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DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 5 i ust. 6 lit. b, w zwi ązku z art. 4 ust. ii i ust. 12 oraz art. 18 ust. 1
rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrze śnia 2016 r. ustanawiaj ącego wytyczne
dotyczące długoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych (Dz. Urz. UE L 259 z 26.09.2016, str.
42), dalej jako: „rozporz ądzenie FCA", w zw. z art. 30 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt ub ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685 i 771) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania admi nistracyj nego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spó łka Akcyjna z siedzib ą w Konstancinie Jeziornej (dalej
także: „PSE S.A.") zawartym w pi ś mie z dnia 6 lipca 2017 r. (znak: DP-PR-WK.070.2.2017.9)
o zatwierdzenie metody tworzenia wspólnego modelu sieci dla d ługoterminowych przedzia łów
czasowych zgodnie z art. 18 rozporz ądzenia FCA, okre ślonej w dokumencie zatytu łowanym:
„Pro pozycja wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 18
rozporzą dzenia Komisji (UE) 201611719 z dnia 26 wrze śnia 2016 r. ustanawiającego wytyczne
dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ści przesy łowych" (tłumaczenie na j ęzyk polski),
w oryginalnym brzmieniu: „All TSOs" proposal fora common grid model methodology in accordance
with Articies 18 of Commission Regulation (EU) 201611719 of 26 September 2016 establishing
a guideline on forward capacity allocation",
uzupełnionego pismem
z dnia 1 grudnia 2017 r. (znak: DP-PR-WK.070.2.2017.33), pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r.
(znak: DP-PR-WK.070.2.2017.46) oraz pismem z dnia 14 maja 2018 r. (znak: DP-PRWK.070.2.201 7.47),

postanawiam
zatwierdzi ć metod ę tworzenia wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 18 rozporz ądzenia FCA,
okreś loną w dokumencie zatytu łowanym: „Pro pozycja wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia
wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 18 rozporz ądzenia Komisji (UE) 201611719 z dnia 26 wrze śnia
- 21216 r. ustaiiawJiiiqcewytyczn.e4ityczqce d ługoterminowej alokacji zdolno ści przesy łowych",
stanowi ącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

tel.: 22 487 5690

fax: 22 378 12 93

e-mail: sekretariat@ure.gov.pl

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. (znak: DP-PR-WK.070.2.2017.9) operator systemu przesy łowego
(dalej tak że:,, OSP") Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spó łka Akcyjna z siedzib ą
w Konstancinie Jeziornej, wyst ąpił z wnioskiem o zatwierdzenie metody tworzenia wspólnego
modelu sieci zgodnie z art. 18 rozporz ądzenia ECA, okre ślonej w dokumencie zatytu łowanym : „Ali
TSOs" proposal for a common grid model methodology in accordance with Articles 18 ofCommission
Regulation (EU) 201611719 of 26 September 2016 estabiishing a guideline on forward capacity
ailocation" (dalej jako: „wniosek"). Wniosek ten zosta ł uzupełniony pismem z dnia 1 grudnia
2017 r. (znak: DP-PR-WK.070.2.2017.33) o t łumaczenie przysi ęgłe na j ęzyk polski powyższego
dokumentu zatytu łowane „Pro pozycja wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia wspólnego
modelu sieci zgodnie z art. 18 rozporz ądzenia Komisji (UE) 201611719 z dnia 26 wrze śnia 2016 r.
ustanawiającego wytyczne dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych „. Wszystkie
organy regulacyjne po analizie powy ższego dokumentu uzna ły, iż wniosek jest niekompletny oraz
wymaga dalszych zmian i uzupe łnień, czego wyrazem by ło wezwanie skierowane do PSE S.A. z
dnia 2 marca 2018 r. znak: DRR.WRE.7128.38.2017.LK.
Zgodnie z art. 4 ust. 11 rozporz ądzenia FCA „w przypadku gdy jeden lub wi ększa liczba organów
regulacyjnych zażąda wprowadzenia zmiany przed zatwierdzeniem warunków lub metod
przedłożonych zgodnie z ust. 6 i 7, odpowiedni OSP przedk ładają propozycj ę dotycz ącą zmienionych
warunków lub metod do zatwierdzenia w terminie dwóch miesi ęcy od daty przedstawienia żądania
wprowadzenia zmiany przez organy regulacyjne. W łaściwe organy regulacyjne podejmuj ą decyzj ę
w sprawie zmienionych warunków lub metod w terminie dwóch miesi ęcy od daty ich
przedłożenia[..]"
Wszystkie organy regulacyjne na podstawie wy żej wskazanego przepisu za żądały wprowadzenia
zmian do wniosku. Żądaj ąc wprowadzenia zmian do wniosku wszystkie organy regulacyjne
kierowały si ę m.in. tym, i ż konieczne jest usuni ęcie z tre ści wniosku wszystkich odniesie ń,
z których wynika łoby, że każdy region wyznaczania zdolno ści przesyłowych mo że opracowa ć
własny zestaw scenariuszy.
Pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. PSE S.A. przys łały zmieniony wniosek, a nast ępnie pismem
z dnia 14 maja 2018 r. tłumaczenie przysi ęgłe na j ęzyk polski powy ższego dokumentu o tytule
„Pro pozycja wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 18
rozporządzenia Komisji (UE) 201611719 z dnia 26 wrze śnia 2016 r. ustanawiającego wytyczne
dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ści przesy łowych".
Zmieniony wniosek zak łada, że wszyscy operatorzy systemów przesy łowych razem opracowuj ą
wspólny zestaw scenariuszy, które b ędą stosowane przy tworzeniu indywidualnych modeli sieci
dla rocznego okresu i jeden wspólny zestaw do przedzia łu czasowego wyznaczania zdolno ści
przesyłowych miesi ąca następnego. Tym samym zasady okre ślone w art. 3 ust. 3 zmienionego
wniosku powinny zosta ć zostan ą zachowane. Do czasu kiedy te scenariusze nie zostan ą
opracowane, stosuje si ę domyślne scenariusze okre ś lone w art. 3 ust. 1 lit a do art. 3 ust. 1 lit. h
oraz art. 3 ust 2 lit. a oraz 3 ust. 2 lit. b zmienionego wniosku. Tylko 1 SP stosuj ący analiz ę

bezpiecze ństwa opartą na wielu scenariuszach do wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych wspólnie
opracowuj ą scenariusze dla wspólnego modelu sieci, ró żniące si ę od scenariuszy, które zostan ą
określone przez wszystkich OSP (lub z obecnych domy ślnych scenariuszy), wtedy ci OSP, którzy
stosuj ą statystyczne podej ście do wyznaczania zdolno ści przesyłowych (por. art. 10 ust. 4 lit. b
rozporz ądzenia FCA) nie s ą zobligowani do korzystania z nowego zestawu scenariuszy (który
został opracowany bez nich) dla ich indywidualnego modelu sieci. Wszystkie organy regulacyjne s ą
zadnia, ze wszyscy OSP powinni uzgodni ć i wykorzystywa ć jeden i ten sam zestaw scenariuszy do
budowy ich indywidualnego modelu sieci, które zostan ą następnie połączone w spójny wspólny
model sieci.
Wszystkie organy regulacyjne uwa żaj ą, że zmieniony wniosek doprowadzi do wystarczaj ąco
dokładnego wyznaczania zdolno ści przesyłowych. Cho ć powyższe rozwi ązanie nie jest idealne,
technicznie nie musi by ć konieczne, aby wszystkie indywidualne modele sieci zosta ły zbudowane
w oparciu o ten sam scenariusz, aby by ło możliwe połączenie ich we wspólny model sieci. Mo żna
by argumentować, że każdy operator systemu przesy łowego powinien przygotowa ć indywidualny
model sieci, który byłby ściśle wymagany do spójnego oraz wykonalnego wspólnego modelu sieci.
Wszystkie organy regulacyjne jednakże uważaj ą, iż ryzyko znacznych odchyle ń albo błędów we
wspólnym modelu sieci jest minimalne i w zwi ązku z powyższym organy regulacyjne mogą
zatwierdzi ć zmieniony wniosek przedstawiony przez wszystkich operatorów systemów
przesyłowych.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporz ądzenia FCA w terminie sze ściu miesi ęcy po zatwierdzeniu metody
tworzenia wspólnego modelu sieci, okre ślonej dla przedziałów czasowych dnia nast ępnego i dnia
bieżącego, zgodnie z art. 9 ust. 6 rozporz ądzenia (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 z 25.07.2015, s. 24, dalej: „rozporz ądzenie
CACM"), wszyscy OSP wspólnie opracowuj ą propozycj ę metody tworzenia wspólnego modelu sieci
dla długoterminowych przedziałów czasowych.
Stosownie do art. 6 rozporz ądzenia FCA przedmiotowa propozycja zosta ła skonsultowana przez
wszystkich operatorów z zainteresowanymi stronami, w tym w łaś ciwymi organami ka żdego
pa ństwa cz łonkowskiego. Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 6 marca do dnia
6 kwietnia 2017 r.
Następnie propozycja dotycz ąca metody tworzenia wspólnego modelu sieci zosta ła przekazana
organom regulacyjnym wraz z odr ębnym dokumentem zawieraj ącym nale żyte uzasadnienie
przyczyn uwzgl ędnienia lub nieuwzgl ędnienia uwag b ędących wynikiem konsultacji.
Tym samym operatorzy wype łnili obowiązek wynikaj ący z art 4 ust. 1 rozporz ądzenia FCA,
zgodnie z którym operatorzy systemów przesy łowych opracowują warunki lub metody wymagane
na podstawie niniejszego rozporz ądzenia i w odpowiednich terminach okre ślonych w niniejszym
rozporządzeniu przedk ładają je właściwym organom regulacyjnym do zatwierdzenia. (...)
Przedłożona propozycja okre śla ponadto proponowane ramy czasowe wdro żenia metody oraz
opis jej przewidywanego wp ływu na realizacj ę celów okre ślonych w tym rozporz ądzeniu zgodnie
ż art. 4 ust. 8 rozporz ądzenia FCA.

Stosownie do art. 4 ust. 5 rozporz ądzenia FCA odpowiedzialno ść za zatwierdzanie warunków lub
metod, o których mowa w ust. 6 i 7, spoczywa na ka żdym organie regulacyjnym. Z kolei na
podstawie art. 4 ust. 6 powy ższego rozporz ądzenia propozycje dotycz ące metody tworzenia
wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 18 rozporz ądzenia podlegaj ą zatwierdzeniu przez wszystkie
organy regulacyjne.
jednocze ś nie zgodnie z art. 4 ust. 9 rozporz ądzenia FCA w przypadku gdy zatwierdzenie
warunków lub metod wymaga decyzji wi ęcej niż jednego organu regulacyjnego, w łaściwe organy
regulacyjne konsultuj ą się mi ędzy sob ą, ś ciśle ze sob ą współpracuj ą i koordynuj ą swe stanowiska
w celu osiągni ęcia porozumienia.
Efektem wzajemnych konsultacji, ścisłej współpracy i wspólnej koordynacji wszystkich organów
regulacyjnych zosta ło osi ągnięte porozumienie. Porozumienie osi ągni ęto w ramach Forum
Organów Regulacyjnych (Energy Regulators" Forum), co znalaz ło odzwierciedlenie w dokumencie
z dnia 11 czerwca 2018 r. zatytu łowanym „Approyal by AlI Regulatory Authorities Agreed at the
Energy Regulators" Forum on the AlI TSOs" Proposal for a Common Grid Model Methodology
(CGMM) in Accordance with Article 18 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 Establishing
a Guideline on Forward Capacity Allocation".
Ponadto wszystkie organy regulacyjne zauwa żaj ą, że proponowana metoda i ewentualnie pó ź niej
zdefiniowane scenariusze mog ą prowadzi ć do potencjalnych niespójno ści z metod ę opracowaną
zgodnie z art. 17 rozporz ądzenia CACM I art. 67 ust. 1 i art. 70 rozporz ądzenia Komisji (UE)
2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące pracy systemu
przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.08.2017, s. 1 - dalej jako:
„rozporz ądzenie SO GL"). W zwi ązku z tym wszystkie organy regulacyjne s ą zdania, ż e metody
trzech wspólnych modeli sieci, po ich zatwierdzeniu, mog łyby zosta ć zmienione w celu uzyskania
jednej skonsolidowanej metody, która b ę dzie zgodna z przepisami trzech rozporz ądze ń. Organy
regulacyjne przeprowadzi ły konsultacje z operatorami systemów przesy łowych, którzy zgadzaj ą
si ę, że połączenie tych metod jest korzystne. Takie wnioski o zmian ę w celu uzyskania
skonsolidowanej metody tworzenia wspólnego modelu sieci mog łyby zosta ć złożone przez OSP lub
organy regulacyjne zgodnie z art. 9 ust. 13 rozporz ądzenia CACM, art. 4 ust. 12 rozporz ądzenia FCA
oraz art. 7 ust. 4 rozporz ądzenia SO GL.
Wszystkie organy regulacyjne przy podejmowaniu decyzji o zatwierdzeniu wniosku konsultowa ły
si ę mi ędzy sob ą, ściśle ze sob ą współpracowały i koordynowały swe stanowiska wype łniaj ąc przy
tym tre ść art. 4 ust. 9 rozporz ądzenia FCA. Ka ż dy z organ regulacyjny podejmie
w tym przedmiocie własną decyzji krajową. Maj ąc powyższe na uwadze, nale ży uznać, że wobec
okoliczno ści faktycznych ustalonych w przedmiotowej sprawie, zachodz ą przesłanki do
zatwierdzenia zmienionego wniosku. Nadto nale ży wskaza ć, że za zatwierdzeniem zmienionego
wniosku przemawia zarówno interes strony, jak i s łuszny interes spo łeczny. Wobec tego
postanowiono orzec jak w sentencji.
Po wydaniu przez wszystkie organy regulacyjne krajowych decyzji, zatwierdzony zmieniony
wniosek zostanie opublikowany przez wszystkich OSP w Internecie czyni ąc zado ść treś ci art. 4 ust.
13 rozporz ądzenia FCA.
j)

Załącznik nr 1: Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia wspólnego modelu sieci
zgodnie z art. 18 rozporz ądzenia Komisji (UE) 201671719 z dnia 26 wrze śnia 2016 r.
ustanawiającego wytyczne dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ści przesy łowych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przys ługuje odwo łanie do S ądu Okręgowego w Warszawie - S ądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), za moim po ś rednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dor ęczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne
w zwi ązku z art. 47946 pkt 1 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego - j. t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 155 ze zm.). Odwołanie nale ży przesłać na adres 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 ż e zawiera ć
wniosek o uchylenie albo zmian ę decyzji w całoś ci lub cz ęści (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego).
Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega op łacie stałej 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
sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.). Op łatę uiszcza si ę na
konto bankowe S ądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydzia łu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Strona mo że ubiega ć się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do
przepisów art. 101 i nast ępne ustawy o kosztach s ądowych w sprawach cywilnych, oraz
o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu post ępowania cywilnego.
W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwo łania strona mo że zrzec
si ę prawa do wniesienia odwo łania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego). Z dniem dor ęczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu si ę prawa do wniesienia odwołania przez stron ę, decyzja staje
si ę ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu post ępowania administracyjnego).
S. Decyzja podlega wykonaniu przed up ływem terminu do wniesienia odwo łania, je żeli jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub je żeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwo łania (art. 130 § 4 Kodeksu post ępowania administracyjnego).

