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Na podstawie art. 9 ust. 5 i ust. 8 lit. d w zwi ązku z ust. 13 oraz z art. 45 i 57 rozporz ądzenia 

Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące 
alokacji zdolno ści przesyłowych i zarz ądzania ograniczeniami przesy łowymi (Dz. Urz. UE L 
197/24 z dnia 25 lipca 2015 r., dalej jako „rozporz ądzenie CACM") oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1257, ze zm., dalej jako: „KPA"), w zwi ązku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 775, ze. zm ., dalej jako: „Prawo energetyczne") 

po rozpatrzeniu wniosku 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spó łki Akcyjnej 
z siedzibą  Konstancinie-Jeziornie, 

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

zawartego w pi śmie z dnia 21 listopada 2017 r., znak: DM-PR-WR.070.1.2017.1, o zmian ę  
warunków dotycz ących alokacji mi ędzyobszarowych zdolno ści przesyłowych i innych 
niezb ędnych mechanizmów umo ż liwiających dzia łanie wi ęcej niż  jednego wyznaczonego 
operatora rynku energii elektrycznej (NEMO) w Polsce, o których mowa w art. 45 i 57 
rozporządzenia CACM, uzupe łnionego nast ępnie pismem z dnia 7 maja 2018 r., znak: 
DM-PR-WR.070.1.2017.4, 

postanawiam 

zatwierdzi ć  zmianę  warunków dotycz ących alokacji mi ędzyobszarowych zdolno ści 
przesyłowych i innych niezb ędnych mechanizmów umo żliwiaj ących dzia łanie wi ęcej niż  
jednego wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej (NEMO) w Polsce, o których 
mowa w art. 45 i 57 rozporz ądzenia CACM (dalej jako: „warunki MNA"), okre ślonych 
w decyzji Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: 
DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2, stanowi ącą  załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 
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UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 21 listopada 2017 r., znak: DM-PR-WR.070.1.2017.1, strona niniejszego 

postępowania administracyjnego - operator systemu przesy łowego Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne Spó łka Akcyjna z siedzib ą  Konstancinie-jeziornie (dalej jako: „PSE 

S.A.", „Wnioskodawca") wyst ąpiła do Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki (dalej jako: 
„Prezes URE") z wnioskiem o zmian ę  warunków dotycz ących alokacji mi ędzyobszarowych 
zdolno ści przesyłowych i innych niezb ędnych mechanizmów umo żliwiaj ących dzia łanie 
więcej ni ż  jednego wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej (NEMO) w Polsce, 

zatwierdzonych uprzednio decyzj ą  Prezesa URE z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: 

DRR.WRE.7128.5.2016.jPa2. Wniosek obejmowa ł  zmian ę  harmonogramu wdro żenia 

warunków MNA. 

Pismem z dnia 7 maja 2018 r., znak: DM-PR-WR.070.1.2017.4, PSE S.A. uzupe łniła wniosek 

o jednolity tekst zmienionych warunków MNA zawieraj ący ponownie skorygowany 

harmonogram wdro żenia warunków MNA oraz zmian ę  w zakresie zasad podzia łu 

i odzyskiwania kosztów, w szczególno ści wynikających z procesu spedycji finansowej. 

W toku niniejszego postępowania Prezes URE ustali ł  i zważył, co następuje: 

Na podstawie art. 9 ust. 13 rozporz ądzenia CACM OSP lub NEMO odpowiedzialni za 

opracowanie wniosków dotycz ących warunków lub metod lub organy regulacyjne 

odpowiedzialne za ich przyj ęcie zgodnie z ust. 6, 7 i 8 mog ą  złożyć  wniosek o zmianę  tych 
warunków lub metod. Wnioski w sprawie zmiany warunków lub metod przedk łada się  do 
konsultacji zgodnie z procedurą  okre ś loną  w art. 12 i zatwierdza zgodnie z procedur ą  
okre ś loną  w niniejszym artykule. 

Stosownie do art. 9 ust. 5 rozporz ądzenia CACM ka żdy organ regulacyjny zatwierdza 

warunki lub metody stosowane do wyznaczania lub okre ś lenia jednolitego łączenia rynków 

dnia następnego i jednolitego łączenia rynków dnia bie żącego, opracowane przez OSP 

i NEMO. Organy te są  odpowiedzialne za zatwierdzanie warunków lub metod okre ś lonych 

w ust. 6,7 18. 

Art. 9 ust. 8 lit d) tego rozporz ądzenia stanowi, że indywidualnemu zatwierdzeniu przez 

każdy organ regulacyjny lub inny w łaściwy organ zainteresowanego pa ństwa 

członkowskiego podlega w stosownych przypadkach wniosek dotycz ący mechanizmu 
alokacji transgranicznych zdolno ści przesyłowych oraz innych mechanizmów zgodnie z art. 

45 i 57. 

Ponadto art. 9 ust. 10 rozporz ądzenia CACM w zdaniu trzecim stanowi, że organy 

regulacyjne podejmuj ą  decyzje w zakresie przed łożonych warunków lub nwtód zgodnie 

z ust. 6, 7 I 8 w terminie sze ściu miesięcy od dnia otrzymania warunków lub metod przez ..\ 

organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, przez ostatni zainteresmyany organ 

regulacyjny. 	 m 



Zgodnie z art. 45 ust. 1 rozporz ądzenia CACM w odniesieniu do jednolitego łączenia rynków 

dania następnego oraz art. 57 ust. 1 tego rozporz ądzenia w odniesieniu do jednolitego 

łączenia rynków dnia bieżącego, OSP w obszarach rynkowych w przypadku gdy wi ęcej niż  
jeden NEMO został  wyznaczony lub oferuje us ługi obrotu, lub w przypadkach gdy wyst ępują  
połączenia wzajemne, które s ą  eksploatowane przez OSP certyfikowanych zgodnie z art. 3 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009, opracowuj ą  z zainteresowanymi OSP, NEMO 

i operatorami po łączeń  wzajemnych, którzy nie s ą  certyfikowani jako OSP, wniosek 

dotyczący alokacji mi ędzyobszarowych zdolno ści przesyłowych i innych niezb ędnych 

mechanizmów dla takich obszarów rynkowych maj ący na celu zapewnienie niezb ędnych 

danych i finansowania dla takich mechanizmów ze strony odpowiednich NEMO i po łączeń  
wzajemnych. Mechanizmy te musz ą  umożliwiać  dodatkowym OSP i NEMO przyst ąpienie do 

nich. Art. 45 ust. 2 oraz odpowiednio art. 57 ust. 2 rozporz ądzenia CACM stanowi ą , że 

wniosek przedkłada si ę  do zatwierdzenia w ła ściwym krajowym organom regulacyjnym 

w ciągu 4 miesięcy od wyznaczenia wi ęcej niż  jednego NEMO lub zezwolenia im na 

świadczenie us ług obrotu energi ą  w obszarze rynkowym lub je żeli nowe połączenie 

wzajemne nie jest eksploatowane przez certyfikowanego OSP. W przypadku istniej ących 

połączeń  wzajemnych, które nie s ą  eksploatowane przez certyfikowanych OSP, wniosek 

należy złożyć  w ciągu czterech miesi ęcy od wej ścia w życie niniejszego rozporz ądzenia. 

EPEX SPOT SE, Nord Pool AS oraz Towarowa Gie łda Energii S.A. s ą  zainteresowanymi 

podmiotami w rozumieniu art. 45 ust. 1 i 57 ust. 1 rozporz ądzenia CACM, z którymi PSE S.A. 

zobowiązane były opracowa ć  zmianę  warunków MNA. Wskazane wyżej podmioty 

zainteresowane zosta ły ustalone na podstawie decyzji Prezesa URE z dnia 2 grudnia 2015 
r. o wyznaczeniu Towarowej Gie łdy Energii S.A. na NEMO do przeprowadzenia jednolitego 

łączenia rynków dania nast ępnego w polskim obszarze rynkowym, decyzji Prezesa URE z 
dnia 22 kwietnia 2016 r. o wyznaczeniu Nord Pool AS NEMO do przeprowadzania 
jednolitego łączenia rynków dania nast ępnego i dnia bie żącego dla polskiego obszaru 
rynkowego w polskim obszarze rynkowym oraz niestwierdzenia podstaw do odrzucenia 
usług obrotu energi ą  świadczonych przez EPEX SPOT SE, w zwi ązku z czym od dnia 5 
kwietnia 2016 r. spó łka ta ma prawo oferowa ć  usługi obrotu energi ą  na rynkach dnia 
następnego oraz dnia bie żącego z dostaw ą  do Polski. 

PSE S.A. wskazały, że zmiana warunków MNA zosta ła opracowana z wy żej wymienionymi 

NEMO. Uzgodnienia odbyły się  w formie telekonferencji. 

