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DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 5 oraz ust. 7 lit. c) w zwi ązku z ust. 8 i 9 oraz w zwi ązku z art. 31
rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrze ś nia 2016 r. ustanawiaj ącego
wytyczne dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ś ci przesyłowych (Dz. Urz. UE L 259
z dnia 27 wrze ś nia 2016 r., s. 42) oraz w zwi ązku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) oraz z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze
zm.)
po rozpatrzeniu wniosku

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spó łka Akcyjna,
z siedzib ą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165,

z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: Z-291 DP-PR.WK.070.2.2017.3, w sprawie o zatwierdzenie
regionalnego modelu długoterminowych praw przesy łowych zgodnie z art. 31
rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrze ś nia 2016 r. ustanawiaj ącego
wytyczne dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ś ci przesyłowych (dalej jako:
„rozporz ądzenie 2016/1719") dla regionu Core, uzupe łnionego pismem z dnia 9 maja
2017 r., znak: Z-337-2017 DP-PR.WK.070.2.2017.5,

postanawiam

zatwierdzi ć przedłożony regionalny model d ługoterminowych praw przesy łowych zgodnie
z art. 31 rozporz ądzenia 2016/1719 dla regionu wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych Core
(dalej jako: „region Core") okre ślony w dokumencie „Propozycja OSP CCR Core dotycz ąca
regionalnego modelu długoterminowych praw przesy łowych zgodnie z tre ści ą art. 31
Rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1719" (dalej jako: „regionalny model
długoterminowych praw przesy łowych", „propozycja"), stanowi ący załącznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

tel.:22 487 5802

fax:22 378 1161

e-mail: sekretariat@ure.gov.pl

ÍN

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: Z-291 DP-PR.WK.070.2.2017.3, uzupe łnionym
pismem z dnia 9 maja 2017 r., znak: Z-337-2017 DP-PR.WK.070.2.2017.5, operator systemu
przesył owego (dalej jako: „OSP") Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej jako: ‚„PSE
SA") przedłożył Prezesowi Urz ędu Regulacji Energetyki (dalej jako: ‚„Prezes URE") do
zatwierdzenia regionalny model d ługoterminowych praw przesy łowych opracowany przez
wszystkich OSP nale żących do regionu Core". Przed łożony do zatwierdzenia regionalny
model długoterminowych praw przesy łowych zosta ł przyj ęty przez OSP wi ększo ś ci ą
kwalifikowaną zgodnie z zasadami głosowania okre ślonymi w art. 4 ust. 3 rozporz ądzenia
2016/1719. Powy ższy wniosek o zatwierdzenie propozycji zosta ł uzupełniony
o uwierzytelnione tłumaczenie na j ęzyk polski.

W toku niniejszego post ępowania Prezes URE zwa żył, co następuje:
Art. 31 ust. 3 rozporz ądzenia 2016/1719 stanowi, że nie pó źniej niż sześć miesięcy po
wej ś ciu w życie niniejszego rozporz ądzenia OSP w każdym regionie wyznaczania zdolno ści
przesyłowych, w którym istniej ą długoterminowe prawa przesyłowe, opracowuj ą wspólnie
propozycj ę dotycz ącą regionalnego modelu d ługoterminowych praw przesy łowych, jakie
maj ą być alokowane na ka żdej granicy obszaru rynkowego w obr ębie danego regionu
wyznaczania zdolno ś ci przesyłowych. Wszyscy OSP regionu Core przed łożyli regionalny
model długoterminowych praw przesyłowych wszystkim właś ciwym organom
regulacyjnym do dnia 20 kwietnia 2017 r.
Wszyscy OSP regionu Core, stosownie do art. 31 ust. 6 rozporz ądzenia 2016/1719,
przeprowadzili konsultacje projektu propozycji zgodnie z art. 6 niniejszego rozporz ądzenia
w terminie od 10 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. Uzasadnienie przyczyn
uwzgl ędnienia lub nieuwzgl ędnienia uwag zainteresowanych stron zgłoszonych w ramach
konsultacji zosta ło przedłożone informacyjnie wszystkim organom regulacyjnym regionu
Core.
Propozycja uwzgl ędnia wymogi art. 4 ust. 8 rozporz ądzenia 2016/1719 i obejmuje
proponowane ramy czasowe wdro żenia regionalnego modelu d ługoterminowych praw
przesyłowych oraz opis jego przewidywanego wp ływu na realizacj ę celów okre ś lonych
w tym rozporz ą dzeniu.
Stosownie do art. 31 rozporz ą dzenia 2016/1719 model d ługoterminowych praw
przesyłowych zawiera harmonogram wdro żenia oraz przynajmniej opis nast ępuj ących
elementów wskazanych w regulaminie alokacji: a) rodzaj d ługoterminowych praw

