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DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 5 i ust. 6 lit. b w zwi ązku z art. 15 ust. 1-3 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 przesy łowymi (Dz. Urz. UE L 197/24
z dnia 25 lipca 2015 r., dalej jako „rozporz ądzenie CACM") 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,
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
sformułowanego w pi ś mie z dnia 10 lipca 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.15,
doręczonym tutejszemu organowi w dniu 13 lipca 2017 r., o zmian ę regionów wyznaczania
zdolno ś ci przesyłowych ustalonych decyzj ą Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji
Energetyki (dalej jako: „ACER") numer 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r., uzupe łnionego
następnie pismem z dnia 8 sierpnia 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2016.34,
postanawiam

zatwierdzi ć zmianę regionów wyznaczania zdolno ści przesyłowych opisaną w dokumencie
zatytułowanym: „Wniosek wszystkich OSP o dokonanie zmiany zgodnie z art. 9 ust. 13
rozporz ą dzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiaj ącego wytyczne
dotycz ące alokacji zdolno ś ci przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesy łowymi,
dotycz ącej ustanowienia regionów wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych"
z dnia 30 czerwca 2017 r. (t łumaczenie na j ęzyk polski), stanowi ącym załącznik nr 1 do
niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 lipca 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.15, strona niniejszego
postępowania administracyjnego - operator systemu przesy łowego Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Spó łka Akcyjna z siedzib ą Konstancinie-Jeziornie wystąpiła
do Prezesa Urz ę du Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE") z wnioskiem
o zatwierdzenie zmiany regionów wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych polegaj ącej na
przypisaniu granicy obszaru rynkowego pomi ędzy Belgi ą a Wielką Brytani ą maj ącej
powsta ć w zwi ązku z oddaniem do u żytku budowanego obecnie po łączenia wzajemnego
Nemo Link do regionu wyznaczania zdolno ści przesyłowych Channel, opisanej
w dokumencie zatytu łowanym: „Wniosek wszystkich OSP o dokonanie zmiany zgodnie
z art. 9 ust. 13 rozporz ądzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące alokacji zdolno ś ci przesyłowych i zarz ądzania
ograniczeniami przesy łowymi" z dnia 30 czerwca 2017 r. (t łumaczenie na j ęzyk polski).
Oryginał wymienionego wyżej dokumentu, zatytu łowany: „All TSOs" Proposal for
Amendment in accordance with Article 9 (13) of the Commission Regulation (EU)
2015/1222 of 24 July 2017 establishing a guideline on capacity allocation and congestion
management on the Determination of Capacity Calculation Regions", zosta ł opracowany
przez wszystkich operatorów systemu przesy łowego (dalej jako: „OSP") w j ęzyku
angielskim z uwagi na mi ędzynarodowy charakter wspó łpracy wynikaj ący z art. 9 ust. 1
rozporz ą dzenia CACM.
Pismem z dnia 8 sierpnia 2017 r. (pismo znak: DP-PR-WK.070.2.2016.34) Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Spó łka Akcyjna z siedzib ą Konstancinie-Jeziornie uzupe łniła wniosek
o tłumaczenie wy żej wymienionego dokumentu na j ęzyk polski.
W toku niniejszego post ępowania Prezes URE ustali ł i zwa żył, co następuje:

Stosownie do art. 2 pkt 3 rozporz ądzenia CACM „region wyznaczania zdolno ści
przesyłowych" to region geograficzny, na którym wyznaczanie zdolno ś ci przesyłowych
prowadzone jest w sposób skoordynowany. W my ś l art. 9 ust. 1 rozporz ądzenia CACM OSP
opracowuj ą warunki i metody konieczne na podstawie rozporz ądzenia CACM
i w odpowiednich terminach okre ś lonych w rozporządzeniu CACM przedkładaj ą je
wła ściwym organom regulacyjnym do zatwierdzenia. Zgodnie z art. 15 ust. 1
rozporz ądzenia CACM w terminie trzech miesi ęcy od wej ścia w życie rozporz ądzenia CACM
wszyscy OSP wspólnie opracowuj ą wspólny wniosek dotycz ący ustalenia regionów
wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych. Zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. b rozporz ądzenia CACM
wniosek dotycz ący ustalenia regionów wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych podlega
zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne.
W dniu 17 listopada 2015 r. wszyscy OSP przed łożyli właś ciwym organom regulacyjnym
wniosek dotycz ący ustalenia regionów wyznaczania zdolno ści przesyłowych.
Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporz ądzenia CACM ka żdy organ regulacyjny zatwierdza warunki