Wnioskowana zmiana warunków MNA obejmuje harmonogram wdro żenia warunków MNA 

okre ś lony w pkt 1.2. tych warunków. Zgodnie z wyja śnieniem Wnioskodawcy konieczno ść  
jej wprowadzenia wynika ze z łożono ści procesu implementacji przyj ę tych w warunkach 

MNA rozwi ązań  i konieczno ści zsynchronizowania ich z rozwi ązaniami planowanymi do 

wprowadzenia w krajach s ąsiednich. Przek łada si ę  to na d łuższy, niż  założono w warunkach 

MNA, czas niezb ędny do wypracowania szczegó łowych procedur operacyjnych. 

Konieczno ść  zmiany warunków MNA w zakresie zasad podzia łu i odzyskiwania kosztów 
(pkt 7 warunków MNA) uwarunkowana jest potrzeb ą  umoż liwienia elastycznego 
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okre ś lenia sposobu podzia łu i odzyskiwania kosztów wynikaj ących z wdro żenia i dzia łania 
operacyjnego warunków MNA w polskim obszarze rynkowym w stosunku do rozwi ązań  
wypracowywanych obecnie na poziomie ogólnoeuropejskim. Warunki MNA nie powinny 
bowiem wyklucza ć  możliwo ści harmonizacji rozwi ązań  przyj ętych w ró żnych obszarach 
rynkowych, o ile nie stoi ona w sprzeczno ści z efektywną  realizacj ą  warunków MNA. 
W związku z powyższym zasadne jest usuni ęcie z warunków MNA konieczno ści pokrywania 
kosztów usługi spedytora z op łat na łożonych przez NEMO/kontrahentów (lub spedytora) 
centralnych na korzystaj ących z tych us ług NEMO/kontrahentów centralnych (lub 
spedytora), doprecyzowanie wp ływu wzrostu liczby NEMO maj ących prawo oferowa ć  
usługi obrotu energią  elektryczn ą  na rynkach dnia bie żącego lub/i następnego na koszty 
wdrożenia i dzia łania operacyjnego warunków MNA oraz nieokre ślanie w procesie 
rozlicze ń  i rozrachunków mi ędzy NEMO zasad ustalenia mi ędzy tymi podmiotami podzia łu 
kosztu wynikaj ącego z przygotowania i obs ługi tego procesu. 

Po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie zgromadzonego w sprawie materia łu 
dowodowego Prezes URE ustali ł , że zachodz ą  przes łanki do zatwierdzenia zmiany 
warunków MNA. Ponadto nale ży wskaza ć , że za zatwierdzeniem zmiany warunków MNA 
przemawia zarówno interes strony, jak i s łuszny interes spo łeczny. Wobec tego 
postanowiono orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przys ługuje odwo łanie do Sądu Okręgowego w Warszawie 
- Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za po ś rednictwem tutejszego organu, 
w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ęczenia (art. 30 ust. 2 I 3 Prawa 
energetycznego oraz art. 47946  pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 
Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z pó źn. zm., dalej jako: 
„KPC"). Odwo łanie nale ży doręczyć  na adres: Prezes Urz ędu Regulacji Energetyki, al. 
Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 
Odwołanie od decyzji powinno czyni ć  zado ść  wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawiera ć  oznaczenie zaskar żonej decyzji I warto ści przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwi ęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak że 
zawiera ć  wniosek o uchylenie albo zmian ę  decyzji w całości lub części (art. 47949  KPC). 
Odwołanie od decyzji podlega op łacie stałej w kwocie 100 złotych (art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s ądowych 
w sprawach cywilnych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z pó źn. zm., dalej jako: „ustawa 
o kosztach s ądowych w sprawach cywilnych"). Op łatę  należy ui ś cić  na rachunek 
bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydzia łu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. 
W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwo łania strona mo że zrzec si ę  prawa 
do wniesienia odwołania wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 KPA). Z dniernd ęczenia 
organowi administracji publicznej o świadczenia o zrzeczeniu si ę  prawa do wniesienia 
odwołania przez stron ę, decyzja staje si ę  ostateczna i prawomocna (art 127a § 2 KPA) 	
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S. Decyzja podlega wykonaniu przed up ływem terminu do wniesienia odwo łania, jeżeli jest 

zgodna z żądaniem wszystkich stron lub je żeli wszystkie strony zrzek ły się  prawa 

do wniesienia odwo łania (art. 130 § 4 KPA). 

Załącznik nr 1: 

„Warunki dotycz ące alokacji mi ędzyobszarowych zdolno ści przesyłowych i innych 

niezbędnych mechanizmów umo ż liwiaj ących działanie więcej ni ż  jednego NEMO w Polsce 

na podstawie art. 45 i 57 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 z dnia 24 
lipca 2015 r. ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące alokacji zdolno ści przesyłowych 

i zarządzania ograniczeniami przesy łowymi" 7- 

J) 

„Ż  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz.IJ. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) 
W ZW. Z ci I pkt 53 ppkt 1 za łącznika do tej ustawy 
niniejsza decyzja jest zwolniona z op łaty skarbowej. 
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Otrzymuj ą : 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
ul. Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna 
a/a 





i!ącznik nr ......1. do decyzji 
Ptetem Urzędu Regulacji Energetyki 

.... 

Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych 
zdolności przesyłowych I innych niezbędnych 

mechanizmów umoż liwiających dzia łanie więcej niż  
jednego NEMO w Polsce 

na podstawie art. 45157 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 

z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności 
przesIowych i zarządzania ograniczeniami przeytowymi 
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Niniejszy dokument zosta ł  opracowany przez OSP przy wspó łpracy z NEMO zgodnie z art. 45 oraz 57 

Rozporz ądzenia Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące 

alokacji zdolno ści przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesy łowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25 lipca 2015, 

s. 24). 

Zestawienie u żytych skrótów 1 definicji 

Celem zachowania spójno ści z powszechnie u żywan ą  terminologi ą  w zakresie wdra ż ania 

jednolitego rynku energii w UE, w niniejszym dokumencie zastosowano nast ępuj ące skróty 

i poj ęcia: 

ACER - Agencja ds. Wspó łpracy Organów Regulacji Energetyki (ang. Agency 

for Cooperation oj Energy Regulators); 

- (ang. Bidding Zone) - obszar rynkowy; 

„CCC" - (ang. Coordinated Capacity Calculator) - podmiot odpowiedzialny 

za skoordynowane wyznaczanie zdolno ści przesyłowych, zgodnie z definicj ą  zawart ą  
w Rozporz ądzeniu CACM: „to jednostka lub jednostki, którym powierzono zadanie 

wyznaczenia zdolno ści przesy łowych, dzia łaj ące na poziomie regionalnym 

lub wy ż szym"; 

„CCP" - (ang. Central Counter Party) - kontrahent centralny, zgodnie z definicj ą  

zawart ą  w Rozporz ądzeniu CACM: „to jednostka lub jednostki, której lub którym 

powierzono zadanie zawierania umów z uczestnikami rynku, poprzez nowacj ę  umów 

wynikaj ących z procesu kojarzenia, i organizowania transferu sald wynikaj ących 

z alokacji 	zdolno ś ci 	przesyłowych 	z 	innymi 	kontrahentami 	centralnymi 

lub spedytorami"; 

„CID" - (ang. Congestion Income Distributor) - podmiot odpowiedzialny za dokonanie 

podzia łu dochodu z ogranicze ń  zgodnie z metodyk ą  wypracowan ą  na podstawie 

art. 73 Rozporz ądzenia CACM; 

„CMM" - (ang. Capacity Management Module) - modu ł  zarz ądzania zdolno ściami 

przesyłowymi, zgodnie z definicj ą  zawart ą  w Rozporz ądzeniu CACM: „to system 

zawieraj ący aktualne informacje na temat dost ępnych mi ędzyobszarowych 

zdolno ściach przesy łowych do celów alokacji mi ędzyobszarowych zdolno ści 

przesyłowych rynku dnia bie żącego"; 

„CZC" - (ang. Cross Zonal Capacity) - mi ędzyobszarowe zdolno ści przesy łowe, zgodnie 

z definicj ą  zawart ą  w Rozporz ądzeniu Komisji (UE) 2013/543 z dnia 14 czerwca 

2013 r. w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, 

zmieniaj ące za łącznik 1 do rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

714/2009 (Dz. U. L. 163 z 15.6.2013, s. 1): „zdolno ść  wzajemnie po łączonego systemu 

do przyjmowania transferu energii mi ędzy obszarami rynkowymi"; 

„DA" - ( ang. Day-Ahead) - dzie ń  nast ępny; 
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„dochód z ogranicze ń" - (ang. Congestion Income) - zgodnie z definicj ą  zawart ą  

w Rozporz ądzeniu CACM: ‚„to dochód uzyskany w wyniku alokacji zdolno ści 

przesyłowych"; 