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
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Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia wspólnego modelu
sieci zgodnie z art. 18 rozporz ą dzenia Komisji (UE) 201611719 z dnia 26
wrześ nia 2016 r. ustanawiaj ą cego wytyczne dotycz ące d ługoterminowej
alokacji zdolno ś ci przesyłowych

9 czerwca 2017 r.

Wszyscy OSP,--

maj ą c na uwadze to, że:
Niniejszy dokument stanowi wspóln ą, przygotowan ą przez wszystkich Operatorów Systemów
Przesy ł owych (dalej zwanych „OSP") propozycj ę opracowania propozycji w sprawie metody
tworzenia wspólnego modelu sieci (dalej zwanego „CGMM").--Niniejsza propozycja (zwany dalej „propozyeja CGMM") bierze pod uwag ę podstawowe zasady i
cele okre ś lone w rozporz ądzeniu Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrze śnia 2016 r.
ustanawiaj ą cym wytyczne dotyczące dlugoterminowej alokacji zdolno ś ci przesyłowych (zwanym
dalej „rozporz ą dzeniem 2016/1 719"), oraz w rozporz ą dzeniu (WE) nr 7 14/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r., okre ślaj ącym warunki dost ępu do sieci na potrzeby
transgranicznej wymiany energii elektrycznej (zwanym dalej „rozporz ądzeniem (WE) nr
714/2009"). Celem rozporz ą dzenia 2016/1719 jest koordynacja i harmonizacja wyznaczania i
alokacji zdolnoś ci przesy łowych na d ł ugoterminowych rynkach mi ędzyobszarowych. Dla
umożliwienia osi ągnię cia tych celów konieczne jest, by wszyscy OSP korzystali ze wspólnego
modelu sieci. Model taki mo żna stworzy ć tylko wówczas, gdy do jego budowy zostanie u żyta
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wspólna rnetoda.-(3) O ile CGMM opisany w obecnej propozycji CGMM urno żliwia stworzenie wspólnego modelu
sieci, to dostarczanie danych dotycz ących wytwarzaniu i obci ążenia, potrzebnych do utworzenia
wspólnego modelu sieci jest przedmiotem metody dostarczania danych dotycz ących wytwarzania i
obci ążenia, przedstawionej wart. 17 rozporz ądzenia 2016/1719.--(4) Art. 17 rozporz ą dzenia Komisji (UE) 201511222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiaj ącego wytyczne
dotyczące alokacji zdolno ści przesy łowych i zarządzania ograniczeniami przesy łowymi (zwanego
dalej „rozporz ądzeniem 201511222), przywo łany w art. 18 Rozporzą dzenia 2016/1719, okre śla
szereg szczególowych wymaga ń , które wniosek CGMM powinien uwzgl ędniać :--I. W term inie dziesi ęciu miesięcy od wej ścia w życie niniejszego rozporz ądzenia wszyscy OSP
wspólnie opracowuj ą t"niosek W sprawie metody dotycz ą cej" wspólnego modelu sieci. Propozycja
pot/lega konsultacjom zgodnie z art. 12.--2. Meoda tworzenia wspólnego „nodelu sieci u,no żliwi wprowadzenie wspólnego modelu sieci.
Obejmuje co nc.jmniej nast ępujc/ce elementy:
(o) określenie scenariusz)", :godnie z ar;. 18:--określenie indytt"iclua łnych modeli sieci zgodnie z art. 19:--opis proce ,;11 łą czenia indywidualnych modeli sieci w celu stworzenia wspólnego modelu
sieci.
„-- -

(5) Art. 18 rozporzą dzenia 2016/1719 stanowi podstaw ę prawną dla propozycji metody tworzenia

wspólnego modelu sieci dla d ł ugoterminowych przedzia łów czasowych i okre ś la kilka
dodatkowych wymaga ń :--I. Nie później niż sze ść miesięcy po przewidzianyn w art. 9 ust. 6 rozporz ądzenia (UE) 201511222
zatwierdzeniu metoddy tworzenia wspólnego mocielii sieci, okre ślonej dla przedziałów czasowych

dnia następnego i dnia bieżą cego. wszyscy OSP wspólnie opracowuj ą propozycj ę metody tworzenia
wspólnego nodelu sieci dla d ługoterminowych przedzia łów czasowych. Propozycja podlega
konsultacjom zgodnie z art. 6.
Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci musi by ć dostosowana do metody, tworzenia
wspólnego modelu sieci opracowanej zgodnie z art. 17 rozporz ądzenia (UE) 201511222 i stanowić
jej uzupe łnienie. Me/oda ta musi u,no żliwiać stworzenie wspólnego modelu sieci dla
długoterminowych przedziałów czasowych wyznaczania zdolno ści przesy łowych w regionach
wyznaczania zdolno ści przesy łowych, w których stosuje się analizę bezpieczeństwa W oparciu o
różne scenariusze zgodnie z art. 10.--Przy oprac"owywaniu metody , tworzenia „.ś"spólnego modelu sieci należy stosowa ć się do
wymaga ń okreś lonych w tur!. 17 rozporz ądzenia (UE) 201511222.
„

(6) Art. 2 ust. 2 rozporz ą dzenia 2015/1222 definiuje wspólny model sieci jako:--ogólnounjny zbiór danych ustalonych mi ędzy, różnymi OSP, opisuj ących g łówne parametry (sic.)
systemu elektroenergetycznego (wytwarzanie, obci ąż enia i topologia sieci) oraz zasad zmian,y ł ych
parametrów podczas tcyznaczania zdolno ści przesy łowych

(7) Art. 2

ust.

4 rozporzą dzenia 2015/1222 definiuje scenariusz jako:---

przewidywany stan systemu elektroenergetycznego w danym przedziale czasu

(8) Art. 2 ust. I rozporz ą dzenia 2015/1222 definiuje indywidualny model sieci jako:--zestaw da,n"cli opisuj ących parametry systemu elektroenergetycznego (wytwarzanie, obci ążenie i
topologia sieci) oraz powiązanych zasad zmiany tych parametrów podczas wyznaczania zdolno ści
przesy łowych, sporz ądzony przez odpowiedzialnych OSP, które zostan ą scalone z innymi
indywidualnymi modelami sieci w celu stworzenia wspólnego modelu sieci
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(9) Wymagania przedstawione w art. 17 s ą szczegó ł owo wyjaś nione w art. 18 i 19 rozporz ądzenia
201511222. Art. 18w kwestii scenariuszy stwierdza, co nast ępuje:--1. Wszyscy OSP wspólnie opracowuj ą scenariusze ci/a każdego przedzia ł
u czasowego
wyznaczania zdolno ści przesy łowych, o którym mowa w art. 14 ust. / lii. a) i b). Wspólne
scenariusze wykorzystuje si ę do opisania szczegó łowej sytuacji prognozowanej w odniesieniu do
wtwarzania, ohciqe ń I topologii systemu przesy łowego we wspólnym modelu sieci.--Należy opracować jclen scenariusz w odniesieniu do podstawowego okresu band/owego dla
przedzia łu czasowego wyznaczania zdolno ś ci przes v/owych dnia nast ę
pnego i dnia bieżącego.
Dla każ dego scenariusza wszyscy OSP razem sporz ądzają
wspólne zasady ustalania salda w
każ dym obszarze rynkowym i przeplpyu w odniesieniu do ka żdej linii prą
du stałego. Te wspólne
zasczdy opierają się na najlepszej prognozie sa/da dotycz ącej ka ż
dego obszaru rynkowego i na
najlepszej prognozie przep ływu na każ dej linii prądu stałego w odniesieniu do ka ż
dego scenariusza
i uwzgl ędniają ogólną równowagę mi ędzy, obciąż eniem a wytwarzaniem dla un/nego systemu
przesy łowego. Przy, opracowybo"anzu scenariuszy nie mo ż e dochodzi ć
do nieuzasadnionej
dyskryminacji mi ędzy wewn ętrznymi a mi ędzrohszarowynii wymianami zgodnie z pkt 1.7
załącznika I do rozporz ą dzenia (W nr 71412009.

Punkt 1.7 załą cznika I do rozporzą dzenia (WE) nr 7 14/2009 stanowi, że:--Określają c stosowne obszary sieci, w których i mi ędzy, którymi ma by ć
s/oso wane zarz ądzanie
ograniczeniami, OSP kierują się zasadami ograniczania kosztów i minimalizacji negatywnego
upływu na rynek 1t"ewn ę rrzny energii elek/rycznej. W szczególno ś ci OSP nie ograniczają
zdolno ści
połączenia wzajemnego w cclii rozwi ą zania ograniczeń w swoich w łasnych rejonach sterowania,
chyba że robią to z wymienionych wy żej powodósi" lub ze wzgl ę du na bezpiecze ń
stwo operacyjne.
Jeś li taka sytuacja ma miejsce, OSP opisuj ą ją i przedstawiają
w przejrzysty sposób wszystkim
uż ytkownikoni syste,nu. Sytuacja taka jest tolerowana jedynie do czasu znalezienia rozwi
ązania
długo/cnn/nowego. OSP opisuj ą i przejrzy ś cie przedstawiaj ą wszystkim u żytkownikom systemu
metodę i projekty, dotyc"zqce takiego rozwi ązania długoterminowego.