Region wyznaczania zdolno ści przesyłowych Core zosta ł ustanowiony decyzj ą Agencji do spraw Wspó łpracy
Organów Regulacyjnych nr 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. Obejmuje nast ępujące granice obszarów
rynkowych: Francja-Belgia, Belgia-Holandia, Francja- Niemcy/Luksemburg, Holandia-Niemcy/Luksemburg,
Belgia-Niemcy-Luksemburg, Niemcy/Luksemburg-Polska, Niemcy/Luksemburg-Czechy, Austria-Czechy,
Austria-W ęgry, Austria-Słowenia, Czechy-S łowacja, Czechy-Polska, W ęgry-Słowacja, Polska-Słowacja, \.
Chorwacja-Słowenia, Chorwacja-W ęgry, Rumunia-Węgry, Węgry- Słowenia, Niemcy/Luksemburg- Austria.
(http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_oLthe_Agency/ANN EXES_CCR_DECISION/ACER_Deci
sion_on_CCR.zip).
„
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przesyłowych; b) przedzia ły czasowe d ługoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych;
forma produktu (w zakresie obci ążenia podstawowego, szczytowego, pozaszczytowego);
granice obszaru rynkowego obj ęte propozycj ą.
Rodzaj długoterminowych praw przesyłowych dla poszczególnych granic obszarów
rynkowych został wskazany w art. 5 oraz w Tabeli 1 propozycji. Przedzia ły czasowe
długoterminowej alokacji zdolno ś ci przesyłowych zawarte s ą w art. 6 propozycji, natomiast
forma produktu okre ślona zosta ła w jej art. 7. W zwi ązku z powyższym wszystkie organy
regulacyjne s ą zdania, że propozycja uwzgl ędnia wymagania wyszczególnione w art. 31
rozporz ądzenia 2016/1719.
W zakresie rodzaju d ługoterminowych praw przesy łowych propozycja okre śla ten rodzaj
dla każdej granicy obszarów rynkowych regionu Core. D ługoterminowe prawa przesy łowe
stanowi ą fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasad ą „wykorzystaj albo sprzedaj" lub
finansowe prawa przesy łowe typu opcja. Propozycja nie przewiduje finansowych praw
przesyłowych typu zobowi ązanie.
Wszystkie organy regulacyjne regionu Core porozumia ły si ę odno ś nie zatwierdzenia
propozycji w tym zakresie jednocze ś nie zaznaczaj ąc, że w przypadku, gdy inne rodzaje
długoterminowych praw przesy łowych miałyby zosta ć wprowadzone i wymagana byłaby
modyfikacja Tabeli 1 zawartej w propozycji, wszyscy OSP s ą zobowi ązani do przestrzegania
procedury przewidzianej w art. 4 ust. 12 rozporz ądzenia 2016/1719, która mo że zosta ć
poprzedzona przegl ądem długoterminowych praw przesy łowych zgodnie z art. 31 ust. 7 10 tego rozporz ądzenia. W ocenie wszystkich organów regulacyjnych regionu Core
konieczno ść taka mo że nastąpi ć, gdy OSP zdecyduj ą o wprowadzeniu fizycznych praw
przesyłowych typu opcja lub zobowi ązanie w miejsce fizycznych praw przesy łowych
zgodnie z zasad ą „wykorzystaj ą albo sprzedaj" albo gdy właś ciwe organy regulacyjne
podejmą skoordynowane decyzje dotycz ące wydawania d ługoterminowych praw
przesyłowych na danej granicy obszaru rynkowego regionu Core zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2
rozporz ą dzenia 2016/1719.
Wszyscy OSP regionu Core okre ślili w propozycji przedziały czasowe d ługoterminowej
alokacji zdolno ści przesyłowych dla poszczególnych granic obszarów rynkowych tego
regionu jako miesi ęczne i roczne. Wszystkie organy regulacyjne regionu Core uznaj ą, że
postanowienia te s ą zgodne z art. 31 ust. 2 rozporz ądzenia 2016/1719, jednakże zalecaj ą
OSP regularn ą ewaluacj ę potrzeb rynkowych i rozwa żenie, jako przysz ły rozwój
długoterminowych praw przesyłowych, wprowadzenia produktów tak że dla innych
przedziałów czasowych (np. tygodniowych, kwartalnych).
Wszyscy OSP regionu Core w propozycji okre ślili, że długoterminowe prawa przesy łowe są
wydawane jedynie w formie pasma o sta łej warto ś ci MW. W ocenie wszystkich organów
regulacyjnych regionu Core jest to zgodne z art. 31 ust. 4 rozporz ądzenia 2016/1719,