„ENTSO-E" - Europejska Sie ć  Operatorów Elektroenergetycznych Systemów 

Przesy łowych (ang. European Network of Transmission System Operators 

for Electricity); 

„hub/węze ł" - grupa uczestników rynku (wraz z ich ofertami) obs ługiwanych przez 

danego NEMO; 

- (ang. Intra-Day) - dzie ń  bieżą cy; 

„IRiESP" - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesy łowej; 

„MC" - (ang. market coupling) - łączenie rynków; 

„MCO" - (ang. Market Coupling Operator) - funkcja operatora łączenia rynków, 

zgodnie z definicj ą  zawart ą  w Rozporz ądzeniu CACM: „to funkcja kojarzenia zlece ń  

z rynków dnia nast ępnego i dnia bie żącego dla ro żnych obszarów rynkowych i przy 

jednoczesnej alokacji mi ędzyobszarowych zdolno ści przesyłowych"; 

„MNA" - (ang. Multi-Nemo Arrangements) - warunki dotycz ące alokacji 

mi ędzyobszarowych zdolno ści przesyłowych i innych niezb ędnych mechanizmów 

umo ż liwiaj ących dzia łanie wi ęcej ni ż  jednego NEMO w Polsce; 

„MTU" - (ang. Market Time Unit) - podstawowy okres handlowy; 

„NEMO" - (ang. Nominated Energy Market Operator) - wyznaczony operator rynku 

energii elektrycznej, zgodnie z definicj ą  zawartą  w Rozporz ądzeniu CACM: „to podmiot 

wyznaczony przez wła ściwy organ do wykonywania zada ń  zwi ązanych z jednolitym 

łączeniem rynków dnia nast ępnego lub dnia bieżącego"; 

19),,netowanie op łat" - czynno ść  polegaj ąca na kompensowaniu wzajemnych 

zobowi ąza ń  finansowych stron maj ąca na celu ograniczenie niezb ędnych przep ływów 

finansowych oraz wymaganej wysoko ści zabezpiecze ń  finansowych; 

20) „netowanie pozycji kontraktowych" - czynność  polegaj ąca na kompensowaniu 

wzajemnych zobowi ąza ń  kontraktowych stron w celu ograniczenia wolumenu 

wymiany towarów poci ągaj ąca za sob ą  ograniczenie niezb ędnych przep ływów 

finansowych oraz wymaganej wysoko ści zabezpiecze ń  finansowych; 

21),,ograniczenia alokacji" - zgodnie z definicj ą  zawartą  w Rozporz ądzeniu CACM: 

„ograniczenia, których nale ży przestrzega ć  podczas alokacji zdolno ści przesyłowych 

i które s ą  potrzebne, aby utrzyma ć  system przesy łowy w granicach bezpiecze ń stwa 

pracy, a które nie zosta ły prze ło żone na międzyobszarowe zdolno ści przesy łowe 

lub s ą  potrzebne do zwi ę kszania efektywno ści alokacji zdolno ści przesyłowych"; 

22) „OSP" - Operator Sytemu Przesyłowego Elektroenergetycznego na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej, którym zosta ł  wyznaczony przedsi ębiorca Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. z siedzib ą  w Konstancinie-Jeziornie; 

JETY1 
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„PL BZ" - polski obszar rynkowy (od ang. Bidding Zone - obszar, w którym transakcje 

handlowe mogą  być  realizowane bez konieczno ści alokacji zdolno ści przesyłowych); 

„Platforma TSO SPoC" - (ang. Transmission System Operators Sm g/e Point of Contact) 

- platforma do wymiany danych zapewniaj ąca pojedynczy punkt kontaktowy 

w relacjach NEMO-OSP na potrzeby wymiany danych dotycz ących mi ędzyobszarowych 

zdolno ści przesyłowych oraz ogranicze ń  alokacji; 

„PSE" - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

„Rozporz ądzenie CACM" - (ang. Capacity Allocation and Congestion Management) 

- Rozporz ądzenie Komisji (UE) nr 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiaj ące 

wytyczne dotycz ące alokacji zdolno ści przesyłowych i zarz ądzania ograniczeniami 

przesy łowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25 lipca 2015, s. 24); 

„SA" - (ang. Shipping Agent) - spedytor, zgodnie z definicj ą  zawartą  w Rozporz ądzeniu 

CACM: „to jednostka lub jednostki, której lub którym powierzono zadanie transferu 

sald mi ędzy ró żnymi kontrahentami centralnymi"; 

„SM" - (ang. Shipping Module) - modu ł  spedycyjny, dostarczaj ący dane niezb ędne 

do przeprowadzenia procesu spedycji. 

[6] 	
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1 Cel dokumentu 

Celem niniejszego dokumentu (zwanego dalej: „MNA" - od ang. Multi NEMO Arrangements) 

jest ustalenie zasad umo ż liwiających dzia łanie wi ęcej ni ż  jednego NEMO (skrót 

od ang. Nominated Electricity Market Operator) w Polsce, w procesie łączenia rynków dnia 

nast ępnego i bieżącego. 

1.1 MNA w kontek ście celów Rozporz ądzenia CACM 

Przedstawiane w niniejszym dokumencie zasady dotycz ące funkcjonowania wielu NEMO 

w Polsce s ą  zgodne z celami Rozporz ądzenia CACM, zapisanymi wjego preambule: 

• Ustanowienie procesu łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego wymaga 

wspó łpracy między potencjalnie konkurującymi gie łdami energii elektrycznej w celu 

utworzenia wspólnych funkcji łączenia rynków. Dlatego też  nadzór i zgodno ść  
z regu łami konkurencji mają  nadrzędne znaczenie w odniesieniu do tych wspólnych 

funkcji (punkt 20 preambu ły Rozporz ądzenia CACM); 

• Niezbędna jest wspó łpraca między OSP, NEMO a organami regulacyjnymi, 

by promować  stworzenie i sprawne funkcjonowanie rynku wewn ę trznego energii 

elektrycznej, a także by zapewnić  optymalne zarz ądzanie, skoordynowan ą  współpracę  
i właściwy rozwój techniczny unijnego systemu przesy łowego energii elektrycznej 

(punkt 25 preambu ły Rozporz ądzenia CACM); 

• Zasady dotyczące podzia łu wspólnych kosztów jednolitego łączenia rynków dnia 

następnego i jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego między NEMO a OSP 

z różnych państw członkowskich należy uzgodnić  przed rozpoczęciem procesu realizacji 

w celu uniknięcia opóźnień  i sporów związanych z podzia łem kosztów (punkt 

24 preambu ły Rozporz ądzenia CACM). 

Ponadto, cele Rozporz ądzenia CACM zosta ły doprecyzowane w art. 3, wskazuj ącym 

na następuj ące obszary: 

a) wspieranie efektywnej konkurencji w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, 

obrotu energią  elektryczną  i dostaw energii elektrycznej 

Wdro żenie MNA umo ż liwi NEMO oferowanie us ług obrotu energi ą  elektryczn ą  

na rynkach dnia nast ępnego oraz dnia bie żącego z dostaw ą  z lub do Polski, 

przyczyniaj ąc si ę  do promowania konkurencji w zakresie wytwarzania, dystrybucji 

i obrotu energi ą  elektryczn ą . W celu promowania skutecznej konkurencji wszystkie 

oferty sk ładane przez uczestników rynku w polskim obszarze rynkowym (PL BZ) 

są  kojarzone w ramach jednego procesu rynkowego i rozliczane w oparciu o jednolit ą  
cen ę  rozliczeniow ą  obowi ązuj ą cą  w ca łym PL BZ, niezale żnie od tego który NEMO 

zosta ł  przez danego uczestnika rynku wybrany w celu świadczenia us ług obrotu. 

Realizacja powy ższego celu zosta ła zagwarantowana poprzez przyj ęcie w punkcie 2.1 

koncepcji „multi-hub", zgodnie z któr ą  ka żdy NEMO dzia ła w ramach jednego w ę zła 

(„hub"), a pomi ędzy wę z łami poszczególnych NEMO zlokalizowanymi w PL BZ istniej ą  

nieograniczone zdolno ści przesy łowe. W konsekwencji braku ogranicze ń  wymiany 
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energii mi ędzy N [MO, wszystkie zlecenia z łożone w PL BZ traktowane s ą  przez MCO 

jako z ło żone w tym samym obszarze rynkowym. W ramach procesu łączenia rynków 

dnia następnego, MCO wyznacza jedn ą  wspóln ą  cen ę  dla wszystkich w ęzłów w danym 

obszarze rynkowym. 

zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu 

MNA definiuje procesy obrotu w taki sposób, aby zminimalizowa ć  
prawdopodobie ństwo wyst ąpienia b łędów poprzez: 

- zorganizowanie wymiany danych w sposób zapewniaj ący zmniejszenie liczby 

dodatkowych interfejsów i powi ązanych operacyjnych procedur wymiany danych 

we wszystkich fazach procesu łączenia rynków w modelu dnia nast ępnego i dnia 

bieżącego; 

- pe łnienie przez ka żdego NEMO funkcji zabezpieczaj ącej (ang. back-up) ze wzgl ędu 

na posiadany dost ęp do informacji o mi ędzyobszarowych zdolno ściach 

przesyłowych i ograniczeniach alokacji 1 ; 

- procedury awaryjne w postaci rozwi ą za ń  rezerwowych (ang.fallback) w przypadku 

częściowego lub pe łnego rozłączenia rynków (ang. part/al orfuil decoupling). 