(tO) Art. 19 podaje bardziej szczegó łowe wymagania dotycz ą ce indywidualnych modeli sieci, b
ędących
podstawowymi elementami sk ł adowymi wspólnego modelu sieci:--1. W odniesieniu do ka żdego obszaru rynkowego i ka żdego sc"enariusza:--(ci) wszyscy OSP Vj" obszarze rynkowym wspólnie przecistawiajqjedno/if}" indywidualny model sieci
zgodny z przepisami art. 18 ust. 3; lub--(h) każ dy OSP w obszarze rynkowym przedstawia indywidualny model sieci dla swojego obszaru
regulacijnego, z uwzgl ędnieniem po łączeń wzajemnych, pod warunkiem ż e suma sa/d na obszarach
regulacyjnych, z uwzgl ędnieniem po łącze ń wzajemnych, obejmuj ą cych ten obszar rynkowy jest
zgodna z przepisami art. 18 ust. 3.
Każdy indywidualny moc/el sieci przedstats"ia najlepsz ą możliw ą prognozę warunków systemów
pi-zesyh)wy ,cli w odniesieniu c/o ka ż dego scenariusza okreś lonego przez OSP w momencie, w którym
tworzony jest" indywidualny , model sieci.
Indywidualne modele sieci obejmuj ą wszystkie elementy sieciowe systemu przesy łowego, które s ą
stosowane II regioncilnej analizie bezpiecze ń ssy1"a pracy w danym przedziale czasowym
Wszyscy OSP tt" mnaksymaln)"m stopniu harmonizuj ą sposób tworzenia indywidualnych modeli
sieci.
Każ dy OSP przecl.smawia wszystkie niezb ędne dane it" indyiyidualny,n modelu sieci, aby ,
umożliwić
analizy przep ływ mocy czynnej i biernej oraz napi ę cia w warunkach usta/on yc/i.
W stosownych przypadkach i za porozumieniem wsz ystkic/i OSP w ramach regionu wyznaczania
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zdolnoś ci pr:esyłowych wszyscy OSP takiego regionu przekazuj ą
sobie wzajemnie dane
umożliwiają ce przeprowadzanie analiz napię cia i stabilnoś ci dynamicznej. „--Wymagania przedstawione w art. 18 s ą szczegó ł owo wyjaś nione w art. 19 i 20 rozporz
ądzenia
2016/1719. Art. 19w kwestii scenariuszy stwierdza, co nast ę puje:--I. Wszyscy OSP w regionach wyznaczania zdolno ści przesy łowych, w których stosuje si
ę analizę
bezpiecze ństwa ti" oparciu o różne scenariusze zgodnie z art. /0, wspólnie opracowuja wspólny
zestaw scenariuszy do wykorzystania we wspólnym modelu sieci ci/a ka żdego długoterminowego
pr:ed:ialu czasowego Wyznaczania zdolno ś ci przesy łottych.
2. Przy opracmrywaniu wspólnego zestawu scenariuszy nale ży stosowa ć się do odpowiednie/i
wynwga ń określonych w art. 18 rozporz ą dzenia (UE) 201511222
Art. 20 rozporz ą dzenia 2016/1 719 stanowi:--Opracowują c indywidualny, model sieci dla długoterminowego przedzia
łu czasowego
wyznaczania zdolno ś ci przesy łowych w regionach wyznaczania zdolno ś
ci przesy łowych, w których
stosuje się analizę bezpiecze ń stwa w oparciu o róż
ne scenariusze zgodnie z art. 10, ka żdy, OSP
stosuje się do wynzaga ń okreś lonych wart. 19 rozporzadzeuja (UE) 201511222.
Art. 27(1) rozporz ą dzenia 2015/1222 formu ł uje wymóg dotycz ą cy procesu
łą czenia modeli:--1. Najpóźniej sze ść miesi ęcy od c/aty podj ę cia decyzji w sprawie metody przekazywaniu danych
dotycz ących wytwarzania i obci ąż enia, o której mowa w art. 16, oraz w sprawie metody dotycz
ącej
wspólnego modelu sieci, o której mowa w art. 17, wszyscy , OSP zorganizują proces łącz(,nia
indrwidg,cilpirch modeli sieci.
Art. 21 ust. I rozporz ą dzenia 2016/1719 odnosi si ę do art. 27 rozporz ą
dzenia 2015/1222 w zakresie
okreś lania wymaga ń dotyczą cych procesu tworzenia wspólnych modeli sieci dla
d ł ugotcrrn inowycli przedzia ł ów czasowych:--/ Przy łaczeniu inc/rwidualn reb modeli sieci we wspólny model sieci dla ka
żdego
cilugoterminowego przed:ialu czasowego stosuje si ę proces łą czenia indyiyklualnych modeli sieci
ustanowiony zgodnie z art. 27 rozporz ądzenia (UE) 201511222. Nie pó źniej niż sześć
miesięcy, po
zatwierdzeniu metody przekazywania danych dot „czqc ych wytwarzania i obci ążenia d/a
dlugoterminowyc/t przedziczlól ł " czasowych, o której mowa w art. 17, oraz metody tworzenia
wspólnego modelu sieci dla d ługoterminowych przedzia łów czasowych, o której mowa w art 18,
wszyscy OSP w ka żdy,,, regionie wyznaczania zdolno ści przesy łowych wspólnie opracowuj
ą zasady
operactjne w oc/niesieniu do d/u goterminow reb przedzia łów czasowych wyznaczania zdolno ści
przesy łowych, stanowi ące uzupe łnienie zasad stosowanych w procesie
łqczenia indywidualnych
modeli sieci, okre ś lonych zgodnie z art. 27 rozporz ądzenia (UE) 201511222
Art. 22 rozporz ą dzenia 2016/1719 okre ś la następuj ą ce wymagania dotycz ące
wspólnych modeli
sieci dla d ługoterminowych przedzia ł ów czasowych:--Przy tworzeniu wspólnego modelu sieci dla d ługoterminowych przedzialów czasowych
wyznaczania zdolno ści przesy łowych w regionach wyznaczania zdolno ści przesy ł
owych, w których
wykorzystuje si ę analizę bezpiecze ń stwa w oparciu o róż ne scenariusze zgodnie z ar:. 10, stosuje
się procedurę i wymagania okre ś lone w art. 28 rozporzą
dzenia (UE) 201511222 dotycz ące
tworzenia wspólnego modelu sieci.
Art. 4 ust. 8 rozporz ą dzenia 2016/1719 okre ś la dwa dalsze wymagania:--Pt"opozyeja doii"czqca ustanowienia warunków lub metod musi obejmowa ć proponowane ramy,
czasowe ich wdro ż eniu oraz opis ich przewidywanego wp ływu na realizację celów okre
ślonych w
niniejszym rozporz ądzeniu.
Art. 28 ust. 3 do 5 rozporz ą dzenia 2015/1222 Ibrmu ł uje dodatkowe wymagania dotycz ące
wniosku
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CGMM:-3. W odniesieniu do ka żdego przedzia łu czasowego wyznaczania zdolno ś ci przesy łowych ka
żdy
OSP ustanawia indywidualny, model sieci w zakresie ka ż dego scenariusza zgodnie z art. 19 w cclii
JJ()lz/cZeflia ind"idualnych modeli sieci we wspólny model sieci.
Każdy OSP dostarcza OSP odpowiedzialnym za po łą czenie indywidualnych modeli sieci we
w.pólny model sieci mo żliwie jak najbardziej wiarygodny zbiór szacunków dla ka
żdego
indwidyalnego modelu sieci.
W odniesieniu do ka żdego przedzia łu czasowego wyznaczania zdolno ś ci prze,yy/owyc/z izale
ży
iitt."orzy ć jeden, ogólnounijny wspólny model sieci dla ka ż dego scenariusza, o którym mowa
W art.
18, przez łą czenie danych wej ś ciowych uzyskanych od t"szystkic/i OSP stoszijqcyc/i proces
wyznaczania zdolno ści przesy łowych, o który,;; mowa w USt. 3 niniejszego artyku łu.
Art. 4 ust. 8 rozporz ą dzenia 2016/17 19 wymaga opisania przewidywanego wp
ł ywu propozycji
CGMM na cele rozporz ą dzenia 2016/17 19. Wp ł yw ten jest przedstawiony poni żej (punkty (19) do
(28) niniejszej preambu ły).--Propozycja CGMM przyczynia si ę do realizacji celów art. 3 rozporz ą dzenia 2016/17 19 i w
żaden
sposób nie utrudnia ich osi ągni ę cia. W szczególno ś ci propozycja CGMM s łuży wspieraniu
skutecznego d ł ugoterminowego m i ędzyohszarowego obrotu energi ą elektryczn ą
przy zapewnieniu
uczestnikom rynku mo żliwoś ci d ł ugoterminowego zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle
mi ę dzyobszarowym (art. 3 lit. a) rozporz ą dzenia 2016/1719), przyczyniaj ą
c si ę do
skoordynowanego wyznaczania zdolno ś ci przesyiowych poprzez wskazanie wspólnej metody
przygotowywania indywidualnych modeli sieci przeznaczonych do w łączenia do wspólnego
ogólnoeuropejskiego modelu sieci w odniesieniu do rynków dlugoterminowych wykorzystywanych
tylko w regionach wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych, gdzie stosowana jest analiza
bezpiecze ń stwa w oparciu o ró ż ne scenariusze zgodnie z art. 10 rozporz ą dzenia 2016/1719.--Zgodnie z art. 3 lit, b) rozporz ą dzenia 2016/1719 i bior ą c pod uwagę metody wyznaczania
zdolnoś ci przesy ł owych, które m ą j ą by ć opracowane na mocy rozporz ą
dzenia 2016/1719,
utworzenie wspólnego modelu sieci i jego stosowanie w procesie wyznaczania zdolno ści
przesy ł owych, w odniesieniu do rynków d ł ugoterminowych, wykorzystywanego tylko w regionach
wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych, w których stosuje si ę analizę bezpiecze ń
stwa w oparciu o
róż ne scenariusze na podstawie art. 10 rozporz ą dzenia 2016/1719, zoptymalizuje wyznaczanie i
alokacj ę
mi ędzyobszarowych
zdolności
przesylowych,
w
tym
d ł ugoterminowych
nii ędzyohszarowych zdolno ś ci przesy ł owych dzi ę ki zapewnieniu wspólnej metody oraz danych
wej ś ciowych do przyeowwania indywidualnych modeli sieci, przeznaczonych do w łączenia do
wspólnego, ogólnoeuropejskiego modelu sieci.
Dzi ę ki posiadaniu wspólnego modelu sieci w odniesieniu do rynków d ł ugoterminowych,
wykorzystywanego tylko w regionach wyznaczania zdolno ś ci przesylowych, w których stosuje si ę
analizę bezpiecze ń stwa W oparciu o ró ż ne scenariusze na podstawie art. 10 rozporz
ą dzenia
2016/1719, opracowane na podstawie wspólnej, wi ążą cej metody, propozycja CGMM da pewno ść ,
że cel w postaci sprawiedliwego, niedyskryminuj ą cego traktowania OSP, NEMO, Agencji,
organów regulacyjnych i uczestników rynku zostanie osi ągnię ty w takim zakresie, w jakim
utworzenie wspólnego modelu sieci b ę dzie oparte na wi ążą cej metodzie, skonsultowanej z
zainteresowanymi stronami zgodnie z rozporz ą dzeniem 2016/1719, oraz że bę dzie zaaprobowany
przez organy regulacyjne przed zastosowaniem na terenie Unii.--Metoda CGM zapewnia i zwi ększa przejrzysto ść i wiarygodno ść informacji, zgodnie z artyku łem 3
lit. f) rozporz ą dzania 2016/1719, przewiduj ą c monitorowanie wska źników jako ś ci i publikowanie
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ich oraz wyników monitorowania jako cz ęś ci danych dostarczanych na mocy art. 26 ust. 3
rozporzą dzenia 20I6!1719.--Propozycja CGMM s łuż y te ż osiągni ę
ciu celu, jakim jest uwzgl ę dnienie konieczno ś ci zapewnienia
spraiedliwcj i prawid ł owej d ł ugoterminowej alokacji zdolno
ści przesy ł owych (art. 3 lit. e)
rozporzą dzenia 2016/1719) poprzez przedstawienie wspólnego modelu sieci, który
b ędzie u
żywany
y procesie okre ś lania zdolno ś ci przesy ł owych dla rynków d
ł ugoterminowych, wykorzystywanego
tylko w regionach wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych, w których stosuje si
ę analizę
bezpiecze ń stwa w oparciu o ró ż
ne scenariusze na podstawie art. 10 rozporz ą dzenia 2016/1719, z
wykorzystaniem wspólnej metody, wskazuj ą cej dane wej ś
ciowe do przygotowania indywidualnych
modeli sieci, które zostan ą w łą
czone do wspólnego, ogólnoeuropejskiego modelu sieci.--Propozycja CGMM przyczyni si ę do efektywnej, d ł
ugofalowej eksploatacji i rozwoju systemu
przesy ł owego energii elektrycznej i sektora energii elektrycznej w UE dzi
ę ki ternu, ż e jest
wspólnym modelem ogólnoeuropejskiej sieci, który b ę dzie w skoordynowany sposób u
żywany w
ca ł ej Unii (art. 3 lit. g) rozporz ą dzenia 2016!1719)._
W koń cu wreszcie, propozycja CGMM przyczynia si ę
ponadto do osi ągni ę cia celu w postaci
zapewnienia niedyskryniinacyjnego dost ępu do d ł
ugoterminowych miçdzyobszarowvch zdolno ści
przesy ł owych (art. 3 lit. c) rozporz ą
dzenia 2016/1719) poprzez przedstawienie wspólnego modelu
sieci, bazuj ą cego na wspólnej, wi ążą cej metodzie, która b
ędzie u żywana w procesie wyznaczania
zdolnoś ci przesy ł owych w odniesieniu do rynków d ł
ugoterminowych, wykorzystywanego tylko w
regionach wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych, w których stosuje si
ę analizę bezpiecze ń stwa w
oparciu o ró ż ne scenariusze na podstawie art. 10 rozporz
ą dzenia 2016/1719.--Podsumowuj ą c propozycja CGMM przyczynia si ę do osi
ągnię cia celów ogólnych rozporz ądzenia
2016/1719 z korzy ści ą
dla wszystkich OSP, NEMO, Agencji, organów regulacyjnych i
uczestników rynku.--KIERUJĄ DO WSZYSTKICH ORGANÓW REGULACYJNYCH NINIEJSZ
Ą PROPOZYCJ Ę
CGMM:---

Artyku ł 1
Przedmiot i zakres
I.

Przedsta iona tu metoda tworzenia wspólnego modelu sieci jest przedmiotem wspólnej propozycji
szystkich OSP, zgodnie z art. 18 rozporz ą dzenia 2016/1719.--Metoda ta dotyczy wszystkich OSP na obszarze wskazanym w art. I ust. 2 rozporz ądzenia
2016/ 17 19.--OSP zjurysdykj i le żą cych poza obszarem wskazanym w art. I ust. 2 rozporz
ą dzenia 2016/1719
mogą przedstayi ć se indywidualne modele sieci (IGM), umo
ż liwić ich w łą czenie do wspólnego
modelu sieci (CGM) i dobrowolnie do łączy ć do procesu CGM, pod warunkiem,
że--realizacja tego jest dla nich mo ż liwa pod wzgl ę dem technicznym i zgodna z
wymaganiami rozporz ą dzenia 2016/1 71 9;--zgadzaj ą si ę, ż e w odniesieniu do procesu CGM b ędą mieć
takie same prawa i obowi ązki
jak OSP, o których mowa w ust. 1, w szczególno ś ci zaś zgadzaj ą się , by niniejsza metoda
oraz metoda dostarczania danych o wytwarzaniu i obci ąż eniu, o której mowa w art. 17
rozporzą dzenia 2016/1719, by ły stosowane równie ż wobec w
łaś ciwych stron na ich
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obszarze regulacyjnym;zaakceptuj ą wszystkie inne warunki zwi ą
zane z dobrowolnym charakterem ich udzia łu w
procesie CCM, jakie mog ą zosta ć ustalone przez OSP, o których mowa w ust. I ;--OSP, o których mowa w ust. 1, zawarli z OSP, o których mowa w tym ust ępie, umow ę
reguluj ącą warunki dobrowolnego uczestnictwa;-po wykazaniu przez OSP dobrowolnie uczestnicz ą cych w procesie CCM obiektywnego
spe łnienia wymaga ń wskazanych w lit. a), b), c) i d), OSP, o których mowa w ust. 1, po
sprawdzeniu że kryteria podane w lit. a), b), c) i d) zosta
ł y spełnione, zaakceptuj ą
wniosek zlo ż ony przez OSP pragn ącego do łączyć
do procesu CCM, zgodnie z procedur ą
przedstawion ą w art. 9 ust. 2 rozporz ą dzenia 2016/1 71 9.--OSP, o których mowa w ust. L sprawdzaj ą , czy OSP dobrowolnie uczestnicz
ą cy w procesie CGM
na mocy ust. 3 wywi ązuj ą się ze swych zobowi ązań . Jeż
eli OSP uczestnicz ą cy w procesie CGM na
mocy ust. 3 nie b ędzie si ę wywi ązywa ć ze swych podstawowych zobowi
ązań w sposób istotnie
zagrażaj ą cy wdroż eniu i funkcjonowaniu rozporz ą
dzenia 2016/1719, OSP, o których mowa w ust.
1, zako ńczą dobrowolny udzia ł takiego OSP w procesie CCM, zgodnie z procedur
ą podaną w art. 9
ust. 2 rozporz ą dzenia 2016/171 9.--C.