jednakże zaleca si ę regularn ą ewaluacj ę potrzeb rynkowych i rozwa żenie, jako przyszły
rozwój długoterminowych praw przesy łowych, wprowadzenia produktów szczytowych
i pozaszczytowych (ang. peak oraz off-peak).
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Art. 8 regionalnego modelu d ługoterminowych praw przesy łowych stanowi, że zostanie on
wdro żony przez wszystkich OSP regionu Core nie pó źniej niż na okres alokacji obejmuj ący
rok 2019. W odniesieniu do art. 8 ust. 2 propozycji wszystkie organy regulacyjne s ą zdania,
że podczas gdy opis wdro żenia długoterminowych praw przesyłowych na granicach
obszarów rynkowych, na których w czasie wej ścia w życie rozporz ądzenia 2016/1719
długoterminowe prawa przesy łowe nie były wydawane, jest prawid łowy od strony
faktycznej, istnieje jednak krok przej ś ciowy pomi ędzy skoordynowan ą decyzj ą właś ciwego
organu regulacyjnego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporz ą dzenia 2016/1719 i wdro żeniem
długoterminowych praw przesy łowych. Stanowi o tym art. 31 ust. 3 zdanie 2 tego
rozporządzenia. W zwi ązku z tym wszyscy OSP regionu Core s ą zobowi ązani do złożenia
wniosku o zmianę regionalnego modelu d ługoterminowych praw przesyłowych w ci ągu
sześciu miesi ęcy po podj ę ciu przez organy regulacyjne danej granicy obszaru rynkowego
skoordynowanych decyzji okre ś lonych w art. 30 ust. 2 rozporz ądzenia 2016/1719.
Na podstawie analizy wskazanego w pkt 5 i 6 preambuły propozycji przewidywanego jej
wpływu na realizacj ę celów rozporz ądzenia 2016/1719 wszystkie organy regulacyjne s ą
zdania, że regionalny model d ługoterminowych praw przesy łowych nie jest sprzeczny
z celami rozporz ądzenia okre ślonymi w jego art. 3.
Zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporz ądzenia 2016/1719 odpowiedzialno ść za zatwierdzanie
warunków lub metod, o których mowa w ust. 6 i 7, spoczywa na ka żdym organie
regulacyjnym. Na podstawie art. 4 ust. 6 lit. c) tego rozporz ądzenia propozycja dotycz ąca
regionalnego modelu d ługoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 31 podlega
zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne regionu, którego dotyczy. Zgodnie
z wnioskiem PSE SA przed łożony do zatwierdzenia regionalny model d ługoterminowych
praw przesyłowych dotyczy regionu wyznaczania zdolno ści przesyłowych Core.
Zgodnie z art. 4 ust. 9 rozporz ą dzenia 2016/1719 w przypadku gdy zatwierdzenie
warunków lub metod wymaga decyzji wi ęcej niż jednego organu regulacyjnego, w łaściwe
organy regulacyjne konsultuj ą si ę mi ędzy sob ą, ści śle ze sob ą współpracuj ą i koordynuj ą
swe stanowiska w celu osi ągni ęcia porozumienia. W stosownych przypadkach w łaś ciwe
organy regulacyjne uwzgl ędniaj ą opinię Agencji. Organy regulacyjne podejmuj ą decyzje
w zakresie przed łożonych warunków lub metod zgodnie z ust. 6 i 7 w terminie sze ściu
miesię cy od dnia otrzymania warunków lub metod przez organ regulacyjny lub,
w stosownych przypadkach, przez ostatni zainteresowany organ regulacyjny.
Po zatwierdzeniu regionalnego modelu d ługoterminowych praw przesy łowych przez
wła ś ciwy organ regulacyjny ka żdy OSP publikuje ten model na swojej stronie internetowej
zgodnie z art. 4 ust. 13 rozporz ądzenia 2016/1719 oraz jest zobowi ązany do dochowania
terminów wdro żenia regionalnego modelu długoterminowych praw przesy łowych zgodnie
z art. 8 propozycji.
Wszystkie organy regulacyjnie regionu Core po konsultacjach, wspó łpracy i wzajemnej
koordynacji, osi ągnęły porozumienie w zakresie przed łożonej propozycji, która w ocenie
wszystkich organów regulacyjnych spe łnia wymagania okre ślone w rozporz ądzeniu
2016/1719 i jako taka zas ługuje na zatwierdzenie Ponadto w przedmiotowej sprawie
I71;