W przypadku rynku dnia nast ępnego, rozwi ązaniem maj ącym optymalizowa ć  liczb ę  
niezb ędnych interfejsów oraz powi ązanych z nim procedur, wraz z jednoczesnym 

zapewnieniem wysokiego poziomu bezpiecze ństwa, jest platforma TSO SPoC, 

która b ędzie stanowi ła pojedynczy punkt kontaktowy w relacjach NEMO-OSP. 

Zadaniem platformy b ędzie zapewnienie wszystkim NEMO równoprawnego dost ępu 

do danych dotycz ących mi ędzyobszarowych zdolno ści przesy łowych oraz ogranicze ń  

alokacji. 

W kontekście procedur awaryjnych, na wypadek cz ęściowego i pe łnego rozłączenia 

rynków przygotowano rozwi ązania rezerwowe, które zosta ły w pe łni opisane 

w rozdziale 5. 

optymalizacja wyznaczania mi ędzyobszaro wych zdolności przesyto wych 

Ustalenia MNA pozwol ą  na efektywne dzia łanie wielu NEMO w PL BZ bez zakłócania 

procesów wyznaczania i alokacji zdolno ści przesyłowych. Funkcjonowanie wielu NEMO 

w PL BZ nie ma wp ływu na proces wyznaczania mi ędzyobszarowych zdolno ści 

przesyłowych. Wymagane jest zapewnienie wszystkim NEMO równoprawnego 

dostępu do mi ędzyobszarowych zdolno ści przesy łowych, dzi ęki czemu alokacji 

podlegaj ą  najbardziej efektywne oferty z PL BZ, niezale żnie od tego na który hub 

zosta ły z ło żone. 

zapewnienie sprawiedliwego i niedyskryminujqcego traktowania OSP, NEMO, Agencji, 
organów regulacyjnych i uczestników rynku 

„Za ka żdym razem, gdy jest mowa o międzyobszarowych zdolnościach przesyfowych (CZC), należy rozumie ć , 
że chodzi o międzyobszorowe zdolno ści przesy ło we oraz ograniczenia alokacji. 
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MNA traktuje wszystkich NEMO, CCP, SA w sposób sprawiedliwy i niedyskryminacyjny 

i jasno okre ś la role NEMO, CCP, SA, OSP i innych podmiotów. 

zapewnienie i zwiększenie przejrzysto ści i wiarygodności informacji 

MNA zapewnia, że wszelkie informacje zwi ązane z jednolitym mechanizmem łączenia 

rynków dnia następnego lub dnia bie żącego, w tym zdolno ści przesyłowe oraz 

ograniczenia alokacji, s ą  przejrzyste i dost ępne w sposób niedyskryminacyjny 

dla wszystkich uczestników rynku. 

uwzględnienie konieczności zapewnienia sprawiedliwego i uporządkowanego rynku 
oraz sprawiedliwego i prawid łowego kszta łtowania cen 

MNA jest powi ązany z pe łnion ą  przez NEMO funkcj ą  operatora łączenia rynków 

(ang. Market Coupling Operator— MCO). Jedne z g łównych zada ń  MCO to wyznaczenie 

cen energii w ka żdym obszarze rynkowym oraz wolumenów wymiany handlowej na 

połączeniach mi ędzyobszarowych. W zwi ązku z tym, propozycja MNA przewiduje, 

że w normalnych warunkach 2  zostanie wyznaczona jednolita cena rozliczeniowa na 

rynku dnia nast ępnego dla PL BZ. MNA przewiduje równie ż  niezb ędne rozwi ązania 

rezerwowe w przypadku wyst ąpienia trudno ści w procesie jednolitego łączenia 

rynków, tak by funkcjonowanie rynku pozostawa ło stabilne i zachodzi ł  proces 

skutecznego kszta łtowania cen. 

stworzenie równych warunków dzia łania dla NEMO 

Równe warunki konkurencji i niedyskryminacyjne traktowanie to jedno z g łównych 

wymaga ń , które spe łnia MNA. Zgodnie z przepisami art. 45 i 57 Rozporz ądzenia CACM, 

wniosek MNA zosta ł  opracowany przez OSP we wspó łpracy z zainteresowanymi NEMO 

dzia łaj ącymi w obszarze, którego dotyczy MNA. 

zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do międzyobszarowych zdolności 
przesyłowych 

Wszystkim NEMO bior ącym udzia ł  w procesie łączenia rynków dnia nast ępnego 

i rynków dnia bie żącego oferuje si ę  dok ładnie taki sam dost ęp do mi ędzyobszarowych 

zdolno ści przesy łowych. Oznacza to, że zlecenia sprzeda ży i zakupu od uczestników 

rynku zlokalizowanych w PL BZ s ą  przeniesione do algorytmu mechanizmu łączenia 

rynków (funkcji MCO) na równych warunkach. 

W przypadku rynku dnia nast ępnego, realizacja powyższego celu zosta ła 

zagwarantowana poprzez przyj ęcie rozwi ązania opartego na Platformie TSO SPoC, 

która zgodnie z postanowieniami w punkcie 3.2 zapewnia dost ęp do CZC wszystkim 

NEMO, dostarczaj ąc im w sposób niedyskryminuj ący informacje o zdolno ściach 

przesyłowych i ograniczeniach alokacji, które nast ępnie udost ępniane są  wszystkim 

uczestnikom rynku. Przyj ęta koncepcja zak łada takż e że, NEMO zapewniaj ą  przesłanie 

CZC zgromadzonych w Platformie TSO SPoC podmiotowi pe łni ącemu funkcj ę  
operatora łączenia rynków (MCO), celem uwzgl ędnienia ich w procesie łączenia 

2  tj. w przypadku braku pe łnego oddzielenia rynków (ang. decoupling). 
	 J 
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rynków, co w konsekwencji jest gwarantem braku dyskryminacji któregokolwiek 

N [MO. 

W przypadku rynku dnia bieżącego, zapewnienie niedyskryminacyjnego dost ę pu 

do mi ędzyobszarowych zdolno ści przesyłowych jest realizowane poprzez 

ustanowienie obowi ązku przekazywania zdolno ści przesy łowych przez podmiot 

odpowiedzialny za skoordynowane wyznaczanie zdolno ści przesy łowych 

(ang. Coordinateci Capacity Calculator - dalej „CCC"), lub OSP do czasu ustanowienia 

CCC, bezpo ś rednio do modu łu odpowiedzialnego za zarz ądzanie mi ędzyobszarowymi 

zdolno ściami przesy łowymi (ang. Capacity Management Module - CMM) 

wypracowanego w ramach europejskiego projektu jednolitego łączenia rynków dnia 

bieżącego. Informacje o dost ępnych zdolnościach przesyłowych b ęd ą  przes łane 

do CMM aby by ły widoczne dla wszystkich innych procesów i dla wszystkich N [MO. 

1.2 Harmonogram wdro żenia MNA 

Planowany harmonogram wdro żenia MNA w PL BZ jest nast ępujący: 

06.04.2017 r. - przed ło żenie MNA do akceptacji Prezesa URE w uzupe łnieniu wniosku 

PSE zło żonego w dniu 04.08.2016 r.; 

do 06.06.2017 r. - zatwierdzenie MNA przez Prezesa UR[; 

do 15.06.2018 r. - przygotowanie i przed ło żenie do zatwierdzenia Prezesowi UR[ 

projektu lRi[SP uwzgl ędniaj ącego niezb ędne zapisy wynikaj ące z niniejszego MNA 

(karta aktualizacji IRiESP); 

do 31.10.2018 r. - aktualizacja istniej ących rynkowych umów operacyjnych (w 

uzasadnionych przypadkach); 

do 31.10.2018 r. - organizacja funkcji spedycyjnych; 

do 14.12.2018 r. - zawarcie niezb ędnych umów pomi ędzy OSP, NEMO, CCP, SA; 

do 14.01.2019 r. - organizacja Platformy TSO SP0C; 

14.01.2019 r. - zako ńczenie wdro żenia wszystkich niezb ędnych rozwi ąza ń  prawnych i 

technicznych opisanych w MNA. 