4.

Artyku ł 2
Definicje i interpretacja
Na potrzeby niniejszej propozycji u ż ywane w niej poj ęcia maj ą
znaczenie zgodne z detinicjami zawartymi w
art. 2 rozporz ą dzenia 2016/1719 i innymi przywo ł
ywanymi tam aktami prawnymi, jak równie ż w art. 2
metody dotycz ą cej wspólnego modelu sieci zgodnie z art 17 rozporz
ą dzenia 2015/1222.---

Artyku ł 3
Scenariusze
Podczas budowy indywidualnych modeli w roku poprzedzaj ą cym rok dostawy dla przedzia
łu
czasowego wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych roku nast ę pnego, wszyscy OSP wspólnie
opracowuj ą wspólny zestaw scenariuszy do wykorzystania. Scenariusze te musz
ą być zgodne z
zasadami okre ś lonymi w ust. 3. Nale ż y w odpowiedni sposób uwzgl
ędnić zarówno szczyty i doliny
zapotrzebowania. Do czasu opracowania tych scenariuszy lub w przypadku ich nie opracowania,
każdy OSP ma domy ś lnie korzysta ć z następuj ą cych scenariuszy:--c. szczytowe zapotrzebowanie w zimie, 3. ś roda stycznia bie żą cego roku, godz. 10:30
(orientacyjny okres docelowy: pierwszy kwarta ł );--dolina zapotrzebowania w zimie, 2. niedziela stycznia bie żącego roku, godz. 03:30
(orientacyjny okres docelowy: pierwszy kwarta ł );--szczytowe zapotrzebowanie na wiosn ę , 3. środa kwietnia bie żą cego roku, godz. 10:30
(orientacyjny okres docelowy: drugi kwarta ł ):--dolina zapotrzebowania na wiosn ę , 2. niedziela kwietnia bie żą
cego roku, godz 03:30
(orientacyjny okres docelowy: drugi kwarta ł );--szczytowe zapotrzebowanie w lecie, 3. ś roda lipca poprzedniego roku, godz. 10:30
(orientacyjny okres docelowy: trzeci kwarta ł );---
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dolina zapotrzebowania
lecie, 2. niedziela lipca poprzedniego roku, godz. 03:30
(orientacyjny okres docelowy: trzeci kwarta ł );--g. szczytowe zapotrzebowanie jesieni ą , 3. środa paź dziernika poprzedniego roku, godz.
10:30 (orientacyjny okres docelowy: czwarty kwarta ł );--h. dolina zapotrzebowania, 2. niedziela pa ździernika poprzedniego roku, godz. 03:30
(orientacyjny okres docelowy: czwarty kwarta ł).--Podczas opracowywania indywidualnych modeli sieci w miesi ącu poprzedzaj ą cym miesiąę
dostawy dla przedzia ł u czasowego wyznaczania zdolno ś ci przesy łowych miesi ą ca nast ępi ęg
wszyscy OSP wspólnie opracowuj ą wspólny zestaw scenariuszy do wykorzystania. Scenariusze te
muszą by ć zodne z zasadami okre ś lonymi w ust. 3. Nale ż y w odpowiedni sposób
uwzgl ędnić
szczyty i doliny zapotrzebowania Do czasu opracowania tych scenariuszy lub w przypadku ichnie
opracowania, ka ż dy OSP ma domyś lnie korzysta ć z nast ępują cych scenariuszy--a. szczytowe zapotrzebowanie, 3. ś roda tego samego miesi ą ca w poprzednim roku, godz.
10:30;--a. dolina zapotrzebowania. 2. niedziela tego samego miesi ą ca w poprzednim roku, godz.
03:30.--W odniesieniu do scenariuszy dla d ługoterminowych przedzia ł ów czasowych, które s ą ustalane
przez wszystkich OSP na podstawie ust. I i 2, obowi ązują nastę puj ące zasady:--a. sytuacja przewidywana dla topologii sieci--i.
wyłą czenia, bez wzgl ę du na przyczyn ę , modeluje si ę tylko wóyyczas, gdy
przewiduje si ę, ż e dany element sieci b ę dzie niedost ępny dla cał ego czasu
trwania przedzia ł u czasowego w przypadku przedzia ł ów wyznaczania zdolno ści
przesy ł owych roktj nast ę pnego i miesi ą ca nast ę pnego;--it.
należy uwzgl ędnić elementy sieci wykorzystywane do regulacji napi ęcia,
pomimo że mog ą być wyłą czane z przyczyn operacyjnych;--topologia musi odzwierciedla ć sytuacj ę ruchową.--b. gdy dane strukturalne zmieniaj ą si ę w okresie, którego dotyczy dany scenariusz--dodawane lub usuwane elementy sieci nale ży uwzględni ć dla ca łego czasu
trwania przedzia łu czasowego, usun ąć za ś z topologii IGM we wszystkich
scenariuszach, gdy s ą one niedostę pne przez co najmniej cz ęść czasu obj ętego
scenariuszem;--zmiany parametrów elementów sieci nale ży uwzgl ędni ć przez w łączenie tych
parametrów, których zastosowanie jest najbardziej ostro żne z punktu widzenia
bezpiecze ństwa pracy;--C.
operacyjne granice pracy--wobec ka żdego elementu sieci ka żdy OSP zobowi ązany jest stosowa ć właściwe
wartoś ci graniczne, odpowiadaj ą ce docelowemu sezonowi;--w odniesieniu ulo ogranicze ń termicznych OSP u żywa zarówno warto ści PATL,
jak i TATL.--d. w odniesieniu do prognozy wytwarzania--w przypadku jednostek wytwórczych o nieregularnym charakterze wytwarzania
ka ż dy OSP stosuje najbardziej odpowiedni ą prognozę ;--w przypadku jednostek wytwórczych dysponowanych ka ż dy OSP bierze pod
uwagę tylko znane wy łączenia, za ś w przeciwnym razie zak łada pe łną
dostę pność infrastruktury wytwórczej i koryguje prognozowane wytwarzanie
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jednostek wytwórczych o nieregularnym charakterze wytwarzania, tak by
bilansował o ono prognozowane obci ąż enia i straty sieciowe oraz saldo;--e. w odniesieniu do sytuacji przewidywanej dla obci ążenia--każ dy OSP stosuje najlepsz ą prognozę obci ążenia;--w odniesieniu do salda na ka ż dym obszarze rynkowym oraz przep ływu w każ dej linii
prą du sta łego--i.
każdy OSP zobowi ązany jest stosować podej ś cie przedstawione w art. 19.--Po ustaleniu scenariuszy dla d ługoterminowych przedzia ł ów czasowych na podstawie ust. I lub 2
zgodnie z zasadami okre ś lonymi w ust. 3 wszyscy OSP publikuj ą na publicznie dost ę
pnej stronie
internetowej szczegó ł owe opisy tych scenariuszy do 15 lipca roku poprzedzaj ą
cego rok, do którego
scenariusze te si ę odnoszą , w przypadku scenariuszy na nast ę pny rok oraz nie pó
źniej ni ż
pi ętnaś cie dni przed pocz ątkiem miesi ą ca, do którego owe scenariusze si ę
odnosz ą , w przypadku
scenariuszy na nast ę pny miesi ą c. W publikacji nale ż y okreś lić
okres, w którym scenariusze te maj ą
być stosowane przez TSO. Wszyscy TSO ustanawiaj ą
elektroniczny system alarmowy, aby
zapewni ć informowanie wszystkich organów regulacyjnych o publikacji scenariuszy najpó
źniej w
chwili ich publikacji.--W przypadku gdy wszyscy OSP zamierzaj ą ustali ć scenariusze dla d ługoterminowych przedzia łów
czasowych odpowiednio na podstawie ust. 1 lub 2 i scenariusze te nie s ą zgodne z zasadami
okreś lonymi w ust. 3, OSP wyst ępuj ą o zatwierdzenie tych scenariuszy w drodze wniosku o zmian
ę
obecnej metody.--W przypadku gdy wszyscy OSP w regionach wyznaczania zdolno ś ci przesy łowych, w których
stosuje si ę analizę bezpiecze ń stwa w oparciu o ró ż ne scenariusze zgodnie z art. 10 rozporz
ądzenia
201611719, wspólnie opracowuj ą wspólny zestaw scenariuszy do wykorzystania we wspólnym
modelu sieci dla ka żdego d ługoterminowego przedzia ł u czasowego wyznaczania zdolno
ści
przesy ł owych na podstawie art. 19 ust. I rozporz ą dzenia 2016/1719 i scenariusze te ró
żnią się od
scenariuszy ustalonych przez wszystkich OSP, o których mowa odpowiednio w ust. I I 2, OSP
poza regionami wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych, w których stosuje si ę analizę
bezpiecze ń stwa w oparciu o ró ż ne scenariusze zgodnie z art. 10 rozporz ą
dzenia 2016/1719, nie s ą
zobowi ą zani do budowania indywidualnych modeli sieci dla scenariuszy innych ni ż
te, o których
mowa odpowiednio w ust. I i 2.---

Artyku ł 4
Indywidualne modele sieci
Na podstawie art. 22 rozporz ądzenia 2016/1719 ka ż dy OSP opracowuje indywidualne modele
sieci dla kazdego ze scenariuszy obowi ą zują cych na poziomie ogólnoeuropejskim, opisanych w art.
3 ust. 1, a wi ę c albo dla wspólnego zestawu scenariuszy uzgodnionego przez wszystkich OSP albo,
w razie braku wspólnych scenariuszy, dla scenariuszy domy ślnych; je ś li co najmniej jeden region
wyznaczania zdolno ś ci przesy łowych postanowi zastosowa ć analizę bezpiecze ń
stwa w oparciu o
róż ne scenariusze na podstawie art. 10 rozporz ą dzenia 2016/1 7 19 przy wyznaczaniu zdolno
ści
przesy ł owych dla wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych w przedziale czasowym roku nast
ępnego.
OSP regionu wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych zamierzaj ą cy zastosowa ć analizę
bezpiecze ń stwa w oparciu o ró ż ne scenariusze przy wyznaczaniu zdolno ś ci przesy łowych dla
wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych w przedziale czasowym roku nast ę
pnego infhrrnuj ą
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wszystkich pozosta ł ych OSP o swoim zamiarze do 31 marca roku poprzedzaj ą
cego pierwszy rok,
na który maj ą być wyznaczane zdolno ści przesy łowe.--Na podstawie art. 22 rozporz ądzenia 201611719 ka ż dy OSP opracowuje indywidualne modele sieci
dla każ dego ze scenariuszy obowi ązuj ą cych na poziomie ogólnoeuropejskim, opisanych w art. 3
ust. 2, a wi ę c albo dla wspólnego zestawu scenariuszy uzgodnionego przez wszystkich OSP albo,
w razie braku wspólnych scenariuszy, dla scenariuszy domy ś lnych; je ś li co najmniej jeden region
wyznaczania zdolno ści przesy ł owych postanowi zastosowa ć analizę bezpiecze ń stwa w oparciu o
róż ne scenariusze na podstawie art. 10 rozporz ą dzenia 2016/1719 przy wyznaczaniu zdolno ści
przesylowych dla wyznaczania zdolno ści przesy ł owych przedzia łu czasowego miesi ą ca następnego
i nie będzie jeszcze dost ę pny wspólny model sieci na nast ę pny rok. OSP regionu wyznaczania
zdolno ś ci przesy ł owych zamierzaj ą cy zastosowa ć analizę bezpiecze ń stwa w oparciu o ró żne
scenariusze przy wyznaczaniu zdolno ś ci przesy ł owych dla wyznaczania zdolno ś ci przesy łowych
przedzia ł u czasowego miesi ą ca nast ę pnego informuj ą wszystkich pozosta ł ych OSP o swoim
zamiarze nie pó źniej ni ż sześć miesi ę cy przed pierwszym dniem pierwszego miesi ąca, na który
mają być wyznaczane zdoi no ści przesyiowe.
Budujac IGM, ka ż dy OSP realizuje poni ższe kroki:--stworzenie aktualnego modelu sprz ętu, obejmuj ą cego dane strukturalne opisane w art. od
5 do 11;--identyfikacja i w łą czenie zmian strukturalnych, zgodnie z zasadami podanymi w art. 3;
włą czenie aktualnych za łożeń operacyjnych poprzez uwzgl ę dnienie w modelu zmiennych
danych, opisanych wart, od 12 do 16;--wymiana z wszystkimi innymi OSP danych opisanych w art. 17 przy u życiu platformy
informacyjnej, o której mowa w art. 21;--zastosowanie wspólnych zasad okre ś lania salda na każ dym obszarze rynkowym oraz
przepływu w każdej linii prą du sta ł ego, zgodnie z art. 18 i 19;--t
zapewnienie spójno ści mode ł u zsaldami i przep ł ywami w liniach prą du sta łego,
ustalonymi zgodnie z art. 18 I 19--zapewnienie, by ewentualne stosowane dzia ł ania naprawcze by ły wyraźnie wskazane i
spójne z metod ą dotyczącą działań zaradczych przy wyznaczaniu zdolno ś ci przesy łowych
zgodnie z art. 14 rozporz ą dzenia 2016/1719 oraz z ogólnym celem w postaci
sprawiedliwego, niedyskryminuj ą cego traktowania zgodnie z art. 3 lit. d) rozporz ądzenia
2016/1719;--przeprowadzenie oblicze ń rozp ł ywu mocy w celu sprawdzenia--zbieżności obliczeń ;--ii. wiarygodnoś ci napi ęć w węzł ach oraz rozp ływów mocy czynnej I biernej na
elementach sieci;--iii, wiarygodnoś ci wynikowych mocy czynnych i biernych na ka żdym
generatorze;--Iv. wiarygodnoś ci generacji / poboru mocy biernej przez bocznikowe
kompensatory mocy biernej;--y. zgodności z odpowiednimi normami bezpiecze ństwa pracy systemu;--i.
zmodyfikowanie, w razie potrzeby, modelu sprz ętu i/ ł ub za łoże ń operacyjnych i
powtórzenie kroku (h);--przeprowadzenie, w razie potrzeby, redukcji sieci zgodnie z art. lI ;--zgodnie z wymaganiami art. 22 rozporz ą dzenia 2016/1719, wyeksportowanie IGM i
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Propozycja wszystkich OSP W spraoee metody twyrzen,a wsp ś
liego modelu sieci zgodnie z art. 18 rozporz ądzenia Komisji (UE)
201611719 z dnia 20 lipce wrze ś nia 2016 r ustanawiaj ącego wityczne
dotycz ące długoterminowej alokacji Zdolno ś
ci przesyłowych

