (w rozumieniu takiego limitu jako ró żnego od limitu zakresu
odpowiedzialno ści przy naruszeniu zobowi ązania do zachowania poufno ści);
Strony Umowy SAP CA SAP CA nie stosuj ą powyższych limitów w przypadku ra żącego
zaniedbania, umy ślnego naruszenia przepisów, oszustwa lub umy ś lnego naruszenia
postanowie ń umownych;
Strony Umowy SAP CA nie ponoszą solidarnej odpowiedzialno ści wobec siebie nawzajem; i
Strony Umowy SAP CA nie ponosz ą odpowiedzialno ści za pośrednie szkody (utrata warto ści
firmy, straty zwi ązane z działalnością przedsi ębiorstwa, utrata zysku, itp.), z wyj ątkiem
przypadków rażącego zaniedbania, umy ś lnego naruszenia przepisów, oszustwa lub umy ś lnego
naruszenia postanowie ń umownych.
3. W odniesieniu do odpowiedzialno ści wobec stron trzecich, Umowa równie ż okre śla nastę puj ące kwestie:
Strony Umowy SAP CA pozwane z tytu łu szkód (Strony pozwane) poniesionych przez stron ę
trzeci ą zawiadamiaj ą pozostałe Strony niezwłocznie i iriformuj ę je o moż liwym zakresie pozwu;
Zainteresowane Strony (Strony pozwane lub Strony rzekomo naruszaj ące zobowi ązania)
współpracuj ą w celu zapewnienia ochrony Stronie pozwanej y zakresie roszczenia stron
trzecich; i
Strony Umowy SAP CA uzgadniaj ą między" sob ą zasady uzyskiwania odszkodowania przez
Stronę pozwaną od Strony naruszaj ącej zobowi ązania.
4. Operator SAP uzyskuje wystarczaj ącej wysokości ubezpieczenie na czas trwania Umowy, i na żądanie
dowolnego z OSP, Operator SAP dostarcza sprawozdanie potwierdzaj ące, że ubezpieczenie jest
wystarczaj ące.

Artyku ł 17 - Zachowanie poufno ś ci
1. Strony Umowy SAP CA s ą zobowi ązane do zachowania poufno ści w zakresie informacji poufnych.
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2. Umowa SAP CA definiuje informacje poufne (w tym wy łączenia, takie jak informacje publiczne,
informacje ujawnione przez osoby trzecie, itp.), a tak że okre śla strony ujawniaj ące i strony
przyjmuj ące.
3. Obowiązki Stron Urnowy SAP CA dotycz ące zachowania poufno ści obejmuj ą między innymi:
zobowi ązanie do nieujawniania informacji poufnych wobec stron trzecich,
zobowi ązanie do nieużywania informacji poufnych do celów innych ni ż do celów realizacji
Umowy SAP CA; i
zobowi ązanie do ochrony informacji poufnych z zastosowaniem takiego samego stopnia
ochrony, jaki stosowany jest do w łasnych informacji poufnych.
4. Wyłączenia z ochrony informacji poufnych obejmuj ą między innymi:
przypadki żądań organów administracyjnych/ regulacyjnych lub s ądów; i
przypadki okre ś lone w obowi ązuj ących przepisach prawa krajowego, przepisach
Rozporządzenia FCA lub innych obowi ązuj ących przepisach prawa UE.
5. Informacje poufne pozostaj ą własno ścią Strony ujawniaj ącej i obejmuj ą zasady dotycz ące zwrotu/
zniszczenia informacji poufnych na żądanie! po rozwi ązaniu Umowy SAP CA.
6. Urnowa SAP CA okre śla sankcje stosowane w przypadku naruszenia poufno ści.
7. Postanowienia umowne dotyczące zobowi ązania do zachowania poufno ści obowiązuj ą po rozwi ązaniu!
wygaśnięciu Umowy SAP CA.

Artyku ł 18 - Cesja praw i obowi ązków
I. Strony Umowy SAP CA uzgadniaj ą, że prawa i obowi ązki wynikaj ące z Umowy SAP CA nie mog ą
być ani przenoszone na strony trzecie, ani nie mog ą być przedmiotem cesji na rzecz stron trzecich bez
uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody wszystkich pozosta łych Stron Urnowy SAP CA.
2. Każdy OSP jest uprawniony do dowolnego przenoszenia swoich praw i obowi ązków w niektórych
przypadkach (w przypadku, gdy przestaje by ć kwalifikowanym OSP, cesja na rzecz spó łki
kontroluj ącej, itp.), niemniej jednak w takich przypadkach jest on obowi ązany do przekazania
pisemnego zawiadomienia pozosta łym Stronom.

Artyku ł 19 - Zasada rozdzielno ści
Strony Umowy SAP CA uzgadniaj ą, że w przypadku, gdy dowolna cz ęść lub dowolne postanowienie Umowy
SAP CA staj ą się nieskuteczne, niezgodne z prawem, niewa żne lub niewykonalne, wówczas takie
postanowienia nie maj ą żadnego wpływu na inne części lub postanowienia Urnowy SAP CA. W takim
przypadku, Strony zast ępuj ą takie postanowienie(a) skutecznym, zgodnym z prawem i wykonalnym
postanowieniem w celu osi ągnięcia zamierzonego efektu ekonomicznego i prawnego Umowy SPA CA.

Artyku ł 20 - Zrzeczenie si ę praw
Strony Umowy SAP CA uzgadniaj ą, że żaden przypadek nieskorzystania lub opó źnienia w skorzystaniu z praw
wynikaj ących z Urnowy SAP CA do zastosowania środków prawnych przewidzianych na mocy przepisó
prawa lub Umowy SAP CA nie naruszaj ą takich praw lub srodkow, ani nie stanoi ą i iye są interPretowane\
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jako zrzeczenie si ę ich lub ich zmianę, ani nie wy łączaj ą ich zastosowania w dowolnym pó źniejszym czasie,
oraz żadne jednostkowe lub cz ęściowe wykorzystanie takiego prawa lub środka nie wyklucza dowolnego
kolejnego wykorzystania go lub skorzystania z dowolnego innego środka.

Artykul 21 - Zmiany umowy
Umowa SAP CA okre śla warunki, w których Umowa mo że zostać zmieniona, a proces jej zmiany równie ż
zostaje okre ślony (w formie pisemnej, z zastrze żeniem zatwierdzenia przez organy regulacyjne, itp.).