Realizacja powo łanego harmonogramu wdro żenia MNA zale ży od przyjmowanych rozwi ąza ń  

na poziomie regionalnym i europejskim, które maj ą  zwi ązek z realizacj ą  celów rozporz ądzenia 

CACM. Z tego te ż  wzgl ędu terminy zawarte w planowanym harmonogramie mog ą  ulec 

przesuni ęciu. O takim przypadku PS[ oraz NEMO poinformuj ą  Prezesa UR[. 

1.3 Zmiany MNA 

Zgodnie z art. 9.13 Rozporz ądzenia CACM, PS[ mog ą  zwróci ć  si ę  do Prezesa UR[ z pro ś ba 

o dokonanie zmian w zasadach MNA, w szczególno ści w sytuacji, gdy zaistnieje konieczno ść  
dostosowania zasad przyj ętych w niniejszym dokumencie do uzgodnie ń  regionalnych b ąd ź  
przyj ętych na poziomie europejskim rozwi ąza ń  technicznych w zakresie funkcjonowania rynku 

dnia następnego lub rynku dnia bie żącego. 
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2 Ogólne za ł o żenia koncepcji funkcjonowania wielu NEMO w Polsce 

2.1 Koncepcja MultLHub 

W celu zapewnienia maksymalnej p łynno ści polskiego rynku energii oraz zapewnienia 

równego traktowania wszystkich uczestników rynku energii w Polsce przyj ęta zosta ła 

koncepcja „multi-hub", która zak łada, że ka żdy NEMO jest przypisany do jednego wę z ła 

„NEMO-hub", a pomi ędzy wę z łami poszczególnych NEMO zlokalizowanymi w PL BZ istniej ą  
nieograniczone zdolno ści przesyłowe3 . W konsekwencji braku ogranicze ń  wymiany energii 

mi ędzy NEMO, wszystkie zlecenia z ło żone w PL BZ traktowane s ą  przez MCO jako z łożone 

wtym samym obszarze rynkowym. Za proces przekazania ofert do MCO odpowiedzialni 

s ą  poszczególni NEMO, dlatego te ż  obowi ązkiem NEMO jest przygotowanie niezb ędnych 

modyfikacji systemów realizuj ących funkcje MCO w celu umo ż liwienia obs ługi wielu ksi ąg 

zlece ń  z PL BZ. W ramach procesu łączenia rynków, dla ka żdego okresu rozliczeniowego MCO 

wyznacza na rynku dnia nast ępnego jedn ą  wspóln ą  cen ę  rozliczeniow ą  dla wszystkich w ę złów 

w danym obszarze rynkowym 4. Ilustracja graficzna koncepcji „multi-hub" zosta ła 

przedstawiona na Rys. i. 

Rys. 1 Ilustracjo koncepcji mu/tj-hub. 

2.2 Granice, do których maj ą  zastosowanie postanowienia MNA 

Postanowienia zawarte w niniejszych zasadach MNA odnosz ą  si ę  do wszystkich granic mi ędzy 

PL BZ, a obszarami rynkowymi s ąsiaduj ących krajów EU. Na moment opracowywania 

niniejszych zasad MNA, dotycz ą  one następuj ących granic: 

W niniejszym dokumencie, „ nieograniczone zdolno ści przesyłowe" oznaczaj ą  poziom zdolno ści wystarczaj ący 

do zapewnienia nieograniczonej wymiany mi ędzy poszczególnymi NEMO w normalnych warunkach rynkowych. 

Należy zaznaczy ć , że z technicznego punktu widzenia istnieje wiele ró żnych sposobów uwzgl ędnienia braku 

ogranicze ń  przesy łowych pomi ędzy poszczególnymi NEMO zlokalizowanymi w danym obszarze rynkowym, 

ró żni ących si ę  od siebie technicznymi szczegó łami implementacji. Rozwi ązanie zaproponowane w niniejszym 

MNA jest jednym z mo ż liwych, obecnie testowanym przez europejskie gie łdy energii. 

Z uwzgl ędnieniem procedur oddzielania rynków (ang. decoupling procedures). 

Poni ższy rysunek stanowi ilustracj ę  zasad funkcjonowania koncepcji „Multi-Hub". Rozwi ązanie przyj ę te 

przez NEMO mo że si ę  od niej ró ż ni ć  szczegó łami implementacji. 	 . 
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• PL—DE/CZ/SK 6 ; 

• PL— SE; 

• PL— LT. 

Wdro żenie zasad MNA na danej granicy wymaga wdro ż enia mechanizmu jednolitego łączenia 

rynków dnia nast ępnego i/lub dnia bie żącego. W celu umo ż liwienia dzia łania wi ęcej 

ni ż  jednego NEMO, wszystkie niezb ędne procedury zwi ązane z aktualnymi procesami łączenia 

rynków, tj. umowy pomi ędzy gie łdami a OSP oraz umowy operacyjne dotycz ące po łą cze ń  

LitPol Link i SwePol, zostan ą  dostosowane do ustale ń  wynikaj ących z MNA. 

2.3 Modelspedycji 

W kwestii realizacji procesu spedycji, przyj ęto rozwi ązanie oparte na modelu Preferowanego 

Spedytora, w ramach którego to istnieje wiele podmiotów świadcz ących us ługi spedycyjne 

i ka żdy z NEMO ma mo ż liwość  wybra ć  preferowanego partnera do przeprowadzania rozlicze ń  

transakcji wynikaj ących z mechanizmu łączenia rynków. Szczegó ły rozwi ązania zosta ły 

przedstawione w rozdziale 3.4.2. 

2.4 Wymiana danych mi ędzy PSE i NEMO 

Rozwi ązania techniczne wspieraj ące zasady funkcjonowania wielu NEMO w Polsce powinny 

zapewni ć  maksymaln ą  efektywno ść  tego procesu. Narz ędziem dla realizacji powy ż szego 

wymagania jest wykorzystywanie mi ędzy OSP i NEMO standardowych formatów 

elektronicznej wymiany danych, zgodnych ze standardami okre ś lonymi przez ENTSO-E 

dla wymiany danych mi ędzy uczestnikami rynku. W szczególno ści, identyfikacja danych 

wymienianych mi ędzy uczestnikami rynku musi by ć  oparta o scentralizowane zasady 

kodowania przyj ę te na poziomie ENTSO-E 7, okre ś laj ące m.in. kody dla poszczególnych 

uczestników rynku oraz obszarów rynkowych. 

NEMO są  zobowi ązani wykorzystywa ć  formaty plików i protoko ły wymiany danych wskazane 

przez PSE. Wykorzystuj ąc format ENTSO-E do elektronicznej wymiany danych, 

NEMO będ ą  stosowali schematy kodowania okre ś lone przez ENTSO-E. 

6  Granice PL - DE/CZ/SK mog ą  zosta ć  obj ę te zasadami MNA dopiero po wdro żeniu mechanizmów jednolitego 

łączenia rynków dnia nast ępnego i/lub dnia bieżącego. 

Patrz: https://www.entsoe.eu/publications/electronic-datainterchange-edi-library/Paes/defaultaspx  

oraz httos:!/wwwentsoe.eu/data/enery-identification-codes-eic/eic-documentation/PaRes/default.asox 
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3 Rynek dnia nast ępnego 

3.1 Ogólny opis procesu 

Pre-Coupling e ................... .. Coupling 	.............. Post-Coupling 0 ................................... 

8c) Sprawdzanie
Z Innych grafików wymiany 

13a) Cl dla 
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ziecenia 

„.;. 

Rys. 2 Ogólny schemat procesu łqczenio rynków z udzia łem wielu NEMO. 

Rys. 2 obrazuje w sposób schematyczny proces łączenia rynków dnia nast ępnego 

przy funkcjonowaniu wi ęcej ni ż  jednego NEMO w danej BZ, wraz ze wskazaniem niezb ędnych 

funkcji i podmiotów. W porównaniu do obecnych mi ędzyobszarowych procesów MC w Polsce 

(Polska-Szwecja, Polska-Litwa), w ramach wdra żania Rozporz ądzenia CACM zosta ły 

przewidziane dodatkowe role: 

• Platforma TSO SPoC (pojedynczy punkt kontaktowy w relacjach NEMO-OSP) 

— niezb ędna w wymianie mi ędzy OSP i NEMO danych dotycz ących mi ędzyobszarowych 

zdolno ści przesyłowych oraz ogranicze ń  alokacji; 

• Kontrahent centralny (CCP) - zgodnie z definicj ą  zawart ą  w art. 2 Rozporz ądzenia 

CACM; 

• Spedytor (ang. Shipping Agent - dalej „SA") - zgodnie z definicj ą  zawartą  
w art. 2 Rozporz ądzenia CACM. Spedytorzy po ś rednicz ą  w transferze sald (pozycje 

handlowe netto pomi ędzy kontrahentami centralnymi CCP). W przyj ętym rozwi ązaniu 

Preferowanego Spedytora, opisanym w pkt 2, z definicji rol ę  tę  pe ł ni ą  CCP wskazani 

przez poszczególnych NEMO, pod warunkiem, że NEMO nie desygnowa ł  innego 

podmiotu do realizacji funkcji spedycyjnej (SA). 