()

udostę pnienie go do w łą czenia do wspólnego modelu sieci przy u
życiu platformy
informacyjnej, o której mowa w art. 2 I
1.
zapewnienie spe ł nienia przez IGM kryteriów jako ś
ciowych wskazanych w art. 23;--ni. powtórzenie odpowiednich kroków, stosownie do potrzeb i zgodnie z innymi
wymaganiami podanymi w tej metodzie.--4 Wszyscy OSP post ępuj ą zgodnie z procesem w łą
czania IGM do CGM opisanym w art. 20.--Każ dy OSP jest zobowi ą zany zaktualizowa ć swój IGM, stosuj
ą c uzgodnione ś rodki, gdy jest to
właściwe.--Wszyscy OSP zobowi ą zani są przestrzega ć wymagania okre ś
lone w art. 22. Wszystkie godziny
podane w niniejszej propozycji CGMM odnosz ą się do czasu rynkowego okre
ś lonego w art. 2 ust.
15 rozporz ą dzenia 201511222.---

Artyku ł 5
Dane w łą czane do 1CM
I. KiM muszą zawiera ć elementy sieci wysokich napi ęć
i najwyż szych napi ęć w takim zakresie, w
jakim s ą one wykorzystywane w regionalnej analizie bezpiecze
ń stwa pracy dla danego przedzia ł u
czasu.--Każ dy uwzgl ę dniony element sieci musi posiada ć
indywidualny identyfikator.--W przypadku gdy niniejsza metoda mówi o podziale wed ł ug pierwotnych źródeł energii, podzia
ł na
takie źród ła musi by ć zgodny z wykorzystywanym przez centraln
ą platform ę informacyjn ą na rzecz
przejrzysto ś ci, zgodną z rozporzą dzeniem 543/2013.--Jeżeli OSP nie ma dost ę pu do wymaganych danych, zobowi ą
zany jest u żyć swego najlepszego
oszacowania.

Artyku ł 6
Elementy sieci
Do każ dego IGM w łącza si ę elementy sieci opisane ust. 2 niniejszego artyku
ł u, niezależnie od tego,
czy s ą eksploatowane przez OSP, czy przez OSD (w tym OZSD) w przypadku, gdy elementy te
pracuj ą na poziomie napi ęcia:--220 kV lub wy ższym--poni ż ej 220 ky, przy czym nale żą ce do nich elementy sieci s
ą wykorzystywane w
regionalnej analizie bezpiecze ń stwa pracy.--2. Odpowiednie elementy sieci i dotycz ą ce nich, przewidziane do dostarczenia dane--stacje: poziomy napi ę cia, odcinki szyn zbiorczych oraz, gdy jest to w
łaś ciwe w metodzie
modelowania przyj ętej przez OSP, urz ądzenia łą czeniowe, z podaniem identyfikatora i
typu urządzenia łą czeniowego, którym mo że by ć wy łącznik, od łącznik
lub roz łącznik; --linie lub kable: parametry elektryczne, stacje, do których elementy te s ą przyłączone; --transformatory, W tym przesuwniki flizowe: parametry elektryczne, stacje, do których
elementy te s ą przy łą czone, typ prze łą cznika zaczepów i typ regulacji, gdy jest to
właściwc"-..urzą dzenia do kompensacji mocy i elastyczne systemy przesy łowe pr ą
du przemiennego
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(FACTS): typ, parametry elektryczne i rodzaj regulacji, gdy jest to w łaś ciwe;3. Do IGM w łącza si ę model lub model równowa ż ny elementów sieci pracuj
ą cych na napi ęciu
poniż ej 220 ky, niezale ż nie od tego, czy s ą
eksploatowane przez OSP, czy przez OSD (w tym
OZSD), je żeli--h. w takich cz ęś ciach sieci znajduj ą si ę elementy wykorzystywane w regionalnej analizie
bezpiecze ń stwa pracy lub--b. odnoś ne elementy sieci w tych jej cz ęściach łączą--jednostkę wytwórczą lub odbiór, szczegó ł oo modelowane zgodnie z art. 8 lub
9, z poziomem napi ęcia 220 kV lub wy ższym;--dwa węzł y o poziomie napi ę cia 220 kV lub wy ższym.--4. Modele i modele równowa żne, o których mowa w ust. 3, zawieraj ą
co najmniej obci ążenia
skumulowane odseparowane od wytwarzania oraz moc wytwórcz ą podzieloną wedł
ug pierwotnych
źróde ł energii i oddzielon ą od obci ąż enia w odpowiednich cz
ęś ciach sieci podzielonej wed ług
stacji modelu równo~nego lub stacji, do których odpowiednie cz ęści sieci są przyłączone.---

Artyku ł 7
Punkty graniczne
I. Przy modelowaniu sieci, dla ka ż dej stosownej granicy odno ś
ni OSP rozgraniczaj ą odpowiadające
im obowi ą zki, uzgadniaj ą c odpowiednie punkty graniczne.--Każdy OSP w łą cLa do swojego IGM wszystkie Stosowne elementy sieci po swojej stronie ka
żdego
punktu granicznego.--Do ka żdego punktu granicznego w swym IGM ka żdy OSP dol
ącza fikcyjne źródł o wprowadzanej
energii.---

Artyku ł 8
Wytwarzanie
I. Jednostki wytwórcze, w tym kompensatory synchroniczne i pompy, modeluje si ę szczegółowo,
jeżeli są one przy łą czone do napi ę cia o poziomie--220 kV lub wy ższym;--poni żej 220 kV i s ą wykorzystywane w regionalnej analizie bezpiecze ń
stwa pracy.--Szczegó ł owe modelowanie kilku identycznych lub podobnych jednostek wyT%yórczych mo
żna
przeprowadzi ć metodą kompleksową , o ile taka metoda modelowania jest wystarczaj
ą ca przy
regionalnej analizie bezpiecze ń stwa pracy. W przypadku jednostek wytwórczych modelowanych
szczegó ł owo metod ą kompleksow ą w IGM umieszcza si ę model równoważny.-Zdolności wytwórcze, która nie s ą modelowane szczegó łowo, włącza się
do IGM jako modelowane
wartoś ci skumulowane.--Zarówno dla jednostek wytwórczych modelowanych szczegó ł owo, jak i skumulowanych zdolno ści
wytwórczych podzielonych wed ł ug pierwotnych źródeł energii i odseparowanych od obci
ążenia,
IGM musi zawiera ć poni ższe dane:--punkt przy łączenia;--pierwotne źród ł o energii.---
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W przypadku jednostek wytwórczych modelowanych szczegó ł owo IGM musi zawierać poni ższe
dane:--

a. maksymalna i minimalna moc czynna, zdefiniowane jako warto ś ci, do których można
dopasować jednostk ę wytwórczą na drodze regulacji. W przypadku jednostek
wytwórczych elektrowni szczytowo-pompowych modeluje si ę dwa cykle oraz trzeba
dostarczy ć dwa zapisy (tj.jeden dla trybu wytwarzania i jeden dla trybu pompowania);--h. typ trybu regulacji, tj. „wy łą czona", „regulacja napi ę cia", „regulacja wspó łczynnika
mocy" lub „regulacja mocy biernej" oraz, dla jednostek wytwórczych z regulacj ą
napięcia, węzł y regulowane, w których nastawiane jest napi ęcie zadane;--maksymalna i minimalna warto ść mocy biernej, gdy dostarczana jest maksymalna i
minimalna moc czynna oraz, je ż eli jest to potrzebne do regionalnej analizy
bezpiecze ń stwa pracy, odpowiedni dopuszczalny obszar pracy;--obci ąż enie potrzeb w ł asnych jednostki wytwórczej, reprezentuj ą ce wewn ę
trzne potrzeby
takiej jednostki, modeluje si ę jako obci ąż enie niedostosowywane w punkcie
przy łą czeniowym jednostki wytwórczej, je żeli jest to potrzebne w regionalnej analizie
bezpiecze ństwa pracy.--6. W przypadku jednostek wytwórczych modelowanych w sposób skumulowany IGM musi zawiera ć
poni ższe dane:--a. skumulowane zdolno ś ci wytwórcze podzielone wed ług źróde ł pierwotnych i
odseparowane od obci ąż enia w odpowiednich cz ęś ciach sieci podzielonej wed ług stacji
modelu równoważ nego lub stacji, do których przy łączone są odpowiednie częś ci sieci.---

Artykuł 9
Obciążenie
I. Obci ążenia modeluje si ę szczegó łowo, je żeli są one przy łączone do napi ę cia o poziomie--a. 220 kV lub wy ższym;--b. poni żej 220 kV i s ą wykorzystywane w regionalnej analizie bezpiecze ń stwa pracy.--Szczegó ł owe modelowanie kilku identycznych lub podobnych obci ążeń moż na przeprowadzi ć
metod ą kompleksow ą , o ile taka metoda modelowania jest wystarczaj ą ca przy regionalnej analizie
bezpiecze ń stwa pracy. W przypadku obci ążeń modelowanych szczegó ł owo metodą kompleksową
w ł OM umieszcza si ę model równoważny.--Obci ążenia, które nie s ą modelowane szczegó łowo wl ącza si ę do modelowanego IGM w postaci
skumulowanej.--Zarówno dla obci ąże ń modelowanych szczegó łowo, jak i obci ąże ń skumulowanych,
odseparowanych od wytwarzania, IGM musi zawiera ć poniższe dane:--a. punkt przy łączenia;--h. wspó ł czynnik mocy lub moc bierna;--c. znacznik dostosowania (gdzie warto ść „prawda" oznacza, że pobór mocy czynnej i
biernej przez obci ążenie zmienia si ę wraz ze zmian ą całkowitego obci ążenia).--5. W przypadku obci ążeń modelowanych w postaci skumulowanej łOM musi zawierać
poniższe
dane:--a. obci ąż enia skumulowane (odseparowane od wytwarzania) w odpowiednich cz ęś ciach
sieci podzielonej wedł ug stacji modelu równowa ż nego lub stacji, do których przy łączone
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są odpowiednie cz ęści

Artyku ł 10
Łą cza HVDC
Łą cza HVDC modeluje s ę niezależ
nie od tego, czy znajduj ą si ę one w ca łoś ci w jednym obszarze
rynkowym, czy łączą dwa takie obszary.--2. OSP, w którego obszarze (obszarach) rynkowym znajduje si ę łą
cze HVDC lub ci OSP, których
obszary rynkowe s ą po łączone łączem HVDC decyduj ą
, na jakim poziomie szczegó łowoś ci
opracoany zostanie niodel łącza HVDC. Decyzj ę swoj ą
podejmuj ą na podstawie funkcji, które
ma pe łni ć dane łącze HyDC. Standardowo
łącze HVDC modeluje si ę szczegó ł owo, a jego część
AC/DC jest wymieniana przez w łaś ciwych OSP, chyba
ż e funkcje, do których dane łą cze jest
uż ywane, tego nie wymagaj ą .--3. Zarówno dla łączy HVDC modelowanych szczegó
ł owo, jak i tych, które s ą modelowane w
uproszczony sposób, uj ę te muszą być poniż sze dane:--a. punkt przy łą czenia..
4. W przypadku mi ę dzyobszarowych łączy HVDC
modelowanych szczegó ł owo, w łaściwi OSP
muszą uzgodni ć , który z nich ma przygotowa ć
model szczegó łowy, w łączaj ą c go do swego IGM
lub udostępniaj ą c osobno. W przypadku łą czy HVDC
łączą cych obszar CGM z obszarem
rynkowym, który nie jest cz ęścią danego obszaru CGM, OSP znajduj
ący si ę na danym obszarze
CGM w łą cza do swego IGM model szczegó ł
owy. Modele szczegó ł owe łączy HVDC muszą
zawierać :
a, parametry elektryczne-..
b. typ i charakterystyk ę obs ł ugiwanych trybów regulacji..-5. Łą cza HVDC modelowane w sposób uproszczony s
ą odwzorowane przez równowa żne
wprowadzanie energii w punktach przy łą czenia.--.
6. W przypadku łączy HVDC łączą
cych obszar CGM z obszarem rynkowym, który nie jest cz ęścią
obszaru danego CGM, OSP znajduj ący si ę na danym obszarze CGM proponuje w
łaścicielom łączy
HyDC, których nie obowi ą zuje niniejsza metoda, zawarcie umowy o wspó
ł pracy w celu spe łnienia
wymagań okreś lonych w tym artykule.--.