Artyku ł 22 - Nowe strony Umowy
Umowa SAP CA okre ś la nast ępuj ące warunki odno śnie przyst ę powania nowych stron do Umowy SAP CA:
każda nowa strona Umowy jest OSP;
każda nowa strona podpisuje Formularz przyst ąpienia, którego egzemplarz za łącza si ę do
Umowy SAP CA w postaci Za łącznika; i
przyst ąpienie do Umowy staje si ę skuteczne po jego potwierdzeniu przez Operatora SAP oraz
przez zainteresowanego(ych) OSP granic(y) obszarów rynkowych, gdzie ma miejsce
przydzia ł dł ugoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych. Tego rodzaju potwierdzenia nie
wolno bezzasadnie odmawia ć .

Artyku ł 23 - Język
Umowa SAP CA usta ł a j ęzyk angielski jako j ę zyk obowi ązuj ący wszystkich zawiadomie ń i przypadków
postępowania s ądowego w zakresie dozwolonym przez w łaściwe obowi ązuj ące przepisy prawa.

Artyku ł 24 - Zawiadomienia
Strony Umowy SAP CA uzgadniaj ą form ę, sposób dostarczania i termin wa żności zawiadomie ń, i
wyszczególniaj ą w załączonym do Umowy SAP CA Za łączniku wykaz osób do kontaktu
wyznaczonych przez ka żdą ze Stron.
Strony Umowy SAP CA uzgadniaj ą proces zmian w zakresie osób wyznaczonych do kontaktu.

Artyku ł 25 - Prawo w łaściwe Umowy
Prawem obowi ązuj ącym! właściwym Umowy jest prawo kraju, w którym mie ści się siedziba rejestrowa
Operatora SAP.

Artyku ł 26 - Rozstrzyganie sporów
Strony Umowy SAP CA uzgadniaj ą dwupoziomowy system rozstrzygania sporów:
a. postę powanie ugodowe, za po średnictwem którego Strony Umowy SAP CA w pierwszej kolejno ści
próbuj ą rozstrzygn ąć zaistnia ły spór poprzez prowadzenie negocjacji w okre ś lonych ramach
czasowych. W przypadku, gdy Strony Umowy SAP CA osi ągaj ą polubowne rozstrzygni ęcie, wówczas
podpisuj ą umowę ugodow ą; i
h. postępowanie arbitrażowe, z którego Strony Umowy SAP CA korzystaj ą w celu rozstrzygni ę cia sporu
tylko w przypadku, gdy porozumienia polubownego nie uda ło si ę osiągnąć . W takim przypadku, \
Strony uzgadniaj ą miejsce prowadzenia arbitra żu, zasady post ępowania, j ęzyk arbitrażu, liczb ę
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arbitrów i ich kompetencje. Strony Umowy SAP CA zgadz ąj ą si ę , że decyzja s ądu arbitrażowego jest
decyzj ą ostateczn ą, która nie mo że być przedmiotem żadnego odwo łania.

Artyku ł 27 - \Vcj ście iy życie i czas trwania Urnowy
L Umowa SAP CA wchodzi w życie z dniem, w którym zosta ła podpisana przez ka żdą ze Stron Umowy
SAP CA, i najpó źniej w terminie okre ślonym w tre ści art. 4 niniejszego Wniosku SAP. W przypadku,
gdy Strony Umowy SAP CA nie dokonaj ą jej podpisania w tym samym dniu, wówczas za dat ę wej ścia
w życie Urnowy SAP CA uważa si ę datę złożenia pod ni ą ostatniego podpisu.
2. Czas trwania Umowy SAP CA okre śla się w tre ści Umowy SAP CA. Niemniej jednak, rozumie si ę , że
przedmiotowy czas trwania ustalany jest w odniesieniu do zada ń wykonywanych przez Operatora
SAP, a zwłaszcza w odniesieniu do charakteru takich zada ń .

Artyku ł 28 - Wypowiedzenie i zawieszenie Urnowy
L Strony Umowy SAP CA uzgadniaj ą, że każda Strona może dokonać rozwi ązania Umowy SAP CA z
dniem I stycznia dowolnego roku, przy zachowaniu 12-miesi ęcznego okresu wypowiedzenia
przekazanego za po średnictwem listu poleconego przeslanego do wszystkich Stron.
Strony Umowy SAP CA uzgadniaj ą przypadki, w których Umowa SAP CA mo że zosta ć rozwi ązana
„z nale żytego powodu". W takich przypadkach, wszystkie Strony Umowy SAP CA maj ą prawo
wypowiedzie ć Umowę SAP CA ze skutkiem na ostatni dzie ń następnego miesi ąca kalendarzowego,
przy czym wymagany jest sze ściomiesi ęczny okres wypowiedzenia.
Umowa SAP CA ma stanowi ć , że w przypadku rozwi ązania jej przez jedn ą lub więcej ni ż jedn ą ze
Stron Umowy SAP CA, Umowa SAP CA pozostaje w mocy i wi ąże pozosta łe Strony Umowy SAP
CA.
Każde zobowi ązanie powsta łe przed up ływem terminu wypowiedzenia pozostaje w mocy do czasu
jego wykonanialspe łnienia.
Operator SAP ma prawo zawiesi ć wykonywanie Zada ń SAP w przypadku naruszenia przez dowolnego
OSP jego zobowi ązania do przekazywania informacji dotycz ących zmiany Zasad HAR, które mog ą
mieć niekorzystny wp ływ na Operatora SAP, takie jak informacje o zwi ę kszeniu si ę ryzyka,
zwi ę kszeniu si ę zobowi ązań lub braku możliwości spełniania przez Platform ę SAP zobowi ązań
wynikaj ących z aktualnych Zasad HAR.