lub metody stosowane do wyznaczania lub okre ślenia jednolitego łączenia rynków dnia
następnego i jednolitego łączenia rynków dnia bie żącego, opracowane przez OSP. Organy
te s ą odpowiedzialne za zatwierdzanie warunków lub metod okre ślonych w art. 9 ust. 6, 7
i 8 rozporz ądzenia CACM, w tym za zatwierdzenie ustalenia regionów wyznaczania
zdolno ś ci przesyłowych. Wedle art. 9 ust. 10 rozporz ądzenia CACM w przypadku, gdy
zatwierdzenie warunków lub metod wymaga decyzji wi ęcej ni ż jednego organu
regulacyjnego, właś ciwe organy regulacyjne konsultuj ą się ze sobą, ś ci ś le ze sob ą
współpracuj ą i prowadz ą wspólną koordynacj ę w celu osi ągni ęcia porozumienia. Stosownie
do art. 9 ust. 11 rozporz ądzenia CACM w przypadkach, w których organy regulacyjne nie
osiągną porozumienia w terminie sze ściu miesi ęcy od dnia otrzymania warunków przez
ostatni zainteresowany organ regulacyjny, decyzj ę w sprawie przedstawionych wniosków
dotycz ących ustanowienia warunków podejmuje ACER.
Organy regulacyjne nie osi ągn ęły porozumienia w kwestii wniosku wszystkich OSP
dotycz ącego ustalenia regionów wyznaczania zdolno ści przesyłowych, wobec czego
kompetencja do podj ęcia decyzji w sprawie ustalenia regionów wyznaczania zdolno ś ci
przesyłowych przypadła ACER. ACER decyzj ą numer 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
(opublikowaną na stronie internetowej ACER w dniu 17 listopada 2016 r., dalej jako:
„decyzja ACER ustalaj ąca regiony wyznaczania zdolno ści przesyłowych") ustaliła regiony
wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych zgodnie z art. 15 ust. 1-3 rozporz ądzenia CACM.
Regiony wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych zosta ły określone w Załączniku numer 1
do tej decyzji. Przedmiotowa decyzja obejmuje wszystkie istniej ące granice obszarów
rynkowych oraz przysz łe granice obszarów rynkowych powsta łe z połącze ń wzajemnych
b ęd ących w budowie w momencie wydania tej decyzji oraz zaplanowane do oddania
do użytku przed 2018 rokiem (art. 1 ust. 1 lit. a i b Za łącznika numer 1 do decyzji ACER
ustalaj ącej regiony wyznaczania zdolno ści przesyłowych).
Art. 9 ust. 13 rozporz ądzenia CACM stanowi, że OSP odpowiedzialni za opracowanie
wniosków dotycz ących warunków lub metod mog ą złożyć wniosek o ich zmianę.
Na podstawie tego przepisu OSP z łożyły do właś ciwych organów regulacyjnych wniosek
o zmianę regionów wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych polegaj ącą na przypisaniu granicy
obszaru rynkowego pomi ędzy Belgi ą a Wielką Brytani ą maj ącej powsta ć w zwi ązku
z planowanym oddaniem do u żytku po 2018 roku budowanego obecnie po łączenia
wzajemnego Nemo Link do Regionu Channel.
Ostatni zainteresowany organ regulacyjny otrzyma ł przedmiotowy wniosek w dniu 17 lipca
2017 r.
Organy regulacyjne w ramach obowi ązku wynikaj ącego z art. 9 ust. 10 rozporz ą dzenia
CACM, konsultowały si ę mi ędzy sob ą, ś ci ś le ze sob ą współpracowa ły i koordynowały swoje
stanowiska w celu osi ągni ęcia porozumienia w kwestii z łożonego przez OSP wniosku.
W wyniku tej wspó łpracy organy regulacyjne ustali ły co następuje.
Wszyscy OSP poprzez Europejsk ą Sieć Operatorów Systemów Przesy łowych Energii
Elektrycznej w dniach od 7 kwietnia do dnia 8 maja 2017 roku przeprowadzili konsultacje
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odnoś nie projektu wniosku o zmian ę regionów wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych,
jednakże żadna z zainteresowanych stron nie zg łosiła uwag. Konsultacje te zosta ły
przeprowadzone zgodnie z wymogami wynikaj ącymi z art. 12 ust. 1-3 W Zw. Z art. 9 ust. 13
rozporz ą dzenia CACM.
Wniosek OSP wskazuje, że zmiana regionów wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych zostanie
wprowadzona niezw łocznie po certyfikowaniu Nemo Link jako OSP zgodnie z art. 3
rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie warunków dost ę pu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej i uchylaj ą cego rozporz ądzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211/15
z dnia 14 sierpnia 2009 r.) i art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycz ącej wspólnych zasad rynku wewn ętrznego
energii elektrycznej i uchylaj ącej dyrektyw ę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 211/55 14.8.2009
z dnia 14 sierpnia 2009 r.), a co za tym idzie obejmuje proponowane ramy czasowe
wdro żenia wnioskowanej zmiany wedle obowi ązku wynikaj ącego z art. 9 ust. 9
rozporz ądzenia CACM.
Wniosek OSP o zmian ę regionów wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych poprzez wskazanie
i wyja ś nienie, że zmiana ta przyczyni si ę do zapewnienia optymalnego wykorzystania
infrastruktury przesyłowej, zapewnienia bezpiecze ń stwa pracy systemu oraz optymalizacji
wyznaczania transgranicznych zdolno ś ci przesyłowych, obejmuje opis oczekiwanego
wpływu tej zmiany na cele rozporz ądzenia CACM, spe łniaj ąc tym samym wymóg wynikaj ący
z art. 9 ust. 9 rozporz ądzenia CACM.
Uzasadnienie zmiany regionów wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych sformułowane przez
OSP wskazuje, że: granice obszarów rynkowych Holandia-Wielka Brytania oraz FrancjaWielka Brytania s ą przypisane do regionu wyznaczania zdolno ś ci przesyłowej Channel;
granica obszaru rynkowego Belgia-Wielka Brytania b ędzie usytuowana geograficznie
pomi ędzy tymi granicami obszarów rynkowych; ustalone ju ż granice obszarów rynkowych
Francja-Wielka Brytania, Holandia-Wielka Brytania i Belgia-Wielka Brytania b ędą wchodzi ć
wspólnie w interakcje zarówno z sieci ą Wielkiej Brytanii, jak i z po łączonymi sieciami Belgii,
Francji i Holandii. Wszystkie organy regulacyjne podzielaj ą i akceptuj ą argumentacj ę
przedstawion ą przez OSP, tj. rozumiej ą, że zmiana obecnie ustalonych regionów
wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych jest koniecznym nast ępstwem budowy nowego
połączenia wzajemnego, a przypisanie maj ącej powsta ć w przyszło ś ci granicy obszaru
rynkowego Belgia-Wielka Brytania do regionu Channel jest uzasadnione ze wzgl ędu na jej
geograficzne usytuowanie oraz interakcje s ąsiaduj ących ze sob ą granic obszarów
rynkowych. OSP odpowiedzialni za przysz łą granicę obszaru rynkowego, b ęd ą zobowi ązani
do opracowania razem z innymi OSP warunków lub metod i przed łożenia ich do
zatwierdzenia właś ciwym organom regulacyjnym zgodnie z obowi ązuj ącymi
rozporządzeniami, w tym z rozporz ądzeniem CACM.
Ostatecznie porozumienie wszystkich organów regulacyjnych zosta ło osi ągni ęte poprzez
Forum Organów Regulacyjnych (Energy Regulators" Forum), co znalaz ło swoje