Artyku ł II
Modelowanie sieci s ąsiaduj ą cych
I. Ka ż dy OSP opracowuje modele po łączeń HVDC z s
ą siaduj ą cymi sieciami zgodnie z art. 10.--Każ dy OSP modeluje po łączenia AC z s ąsiaduj ą
cymi sieciami w sposób opisany w niniejszym
artykule.--Na począ tku procesu opisanego w art. 4 ka ż
dy OSP w swym IGM wykorzystuje model
równoważ ny sieci s ąsiaduj ących.---
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Artyku ł 12
Topologia
Podczas budowy swego IGM ka ż dy OSP jest zobowi ą zany zagwarantowa
ć , że--ł OM wskazuje stan załączenia, albo otwarty albo zamkni ę
ty, wszystkich modelowanych
urządze ń łączeniowych;--IGM sygnalizuje polo ż enie zaczepów wszystkich modelowanych transformatorów z
zaczepami, w tym przesuwników fazowych;--topologia tOM odzwierciedla planow ą lub wymuszon ą niedostępno ść Łych
modelowanych urz ądzeń , o których wiadomo, że są lub przewiduje si
ę, że będą
niedost ępne.-..topologia ł OM jest aktualizowana w sposób odzwierciedlaj ą
cy dział ania zaradcze,
zgodnie Z art. 14 rozporz ą dzenia 2016/17 19 oraz uzgodnione ś
rodki topologiczne zgodnie
z art. 22, je żeli jest to w łaściwe;..-biorą c pod uwagę lit. c) i d) topologia ł OM odzwierciedla najlepsz
ą prognozowan ą
sytuacj ę ruchową;--stan pol ącze ń wzajemnych oraz linii wymiany z innymi OSP jest zgodny z modelami
ł OM odpowiednich s ąsiednich OSP.---

Artyku ł 13
Wprowadzanie energii i obci ążen ja
Podczas budowy sego ł OM każ dy OSP stosuje poni ż sze zasady ogólne dotycz ą
ce wprowadzania
energii i obci ąże ń :--a. Dla wprowadzania energii--ł OM okreś la wprowadzan ą moc czynn ą i biern ą dla każ
dej modelowanej,
czynnej jednostki wytwórczej, w łą cznie z kompensatorami synchronicznymi i
pompami, co odnosi si ę do każ dej jednostki wytwórczej, zarówno modelowanej
szczegół owo indywidualnie lub kompleksowo, jak i modelowanej jako obiekt
skumulowany;--okre ś lona wprowadzana moc czynna i bierna dla ka ż dej modelowanej jednostki
Wytwórczej jest zgodna z podanymi maksymalnymi i minimalnymi warto ściami
granicznymi mocy czynnej i biernej i/lub odpowiednim dopuszczalnym
obszarem pracy generatora;--moc czynna wprowadzana w zwi ązku z wytwarzaniem w obr ębie łOM musi
być spójna z odpowiednimi dzia ł aniami zaradczymi przewidzianymi w art. 14
rozporzą dzenia 2016/1719 i innymi ś rodkami potrzebnymi do utrzymania
systemu w odpowiednicli granicach bezpiecze ń stwa pracy, w szczególno ści
utrzymania odpowiedniego górnego i dolnego zapasu mocy czynnej,
potrzebnego do regulacji cz ęstotliwości.--b. Dla obci ążenia--IGM okreś la pobór mocy czynnej i biernej dla ka żdego modelowanego,
czynnego obci ążenia i pompy;--suma modelowanych poborów mocy czynnej przez modelowane, aktywne
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obci ąż enia i pompy musi by ć zgodna z łącznym obci
ąż eniem w danym
scenariuszu.
2. Podczas budowy swego KiM ka ż dy OSP przestrzega poni
ż szych zasad dotycz ą cych wprowadzania
energii:--a. w celu okre ś lenia schematu wprowadzania energii w odpowiednim scenariuszu, OSP
przeskalowuje lub w inny sposób indywidualnie modyfikuje wprowadzanie mocy czynnej
zwi ą zane z modelowanymi jednostkami wytwórczymi;
h. w przypadku jednostek wytwórczych modelowanych szczegó ł owo status dost
ępnoś ci
musi uwzgl ędnia ć nast ępuj ą
ce czynniki zgodnie ze scenariuszami opisanymi w art. 3:
i. plany wy łącze ń ;--i i. charakterystyki testowania;planową niedostępno śĆ;..
iy. wszelkie ograniczenia dotycz ą ce mocy czynnej;--c. w przypadku jednostek wytwórczych dysponowanych modelowanych szczegó łowo
modelowany schemat dysponowania musi uwzgl ędnia ć :--..
dla wszystkich scenariuszy --I. status dost ę pności; --2. obowi ązuj ą ce zasady i umowy dotycz ą
ce priorytetów dysponowania;..
najlepsza prognoza dysponowania na podstawie danych z poni ższej listy:--I. odpowiednie bie żą ce, historyczne lub prognozowane dane
handlowe/rynkowe;......
rozró żnienie mi ę dzy wytwarzaniem energii przy obci
ążeniu
podstawowym a wytwarzaniem kra ń cowym;--ustalone wspó ł czynniki zmiany wytwarzania, rankingi cenowe lub
współ czynniki uczestnictwa;--..
inne istotne informacje;--d. w przypadku jednostek wytwórczych dysponowanych modelowanych jako obiekty
skumulowane, modelowany schemat dysponowania musi uwzgl ędnia ć :--i. we wszystkich scenariuszach - najlepszy prognozowany schemat dysponowania
na podstawie danych z poni ższej listy:--I. odpowiednie bie żą ce, historyczne lub prognozowane dane
handlowe/rynkowe
rozróż nienie mi ę dzy wytwarzaniem energii przy obci
ążeniu
podstawowym a wytwarzaniem kra ńcowym;--ustalone wspó ł czynniki zmiany wytwarzania, rankingi cenowe lub
współ czynniki uczestnictwa;--dane o zdolnoś ci wytwórczej jednostek wytwórczych modelowanych
jako obiekty skumulowane, podzielone wed ług źródeł pierwotnych i
odseparowane od obci ążenia, zarz ą dzane przez agregatora, których
dane są wykorzystywane w regionalnej analizie bezpiecze ń
stwa pracy,
z podzia ł em wed ł ug stacji modelu równowa żnego lub stacji, do
których przy łączone są odpowiednie cz ęści sieci;--inne istotne informacje;.-e. we wszystkich scenariuszach: w przypadku modelowanych szczegó ł owo jednostek
wytwórczych o nieregularnym charakterze wytwarzania modelowany schemat
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dysponowania musi uwzgl ędniać status dost ępnoś ci zgodnie ze
scenariuszami opisanymi
w art. 3;--f. w przypadku jednostek wytwórczych o nieregularnym charakterze wytwarzania,
modelowanych zarówno szczególowo, jak i w sposób skumulowany, modelowany
schemat dysponowania musi uwzgl ędniać , zgodnie ze scenariuszami opisanymi w art. 3,
najbardziej odpowiedni ą prognozę.--3. Podczas budowy swego IGM ka ż dy OSP stosuje poni ższe zasady dotycz ą
ce obci ąże ń :--a. w celu okre ś lenia charakterystyki obci ąż enia OSP przeskalowuje lub w inny sposób
indywidualnie modyfikuje w łaś ciwy dla danego w ęzł
a pobór mocy czynnej i biernej
zwią zany z modelowanymi obci ąż eniami I pompami;--we wszystkich scenariuszach wykorzystuje si ę dane z poni ższej listy:--I.
reprezentatywne historyczne dane porównawcze dla odpowiedniej pory roku,
dnia i godziny oraz inne stosowne dane;--dane z systemu SCADA i/lub dane pomiarowe;--dane szacunkowe dotycz ące stanu;--i. dane statystyczne lub dane prognozowane;--y. rozró żnienie mi ę dzy obci ąż eniem dostosowywanym a n iedostosowywanym;
yi. planowe wy łą czenia co najmniej dla obci ążeń modelowanych szczegó
łowo; --dla obci ążeń modelowanych szczegó ł owo: maksymalny pobór mocy czynnej i
charakterystyka regulacji mocy biernej, gdy jest zainstalowana, oraz
maksymalna i minimalna moc czynna dost ę pna do reagowania na zmiany
zapotrzebowania, jak równie ż maksymalny i minimalny czas potencjalnego
wykorzystywania tej mocy do reagowania na zmiany zapotrzebowania;
dla obci ążeń modelowanych w sposób skumulowany i zarz ą dzanych przez
agregatora, których dane s ą wykorzystywane w regionalnej analizie
bezpieczeń stwa pracy - warto ś ci skumulowane maksymalnej i minimalnej
mocy czynnej dost ę pne do reagowania na zmiany zapotrzebowania,
odseparowane od wytwarzania, oraz maksymalny i minimalny czas
potencjalnego wykorzystywania tej mocy do reagowania na zmiany
zapotrzebowania, zarz ą dzanego przez agregatora w odpowiednich cz ęściach
sieci podzielonej wed ł ug stacji modelu równowa ż nego lub stacji, do których
przy łączone s ą odpowiednie cz ęści sieci;--dla obci ąż eń modelowanych w sposób skumulowany i zarz ądzanych przez
agregatora, których dane s ą wykorzystywane w regionalnej analizie
bezpiecze ń stwa pracy - prognoza nieograniczonej mocy czynnej dost ępnej do
reagowania na zmiany zapotrzebowania;--inne istotne informacje.---

Artyku ł 14
Monitorowanie
I. Podczas budowy ka żdego lOM każ dy OSP jest zobowi ą zany stosować si ę
do przedstawionych w
niniejszym artykule zasad odnosz ących si ę do granic monitorowania operacyjnego dla wszystkich
modelowanych elementów sieci
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We wszystkich scenariuszach granice pracy musz ą być
spójne z warunkami pracy, w szczególno ści
takimi jak pora roku i inne istotne czynniki ś
rodowiskowe i meteorologjczne
Dla ka ż dego scenariusza ka ż
dy OSP zapewnia, by--a. IGM okre ś la ł
, dla wszystkich jawnie modelowanych linii, kabli, transformatorów i
Odpowiednich urz ą dzeń prą du sta łego:--PATL, je ż eli warto ść ta nie zale ż
y od warunków meteorologicznych lub
obci ąż enia poprzedzaj ą cego awari ę ; lub--najlepsz ą prognozowarl ą warto ść
, jeż eli zależy ona od warunków
meteorologicznych lub obci ąż en ja poprzedzaj ą
cego awari ę ; lub--b. IOM okre ś la ł
, dla odpowjediiich obiektów, co najmniej jeden TATL, odzwierciedlaj ący
odpoiednj ą porę roku i bazuj ą cy na w
łaś ciwym PATL, dla wszystkich jawnie
modelowanych linii, kabli, transformatorów i odpowiednh urz ądzeń
prą du staiego;--c
IGM okreś la ł czas trwarna TATL dla wszystkich urz
ądzeń systemu przesy ł owego, dla
których okre ś lony jest TATL, dla ka ż
dego wskazanego TATL;--d. IGM okre ś la ł prą d zadzia ł
ania dla ka ż dego odpowiedniego elementu jawnie
modelowanycb urz ądze ń przesylowyct -j gdy jest to w
łaś cjwe;...
C.
IGM należycie odzwiercicdla ł
maksymalne i minimalne dopuszczalne napi ęcie na
każ dym poziomie napi ę
cia nominalnego zgodnie z odpowiednimi lokalnie
obowiązuj ą cyiiij kodeksami, normami, licencjami, zasadami i umowami;_
f granice monitorowania operacyjnego dotycz ące po łą czeń
wzajemnych oraz linij wymiany
z innymi OSP by ł
y zgodne z podanymi w modelach IGM odpowiednich s ą siednich OSP;granice monitorowania operacyjnego podane w ł OM by ły
spójne z granicami
bezpiecze ń stwa pracy;-ł OM podawa ł Sztuczne graniczne warto
ś ci PATL i TATL dla odpowiednich
poszczególnych elementów lub grup elementów modelowanych urz ądze ń
przesył owych
W
celu uwzgl ę dnienia lokalnych ogranicze
ń przesy ł owych, niezwi ą zanych z
bezpiecze ń stwem ciepinym ł ub napi ę
ciowym w stanie ustalonym, w tym ogranicze ń
zwią zanych z równowag ą dynamiczną
lub stabilnoś ci ą napi ę cia;--ł OM wskazywa ł odpowiednie równowa ż
ne graniczne warto ś ci pracy dla wszystkich
modeli równowa ż nych urz ądzeń przesy ł
owych i dla modelowanych urz ądzeń , których nie
eksploatuje Osp, w
tym sieci dystrybucyjne istotne dla analizy bezpiecze ń stwa pracy i
okre ś lania ni i ę dzyohszaroyych zdolno ś ci przesy
ł owych.