Artyku ł 29 - Si ła wyższa
Strony Umowy SAP CA zgadzaj ą się, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialno ści za niewykonanie
zobowi ązań w przypadku dzia łania si ły wyższej. Strony Umowy SAP CA definiuj ą siłę wyższą
zgodnie z definicj ą zawarta w Zasadach HAR, która obejmuje takie sytuacje jak kl ęski żywio łowe,
powódź, trz ęsienie ziemi, epidemia, zdarzenia spo łeczne (wojna, zamieszki, na łożenie embarga itp.)
oraz zdarzenia pracownicze (strajki, spowolnienie procesu wykonywania pracy itp.).
W przypadku, gdy dzia łanie si ły wy ższej maj ące wp ływ na zobowi ązania co najmniej jednej ze Stron
Urnowy SAP CA trwa przez okres co najmniej sze ściu (6) miesi ę cy lub je ś li zostanie stwierdzone, że
będzie ono oddziaływało niekorzystnie przez okres co najmniej sze ś ciu (6) miesi ęcy, lub jeś li
zawieszenie wykonywania zobowi ązań spowodowane dzia łaniem si ły wy ższej uniemożliwi realizacj ę
Umowy SAP CA, wówczas każda ze Stron mo że rozwi ązać Umowę SAP CA, przedk ładaj ąc taką
informacj ę na pi śmie.
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Artyku ł 30 - Za łączniki
1. Urnowa SAP CA obejmuje niezb ędne załączniki stanowi ące integraln ą część Urnowy SAP CA,
uwzgl ędniaj ące co najmniej nast ępuj ące kwestie:
listę szczegó łowych danych kontaktowych poszczególnych Stron;
przegl ąd Zada ń SAP uzgodnionych dla granicy ka żdej granicy obszaru rynkowego;
Procedury operacyjne;
roczne Sprawozdanie z rozliczenia opiat;
formularz przyst ąpienia pozwalaj ący nowym stronom na przyst ąpienie do Umowy SAP CA.
2. Umowa SAP CA definiuje hierarchi ę obowi ązywania postanowie ń w przypadku zaistnienia sprzeczno ści
pomiędzy postanowieniami jej głównej tre ści atre ści ą Załączników do niej.

Rozdzia ł 2: Wymagania funkcjonalne
TYTUŁ 1
Ujednolicone ramy umów zawieranych z uczestnikami rynku
Artyku ł 31 - Postanowienia ogólne
1. Platforma SAP, zgodnie ze zaktualizowanymi Zasadami HAR, umo żliwia uczestnictwo w procesach
alokacji zdolno ści przesy łowej wszystkim uczestnikom rynku, którzy:
zawrą zgodn ą z prawem i skuteczn ą Umowę Uczestnictwa;
zaakceptuj ą Zasady funkcjonowania systemów informatycznych Narz ędzia Aukcyjnego i
uzyskaj ą dostęp do Narzędzia Aukcyjnego zgodnie z Zasadami HAR; i
zaakceptuj ą, w razie konieczno ś ci, dodatkowe warunki finansowe zgodnie z Zasadami HAR.
2. Operator SAP spelnia wymagania i przestrzega procedur uczestnictwa w Aukcjach i Transferze
zdolno ś ci, zgodnie z Zasadami HAR. Zasady HAR okre ślaj ą proces zawierania Umowy Uczestnictwa
oraz jej aktualizacj ę, w tym okre ś laj ą terminy wszystkich istotnych dzia łań przewidzianych zarówno dla
uczestników rynku, jak i dla Operatora SAP.

TYTUŁ 2
Zasady rozlicze ń finansowych oraz zarz ądzania ryzykiem w odniesieniu do produktów b ęd ących
przedmiotem alokacji
Artyku ł 32 - Zabezpieczenia
Zabezpieczenia zapewniane przez Zarejestrowanych uczestników w celu zabezpieczenia p łatności
wynikaj ą cych z aukcji d ługoterminowych praw przesy łowych s ą obsł ugiwane przez Operatora SAP.
Operator SAP przestrzega zasad zarz ądzania zabezpieczeniami okre ś lonych w Zasadach FlAR, z
uwzględnieniem poni ższych kwestii:
c,

W
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przyj ę te form) zabezpiecze ń : gwarancja bankowa i depozyt gotówkowy:
waluta przyj ętych zabezpiecze ń ;
okres ważno ś ci i proces odnowienia zabezpiecze ń ;
modyfikacja zabezpiecze ń ;
termin składania zabezpiecze ń przed przeprowadzeniem odno ś nej aukcji;
specyfikacja potwierdzenia lub odmowy przez Operatora SAP przyj ę cia zabezpiecze ń ;
zdarzenia zwi ązane ze stanem zabezpiecze ń oraz dane szczegó łowe zawiadomienia o zdarzeniach
wysyłane przez Platform ę SAP; i
procedura wezwania do zapewnienia i przywrócenia zabezpiecze ń .

Artyku ł 33 - Limit kredytowy
Platforma SAP jest wstanie weryfikowa ć ważność zabezpiecze ń w formie gwarancji bankowej, wyznacza ć i
stale uaktualnia ć Limit kredytowy ka żdego Zarejestrowanego uczestnika zgodnie z Zasadami HAR.
Platforma SAP jest w stanie dokonywa ć sprawdzenia maksymalnego zobowi ązania do p łatno ści i Limitu
kredytowego przy Składaniu zlece ń oraz po zako ńczeniu Okresu licytacji zgodnie z Zasadami HAR.

Artyku ł 34 - Fakturowanie i p łatno ści
Operator SAP przestrzega procedur dotycz ących p łatno ści i fakturowania okre ślonych w Zasadach HAR, z
uwzględnieniem poni ższych:
wyznaczanie nale żnych kwot w odniesieniu do wszystkich d ługoterminowych praw
przesyłowych;
waluta stosowana we wszystkich informacjach finansowych, do okre ś lania cen i kwot
należnych wraz z odchyleniami wymaganymi przez obowi ązuj ące przepisy prawa;
terminu ustalania danej kwot)" oraz odsetek za zw łokę ;
podatki i opiaty wyrównawcze w stawkach i w zakresie maj ącym zastosowanie podczas
wyznaczania zobowi ązań p łatniczych i przy wystawianiu faktur;
zaokrąglanie nale żnych kwot;
wyznaczanie rat miesi ęcznych;
w razie potrzeby, stosowanie odlicze ń podatkowych;
warunki fakturowania i p łatno ś ci, w tym proces wystawiania faktur; fakturowanie w przypadku
ogranicze ń i zwrotu; terminy wystawiania faktur; proces korygowania faktur; oraz stosowania
op łat bankowych;
proces p ł atności w przypadku sporów i rozstrzygania sporów; i
opóźnienia w p łatno ściach i sytuacje zaistnienia zdarze ń dotyczących p łatności.