odzwierciedlenie w dokumencie przyj ętym dnia 18 wrze ś nia 2017 r., zatytu łowanym:
„Approyal by ali Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators" Forum on the all
TSOs" Proposal for Amendment in accordance with Articie 9 (13) of the Commission
Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 estabiishing a Guideline on Capacity Allocation
and Congestion Management on the Determination of Capacity Calculation Regions (30 June
2017)". Wedle osi ągni ętego porozumienia przed łożony przez OSP wniosek o zmian ę
regionów wyznaczania zdolno ści przesyłowych jest zgodny z wymaganiami okre ślonymi
w rozporz ądzeniu CACM, a w szczególno ści spełnia kryteria wymienione w art. 9 ust. 9 i art.
15 ust. 1-3 rozporz ądzenia CACM oraz wype łnia cele wspó łpracy w zakresie w zakresie
alokacji zdolno ś ci przesyłowych i zarz ądzania ograniczeniami przesy łowymi okre ś lone
w art. 3 rozporz ądzenia CACM. Konkluduj ąc, uznano, że przedłożony przez OSP wniosek
powinien zosta ć zatwierdzony przez wszystkie organy regulacyjne.
Wszyscy OSP po uzyskaniu zatwierdzenia wniosku o zmian ę regionów wyznaczania
zdolnoś ci przesyłowych przez w ła ściwe organy regulacyjne opublikuj ą go w Internecie,
który to obowi ązek wynika z art. 9 ust. 14 rozporz ądzenia CACM.
Maj ąc powy ższe na uwadze, nale ży uznać, że wobec okoliczno ś ci faktycznych ustalonych
w przedmiotowej sprawie, zachodz ą przes łanki do zatwierdzenia wniosku. Nadto nale ży
wskaza ć, że 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
- Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem tutejszego organu,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ę czenia (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 ę powania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm., dalej jako:
„KPC"). Odwo łanie nale ży doręczyć na adres: 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 cało ś ci lub cz ęś ci (art. 47949 KPC).
Odwołanie od decyzji podlega op łacie sta łej w kwocie 100 złotych (art. 32 ust. 3
w zwi ązku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s ądowych
w sprawach cywilnych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm ., dalej jako: „ustawa
o kosztach s ądowych w sprawach cywilnych"). Op łatę należy uiści ć na rachunek
bankowy S ądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydzia łu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwo łania strona mo że zrzec si ę prawa
do wniesienia odwo łania wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia

(Y

organowi administracji publicznej o świadczenia o zrzeczeniu si ę prawa do wniesienia
odwołania przez stron ę, decyzja staje si ę ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA).
S. Decyzja podlega wykonaniu przed up ływem terminu do wniesienia odwo łania, jeżeli jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub je żeli wszystkie strony zrzek ły si ę prawa
do wniesienia odwo łania (art. 130 § 4 KPA).
Załącznik nr 1:
„Wniosek wszystkich OSP o dokonanie zmiany zgodnie z art. 9 ust. 13 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 przesy łowymi, dotycz ącej
ustanowienia regionów wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych" z dnia 30 czerwca 2017 r.
(tłumaczenie na j ęzyk polski).

Uiszczono opłatę skarbową w wysokoś ci 10 zł

Otrzymuj ą :
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
a/a
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Załącznik nr ......„
do dyzji

Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki

Tł umiczę nje

z dnia

nr

Wniosek wszystkich OSP o dokonanie zmiany zgodnie z art. 9
ust. 13 rozporz ą dzenia Komisji (UE) 201511222 z dnia 24 lipca
2015 r. ustanawiaj ą cego wytyczne dotycz ą ce alokacji
zdolnoś ci przesy ł owych i zarz ą dzania ograniczeniami
przesył owymi, dotycz ą cej ustanowienia regionów wyznaczania
zdolnoś ci przesy ł owych

30 czerwca 2017 r.
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\Vszyscy OS P. uwzgl ędniaj ąc, co nast ę puje
Zważ Vwsz%, że:
Niniejszy dokument stanowi wspólny, wniosek opracowany
przez szyslkich operatorów systemów
przesył owych (dalej zwanych „.OSP) o dokonanie zmiany regionów wyinaczania zdolno
ści
przesy ł owych (dalej zwanych .CCR") okre ś lonych zgodnie z art. 15 ust. I rozporz
ą (lzenia Komisji
(UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiaj ą
cego wytyczne dotycz ą ce alokacji zdolno ści
priesylowych I zarz ą dzania ograniczeniami przesy ł
owymi (zwany dalej .„wnioskiem o dokonanie
W dniu 17 listopada 2015 r. wszyscy OSP przedstawili .„Wniosek
wszystkich OSP dotycz ący
regi)nów wyznaczania zdolno ści przesy łowych zgodnie z art. 15 ust. I
rozporzą dzenia Komisji
(UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiaj ącego
wytyctne dotycz ące alokacji zdolno ści
przesyiowych i zarz ądzania ograniczeniami przesy ł
owymi (zwanego dalej .„rozporz ądzeniem
CACM") wraz z uzasadnieniem swoim w ł a ś ciwym organom regulacyjnym.___