Mo żna wyró ż ni ć  trzy podstawowe etapy procesu łączenia rynków: 	 •. 
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faza Pre-Coupling poprzedzaj ąca łączenie rynków; 

faza łączenia rynków - Coupling; 

faza Post-Coupling następuj ąca po dokonaniu łączenia rynków. 

Obecność  wielu NEMO w jednej BZ ma najwi ększy wp ływ na fazy Pre- i Post-Coupling. 

Szczegó łowy opis poszczególnych faz procesu przedstawiono poni żej. 

3.2 Faza Pre-Coupling poprzedzaj ąca łączenie rynków 

Procesy realizowane w fazie Pre-Coupling obejmuj ą : 

Przekazywanie mi ędzyobszarowych zdolno ści przesy łowych do MCO: 

• OSP lub podmiot odpowiedzialny za skoordynowane wyznaczanie zdolno ści 

przesy łowych - CCC (po ustanowieniu tego podmiotu) zapewnia, że CZC zostan ą  

przekazane do Platformy ISO SPoC; 

• Platforma ISO SPoC zapewnia dost ęp do CZC wszystkim NEMO, dostarczaj ą c 

im w sposób niedyskryminuj ący informacje o zdolno ściach przesyłowych 

i ograniczeniach alokacji, które nast ępnie udost ępniane s ą  wszystkim uczestnikom 

rynku; 

• NEMO zapewniaj ą  przes łanie CZC zgromadzonych w Platformie TSO SPoC podmiotowi 

pełniącemu funkcj ę  operatora łączenia rynków (MCO), celem uwzgl ędnienia 

ich w procesie łączenia rynków. Przyjmuje si ę  zasad ę , że obowi ązek ten jest pe łniony 

rotacyjnie przez NEMO. 

Tworzenie i zarz ądzanie ksi ęgami zlece ń  

• NEMO zapewniaj ą  utworzenie ksi ąg zleceń  w oparciu o zlecenia zgłoszone przez 

wszystkich uczestników rynku we wszystkich w ę złach oraz dostarczaj ą  je do MCO. 

3.2.1 Przekazywanie mi ędzyobszarowych zdolno ści przesy łowych do MCO 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Rozporz ądzenia CACM, podmiot odpowiedzialny 

za skoordynowane wyznaczanie zdolno ści przesyłowych (CCC) jest odpowiedzialny 

za przekazanie mi ędzyobszarowych zdolności przesyłowych do odpowiednich NEMO 

w celu zapewnienia ich udost ępnienia wszystkim uczestnikom rynku. Jednak że, 

do czasu ustanowienia CCC zgodnie z art. 27 ust. 2 Rozporz ądzenia CACM, OSP w Polsce 

jest odpowiedzialny za zapewnienie rozwi ązania przej ściowego obejmuj ącego 

wyznaczenie zdolno ści przesyłowych oraz ich dostarczenie do NEMO na potrzeby 

mechanizmu łączenia rynków. Jak pokazano na Rys. 2, Platforma TSO SPoC 

przeznaczona jest do odbioru CZC od CCC/OSP oraz zapewnienia dost ępu do CZC 

(oraz ogranicze ń  alokacji) dla wszystkich NEMO, a co za tym idzie, dla wszystkich 

uczestników rynku. NEMO s ą  odpowiedzialni za udostępnienie CZC uczestnikom rynku 

oraz przekazanie CZC operatorowi łączenia rynków MCO. Szczegó ły odno śnie dzia łania 

Platformy ISO SPoC zostan ą  okre ś lone przez CCC dla rozwi ązania docelowego 
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oraz przez OSP dla rozwi ązania przej ściowego. Kwestie dotycz ące ustanowienia 

Platformy TSO SPoC zosta ły opisane w Rozdziale 6.2. 

3.2.2 Tworzenie i zarz ądzanie ksi ęgami zlece ń  

Tworzenie i zarządzanie ksi ęgą  zlece ń  nale ży do zada ń  NEMO. Ka żdy NEMO gromadzi 

oferty od swoich uczestników rynku, tworzy ksi ęgę  zlece ń  i przekazuje j ą  do MCO jak 

pokazano na Rys. 2. Dzi ę ki rozwi ązaniu multi-hub, nie jest wymagane przeprowadzanie 

dodatkowego procesu łączenia ksi ąg zleceń  poszczególnych NEMO dzia łaj ących 

w PL BZ w jednolit ą  ksi ęgę  zleceń  przed wys łaniem ich do MCO. 

Faza Pre-Coupling ko ń czy si ę  po zrealizowaniu wszystkich zada ń  opisanych w pkt. 3.2.1 

i 3.2.2. 

3.3 Faza łączenia rynków (Coupling) 

Faza łączenia rynków przeprowadzana jest przez MCO. Szczegó ły dotycz ące tej fazy 

nie są  przedmiotem niniejszego MNA, jednakże dla celów informacyjnych dokument odnosi 

si ę  takż e do tego zagadnienia. 

Wp ływ jaki koncepcja wielu NEMO ma na faz ę  łączenia rynków sprowadza si ę  do tego, 

ż e ka żdy obszar rynkowy jest podzielony na wę z ły i wyniki procesu łączenia rynków musz ą  być  
wyznaczane i dostarczone oddzielnie dla ka żdego wę z ła (ka żdego lokalnego huba, do którego 

jest przypisany dany NEMO) oraz dodatkowo zbiorczo przes łane do OSP zgodnie z wymogami 

Rozporz ądzenia CACM. Wyniki łączenia rynków dostarczane s ą  przez MCO, a interfejsy 

niezb ędne do przekazywania tych danych zapewniane s ą  przez NEMO i OSP. Kluczowym 

wymaganiem dla procesu łączenia rynków dnia nast ępnego jest, aby NEMO zapewnili, 

że podczas wyznaczania ceny rozliczeniowej dla PL BZ, algorytm mechanizmu łączenia rynków 

uwzgl ędni nieograniczone zdolno ści przesyłowe pomi ędzy wę złami „NEMO hub" 

zlokalizowanymi w PL BZ, a co za tym idzie wyznaczy ł  dla nich jednolit ą  cen ę . 

3.4 Faza Post-Coupling nast ę puj ąca po dokonaniu łączenia rynków 

Faza Post-Coupling sk łada si ę  z nast ępuj ących głównych procesów: 

Dostarczenie i weryfikacja wyników łączenia rynków; 

Rozliczenia, rozrachunki i spedycja; 

Gromadzenie i podzia ł  dochodu z ogranicze ń ; 

Przekazanie grafików wymiany mi ędzyobszarowej. 

3.4.1 Dostarczenie i weryfikacja wyników łączenia rynków 

Wyniki procesu łączenia rynków dostarczane s ą  bezpoś rednio do OSP/CCC i NEMO. Zgodnie 

z art. 48 ust. 1 Rozporz ądzenia CACM, MCO przekazuje wyniki procesu łączenia rynków 

w następuj ący sposób: 
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• wyniki, o których mowa w art. 39 ust. 2 lit. a) i b), tj. jednolita cena rozliczeniowa 

i jednolite saldo w odniesieniu do ka żdego obszaru rynkowego - wszystkim OSP, CCC 

I NEMO (dla podstawowego okresu handlowego); 

• wyniki, o których mowa w art. 39 ust. 2 lit. c) Rozporz ądzenia CACM, tj. informacje 

umo ż liwiaj ące sprawdzenie statusu realizacji zlece ń  —wszystkim NEMO. 

W fazie weryfikacji wyników procesu łączenia rynków, Rozporz ądzenie CACM nak łada 

na NEMO i OSP nast ępuj ące obowi ą zki: 

• OSP weryfikuj ą , czy wyniki uzyskane za po ś rednictwem jednolitego mechanizmu łączenia 

rynków, o których mowa w art. 39 ust. 2 lit. b) Rozporz ądzenia CACM s ą  spójne 

z mi ędzyobszarowymi zdolno ściami przesy łowymi i ograniczeniami alokacji 

(tzn. czy mi ędzyobszarowe grafiki wymiany handlowej s ą  spójne z udost ępnianymi 

zdolno ściami przesy łowymi I ograniczeniami alokacji); 

• NEMO weryfikuj ą , czy wyniki uzyskane za po ś rednictwem algorytmu jednolitego 

mechanizmu łączenia rynków, o których mowa w art. 39 ust. 2 lit. b) Rozporz ądzenia 

CACM s ą  spójne ze z ło żonymi zleceniami. 