Artyku ł 35 - Wynagrodzenie posiadaczy d ł ugoterminowych praw przesy łowych
Operator SAP wyp łaca na rzecz Zarejestrowanych uczestników, którzy zwrócili d ł ugoterminowe prawa
przesy łowe, wynagrodzenie równe warto ści zwracanych d ługoterminowych praw przesy łowych zgodnie
z Zasadami HAR.
Operator SAP przekazuje wynagrodzenie na rzecz posiadacza praw przesy łowych z tytu łu Finansowych
praw przesy łowych i nienominowanych Fizycznych praw przesy łowych, które s ą ponownie przydzielane
w ramach odno śnej dziennej alokacji zgodnie z Zasadami HAR.
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Artyku ł 36 - Rekompensata z tytulu ogranicze ń
W przypadku zaistnienia ogranicze ń wprowadzonych w celu zapewnienia, że eksploatacja sieci pozostaje
w graniach Limitów bezpiecze ństwa operacyjnego sieci przed Terminem gwarancji dla rynku dnia
następnego, Operator SAP zapewnia rekompensat ę na rzecz posiadacz d ługoterminowych praw
przesyłowych zgodnie z Zasadami HAR.
W przypadku zaistnienia dzia łania Si ły wyższej przed Terminem gwarancji dla rynku dnia nast ępnego,
posiadacze ograniczonych d ługoterminowych praw przesy łowych są uprawnieni do otrzymania zwrotu
zgodnie z Zasadami HAR.
W przypadku zaistnienia dzia łania Siły wyższej lub wystąpienia Sytuacji nadzwyczajnej po Terminie
gwarancji dla rynku dnia nast ępnego, Operator SAP zapewnia rekompensat ę na rzecz posiadaczy
ograniczonych d ługoterminowych praw przesy łowych zgodnie z tre ści ą art. 72 Rozporz ądzenia Komisji
(UE) nr 2015/1222.

TYTUŁ 3
Produkty, metody i algorytmy alokacji
Artyku ł 37 - Postanowienia ogólne
1. Platforma SAP jest w stanie alokowa ć diugoterminowe prawa przesy łowe na rzecz Zarejestrowanych
uczestników z wykorzystaniem alokacji typu explicit. Przed przeprowadzeniem aukcji, Operator SAP
publikuje na swojej stronie internetowej Specyfikacj ę aukcji zgodnie z Zasadami HAR.
2. Aukcje organizowane s ą z wykorzystaniem Narz ędzia aukcyjnego. Ka żdy Zarejestrowany uczestnik
spełniaj ący wymagania uczestnictwa w aukcji mo że składać oferty za po średnictwem Narz ędzia
aukcyjnego do czasu wyga śni ę cia odnośnego terminu składania ofert w odniesieniu do konkretnej
aukcji zgodnie z odpowiedni ą specyfikacj ą aukcji.
3.

Operator SAP przestrzega obowi ązuj ących Zasad HAR w odniesieniu do:
wykazu informacji, które maj ą być uwzgl ędnione w specyfikacji aukcji;
minimalnego terminu przekazania wszelkich informacji istotnych dla konkretnej aukcji, w tym
publikacja Specyfikacji aukcyjnej, Oferowanych zdolno ści przesy łowych;
formy i tre ści ofert;
warunków, na jakich rejestrowane s ą kwalifikowane oferty;
kryteriów weryfikacji Limitu kredytowego okre ś lonych w tre ści art. 34 niniejszego Wniosku SAP;
ustalania wyników aukcji;
zawiadamiania o wst ępnych i ko ńcowych wynikach aukcji; i
procedury kwestionowania wyników aukcji.

4. Operator SAP przekazuje informacje o przysz łych aukcjach, publikuj ąc na swojej stronie internetowej
tymczasowy Kalendarz aukcji z terminami aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich odbyciem
si ę .
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Artyku ł 38 Formy, produktów i granice obszarów rynkowych obj ętych niniejszym Wnioskiem
1. O ile nie zaznaczono inaczej w Zasadach HAR, standardowe ramy czasowe d ługoterminowej alokacji
zdolno ści przesyłowych, w zale żności od dostępności produktów, obejmuj ą co najmniej:
roczne ramy czasowe; i
miesi ęczne ramy czasowe.
2. O ile w ramach zatwierdzonych wniosków dotycz ących dlugoterminowych alokacji zdolno ści
przesyłowych zgodnie z tre ścią art. 31 Rozporządzenia FCA nie skróci si ę wykazu (\y którym to
przypadku powsta ły krótszy wykaz b ędzie mial zastosowanie w rozumieniu niniejszego artyku łu),
Platforma SAP jest wstanie dokona ć przydziału następuj ących form produktów:
Roczny produkt kalendarzowy i Roczny produkt nie kalendarzowy;
Produkt sezonowy;
Produkt kwartalny;
Produkt miesi ęczny;
Produkt tygodniowy i Produkt weekendowy.
3. Platforma SAP jest w stanie alokowa ć długoterminowe prawa przesy łowe na rzecz wszystkich Granic
obszarów rynkowych obj ętych Zasadami HAR

TYTUŁ 4
Procesy operacyjne
Artyku ł 39 - Publikacja danych liczbowych dotycz ących oferowanych zdolno ści przesy łowych
I. Operator SAP przyjmuje ilo ść d ługoterminowych mi ę dzyobszarowych zdolno ści przesy łowych, która
jest oferowana w ramach odno śnej aukcji bezpo średnio od OSP lub od Podmiotu odpowiedzialnego za
skoordynowane wyznaczanie zdolno ści przesyłowych, w stosownych przypadkach.
2. Operator SAP publikuje informacje na temat Oferowanej zdolno ści przesy łowej, z uwzgl ędnieniem
Podokresów Redukcji (w stosownych przypadkach) zgodnie z Zasadami HAR.

Artyku ł 40 - Składanie ofert i rejestracja
Platforma SAP umo żliwia składanie ofert, w tym ofert domy ślnych zgodnie z Zasadami HAR i zgodnie z
Zasadami funkcjonowania systemów informatycznych Narz ędzia aukcyjnego.
Oferty s ą składane poprzez Platform ę SAP zgodnie z formatami okre ś lonymi w dokumentacji dost ępnej
na stronie internetowej Operatora SAP. Platforma SAP jest w stanie zagwarantowa ć, że oferty
niedostarczone w wymaganym formacie nie s ą uwzgl ędniane.
Oferty s ą przyjmowane lub odrzucane zgodnie z formatami okre ślonymi w dokumentacji dost ępnej na
stronie internetowej Operatora SAP i zgodnie z Zasadami HAR, i w zwi ązku z tym s ą one u żywane do
Ustalania wyników aukcji. Operator SAP zachowuje zapis wszystkich otrzymanych ofert.
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Artyku ł 41 - Zdolności przesy łowe i ograniczenie nominacji
Diugoterminowe prawa przesy łowe mog ą zostać ograniczone w przypadku zaistnienia dzia łania siły
wyższej lub aby zapewni ć, że działanie obywa si ę w granicach Limitów bezpiecze ństwa operacyjnego
sieci zgodnie z Rozporz ądzeniem FCA i Zasadami HAR.
OSP, lub Podmiot odpowiedzialny za skoordynowane wyznaczanie zdolno ści przesy łowych, w
stosownych przypadkach, przekazuj ą do Platformy SAP zg łoszenie ograniczenia mi ędzyobszarowych
długoterminowych praw przesy łowych, w odniesieniu do których b ędą oni Nv stanie odpowiednio
zredukować posiadane prawa, a Operator SAP zapewni rekompensat ę lub zwrot na rzecz w łaś ciciela
ograniczonych d ługoterminowych praw przesy łowych zgodnie z Zasadami HAR.
W przypadku ograniczenia nominowanych Fizycznych praw przesy łowych, OSP zg łasza ograniczon ą
nominacj ę do Platformy SAP po przes łaniu warto ści nieograniczonych. Platforma SAP jest w stanie
wyznaczy ć warto ść rekompensaty, która ma by ć wypłacona na rzecz posiadaczy ograniczonych
nominowanych Fizycznych praw przesy łowych w oparciu o ograniczon ą nominacj ę zgodnie z Zasadami
HAR.
Operator SAP publikuje w najbli ższym mo żliwym czasie informacje o ograniczeniu d ługoterminowych
praw przesy łowych.