W dniu 17 listopada 2016 r. Agencja ds. Wspó ł pracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
wyda ła decyzj ę nr 06/2016 w sprawie ustanowienia regionów wyznaczania zdolno
ś ci przesy łowych
(dalej zwan ą ..decyzj ą CCR"). Za łą cznik I do tej decyzji „Okre
ś lenie regionów wyznaczania
zdolnoś ci przesy ł owych zgodnie z art. 15 ust. I rozporz ą
dzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24
lipca 2015 r. ustanawiaj ą cego wytyczne dotycz ą ce alokacji zdolno ś
ci przesy łowych i zarz ądzania
ograniczeniami przesy ł owymi (zwany dalej „Za łą cznikiern I do decyzji CCR") okre
śla CCR na
podstawie art. 15 ust. I rozporz ą dzenia CACM.--CCR okre ś lone w Za łą czniku I Decyzji CCR zgodnie z art. 15 ust. I rozporz
ądzenia CACM
obejmuj ą wszystkie istniej ą ce granice obszarów rynkowych oraz
granice obszarów rynkowych
wynikaj ące z po łącze ń wzajemnych b ędą
cych w budowie w momencie zatwierdzenia decyzji CCR i
przewidzianych do oddania do u ż ytku przed 2018 rokiem.--Przysz ł a granica obszaru rynkowego Belgia Wielka Brytania wynikaj ąca
z po łą czenia wzajemnego
Nemo LInk, b ędą cego w budowie w momencie z łoż
enia niniejszego dokumentu i przewidzianego
do oddania do u ż ytku wkrótce po roku 2018 nie zosta ł a jeszcze przypisana do
żadnego CCR.--Wszyscy OSP s ą zdania, że terminowe przypisanie przysz ł
ej granicy obszaru rynkowego do CCR
ma ogromne znaczenie dla:--a. u ł atwienia opracowania i wprowadzenia w ż
ycie regionalnych warunków lub metodyk
wynikaj ą cych z rozporz ą dzenia CACM oraz rozporz ą
dzenia Komisji (UE) 2016/1719 z
dnia 26 wrze ś nia 2016 r. ustanawiaj ą cego wytyczne dotycz ące d ł
ugoterminowej alokacji
zdolno ś ci przesy ł owych (dalej zwanego .rozporz ą
clzeniem FCA") dla odpowiedniego
CCR; oraz--h
stworzenia przejrzystych ram wdra żania regionalnych warunków lub metod
wynikaj ą cych z rozporz ądze ń CACM I FCA dla przysz ł ej granicy obszaru rynkowego.--Granice obszarów rynkowych Holandia
Wielka Brytania oraz Francja
Wielka Brytania s ą
przypisane do CCR Chanel okre ś lonego w Za łą czniku I do decyzji w sprawie CCR zgodnie z art. 15
ust. I rozporzą dzenia CACM. Granica obszarów rynkowych Bigia
Wielka Brytania b ędzie
llsytuow ma geografiLznle míçdzv tymi dwiema ranícamíqbsLarów ryikowyh Grinice obszarow
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rynkowych Francja-Wielka Brytinia, Holandia-\Vielka Brytania i Belgia-Wielka Brytania b ęd ą
wchod,i Ć wspólnie interakcje zarówno i sieci ą
Wielkiej Brytanii, jak i Z po łą czonymi sieciarni
Belgii, Francji i Holandii. W zwia,ku 7 tym wszyscy OSP s ą zdania, że przyszłą
granic ę obszaru
rnko\ego Belgia - Wielka Brytania nale ż y przypisa ć do CCR Chanel.--(X) Zgodnie / art. 9 ust. 13 rotportadtenia CACM wszyscy OSP niniejszym sk ładaj ą
wniosek o
dokonanie zmiany CCR okre ś lonych zgodnie z art. 15 ust. I rozporz ą
dzenia CACM. dotycz ącej
istniej ą cego CCR Chanel w celu pr/ypisania przysz ł
ej granicy obszaru rynkowego Belgia Wielka
Brytania (10 tego CCR--Niniejszy wniosek o dokonanie zmiany uwzgl ę dnia podstawowe zasady i cele okie ś lone
W
rozporz ą dzeniu CACM oraz W rotporzą dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dost ę pu do sieci w odniesieniu do transgranicznej
wymiany energii elektrycznej (dalej zwanym ..rozporz ą dzeniem (WE) nr
71412009") Celem
rozporzą dzenia CACM jest koordynacja i harmonizacja wyznaczania zdolno
ś ci przesy ł owych (>raz
ich alokacji na rynkach transgranicznych dnia nast ę pnego i dnia bie żą cego. Rozporz ą
dzenie to
okre ś la równie ż wymagania dla OSP w zakresie wspó ł
pracy na poziomie CCR, na poziomie
ogólnoeuropejskim i pomi ę dzy obszarami rynkowymi.--Zgodnie z art. 9 ust. 9 rozporz ą dzenia CACM musi zosta ć opisany oczekiwany wp
ł yw wniosku na
cele rozport ą dzenia CACM. Niniejszy wniosek o dokonanie zmiany przyczynia si
ę do realizacji
celów rozporz ą dzenia CACM i w ż aden sposób nie utrudnia ich osi ą gnięcia.--(II) Przypisanie granicy obszaru rynkowego Belgia - Wielka Brytania do istniej ą cego regionu Chanel
pozwala uwzgl ędni ć wspó łzależno ści pomi ę
dzy granicami obszarów rynkowych Francja - Wielka
Brytania, Holandia - Wielka Brytania i Belgia - Wielka Brytania z sieciami Wielkiej Brytanii oraz
po łą czonymi sieciami Belgii. Holandii i Francji przy wyznaczaniu mi
ę dzyohszarowych zdolno ści
przesył owych w CCR Chanel. W zwi ą zku z tym niniejszy wniosek o dokonanie zmiany s
łuży w
szczególno ś ci osi ągnię ciu nast ępuj ą cych celów rozporz ą
dzenia CACM: zapewnienie optymalnego
wykorzystania infrastruktury przesy ł owej (cel art. 3 ust. h rozporz ą dzenia CACM). zapewnienie
bezpiecze ń stwa pracy systemu (cel art. 3 ust. c rozporz ą
dzenia CACM) oraz optymalizacji
wyznaczania mi ę dzyobszarowych zdolno ś ci przesy ł
owych (cel art. 3 ust. J rozporz ądzenia
CACM).--PRZEDK Ł ADAJ Ą NASTĘ PUJ Ą
CY WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY, SKIEROWANY DO
WSZYSTKICH ORGANÓW REGULACYJ NYCH---
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TYT[JL I
Zmiany
Artykuł 1
Zmiany regionów wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych
Wszyscy OSP wnioskuj ą o dokonanie zilliany CCR Chanel okre ś lonej w Za
łączniku I do decyzji w
sprawie („ CR zgodnie Z art 15 ust. I rozporz ą dzenia CACM w nast
ępuj ą cy sposób:--Granica ohsiaru rynkowego Belgia - Wielka Brytania (BE-GB) zostaje przypisana do CCR
(„ hanci:--Granica ohsiaru rynkowego Belgia - Wielka Brytania (BE-GB) jest pr/ypisana do
nast ępuj ą cych OSP: Elia System Operator NV/SA, Natiunal Grid Electricity Transmission pic
(NGET) i Nemo Link Limited (Nenio Link).--2. Ziilieniony CCR Chanel jest przedstawiony na mapie nr I zawartej w Za łączniku.---