Powyższe postanowienia zak ładaj ą , że zadaniem OSP jest sprawdzenie, czy wyniki procesu 

łączenia rynków zosta ły wyznaczone na podstawie poprawnych CZC, a zadaniem NEMO jest 

sprawdzenie, czy wyniki procesu łączenia rynków zosta ły prawid łowo wyznaczone 

na podstawie przekazanych ksi ąg zlece ń . Następnie informacje na temat poprawno ści danych 

przekazywane s ą  do MCO. 

Schemat obrazuj ący dostarczanie i weryfikacj ę  wyników mechanizmu łączenia rynków 

pokazuje Rys. 3. 

Weryfikacja 
względem CZC 

MCO (PCR) 

 

NEMO 

Weryfikacja 

wzgl ędem ksi ąg 

zlece ń  

Rys. 3 Dostarczanie I weryfikacja wyników mechanizmu łączenia rynków. 
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Po zweryfikowaniu wyników mechanizmu łączenia rynków jako poprawne, NEMO maj ą  
obowi ązek opublikowa ć  te ceny na swoich stronach internetowych. Za wyj ątkiem sytuacji 

decouplingu opisanych w rozdziale 5, ceny w ka żdym okresie rozliczeniowym dla ka żdego 

„NEMO hub" w PL BZ musz ą  być  identyczne. Wyznaczone ceny dla PL BZ (oraz dla ka żdego 

„NEMO hub" w sytuacji decouplingu) zostan ą  udostępnione PSE dla realizacji zada ń  OSP 

okre ś lonych przez prawo europejskie oraz krajowe. 

34.2 	Rozliczenia, rozrachunki i spedycja 

Po dostarczeniu wyników mechanizmu łączenia rynków oraz ich zweryfikowaniu 

jako prawid łowe, zgodnie z art. 39 ust. 2 Rozporz ądzenia CACM, nast ępuje proces realizacji 

transakcji, w tym dokonania rozlicze ń  pomi ędzy NEMO oraz pomi ędzy uczestnikami rynku 

i N [MO. Rozliczenia te dotycz ą  zarówno transakcji wewn ątrz PL BZ, jak i transakcji 

mi ędzyobszarowych, tj. z innymi obszarami rynkowymi. 

Rozró żnia si ę  dwie podstawowe sk ładowe procesu rozlicze ń , rozrachunków i spedycji: 

o Finansow ą , maj ącą  zwi ązek z: 

rozliczeniami i rozrachunkami wewn ętrznymi pomi ędzy NEMO/CCP 

zlokalizowanymi w PL BZ (tzw. „wewn ętrzne rozliczenia i rozrachunki 

finansowe"), których celem jest zapewnienie, że wszystkie zaplanowane 

transakcje wewn ętrzne zostan ą  finansowo rozliczone pomi ędzy NEMO 

dzia łaj ącymi w PL BZ; 

rozliczeniami i rozrachunkami mi ędzyobszarowymi pomi ędzy CCP (lub SA) i OSP 

(tzw. „zewn ętrzne rozliczenia i rozrachunki finansowe"), których celem jest 

zapewnienie, że wszystkie transakcje mi ędzyobszarowe wynikaj ące 

z zaplanowanej wymiany mi ędzyobszarowej zostan ą  finansowo rozliczone, 

oraz że zostan ą  wykonane niezb ędne płatności pomi ędzy CCP (lub SA) i OSP 

(tj. p łatno ści za wymian ę  energii mi ędzy CCP (lub SA) po obu stronach granicy, 

a także przekazanie odpowiednim OSP dochodu z ogranicze ń ). 

• Fizyczn ą, zwi ązan ą  z fizycznym przeprowadzeniem zaplanowanych transakcji zgodnie 

z procedurami rynku bilansuj ącego. Proces ten ma zagwarantowa ć , że grafiki 

przed łożone przez NEMO i uczestników rynku, którzy realizuj ą  swoje transakcje 

za po ś rednictwem NEMO, zostan ą  zaakceptowane przez OSP i zatwierdzone 

do fizycznej realizacji dostawy energii (tzw. „spedycja fizyczna - ang. physica/ 

shipping"). Spedycja fizyczna obejmuje zatem czynno ści wykonywane przez CCP lub SA 

oraz OSP w celu zapewnienia fizycznej dostawy energii b ęd ącej przedmiotem obrotu. 

Akceptuj ąc grafiki zg łoszone przez uczestników rynku i CCP ( ł ub SA), OSP zapewnia, 

że fizyczna dostawa energii faktycznie b ędzie mia ła miejsce. 

Zgodnie z Rozporz ądzeniem CACM: 

• NEMO są  odpowiedzialni za pe łnienie funkcji CCP w zakresie rozlicze ń  i rozrachunków 

REGUj"(CJ! EGETYKI 
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Art. 7 ust. 1 Rozporz ądzenia CA CM: „ W zakresie jednolite go łqczenia rynków dnia 

następnego i dnia bieżącego NEMO są  w szczególności odpowiedzialni za następujące 

zadania: ( ... ) 

g) dzia łanie w charakterze kontrahentów centralnych do celów dokonywania rozlicze ń  
i rozrachunku wymiany energii wynikaj ących z jednolitego łączenia rynków dnia 

następnego i jednolitego łqczenia rynków dnia bieżącego zgodnie z art. 68 ust. 3. 

Art. 68 ust. 3 Rozporządzenia CACM: „Kontrahenci centralni pe łnią  rolę  kontrahenta 

dla siebie nawzajem na potrzeby wymiany energii między obszarami rynkowymi 

w odniesieniu do praw i obowiązków finansowych wynikających z takich wymian 

energii." 

Art. 68 ust. 6 Rozporządzenia CACM: „Niezale żnie od przepisów ust. 3 spedytor może 

pe łnić  rolę  kontrahenta dla ró żnych kontrahentów centralnych na potrzeby wymiany 

energii, jeżeli zainteresowane strony zawrq w tym celu odr ębną  umowę . 

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiej umowy, o systemie spedycyjnym decyduj ą  organy 

regulacyjne odpowiedzialne za obszary rynkowe, mi ędzy którymi konieczne 

jest dokonywanie rozlicze ń  i rozrachunku wymiany energii. 

o Spedytorzy s ą  odpowiedzialni za transfer sald pomi ędzy poszczególnymi CCP. 

Art. 2 pkt. 43) Rozporz ądzenia CA CM: „spedytor to jednostka lub jednostki, 

której lub którym powierzono zadanie transferu sald mi ędzy różnymi kontrahentami 

centralnymi." 

Ka żdy NEMO, chyba że sam pe łni rol ę  CCP, musi by ć  reprezentowany przez jednego CCP 

i posiada ć  ustalone, wymagane mechanizmy umowne i finansowe w zakresie rozliczania 

umów w ramach obrotu na rynku dnia nast ępnego z udzia łem uczestników rynku. CCP 

otrzymuje od NEMO potrzebne informacje o wynikach mechanizmu łączenia rynków w celu 

rozliczenia umów z uczestnikami rynku. 

W procesie spedycji mo żna rozró ż ni ć  dodatkowo procesy wewn ę trzne, czyli takie które 

odbywaj ą  si ę  pomi ędzy poszczególnymi podmiotami wewn ątrz polskiej strefy cenowej (BZ) 

oraz procesy zewn ętrzne, czyli takie które odbywaj ą  si ę  pomi ędzy podmiotami 

zlokalizowanymi w ró żnych strefach cenowych. Ogólny schemat rozlicze ń  i rozrachunków 

oraz procesu spedycyjnego pokazano na Rys. 4., gdzie pogrubione strza łki oznaczaj ą  przep ływy 

pieni ężne, a cienkie strza łki przep ływy energii lub informacji. 

(19) 
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Rys. 4 Rozliczenia i rozrachunki/proces spedycji. 

Rozliczenia i rozrachunki wewn ą trz PL BZ 

Ustalenia umowne w sprawie spedycji zwi ązane ze wspó łpracą  i rozliczeniami pomi ędzy CCP 

w Polsce powinny być  uzgodnione pomi ędzy wszystkimi CCP dzia łaj ącymi w Polsce, przy czym 

zaproponowane rozwi ązanie musi by ć  transparentne, niedyskryminuj ące, a koszty z niego 

wynikaj ące efektywne i proporcjonalne. Zgodnie z modelem Preferowanego Spedytora 

(ang. Preferred Shipping Agent Solut/on), w przypadku rozlicze ń  i rozrachunków wewn ę trznych 

dla transakcji wewn ątrz strefy cenowej, CCP dokonuj ą  rozlicze ń  poszczególnych transakcji 

z odpowiednimi CCP reprezentuj ącymi innych NEMO. W przyj ę tym rozwi ązaniu nie wyst ępuje 

konieczno ść  przedstawienia ogólnych wytycznych wskazuj ących na sposób rozlicze ń  
wzajemnych mi ędzy NEMO/CCP, poza samym faktem istnienia obowi ązku dokonania takich 

rozlicze ń  i rozrachunków ci ążącym na wszystkich NEMO/CCP. 