Artyku ł 42 - Ustalanie wyników aukcji
Po złożeniu oferty przetargowej, Platforma SAP jest w stanie wyznaczy ć wyniki aukcji (ilo ść alokowan ą, cen ę
aukcyjną i wskazać zwyci ęskich Zarejestrowanych uczestników) zgodnie z Zasadami HAR.

Artykul 43 - Zawiadomienie o wst ępnych wynikach aukcji
Operator SAP publikuje w najbli ższym możliwym czasie wst ę pne Wyniki aukcji zgodnie z Zasadami HAR.

Arty ku ł 44 - Kwestionowanie wyników aukcji
Operator SAP zezwala na kwestionowanie Wyników aukcji w przypadku, gdy Zarejestrowani uczestnicy
uważaj ą, że wyniki aukcji s ą b łędne. Operator SAP rozpatruje wnioski kwestionuj ące Wyniki aukcji zgodnie z
Zasadami HAR.

Artyku ł 45 - Zwrot d ł ugoterminowych praw przesy ł owych
Platforma SAP umo żliwia zwrot d ł ugoterminowych praw przesy ł owych zgodnie z Zasadami HAR,
Platforma SAP udost ępnia zwrócon ą zdolność przesy łową w trakcie kolejnej aukcji.
Operator SAP w imieniu OSP zapewnia rekompensat ę na rzecz Zarejestrowanego uczestnika w celu
dokonania zwrotu d ł ugoterminowych praw przesy łowych zgodnie z Zasadami ł-JAR.
Szczegó łowe informacje dotycz ące wymaganych informacji i formu ły dokonania zwrotu, na podstawie
których Operator SAP dokonuje akceptacji, s ą okre ślone w Zasadach HAR.
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Artyku ł 46 - Przeniesienie d ługoterminowych praw przesyiowych
Platforma SAP umo żliwia przeniesienie d ł ugoterminowych praw przesy łowych zgodnie z Zasadami HAR i
zgodnie z Zasadami funkcjonowania systemów informatycznych Narz ędzia aukcyjnego.

Artyku ł 47 - Tablica informacyjna
Operator SAP zapewnia tablic ę informacyjn ą dostępn ą dla Zarejestrowanych uczestników, „ sposób bezp łatny
zgodnie z Zasadami HAR.

Artyku ł 48 - Wykorzystywanie i wynagrodzenie z tytu ł u (hlugoterminowycll praw przesy łowych
Platforma SAP zapewnia na rzecz Zarejestrowanych uczestników i odno śnych OSP Dokument praw
okre ślaj ący długoterminowe prawa przesy łowe, które Zarejestrowany uczestnik posiada, i w które mo że
nominować zgodnie z odno śnymi Zasadami nominacji w przypadku Fizycznych praw przesy łowych.
Operator SAP dokonuje rekompensaty z tytu ł u Finansowych praw przesy łowych lub nienominowanych
Fizycznych praw przesy łowych zgodnie z Zasadami HAR.

Artyku ł 49 - Procedury rezerwowe - Postanowienia ogólne
Operator SAP, w zakresie, w jakim jest to praktycznie mo żliwe, okre ś la procedury rezerwowe zgodnie z
Zasadami HAR dla nast ępuj ących przypadków:
awarii na Platformie SAP standardowych procesów wymiany danych w obr ębie Narzędzia
aukcyjnego;
braku technicznych mo żliwo ści przeprowadzenia aukcji;
braku technicznych mo żliwo ści dokonania zwrotu d ł ugoterminowych praw przesy łowych;
braku technicznych mo żliwo ści zawiadomienia o przeniesieniu d ł ugoterminowych praw
przesy łowych; i
braku technicznych mo żliwości zawiadomienia o tym, kto b ędzie nominował mię dzyobszarow ą
d ługoterminową zdolność przesyłową.

Artyku ł 50 - Anulowanie aukcji
Operator SAP mo że anulować aukcj ę w przypadku wyst ąpienia problemów technicznych, zanim wyniki stan ą
się ostateczne pod warunkiem, że w momencie wyst ąpienia zdarzenia dost ępne były odpowiednie procedury
rezerwowe, i że procedury te zosta ły wszcz ęte zgodnie z tre ści ą art. 49 lub po tym, jak Wyniki aukcji stały się
ostateczne w przypadku, gdy Wyniki aukcji s ą błędne, zgodnie z Zasadami HAR. Operator SAP informuje
Zarejestrowanych uczestników i odno śnych OSP o anulowaniu aukcji.

TYTUŁ S
interfejsy dla danych
Artyku ł 51 - Zasady funkcjonowania systeniów" informatycznych
Zasady funkcjonowania systemów informatycznych okre ś laj ą zasady i warunki dpst ę pu do N
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aukcyjnego, a tak że korzystania z Narz ę dzia aukcyjnego przez Zarejestrowanych uczestników i ich
użytkowników. Operator SAP opracowuje i zarz ądza Narzędziem aukcyjnym zgodnie z Zasadami
funkcjonowania systemów informatycznych.