)

należy wskaza ć, że za zatwierdzeniem regionalnego modelu d ługoterminowych praw
przesyłowych przemawia zarówno interes spo łeczny, jak i słuszny interes strony.
Maj ąc powyższe na wzgl ędzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przys ługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie
- Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim po średnictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dor ęczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu post ępowania cywilnego). Odwo łanie
Regulacji
Energetyki,
Urzędu
należy
przesłać
na
adres
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 ści przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwi ęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także zawiera ć wniosek o uchylenie albo zmian ę decyzji w ca łoś ci lub cz ęści
(art. 47949 Kodeksu post ępowania cywilnego).
Załącznik nr 1: „Propozycja OSP CCR Core dotycz ąca regionalnego modelu
długoterminowych praw przesy łowych zgodnie z tre ścią art. 31 Rozporz ądzenia Komisji
(UE) 2016/1719".

Uiszczono op łatę skarbową w wysokości 10 zł

Otrzymuje:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
a/a
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OSP Regionu Core OCR, bior ąc pod uwag ę poniższe

zwa żywszy, że:
Komisja Europejska wyda ła Rozporz ądzenie (UE) 201611719 okre ś laj ące szczegółowe zasady
alokacji mi ę dzyobszarowych zdolno ści przesyłowych dla rynków dnia nastę pnego (zwane
dalej „Rozporz ądzeniem FCA"), które wesz ło w życie w dniu 17 pa ździernika 2016 roku.
Artyku ł 31 Rozporz ą dzena FCA wymaga, aby OSP z regionu wyznaczania zdolno ś ci
przesyłowych (OCR), gdzie istniej ą długoterminowe prawa przesy łowe, wspólnie opracowali
propozycj ę dotycz ącą regionalnego modelu długoterminowych praw przesy łowych dla ka żdej
granicy obszarów rynkowych w ramach Regionu OCR (zwana dalej „Propozycj ą LTR OSP
OCR Core").
Nie później niż sześć miesi ę cy po wej ś ciu w życie Rozporz ądzenia FCA lub nie później ni ż
sześć miesi ę cy po wydaniu przez krajowe organy regulacyjne OCR Oore odno ś nych decyzji
dotyczących długoterminowych praw przesył owych zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporz ądzenia
FCA Propozycja OSP sk ł adana jest do organów regulacyjnych regionu wyznaczania zdolno ś ci
przesyłowych zgodnie z art. 4 Rozporz ądzenia FOA.
Niniejszy dokument stanowi wspóln ą Propozycj ę OSP OCR Core, zgodnie z okre ś leniem
zawartym w tre ś ci decyzji nr 06/2016 Agencji z dnia 17 listopada 2016 roku wydanej zgodnie
z tre ści ą art. 15 ust. 1 Rozporz ądzenia Komisji (UE) 2015/1 222.