Artyku ł 15
Nastawy regulacji
Przy budowie ka żdego ł OM każ
dy OSP podaje odpowiednie nastawy regulacji co najmniej dla
poniższych urz ą dzeń regulacyjnych, je żeli s ą
one modelowane i maj ą istotne znaczenie:--a. transformatory i zwi ązane z nimi prze łą czniki zaczepów;--a. przesuwniki fizowe i zwi ą zane z nimi prze
łą czniki zaczepów;--c
urzą dzenia do kompensacji mocy biernej, w tym
mi ę dzy innymi--i.
kompensatory bocznikowe, w tym kondensatory bocznikowe lub d ławiki
kompensacyjne, b ądź przełą
czane dyskretn je baterie bocznikowych
kondensatorów lub d ławików;---
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statyczne kompensatory VAR; --kompensatory synchroniczne; --iy. statyczne kompensatory synchroniczne (STATCOM) i inne urz ądzenia
elastycznego systemu przesy łowego prą du przemiennego (FACTS);--generatory uczestnicz ą ce w regulacji napi ęcia;--urządzenia prą du stałego.--2. Jeż eli jest to istotne, w przypadku urz ądzeń wymienionych w lit. a), b), c) i d) ust ępu I ka żdy IGM
musi zawierać poniższe informacje:--status regulacji - w łączona I wylą czona;--tryb regulacji - napi ęcie, moc czynna, moc bierna, wspó łczynnik mocy, prą d lub inny
wlaśc iwy tryb;--warto ść zadana lub przedzia ł regulacji w ky, MW, MyAR, p.u. lub innych stosownych
jednostkach;..-streth nieczu łości regulacji;--współczynnik udzia ł u w regulacji;--regulowany węze ł .--3. Jeżeli jest to istotne, w przypadku urz ądzeń wymienionych w lit. e) ust ępu I ka żdy IGM musi
zawierać wszystkie stosowne informacje dotycz ące poni ższych kwestii:--tryb pracy - falownikiprostownik;--tryb regulacji - napi ęcie, moc czynna, moc bierna, wspó łczynnik mocy, pr ąd lub inny
właściwy tryb;--C.
wartoś ci zadane mocy czynnej;--wartoś ci zadane napi ęcia;--regulowane w ęzły.--4. Je żeli modelowane urz ądzenie prądu sta łego jest cz ęści ą połączenia wzajemnego, ka żdy OSP
zapewnia, by wynikowe przep ł yy na takim połą czeniu pokrywa ły się z uzgodnionymi
przep ł ywami na liniach prą du sta łego dla każ dego odpowiedniego scenariusza, zgodnie z art. 18.--5. Każdy OSP zapewnia, by napi ę cia zadane lub zadane przedzia ły napi ęcia były reprezentatywne dla
odpowiedniego scenariusza oraz obowi ązuj ą cych zasad regulacji napi ęcia i granic bezpiecze ństwa
pracy.--6. Każdy OSP wskazuje co najmniej jeden w ęze ł bilansuj ący w każdym IGM, przeznaczony do
kompensowania niezgodno ści między ca ł kowitym wytwarzaniem a zapotrzebowaniem przy
wyznaczaniu rozp ływu mocy.---

Artyku ł 16
Za łożenia dotyczą ce sieci s ąsiaduj ących
Przy budowie ka żdego IGM każ dy OSP aktualizuje za łożenia operacyjne dotycz ące sieci
s ąsiaduj ących, wykorzystuj ą c do tego jak najbardziej wiarygodny zbiór szacunków. Po pomy ślnym
zakończeniu kontroli wskazanych w art. 4 ust. 3 lit. h), modele równowa żne sieci s ąsiaduj ących
usuwa si ę i zastę puje równoważnym wprowadzaniem energii w odpowiednich punktach
granicznych.--Dla każ dego IGM suma energii wprowadzanej w punktach granicznych musi by ć równa
odpowiedniemu saldu.---
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Artyku ł 17
Informacje zwi ązane
Celem umo ż liwienia stosowania zasad zmiany parametrów indywidualnych modeli sieci podczas
wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych oraz przy realizacji innych istotnych procesów biznesowych
każ dy OSP za po ś rednictwem platformy wskazanej w art. 21 udost
ę pnia wszystkim OSP poni ższe
informacje:-..a. współ czynniki zmiany wytwarzania.---

Artyku ł 18
Salda i przep ł ywy na liniach pr ą du sta łego
W odniesieniu do
szystkich scenariuszy wyznaczania mocy przesy ł owych dla przedzia
łu
czasowego rynku roku nast ę pnego na podstawie art. 3 ka żdy OSP post
ę puje zgodnie z procedur ą
dopasowania opisan ą w art. 19 w celu spe łnienia wymaga ń
art. 19 ust. 2 rozporz ądzenia
2016/1719,--2. Dla wszystkich scenariuszy przewidzianych w art. 3, w przypadku obszarów rynkowych
połączonych wi ęcej ni ż jedn ą linią prądu sta ł ego, w celu spe
ł nienia wymaga ń art. 19 ust. 2
rozporzą dzenia 2016/1719 w łaś ciwi OSP uzgadniaj ą spójne warto
ś ci przepł ywów na liniach pr ądu
sta ł ego, które zostan ą u ż yte w IGM ka żdego OSP. S ą
to zarazem warto ś ci, które OSP udost ępniaj ą
wszystkim innym OSP.---

Artyku ł 19
Bilansowanie CG."1
b. Dla ka ż dego przewidzianego w art. 3 scenariusza wyznaczania zdolno
ś ci przesyłowych dla
przedzia ł u czasowego miesi ą ca nast ę pnego i roku nast ępnego ka
ż dy OSP przygotowuje i
udost ę pnia pozosta ł ym OSP, korzystaj ą c z platformy informacyjnej wskazanej
y art. 21, zgodnie z
opisem procesu CGM o którym mowa w art. 22, swe najlepsze prognozy--a. salda swego obszaru rynkowego, stanowi ą cego jego saldo wst ępne;--h. przep ł ywu na każdej z linii pr ądu sta ł ego przyłą
czonej do jego obszaru rynkowego,
będą cego przep ływem wst ę pnym na ka ż dej takiej linii;--..
c. wszelkich innych danych wej ś ciowych wymaganych przez algorytm zgodnie z ust. 2.
2. Wszyscy OSP wspólnie detniuj ą algorytm, który w ka ż dym ze scenariuszy i we wszystkich
obszarach rynkowych bilansuje wst ę pne salda i przep ływy na ka żdej z linii pr
ądu sta łego w taki
sposób, ż e po skorygowaniu zgodnie z algorytmem--suma skorygowanych sald ze wszystkich obszarów rynkowych w obszarze CGM
bilansuje docelowe salda dla danego obszaru CGM;--dla wszystkich obszarów rynkowych przy łą czonych co najmniej jedn ą linią prądu stałego
suma przepł ywów na wszystkich liniach pr ą du sta ł ego jest wzajemnie spójna dla obu
odnoś nych obszarów rynkowych.--3. Algorytm musi posiada ć podane ni żej cechy lub w ł aściwoś ci celem zapewnienia,
że zgodnie z art.
19 ust. 2 rozporz ą dzenia 2016/1719 nie b ędzie mia ł
a miejsca nieuzasadniona dyskryminacja
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nii ędzy wymianami wewn ę trznymi i transgranicznymi;.
a. zbilansowanie wst ępnych sald i przep ł ywów na wszystkich liniach pr ądu stałego
obejmuje wszystkie obszary rynkowe i ż aden z nich na skutek dzia łania algorytmu nie
korzysta z preferencyjnego traktowania lub uprzywilejowanego statusu;--h. w swej obiektywnej funkcji algorytm przy okre ś laniu niezb ę dnych korekt przyk ł ada
odpowiedni ą wagę do poni ższych czynników:--wielkość niezbę dnych korekt wszystkich wst ę pnych sald i przep ływów na
ka żdej linii prą du sta łego, które powinny by ć minimalizowane;--z(lolno ść obszaru rynkowego do korygowania, z u życiem obiektywnych,
przejrzystych kryteriów, swego wst ę pnego salda i wstę pnych przep ływów na
każdej z linii prą du sta ł ego;--algorytm wskazuje obiektywne i przejrzyste kryteria spójno ści i jakoś ci, jakie musz ą
speł niać dane wej ś ciowe wymagane od ka żdego OSP;--algorytm musi by ć na tyle stabilny, by, bior ąc pod uwagę wprowadzane do niego dane
wej ś ciowe, we wszystkich okoliczno ś ciach dostarcza ł wyniki zgodne z ust. 2.--OSP uzgadniaj ą procedury--a. zmniejszaj ą ce warto ść bezwzgl ędn ą sumy wst ę pnych sald dla wszystkich obszarów
rynkowych w obszarze CGM;--h. dostarczaj ą ce, w razie potrzeby, zaktualizowane dane wej ściowe;--c. uwzgl ędniaj ą ce rezerwowe zdolno ś ci przesy ł owe i ograniczenia stabilno ś ci w razie
konieczno ś ci zaktualizowania danych wej ścioych.--OSP regularnie weryflkuj ą oraz, gdy jest to w ł aś ciwe, ulepszaj ą algorytm.--OSP publikuj ą algorytm jako cz ęść danych dostarczanych zgodnie z art. 26 ust. 3 rozporz ądzenia
201611719. Je żeli algorytm zosta ł zmodyfikowany, w okresie sprawozdawczym, OSP wyra
źnie
wskazuj ą , który algorytm by ł używany w którym okresie oraz wyja śniaj ą
przyczyny
zmodyfikowania algorytmu.--Wszyscy OSP wspólnie zapewniaj ą , by algorytm, poprzez platform ę intbrmacyjn ą wskazan ą w art.
21, by ł dost ępny dla w łaściwych stron.--Zgodnie z art. 62 rozporz ą dzenia 2016/1719 ka ż dy OSP wyznacza koordynatora bilansowania,
który w imieniu OSP wykonuje poni ż sze zadania zgodnie z procesem opisanym w art. 22:--a. sprawdzanie kompletno ś ci i jakości danych wej ś ciowych dostarczonych zgodnie z ust. I
oraz, w razie potrzeby, zast ępowanie danych brakuj ących lub danych o niewystarczaj ą cej
jakoś ci danymi zast ępczymi:--h. stosowanie algorytmu w celu obliczenia, dla ka żdego scenariusza i ka żdego obszaru
rynkowego, zbilansowanych sald i przep ł ywów na liniach prądu sta łego, które spe łniaj ą
wymagania przedstawione w ust. 2 i udost ępnienie ich wszystkim OSP przy u życiu
platformy informacyjnej wskazanej w art. 21 ;---c. zapewnienie, by uzyskane wyniki by ł y spójne z uzyskanymi przez wszystkich
pozosta ł ych koordynatorów bilansowania (je żeli tacy są ).--Na podstawie art. 4 ust. 3 lit. f) ka ż dy OSP zapewnia spójno ść swego IGM z podanymi przez
koordynatora bilansowania zbilansowanymi saldami i przep ływami na liniach prą du sta ł ego.---
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Arty,kul 20
Wspólny model sieci
Zgodnie z art. 62 rozporz ą dzenia 2016/1719 oraz na podstawie art. 21 ust. 3 rozporz
ą dzenia
2016/1719 ka ż dy OSP wyznacza podmiot realizuj ący
łą czenie modeli, który w imieniu OSP
wykonuje poni ższe zadania zgodnie z procesem opisanym w art. 22:--sprawdzenie Spójno ś ci IGM dostarczonych przez OSP z kryteriami jako
ś ciowymi
zdefiniowanymi na podstawie art. 23--jeżeli ł OM nie przeidzie kontroli jako ś
ci, o której mowa w lit. a) - uzyskanie od
odpoNviedzialnego OSP nowego ł OM o wystarczaj ą
cej jakoś ci lub wprowadzenie
zamiennego IGM, zgodnie z zasadami zast ę powania, o których mowa w ust. 4, i
udost ę pnienie takiego zatwierdzonego ł OM przez platform ę
informacyjn ą , o której mowa
wart. 21;--stosowanie wymaga ń zgodnych z ust. 2 w celu po
łą czenia wszystkich ł OM w CGM
zgodnie z art. 22 rozporz ą dzenia 2016/1719 oraz udost ę
pnienie wynikowych COM
wszystkim OSP przy u życiu platformy informacyjnej, o której mowa w art. 21;--zapewnienie, by ka żdy utworzony CGM by ł
spójny z uzyskanymi przez yyszystkie
pozosta ł e podmioty realizuj ące łą czenie modeli (je żeli s ą );--wykrywanie narusze ń granic bezpiecze ń stwa pracy w CGM;--uzyskanie od w łaś ciwych OSP modeli ł OM zaktualizowanych z u
ż yciem uzgodnionych
działań , jeżeli mą j ą zastosowanie, i powtórzenie, stosownie do potrzeb, kroków od (a) do
(e); --gdy jest to w łaś ciwe - potwierdzenie wynikowego CGM i
udostę pnienie go poprzez
platform ę informacyjną , o której mowa w art. 21
Wszyscy OSP wspólnie okre ślaj ą wymagania dotycz ą ce podmiotów realizuj ących
łą czenie modeli
i procesu łą czenia zgodnie art. 24.--Każ dy podmiot realizuj ący łą czenie modeli zobowi ą zany jest spe
ł niać wymagania, o których mowa
w ust. 2 i wdrażać wymagania dotyczą ce procesu łą
czenia, o których mowa w ust. 2.--Wszyscy OSP wspólnie okre ś laj ą zasady zast ę powania dotycz ą ce tych ł
OM, które nie spe łniaj ą
kryteriów jako ś ciowych przedstawionych wart. 23.--Każ dy OSP, korzystaj ą
c z platformy informacyjnej, o której mowa w art. 21, dostarcza dane
wymagane przez zasady zast ę powania, o których mowa w art. 21