Artykul 52 Standardy komunikatów
-

Operator SAP mo że okreś li ć , które Standardy komunikatów s ą wymagane do korzystania z Narz ę dzia
aukcyjnego. Każdy Standardowy komunikat jest dost ępny na stronie internetowej Operatora SAP, za
po średnictwem odes łania do odpowiedniej normy ENTSO-E opublikowanej na stronie internetowej
ENTSO-E. Komunikaty Zarejestrowanego uczestnika musz ą być zgodne ze Standardami komunikatów,
pod rygorem ich odrzucenia.
Operator SAP ma prawo modyfikowa ć Standardy komunikatów. Operator SAP zawiadamia
Zarejestrowanych uczestników o nowych Standardach komunikatów podaj ąc datę, z któr ą wchodz ą one
w życie, na swojej stronie internetowej z nale żytym wyprzedzeniem.
Data i godzina wygenerowane przez Narz ędzie aukcyjne, które pojawia si ę w komunikatach
otrzymywanych lub wysy łanych przez Platform ę SAP, stanowi ą jedyną datę i godzin ą uwzględnianą w
celach dowodowych.
Platforma SAP jest w stanie archiwizowa ć dzienniki danych i komunikatów do celów zwi ązanych z
rozstrzyganiem wszelkich sporów zgodnie z Zasadami funkcjonowania systemów informatycznych i
obowiązuj ącymi przepisami.

TYTUŁ 6
Techniczna dost ępność i niezawodno ść realizowanych zada ń
Artykul 53 Pomoc techniczna zapewniana dla uczestników
-

Operator SAP oferuje Zarejestrowanym uczestnikom pomoc techniczn ą w odniesieniu do Aukcji w
czasie godzin pracy. Dane kontaktowe Operatora SAP udost ę pniane w tym celu są publikowane na
stronie internetowej Operatora SAP. Zarejestrowani uczestnicy są informowani o zmianie godzin pracy
lub danych kontaktowych za po średnictwem poczty elektronicznej.
Wszelka korespondencja sporz ądzana jest wj ęzyku angielskim.
Artykul 54

-

Pomoc techniczna na wezwanie

Operator SAP zapewnia pomoc techniczn ą na wezwanie na rzecz OSP w celu odpowiedniego zarz ądzenia
ewentualnymi ograniczeniami poza godzinami pracy. Pomoc ta jest dost ępna wy łącznie w ograniczonym
zakresie ijest okre ślona y tre ści Umowy SAP CA.

Artyku ł 55 Szkolenie OSP i zarejestrowanNIcli uczestników
-

W przypadku istotnych zmian w obr ębie Narzędzia aukcyjnego, OSP mog ą zwróci ć si ę do Operatora SAP o
zorganizowanie sesji szkoleniowych dla OSP i Zarejestrowanych uczestników. Operator SAP uwzgl ędnia to
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żądanie, jeśli w ocenie Operatora SAP takie żądanie jest w łaściwie uzasadnione.

Artyku ł 56 - Zarz ą dzanie roszczeniami uczestników
L Operator SAP b ędzie stanowi ć operacyjny kontakt z Zarejestrowanymi uczestnikami w odniesieniu do
wszystkich potencjalnych roszcze ń. O ile przepisy Zasad HAR nie stanowi ą inaczej, Operator SAP
przesyła do Rejestrowanego uczestnika zawiadomienie o otrzymaniu odno śnego roszczenia w ci ągu pięciu
(5) Dni roboczych po jego otrzymaniu.
2. O ile przepisy Zasad HAR nie stanowi ą inaczej, Operator SAP konsultuje si ę z zainteresowanymi OSP, w
celu udzielenia odpowiedzi Zarejestrowanemu uczestnikowi w ci ągu dwudziestu (20) Dni roboczych
następuj ących po dniu otrzymania odno śnego roszczenia.

Część 3:
Metoda podzia łu kosztów
Artyku ł 57 - Przedmiot i zakres
Wszyscy OSP wnosz ą na rzecz Operatora SAP op łatę wynagrodzenia z tytu łu wykonywania Zada ń SAP
zgodnie z niniejszą Metod ą podziału kosztów Platformy SAP.
Metodę podziału kosztów Platformy SAP stosuje si ę do Zadań SAP, jednocze śnie uwzgl ędniaj ąc
występowanie kosztów innych zada ń świadczonych przez Operatora SAP nieobj ętych niniejszym
Wnioskiem SAP w celu dokonania sprawiedliwego podzia łu odzwierciedlaj ącego koszty operacyjne
poniesione w związku z każdym Zadaniem SAP.
Sposób wyznaczania poszczególnych op łat przez Operatora SAP uwzgl ędnia charakter kosztów i zapewnia
oszczędności na rzecz OSP.
W procesie wyznaczania op łaty z tytułu Zadań SAP na następny rok budżetowy uwzgl ędniane s ą co
najmniej następuj ące elementy:
Zadania SAP, zgodnie z definicj ą w treści art. 9;
liczba OSP wyznaczaj ących Operatora SAP do wykonywania Zada ń SAP;
liczba Granic alokacji obj ętych Platform ą SAP dla każdego zadania;
całkowite koszty zaplanowane przez Operatora SAP;
alokacja kosztów Platformy SAP dla ka żdego Zadania SAP; i
marża ustalona jako koszt plus na mo żliwie najniższym poziomie, któr ą Operator SAP pobiera za
wykorzystanie Zadań SAP, lecz tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez krajowe organy
podatkowe, którym podlega Operator SAP z uwagi na siedzib ę rejestrow ą.

Artyku ł 58 - Koszty ustanowienia, rozwoju i eksploatacji Wspólnej platformy alokacji
1. Całkowite koszty budżetowe zwi ązane z operacjami platformy SAP s ą alokowane na każde Zadanie SAP z
uwzgl ędnieniem wszystkich Zadań wykonywanych przez Operatora SAP. Operator SAP proponuje
regularne uzgadnianie kwot pomi ędzy budżetem a realizowanymi kosztami, które s ą następnie
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weryfikowane przez Rad ę SAP.
2. Podział budżetu operacyjnego Platformy SAP na poszczególne zadania SAP opiera si ę na kosztach
bezpośrednich i alokacji kosztów po średnich, je żeli:
bezpo średnie koszty s ą bezpo średnio alokowane do ró żnych Zadań SAP; i
koszty po średnie s ą alokowane do ró żnych Zadań SAP, w oparciu o wymagany czas i zgodnie z
stosowan ą praktyk ą.
3. Koszty po średnie obejmuj ą między innymi takie koszty jak:
materiały IT i koszty utrzymania ogólnego IT;
koszty wynajmu ponoszone przez Operatora SAP;
koszty ksi ęgowe/ informatyczne audytu;
koszty ubezpieczenia;
koszty osobowe w dziale finansowym, w dziale zasobów ludzkich;
pozosta łe koszty zwi ązane z zasobami ludzkimi (takie jak koszty rekrutacji);
biurowe koszty operacyjne;
koszty szkole ń; i
koszty us ług doradczych.
4. Koszty zwi ązane z ustanowieniem Platformy SAP poniesione po jej zatwierdzeniu przez krajowe organy
regulacyjne niniejszego wniosku SAP, s ą ponoszone przez wszystkich OSP zgodnie z niniejsz ą Metod ą
podziału kosztów Platformy SAP. Koszty te obejmuj ą co najmniej inwestycje zwi ązane z d ługoterminową
alokacj ą zdolności przesyłowych, które s ą związane z Zadaniami SAP, w tym z wprowadzeniem
produktów wymienionych w tre ści art. 38 ust. 2 oraz wszelkie zwi ązane z nimi koszty amortyzacji
naliczane po zatwierdzeniu Wniosku SAP.
5. Koszty zwi ązane z dalszym rozwojem Platformy SAP po jej utworzeniu obejmuj ące co najmniej koszty
zwi ązane z rozwojem dodatkowych produktów ró żniących si ę od wymienionych w tre ści art. 38 ust. 2,
dodatkowych funkcji wynikaj ących ze zmiany Zasad HAR lub mo żliwych nowych funkcji maj ących na
celu popraw ę wydajności Platformy SAP, zostan ą podzielone pomiędzy wszystkich lub zainteresowanych
OSP zgodnie z niniejszą Metod ą podziału kosztów Platfoniiy SAP.