TYTUL 2
Postanowienia ko ń cowe
Artykuł 2
Data wprowadzenia w ż ycie zmian
OSP wprowadz ą zmiany opisane w tytule 1 niezw ł
ocznie po certyfikowaniu Nemo Link jako OSP zgodnie z
postanowieniami art. 3 rozporz ą dzenia (WE) nr 714/2009 i art. 10 dyrektywy 20091721WE.--Artykuł 3
Język
J ę zykiem odniesienia niniej*sze ,,
o wniosku o dokonanie zmiany jest angielski. W cclii unikni ęcia
wątpliwo ś ci, w razie konieczno ś ci przet ł
umaczenia niniejszego wniosku o dokonanie zmiany przez OSP na
ję zyki narodowe, w przypadku niezgodno ści mi ędzy wersj ą
angielskoj ęzyczn ą opublikowan ą przez OSP
zgodnie z art. 9 ust. 14 rozporz ą dzenia CACM ajak ąkolwiek wersj ą w innym j
ę zyku, odnoś ni OSP, zgodnie
Z przepisami krajowymi, zobowi ązani s
ą dostarczyć odpowiednim krajowym organom regulacyjnym
zaktualizowane t ł umaczenie wniosku o dokonanie zmiany.---
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Załą cznik: Mapa zmienionego CCR Chanel
I. Region wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych: Chanei-

r

GB

BE
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Mapa 1:

CCR Chanel
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===========KON1EC T Ł UN"1ICZENIA=_.__...__.....___....___._____
Numer repertorium: 99412017.
Ja, Agnieszka Jurewicz, t ł umacz przysi ęgły j ę zyka angielskiego wpisany na list
ę tłumaczy przysi ęgłych
Ministra Sprawiedliwo ści pod numerem TP/1569/06, po świadczam zgodno ść powyższego t
łumaczenia z
okazanym mi oryginalnym dokumentem W j ęzyku angielskim.
Warszawa, dnia 3 sierpnia 2017 r.
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