Art. 4 ust. 8 Rozporz ądzenia FCA wymaga, aby przedstawi ć opis przewidywanego wp ływu
wdrożenia niniejszej Propozycji na realizacj ę celów okre ś lonych w tre ś ci Rozporz ądzenia
FCA. Propozycja LTR OSP OCR Core przyczyni si ę do realizacji celów i w żaden sposób nie
utrudni realizacji celów wymienionych w tre ści art. 3 Rozporz ądzenia FCA. Oczekiwane cele
przedstawiono poni żej w tre ści punktu 6 niniejszych motywów.
Niniejsza Propozycja dotycz ąca formy produktu prezentuje wyra źnie okre ś lony zakres
długoterminowych praw przesy łowych, które mog ą by ć oferowane na granicach obszarów
rynkowych OCR Core. Wyra źnie okre ś lony wykaz d ługoterminowych praw przesy łowych
zapewni spójno ść formy produktu pomi ędzy obszarami rynkowymi i wesprze dogodny zakres
różnych opcji dotycz ących możliwo ś ci zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle
mi ędzyobszarowym (cele 3a i 3f) na zasadach niedyskryminuj ących, pod warunkiem
spełniania rynkowych wymaga ń uczestnictwa (cel 3c).

postanawiaj ą złożyć poniższą Propozycj ę do krajowych organów regulacyjnych w OCR Core:
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Artyku ł I
Przedmiot i zakres Propozycji
Niniejszy dokument stanowi Propozycj ę LTR OSP OCR Core wymagan ą zgodnie z tre ś ci ą
art. 31 Rozporz ądzenia FCA.
Niniejsza Propozycja LTR OSP OCR Core podlega zatwierdzeniu zgodnie z tre ś ci ą art.
4ust. 7 lit. c) Rozporz ądzenia FCA.
Zakres oferowanych zdolno ś ci przesyłowych na ka żdej granicy obszarów rynkowych usta ł a
się zgodnie z metod ą obliczania d ługoterminowych zdo ł ności przesyłowych wymagan ą
zgodnie z tre ś ci ą art. 10 Rozporz ą dzenia FCA i przy zastosowaniu metody rozdzielania
długoterminowych mi ę dzyobszarowych zdolno ś ci przesyłowych wymaganej na mocy art.
16 Rozporz ą dzenia FCA w okresie, na który metody te zosta ły zatwierdzone, i w którym
obowi ązuj ą .
Długoterminowe prawa przesy łowe omówione w niniejszej Propozycji b ę d ą oferowane
przez wszystkich OSP OCR Core na rzecz uczestników rynku poprzez wspóln ą platform ę
alokacji utworzon ą zgodnie z tre ś ci ą art. 48 Rozporz ądzenia FCA.
Długoterminowe prawa przesył owe omówione w niniejszej Propozycji LTR OSP OCR Core
będ ą przydzielane wed ł ug zharmonizowanych zasad alokacji zgodnie z tre ś ci ą art. 51
Rozporz ądzenia FCA.

Artyku ł 2
Definicje i interpretacja terminów Propozycji
Terminy użyte w niniejszej Propozycji LTR OSP OCR Core maj ą znaczenie okre ś lone w
nastę puj ących przepisach: art. 2 Rozporz ądzenia FCA, art. 2 Rozporz ądzenia (UE)
201511222, art. 2 Rozporz ądzenia (WE) nr 714/2009, art. 2 Rozporz ądzenia Komisji (UE)
54312013, a tak że art. 2 Dyrektywy 2009172/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
W niniejszej Propozycji LTR OSP OCR Core, chyba że kontekst wymaga innej interpretacji:
liczba pojedyncza obejmuje równie ż liczb ę mnog ą i odwrotnie;
spis tre ś ci i nag łówki zostały u żyte wyłącznie dla wygody czytelnika i nie maj ą one
wpływu na interpretacj ę niniejszej Propozycji LTR OSP OCR Core;
wszelkie odniesienia do „artyku łów", chyba że okre ś lono inaczej, stanowi ą odniesienia
do artyku łów zawartych w niniejszej Propozycji LTR OSP OCR Core; oraz
wszelkie odniesienia do przepisów, rozporz ądze ń , dyrektyw, dekretów, dokumentów,
kodeksów lub jakichkolwiek innych regulacji prawnych obejmuj ą także ich zmiany,
rozszerzenia ich zakresu lub przeniesienia do innych aktów zgodnie z obowi ązuj ącym
w danym czasie stanem prawnym.