Artyku ł 59 - Propozycja alokacji kosztów
Podział kosztów na wszystkie Zadania SAP („Propozycja alokacji kosztów") opiera si ę na alokacji
kosztów bezpo średnich i pośrednich. Operator SAP przekazuje ka żdego roku alokacj ę kosztów pośrednich
do różnych zadań, po pierwsze, aby uwzgl ędnić nowe pozycje, a po drugie, aby dostosowa ć parametr
czasu wymaganego zgodnie z zaktualizowanym procesem. Propozycja alokacji kosztów na nadchodz ący
rok stanowi cz ęść rocznego Sprawozdania z rozliczenia op łat zgodnie z tre ścią art. 63 Wniosku SAP.
2. Propozycja alokacji kosztów opiera si ę na:
alokacji kosztów bezpo średnich do odpowiednich Zada ń SAP;
alokacji zwi ązanych z aukcj ą kosztów IT do odpowiednich aukcyjnych Zada ń SAP w oparciu o
względne wykorzystanie IT;
A
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podział kosztów pośrednich na odpowiednie zadania w oparciu o ocen ę obciążenia
poszczególnych dzia łów zaanga żowanych do ka żdego zadania wykonywanego przez Operatora
SAP wyłącznie w odniesieniu do Zadań SAP; i
alokacji proporcjonalnej cz ęści minimalnego wymaganego wska źnika kosztu powi ększonego o
marżę stosowan ą do zysku przed opodatkowaniem Operatora SAP powi ązaną z Zadaniami SAP,
jeśli jest to wymagane przez organy skarbowe w łaściwe dla siedziby rejestrowej Operatora SAP.

Artyku ł 60 Mechanizmy podzia łu kosztów
-

1. Podział kosztów poszczególnych Zada ń SAP opiera si ę na ró żnych kombinacjach dwóch następuj ących
współczynników:
wspó łczynnika podzia łu kosztów „dla poszczególnych granic alokacji"; i
współczynnika podzia łu kosztów „dla poszczególnych OSP".
2. Współczynnik podziału kosztów „dla poszczególnych granic alokacji" stanowi przypisany do ka żdego OSP
wskaźnik przypisany do konkretnego Zadania SAP i stanowi u łamek przypisany do danego Zadania SAP i
jest równy liczbie przypadaj ącego na danego OSP granic alokacji, w odniesieniu do których wykonywane
jest Zadanie SAP, i podzielony przez ca łkowitą liczbę granic alokacji, w odniesieniu do których
wykonywane jest odno śne Zadanie SAP. W przypadku po łącze ń wzajemnych DC, niezale żnie od prawa
własno ści połączenia wzajemnego DC, ka żda strona po łączenia wzajemnego DC jest uwzgl ędniana tylko raz.
To samo dotyczy granic alokacji obs ługiwanych przez tylko jednego OSP. Dla granic alokacji w przypadku,
gdy istnieje wi ęcej ni ż jeden OSP po jednej stronie, granica alokacji jest uwzgl ędniania tylko raz jako ca łość
i dzielona równo pomi ędzy zainteresowanych OSP.
3. Wspó łczynnik podzia łu kosztów „dla poszczególnych OSP" stanowi przypisany do ka żdego OSP wska źnik,
który równa si ę ułamkowi przypisanemu do Zadania SAP i podzielonemu przez ca łkowitą liczbę OSP
korzystaj ących z zadania SAP.
4. W kombinacji dwóch współczynników podzia łu kosztów w zale żności od danego Zadania SAP, Operator
SAP okreśia końcowe wskaźniki kosztu każdego Zadania SAP dla każdego OSP bior ąc pod uwagę charakter
kosztów zwi ązanych z Zadaniem. Kombinacja wspó łczynników podzia łu kosztów maj ących zastosowanie do
każdego Zadania SAP, jest zdefiniowana w Sprawozdaniu z rozliczenia op łat opisanym w tre ści art. 61
Wniosku SAP i publikowana w Sprawozdaniu z rozliczenia op łat.

Artykuł 61

-

Rozliczenie opiat w ramach Platform y SAP

Dla Zadań SAP, Rozliczenie opiat w ramach Platformy SAP opiera si ę na Metodzie podzia łu kosztów
Platformy SAP, i okre śla kombinacj ę wspó łczynników podzia łu kosztów maj ących zastosowanie do
każdego Zadania SAP. Rozliczenie op łat w ramach Platformy SAP okre śla równie ż proces dla każdego
przypadku dostosowania op łaty zgodnie z Metod ą podziału kosztów Platformy SAP.
Rozliczenie op łat w ramach Platformy SAP jest zatwierdzane przez Rad ę SAP. Je śli nie zostanie
osiągni ęte porozumienie do dnia 31 pa ździernika (dla okresu fakturowania od 1 stycznia do 31 grudnia
następnego roku), wówczas stosuje si ę istniej ące wspó łczynniki podziału kosztów (zgodnie z tre ścią art.
61 niniejszego Wniosku SAP).
W przypadku rozbie żności między Rozliczeniem op łat w ramach Platformy SAP a Metod ą podzia łu
kosztów Platformy SAP dla Zada ń SAP, zastosowanie ma Metoda.
Dowolna zmiana odno śnej Metody podzialu kosztów Platformy SAP dla Zada ń SAP może wymagać
przegl ądu ustale ń dotyczących podzia łu kosztów i odpowiednio Rozliczenia op łat w ramach Platformy
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SAP.