Artyku ł 21
Platforma informacyjna
I. \Vszyscy OSP przekazuj ą zadania w zakresie wdro ż
enia i administracji wspólnej platformy
informacyjn ą realizuj ą cej co najmniej te us ł
ugi, które opisano w ust. 2 zgodnie z art. 62
rozporz ą dzenia 20 16/1 7 19.--2. Jako minimum, platforma informacyjna musi wspomaga ć realizacj ę procesu CGM w
przedstawiony poni ż ej sposób oraz posiada ć niezbę dne do tego celu w
ła ściwoś ci:
a. każ dy OSP powinien mie ć moż liwość
korzystania z platformy informacyjnej w celu
udost ępniania pozosta ł ym OSP, zgodnie z procesem COM opisanym w art. 22, swojej
najlepszej prognozy;---
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i.
salda swego obszaru rynkowego, obejmuj ą cego jego saldo wst ępne;--i ł . przep ł ywu na każdej linii prą du stał ego przyłączonej do jego obszaru
rynkowego, w tym przep ływów wstępnych na ka żdej takiej linii;--iii. wszelkich innych danych wej ś ciowych wymaganych przez algorytm zgodnie z
art. 19 ust. 2.--h. algorytm przewidziany w art. 19 ust. 2 b ędzie dost ę pny poprzez platform ę informacyjn ą koordynator (koordynatorzy) bilansowania musi mie ć możliwość udostępniania
wszystkim OSP, przy u życiu platformy informacyjnej, zbilansowanych sald i
przepł ywów na liniach prą du sta łego, które spe ł niaj ą wymagania przedstawione w art. 19
ust. 2;--każ dy OSP musi mieć możliwość udost ę pnienia wszystkim OSP, poprzez platform
ę
informacyjn ą , informacji zwi ą zanych wskazanych wart. 17;--każ dy OSP musi mie ć moż liwość udostę pnienia wszystkim OSP, poprzez platform
ę
informacyjn ą , wszystkich swoich IGM;--dla każ dego OSP i dla ka ż dego scenariusza dane wymagane w zasadach zast ępowania, o
których mowa w art. 20 ust. 5 udost ępnia si ę poprzez platform ę informacyjn ą ;--platforma informacyjna musi by ć zdolna do dostarczania informacji o statusie jako ści
przedstawionych IGM, w tym niezb ę dnych zamienników;--wszystkie podmioty realizuj ące łączenie modeli muszą mieć możliwość udostępnienia
CGM wszystkim OSP przy u życiu platformy informacyjnej;--wszystkie informacje wymagane w odniesieniu do punktów granicznych na podstawie
art. 7 musz ą być dost ępne poprzez platform ę informacyjną;--wszyscy OSP musz ą mieć , poprzez platform ę informacyjn ą , dostęp do poni ższych
informacji i/lub danych--i.
współczynniki zmiany wytwarzania.---

Artyku ł 22
Proces CCM
Opracowuj ą c CGM dla wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych przedzia ł u czasowego miesi ąca
nast ę pnego i roku nast ę pnego (w odniesieniu do rynków d ł ugoterminowych, wykorzystywanego
tylko w regionach wyznaczania zdolno ś ci przesy ł owych, w których stosuje si ę analizę
bezpiecze ń stwa w oparciu o ró ż ne scenariusze na podstawie art. 10 rozporz ą dzenia 2016/1719),
wszyscy OSP, podmioty realizuj ące łą czenie modeli i koordynatorzy bilansowania wykonuj ą
następujące czynności:--każ dy OSP, korzystaj ą c z platformy informacyjnej, o której mowa w art. 21, udost ępnia
wszystkim OSP wst ępne salda i przep ł ywy na liniach prą du stał ego oraz wszelkie inne
dane wej ś ciowe wymagane w procesie bilansowania CGM;--koordynator (koordynatorzy) bilansowania sprawdza kompletno ść i jakość danych
wej ś ciowych dostarczonych zgodnie na podstawie art. 19 ust. I oraz, w razie potrzeby,
zastępuje brakuj ące dane ł ub dane o niewystarczaj ącej jakości danymi zast ępczymi;--koordynator (koordynatorzy) bilansowania stosuje algorytm w celu obliczenia, dla
każdego scenariusza i ka ż dego obszaru rynkowego, zbilansowanych sald i
zbilansowanych przep ł ywów na liniach prą du stałego, które spe łniaj ą wymagania
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przedstawione w art. 19 ust. 2;--koordynator (koordynatorzy) bi lansowania, korzyst ąj ą c z platformy in formacyjnej, o
której mowa w art. 21, udost ę pnia wszystkim OSP takie zbilansowane salda i przep ływy
na liniach prą du sta ł ego;-e. każdy OSP udost ę pnia swój IGM poprzez platform ę informacyjn ą , o której mowa w art.
21; zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. OSP zapewni ą spójność swego IGM z podanymi przez
koordynatora (koor(lynatorów) bi lansowania zbilansowanych sald i zbilansowanych
przep ływów na liniach prądu sta łego;--f. wyznaczony przez OSP podmiot realizuj ący łączenie modeli:--sprawdzą zgodność IGM dostarczonego przez OSP z kryteriami jako ściowymi
okreś lonymi na podstawie art. 23;--jeż eli IGM nie przejdzie kontroli jako ś ci, o której mowa w lit. i), uzyskuje od
odpowiedzialnego OSP nowy IGM o wystarczaj ą cej jakoś ci, albo wprowadza
zamienny IGM, zgodnie z zasadami zast ę powania, o których mowa w art. 20
ust. 4 i udost ę pnia taki zatwierdzony IGM poprzez platform ę informacyjn ą, o
której mowa w art. 2 1
g. wyznaczony przez OSP podmiot realizuj ący łączenie modeli--i.
stosuje wymagania przewidziane w art. 20 ust. 3 w celu po łączenia wszystkich
IGM w CGM zgodnie z art. 28 ust. 5 rozporzą dzenia 201611719 oraz, przy
użyciu platformy informacyjnej, o której mowa w art. 21, udost ę pnia wynikowe
CGM wszystkim OSP i podmiotom odpoyyiedzialnym za skoordynowane
wyznaczanie zdolno ś ci przesy łowych;--i ł . weryfikuje ka ż dy uzyskany (GM i zapewnia jego zgodno ść z modelarni
uzyskanymi przez wszystkie pozosta łe podmioty realizuj ące łączenie modeli
(jcżdi s ą ).--2. Wszyscy OSP zapewni ą ukończenie procesu łą czenia modeli i tworzenia CGM w terminach
operacyjnych miesi ąca nastę pnego i roku nast ępnego okreś lonych w rozporzą dzeniu 2016/1719
oraz zgodnie z metodami wymaganymi przez rozporz ą dzenie 20 16/l 719 oraz w taki sposób, by
umożliwić dostarczenie najdok ł adniejszego i najbardziej aktualnego modelu na potrzeby
wyznaczenia zdolno ś ci przesy łowych w każdym przedziale czasowym.--d

Artyku ł 23
Monitorowanie jako ści
I. Wszyscy OSP wspólnie definiuj ą kryteria jako ściowe, które IGM musz ą spełnić, aby można je
było w łączyć do wspólnego modelu sieci. W miejsce IGM niespe łniaj ącego takich kryteriów
jakościowych wprowadzany jest zast ępczy IGM.--Wszyscy OSP wspólnie detiniuj ą kryteria jako ściowe, które CGM musz ą spe łnić, zanim moż na je
będzie udost ępni ć poprzez platform ę informacyjn ą .--Wszyscy OSP wspólnie okre ślaj ą kryteria, jakie musz ą spe łniać wstępne salda i przep ływy na
liniach prądu stałego oraz inne dane wej ś ciowe potrzebne w procesie bilansowania CGM, o którym
mowa art. 19. W miejsce zestawów danych niespe łniaj ą cych takich kryteriów wprowadza si ę dane
zast ę pcze.--Wszyscy OSP wspólnie okre ślaj ą wskaźniki jakościowe umo żliwiaj ące ocenę wszystkich etapów
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procesu CGM, w tym w szczególno ś ci procesu bilansowania CGM opisanego w art. 19. OSP
monitoruj ą te wskaźniki jakoś ci oraz publikuj ą je, jak równie ż wyniki monitorowania, w ramach
danych dostarczanych na podstawie art. 26 ust. 3 rozporz ą dzenia 2016/1719.---

Artyku ł 24
Ramy, czasowe wdro żenia
Po zatwierdzeniu obecnej metody ka ż dy OSP publikuje j ą w Internecie zgodnie z art. 9 ust. 14
rozporzą dzenia 2016/1719.--2. Wszyscy OSP wspólnie opracuj ą ramy zarz ądzania dotycz ą ce platformy informacyjnej opisanej w
art. 21, które b ędą regulować co najmniej kwestie w łasnoś ci, hostingu, podzia łu kosztów,
wymaga ń licencyjnych i odpowiedzialno ś ci operacyjnej. Ramy zarz ądzania zostan ą przygotowane
z takim wyprzedzeniem, by wszyscy OSP mogli dotrzyma ć terminów podanych W ust. 3 oraz b ędą
one uwzgl ędniać postanowienia dotycz ące przekazywania zada ń , przedstawione w art. 82
rozporządzenia 2016/171 9.--3. W terminie sze ściu miesi ę cy od zatwierdzenia obecnej metody dotycz ącej wspólnego modelu sieci
przedstawionej na podstawie art. 17 rozporz ą dzenie 2015/1222 wszyscy OSP zorganizuj ą proces
łą czenia indywidualnych modeli sieci, realizuj ąc w tym celu poni ższe zadania:--a. wszyscy OSP wspólnie opracuj ą ramy zarz ądzania, o których mowa ust. 2. OSP
zobowi ązani są przestrzega ć postanowie ń o przekazywaniu zada ń przedstawionych
odpowiednio wart. 81 rozporz ą dzenia 2015/1222 i art. 62 rozporz ądzenia 2016/1719;--h. każ dy OSP sformalizuje umow ę o przekazaniu zada ń z koordynatorem bilansowania, o
którym mowa w art. 19. Opracowuj ąc taką umowę , OSP zobowi ązani s ą przestrzega ć
postanowie ń o przekazywaniu zada ń okreś lonych odpowiednio w art. 81 rozporz ądzenia
2015/1222 i art. 62 rozporz ą dzenia 2016/1719;.-wszyscy OSP wspólnie okre ś l ą i opracuj ą algorytm, o którym mowa w art. 19 oraz
okreś lą proces i zasady" zwi ą zane ze wspomnianym algorytmem. Wszyscy OSP
opublikuj ą w Internecie specyilkacje, zasady i proces, zwi ą zane z algorytmem, o którym
mowa w art. 19;--wszyscy OSP wspólnie okre ś lą kryteria jako ściowe i wskaźniki jakoś ci, o których mowa
wart. 23;--wszyscy OSP wspólnie sformuluj ą wymagania dotycz ące podmiotów realizuj ących
łączenie modeli i procesu łą czenia, o których mowa w art. 20 ust. 2, oraz zasady
zastę powania, o których mowa w art. 20 ust. 4;--każ dy OSP sformalizuje umow ę o przekazaniu zada ń z podmiotem realizuj ącym łączenie
modeli, o którym mowa w art. 20. Opracowuj ąc tak ą umowę , OSP zobowi ązani są
przestrzega ć postanowie ń o przekazywaniu zada ń określonych odpowiednio w art. 81
rozporzą dzenia 2015/1222 i art. 62 rozporz ądzenia 2016/1719;--4. Platforma informacyjna, o której mowa w art. 21 b ę dzie gotowa do pracy w ci ągu siedmiu
miesię cy od zatwierdzenie metody dotycz ą cej wspólnego modelu sieci przedstawionej na
podstawie art. 17 rozporz ą dzenia 2015/1222 lub do 14 lipca 2017 r., zale żnie od tego, który z
terminów jest pó źniejszy. Wszyscy OSP, koordynatorzy bilansowania i podmioty realizuj ące
łączenie modeli zostan ą przyi ą czeni do platformy informacyjnej i b ędą mogli korzysta ć z
wszystkichjqj funkcji opisanych w niniejszej metodzie.---
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W ci ągu trzynastu miesi ę cy od zatwierdzenia metody dotycz ą
cej wspólnego modelu sieci
przedstawionej na podstawie art. 17 rozporz ądzenia 201511222 lub do 14 lipca 2017 r., zale
żnie od
tego, który z terminów jest pó ź niejszy wszyscy OSP wspólnie zapewni ą gotowość
do dzia łania
procesu CGM oraz jego dost ępność do wykorzystania przez podmioty odpowiedzialne za
skoordynowane wyznaczanie zdolno ś ci przesylowych.--Dostępne dane zwi ą zane z monitorowaniem jako ści zostan ą
wspólnie przygotowane przez
w- szystkieli OSP w takim terminie, by umo ż liwi ć w łą
czenie tych danych odpowiednio do
pierwszego sprawozdania, o którym mowa w art .3 I rozporz ą dzenia 201 5/1222, zaplanowanego na
14 sierpnia 2017 r. oraz pierwszego sprawozdania, o którym mowa w art. 26 rozporz ądzenia
2016/1719, zaplanowanego na 17 pa ź dziernika 2018. OSP będą przygotowywa ć
takie dane w
latach nast ę pnych stosownie do potrzeb.---

Artyku ł 25

J ęzyk
J ę zykiem odniesienia ninieiszej propozycji CGMM jest angielski. W celu unikni
ęcia w ą tpliwo ści, w razie
potrzeby przet ł umaczenia niniejszej propozycji przez OSP na j ę
zyki narodowe, w przypadku niezgodno ści z
wersj ą angielską opublikowan ą przez OSP zgodnie z art. 9 ust. 13 rozporz
ą dzenia 2016/1719, oraz z
jakąkolwiek wersj ą w innym j ę zyku, odno ś ni OSP, zgodnie z przepisami krajowymi, zobowi
ązani s ą
dostarczy ć odpowiednim krajowym organom regulacyjnym zaktualizowane t
ł umaczenie propozycji.---
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Numer repertorium: 844/20 18.
Ja, Agnieszka Jurewicz, t ł umacz przysi ęgły j ęzyka angielskiego wpisany na list
ę tłumaczy przysi ęgłych
Ministra Sprawiedliwo ś ci pod numerem TP/l 569/06, po świadczam zgodno ść
powyższego t łumaczenia z
okazanym mi oryginalnym dokumentem wj ę zyku angielskim.
Warszawa, dnia 8 maja 2018 r,
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