Artykuł 3
Zasady ogólne
1. Proponowany model d ługoterminowych praw przesy łowych zmierza do uzyskania
zharmonizowanego i prostego rozwi ązania w zakresie długoterminowych praw
przesyłowych obowi ązuj ącego w OCR Core w celu wspierania realizacji celów okre ś lonych
wtre ś ci art. 3 Rozporz ądzenia FCA.
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2. Granice obszarów rynkowych obj ęte regionalnym modelem d ługoterminowych praw
przesyłowych s ą okre ś lone w tre ś ci art. 4 niniejszej Propozycji LTR OSP OCR Core.

Artykuł 4
Granice obszarów rynkowych obj ęte Propozycj ą
Granice obszarów rynkowych obj ęte niniejszym modelem długoterminowych praw
przesyłowych uwzgl ędniaj ą wszystkie granice pomi ędzy dwoma obszarami rynkowymi
należącymi do OCR Core.
Regionalny model d ługoterminowych praw przesy łowych nie dotyczy granic obszarów
rynkowych, dla których w ła ś ciwe organy regulacyjne wyda ły skoordynowane decyzje
w zakresie niewydawania d ługoterminowych praw przesyłowych zgodnie z tre ś ci ą art. 30
ust. 1 Rozporz ądzenia FCA.
W przypadku wprowadzenia nowych granic obszarów rynkowych lub usuni ę cia granic
obszarów rynkowych w ramach OCR Core niniejsza Propozycja LTR OSP OCR Core
zostanie odpowiednio uzupe łniona, zgodnie z tre ś ci ą art. 9 ust. 12 Rozporz ądzenia FCA.

Artykuł 5
Rodzaj dł ugoterminowych praw przesyłowych
Długoterminowe prawa przesy łowe stosowane do poszczególnych granic obszarów
rynkowych obj ętych niniejsz ą Propozycj ą LTR OSP OCR Core stanowi ą prawa FinPP
typu opcja lub fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj.

-

Rodzaje długoterminowych praw przesy łowych maj ące zastosowanie do poszczególnych
granic obszarów rynkowych obj ętych niniejsz ą Propozycj ą LTR OSP OCR Core
przedstawiono w Tabeli I (zob. nast ę pna strona).

Tabela I Rodzaje d ługoterminowych praw przesy łowych dla poszczególnych granic obszarów rynkowych Re ~ié>r

OCR
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NL-BE
NL-DE]LU
BE-FR
BE-DE/LU
FR-DE/LU
PL-DE/LU
PL-CZ
CZ-DE/LU
PL-SK
AT-DE/LU1
AT-CZ
AT-S ł
S ł -HR
HR-HU
AT-HU
HU-SK
HU-RO
CZ-SK
S ł -HU2

FinPP
Fizyczne prawa przesyłowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"
FinPP - typu opcja
Dotychczas brak d ługoterminowych praw przesy łowych
Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"
Fizyczne prawa przesyłowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"
Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"
Fizyczne prawa przesyłowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"
Fizyczne prawa przesyłowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"
Dotychczas brak d ługoterminowych praw przesy łowych
Fizyczne prawa przesyłowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"
Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"
Fizyczne prawa przesyłowe zgodnie z zasad ą „wykorzystaj albo sprzedaj"
Fizyczne prawa przesyłowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"
Fizyczne prawa przesyłowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"
Fizyczne prawa przesyłowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"
Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasad ą „wykorzystaj albo sprzedaj"
Dotychczas brak d ł ugoterminowych praw przesy łowych
Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasad ą wykorzystaj albo sprzedaj"

Artykuł 6
Przedziały czasowe d ługoterminowej alokacji zdolno ś ci przesyłowych
Długoterminowe prawa przesy łowe s ą wydawane dla miesi ęcznych i rocznych przedzia łów
czasowych d ługoterminowej alokacji zdolno ś ci przesy łowych.