Artyku ł 62 - Propozycja sprawozdania z rozliczenia opiat
1. Operator SAP przekazuje Radzie SAP propozycj ę rocznego Sprawozdania uwzgl ędniaj ącą poszczególne
roczne opiaty OSP z podzia łem na Zadania SAP zgodnie z obowi ązuj ącą Metod ą podziału kosztów
Platformy SAP, co najmniej raz w roku przed up ływem października roku poprzedzaj ącego rok złożenia
propozycji.
2. Rada SAP dokonuje sprawdzenia propozycji rocznego Sprawozdania z rozliczenia opiat i zawiadamia
Operatora SAP o wszelkich rozbie żnościach.
3. W przypadku, gdy Operator SAP jest zawiadamiany o istnieniu rozbie żności przez Rad ę SAP, wówczas
Operator SAP dokonuje oceny takiego zawiadomienia i przekazuje jej wyniki Radzie SAP bez zb ędnej
zwłoki.
4. Sprawozdanie z rozliczenia op łat zawiera co najmniej nast ępuj ące informacje:
Kategorie Zada ń SAP (np. d ługoterminowe aukcje w rozbiciu na poszczególne formy produktu,
rozliczenia i rozrachunki), op łata za poszczególne kategorie Zada ń SAP;
zastosowane wspó łczynniki podzia łu kosztów na Zadania SAP zdefiniowane w Rozliczeniu op łat w
ramach Platformy SAP;
omówienie, w stosownych przypadkach, OSP, do których odnosz ą się kategorie Zada ń SAP;
omówienie liczby Granic alokacji przypadaj ących na poszczególnych OSP, do których ma
zastosowanie kategoria Zada ń SAP, w stosownych przypadkach;
Propozycja alokacji kosztów w podzia łem kosztów, z kosztami po średnimi, na wszystkie Zadania
SAP z zastosowaniem ostatecznych wspó łczynników przypisanych do Zada ń SAP;
całkowita roczna op łata przypadaj ąca na każdego OSP z podzia łem na Zadania SAP; i
wszystkie powi ązane tabele pomocnicze i dokumenty.
5.

Propozycja Sprawozdania z rozliczenia op łat przekazuje przejrzysty obraz alokacji kosztów i podzia łu
kosztów na odno śne Zadania SAP.

Artyku ł 63 - Nadzwyczajna aktualizacja sprawozdania z rozliczenia opiat
Operator SAP mo że w wyj ątkowych okolicznościach dostosować opłaty w trakcie roku stosowania
Sprawozdania z rozliczenia op łat, i yyówczas przekazuje OSP szczegó łowe uzasadnienie konieczno ści
takiego dostosowania. Operator SAP informuje w takim przypadku Rad ę SAP przekazuj ąc jej propozycj ę
dostosowanego Sprawozdania z rozliczenia op łat.
Po otrzymaniu propozycji dotycz ącej dostosowanego Sprawozdania z rozliczenia op łat, Rada SAP
dokonuje jej sprawdzenia w terminie dziesi ęciu (10) dni roboczych, zgodnie z okre śleniem zawartym y
Umowie SAP CA, czy zastosowanie Metody podzia łu kosztów Platformy SAP i Rozliczenie op łat w
ramach Platformy SAP daje prawid łowe wyznaczenie indywidualnej op łaty poszczególnych OSP i
zawiadamia Operatora SAP O ewentualnych rozbie żnościach.
Kor
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W przypadku, gdy SAP jest zawiadamiany o istnieniu rozbie żności przez Rad ę SAP, wówczas dokonuje on
oceny takiego zawiadomienia i przekazuje jej wyniki Radzie SAP bez zb ędnej zw łoki w terminie do
dziesi ęciu (10) dni zgodnie z opisem zawartym w tre ści Umowy SAP CA. Po zako ńczeniu opisanej
powyżej procedury sprawdzaj ącej, ko ńcowe dostosowane Sprawozdanie z rozliczenia op łat jest załączane
do Umowy SAP CA.
Dostosowanie op łat musi być zawsze zgodne z najnowsz ą Metod ą podziału kosztów Platformy SAP
zatwierdzon ą zgodnie z Rozporz ądzeniem FCA.
W przypadku wyst ąpienia jednej lub wi ęcej niż jednej z nast ępuj ących zmian:
zmiana liczby lub wykazu Granic alokacji;
zmiana liczby OSP korzystaj ących z Zadania SAP; i/lub
coroczne dostosowanie dokonane w oparciu o za łożenia bud żetowe na przysz ły rok i ró żne alokacje
dotyczące kosztów po średnich,
Operator SAP dokonuje ponownego wyznaczenia op łat i proponuje dostosowanie struktury op łat z
uwzglę dnieniem daty, od której ponowne wyznaczenie wchodzi w życie. Operator SAP zawiadamia Rad ę
SAP o podj ę tej decyzji. Po otrzymaniu zawiadomienia cz łonkowie Rady SAP dokonuj ą sprawdzenia w
terminie do dziesi ę ciu (10) dni roboczych prawid łowo ś ci zastosowania dostosowanych opiat
indywidualnych.

Artyku ł 64 - Zmiany metody podział u kosztów Platformy SAP
W przypadku wniosku o Zmian ę metody podział u kosztów Platformy SAP zgodnie z Rozporz ądzeniem
FCA, wszyscy OSP bior ą udział w konsultacji z Operatorem SAP w zakresie ka żdej takiej zmiany.
Po dokonaniu zmiany obowi ązuj ącej Metody podzia łu kosztów Platformy SAP zgodnie z
Rozporządzeniem FCA, wszyscy OSP zawiadamiaj ą Operatora SAP o takiej zmianie, oraz o sposobie w
jaki stanowisko zmiany przekazane przez Operatora SAP zosta ło uwzgl ędnione.

Artyku ł 65 - Odniesienia cł o innych zasad
W przypadku zaistnienia rozbie żności pomi ędzy Zasadami HAR i Metod ą podzia łu kosztów Platformy SAP lub
Rozliczeniem opł at w ramach Platformy SAP, przepisy Zasad HAR lub Rozporz ądzenia FCA maj ą
pierwsze ństwo, a postanowienia Metody podzia łu kosztów Platformy SAP podlegaj ą odpowiedniemu
dostosowaniu.

[Nr rep.: 2017-0081: dnia 28 kwietnia 2017r.
Ja; Tomasz Wyszkowski, ni żej podpisany tłumacz przysięgły wpisany do rejestru
tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwo ści pod nr. TP14445105, po świadczam
zgodność powyższego tłumaczenia z okazan ą kopią dokumentu wjęzyku angielskim.]
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