Artykuł 7
Forma produktu
Długoterminowe prawa przesyłowe s ą wydawane w formie pasma o sta łej ilo ś ci MW
w okresie obj ętym produktem.
Forma produktu mo że obejmowa ć podokresy redukcji, tj. konkretne dni kalendarzowe i/lub
godziny w okresie obj ętym produktem, w których oferowane s ą mi ędzyobszarowe
zdolno ś ci przesyłowe z obni żon ą ilo ś ci ą MW, przy uwzgl ędnieniu przewidzianego
konkretnego stanu sieci (np. planowanych konserwacji, d ługoterminowych wyłącze ń ,
przewidywanych problemów z bilansowaniem).

1

Granica obszarów rynkowych AT-DE/LU zostanie uwzgl ę dniona zgodnie z tre ści ą Załącznika 1 art. 5 pkt 3 Decyzji
OCR (Decyzja ACER nr 0612016).
2
Granica obszarów rynkowych SI-HU zostanie uwzgl ędniona zgodnie z tre ści ą Załącznika 1 art. 5 pkt 4 Decyzji OCR
(Decyzja ACER nr 0612016).
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W przypadku gdy produkt przeznaczony do sprzeda ży na aukcji zawiera podokresy
redukcji, wówczas specyfikacja aukcji zawiera dla ka żdego podokresu redukcji informacje
dotycz ące czasu trwania podokresu redukcji i ilo ść oferowanych zdolno ś ci przesyłowych.

Artykuł 8
Harmonogram wdro żenia
Regionalny model długoterminowych praw przesyłowych zostanie wdro żony na wszystkich
granicach obszarów rynkowych OCR Core, gdzie w czasie wej ś cia w życie
Rozporz ądzenia FCA jti ż istniały d ługoterminowe prawa przesy łowe, nie później ni ż do
czasu pierwszej aukcji na okres alokacji obejmuj ący rok 2019.
Na granicach obszarów rynkowych, gdzie w czasie wej ś cia w życie Rozporz ądzenia FCA
długoterminowe prawa przesy łowe nie istnia ły, regionalny model d ługoterminowych praw
przesyłowych zostanie wdro żony po wydaniu przez wła ś ciwe organy regulacyjne
skoordynowanych decyzji o wydaniu d ługoterminowych praw przesyłowych zgodnie z
tre ś ci ą art. 30 ust. 2 Rozporz ądzenia FCA w sprawie odno ś nych granic.

Artykuł 9
J ęzyk
J ęzykiem obowi ązuj ą cym niniejszej Propozycji jest j ęzyk angielski. W celu unikni ęcia
wątpliwo ści, w przypadku gdy OSP potrzebuj ą przetłumaczyć niniejsz ą Propozycj ę na ich
j ęzyk(i) narodowy(e) i w przypadku powstania rozbie żności pomi ę dzy wersj ą w j ęzyku
angielskim opublikowan ą przez OSP zgodnie z art. tre ści ą art. 4 ust. 13 Rozporz ądzenia
201611719 a wersj ą w innym j ęzyku, wówczas zainteresowany OSP, zgodnie z przepisami
prawa krajowego, przekazuje właś ciwym krajowym organom regulacyjnym zaktualizowane
tłumaczenie Propozycji.

(Nr rep.: 2017-0079; dnia 21 kwietnia 2017r.
Ja; Tomasz Wyszkowski, ni żej podpisany tłumacz przysięgły wpisany do rejestru tłumaczy przysięgłych
Ministra Sprawiedliwo ści pod nr. TP14446105, po świadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazan ą
kopią dokumentu

W języku

angielskim.]
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