Rozliczenia i rozrachunki oomiedzy BZ 

Rozliczenia i rozrachunki pomi ędzy BZ realizowane b ęd ą  zgodnie z modelem Preferowanego 

Spedytora. W ramach powy ższego rozwi ązania dopuszcza si ę  istnienie wielu spedytorów 

(ang. Multiple Shipping Agents), a ka żdy z CCP (lub SA) ma prawo wybra ć  preferowanego 

partnera do przeprowadzenia rozlicze ń  i rozrachunków transakcji wynikaj ących z mechanizmu 

łączenia rynków. Spo ś ród najwa żniejszych cech modelu Preferowanego Spedytora mo żna 

wyró ż ni ć : 

• wszystkie rozliczenia w fazie Post-Coupling dokonywane s ą  bezpo ś rednio pomi ędzy 

CCP (lub SA) bez udzia łu stron po ś rednicz ących. Brak jest wi ęc potrzeby utworzenia 

centralnego dedykowanego podmiotu pe łniącego funkcj ę  spedytora dla wszystkich 

NEMO w PL BZ; 
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• dokonywanie rozlicze ń  w ramach tego samego podmiotu, tzn. rozlicze ń  w ramach CCP 

(lub SA) dzia łaj ącego po obu stronach granicy, mo że umo ż liwi ć  ograniczenie łącznych 

kosztów zabezpiecze ń  finansowych; 

• mo ż liwość  wykorzystania istniej ących umów mi ędzy CCP (lub SA) dotycz ących realizacji 

i rozliczania wymiany mi ędzyobszarowej. W szczególno ści, takie rozwi ązanie 

umoż liwia uwzgl ędnienie wzajemnych pozycji kontraktowych CCP (lub SA) z wielu 

rynków (netowanie pozycji kontraktowych), co mo że prowadzi ć  do obni ż enia 

wysoko ści przep ływów finansowych w ramach procesu rozlicze ń  i rozrachunków 

oraz wynikaj ących z tego kosztów. 

W przypadku dokonywania wewn ętrznych lub zewn ętrznych rozlicze ń  i rozrachunków 

transakcji pomi ędzy dwoma ró żnymi CCP/SA, podmioty te s ą  zobowi ązane kierowa ć  si ę  zasad ą  

maksymalizacji efektywno ści tego procesu, w szczególno ści stosowa ć  netowanie op łat 

tam gdzie to tylko mo ż liwe. 

3.4.3 Gromadzenie i podzia ł  dochodu z ogranicze ń  

CCP (lub SA) prowadz ąc rozliczenia i rozrachunki pomi ędzy BZ, gromadz ą  dochód z ogranicze ń  

z jednolitego łączenia rynków dnia nast ępnego oraz zapewniaj ą  przekazanie zebranych 

dochodów z ogranicze ń  do OSP w sposób zgody z zasadami i opracowan ą  przez OSP metodyk ą  

wynikaj ą cą  z art. 73 Rozporz ądzenia CACM. Techniczna realizacja tego procesu b ędzie 

zaprojektowana przez NEMO. Maj ąc na uwadze art. 68 ust. 8 Rozporz ądzenia CACM, zebrany 

dochód z ogranicze ń  powinien być  przekazywany do OSP nie pó źniej ni ż  dwa tygodnie po dacie 

rozrachunku. W okresie przej ściowym, do momentu wdro żenia rozwią za ń  regionalnych, 

dochód z ogranicze ń  z jednolitego łączenia rynków dnia nast ępnego przekazywany 

jest bezpo ś rednio przez CCP (lub SA) w sposób uzgodniony pomi ędzy CCP (lub SA) i OSP. 

3.4.4 Przekazanie grafików wymiany mi ędzyobszarowej 

Grafiki wymiany mi ędzyobszarowej przekazywane s ą  do OSP oraz do CCP (lub SA), tak by mógł  

zosta ć  przeprowadzony proces spedycji. Sposób uzyskania grafików zale że ć  b ędzie 

od rozwi ąza ń  opracowanych na poziomie regionalnym b ąd ź  europejskim i zostanie 

doprecyzowany w trakcie prac implementacyjnych. W okresie przej ściowym, tj. do momentu 

wdro żenia rozwi ąza ń  opracowanych na poziomie regionalnym b ąd ź  europejskim, grafiki 

wymiany mi ędzyobszarowej uzyskiwane s ą  od podmiotu pe łni ącego funkcj ę  MCO. Jednak że, 

w przyszło ści ź ród łem grafików wymiany mo że być  dedykowany podmiot odpowiedzialny za 

wyznaczenie planowanej wymiany (ang. Schedu/ed Exchange Calculator) ustanowiony zgodnie 

z przepisami art. 8 ust. 2 lit. g) Rozporz ądzenia CACM. Interfejsy niezb ędne do dostarczenia 

ww. danych zapewniane są  przez OSP i NEMO. 

„P 
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4 Rynek dnia bie żą cego 

4.1 Wdro żenie jednolitego łączenia rynków dnia bie żącego 

Po uruchomieniu europejskiego projektu jednolitego łączenia rynków dnia bie żącego, 

poszczególne regiony i granice w Europie b ęd ą  do niego kolejno przyłączane i b ęd ą  mogły 

za jego po ś rednictwem rozpocz ąć  alokacj ę  międzyobszarowych zdolno ści przesyłowych 

dostępnych w ramach rynku dnia bie żącego. 

W MNA zak łada si ę , że ustalenia w kwestii dzia łalno ści wielu NEMO w zakresie rynku dnia 

bieżącego b ęd ą  oparte na rozwi ązaniach wypracowanych w ramach europejskiego projektu 

jednolitego łączenia rynków dnia bie żącego po jego uruchomieniu i obj ęciu przez 

te rozwi ązania przynajmniej jednej z polskich granic. Przyjmuje si ę  równie ż , ż e rozwi ązania 

te spe łni ą  wszystkie wymogi okre ś lone w Rozporz ądzeniu CACM, jak równie ż  wymogi 

okre ś lone przez OSP i NEMO na podstawie art. 37 ust. 1 oraz ust. 5 Rozporz ądzenia CACM 

i zatwierdzone przez poszczególne krajowe organy regulacyjne zgodnie z art. 9 ust. 6 

Rozporz ądzenia CACM. Z uwagi na brak przedmiotowych rozwi ą za ń  w momencie 

przygotowywania niniejszego MNA, zasady dotycz ące udzia łu wielu NEMO w rynku dnia 

bieżącego zosta ły przedstawione na ogólnym poziomie i b ęd ą  podlega ły weryfikacji 

w kontek ście przyj ę tych rozwi ąza ń . W przypadku, gdy przyj ęte rozwi ązania w zakresie 

funkcjonowania mechanizmu łączenia rynków dnia bie żącego b ęd ą  odbiega ły od zasad 

przyj ętych w niniejszym dokumencie, PSE wyst ąpią  do Prezesa URE z wnioskiem o zmian ę  
MNA w trybie przewidzianym w punkcie 1.3. 

4.2 Ustalenia w zakresie wielu NEMO w kontekście jednolitego łączenia rynków dnia 
bieżącego 

W ramach fazy Pre-Coupling, oferty kupna i sprzeda ży energii elektrycznej zg łaszane s ą  przez 

uczestników rynku do wybranych przez siebie NEMO. Poszczególni NEMO zbieraj ą  oferty 

i przesy łaj ą  je do podmiotu odpowiedzialnego za realizacj ę  procesu MC w ramach rozwi ązania 

europejskiego projektu jednolitego łączenia rynków dnia bie żącego, który to nast ępnie łączy 

oferty w jedn ą  wspóln ą  ksi ęgę  zlece ń . Równolegle, OSP z poszczególnych obszarów/CCC 

(po ustanowieniu tego podmiotu) przekazuj ą  do podmiotu odpowiedzialnego za realizacj ę  
procesu MC, informacje dotycz ące dost ępnych zdolno ści przesy łowych. Przedstawione 

na Rys. 5 modu ły MCO s ą  odzwierciedleniem funkcjonalno ści, które b ęd ą  realizowane 

w ramach procesu. Na podstawie przes łanych danych, w ramach procesu MC nast ępuje 

kojarzenie ofert. Wyniki algorytmu europejskiego projektu jednolitego łączenia rynków dnia 

bieżącego zawieraj ące informacje nt. tego, które oferty zosta ły powi ązane, a które nie, 

przekazywane s ą  do NEMO. W fazie Post-Couplingu, NEMO przekazuj ą  do: 

uczestników rynku - informacj ę  o zrealizowanych i odrzuconych ofertach; 

CCP - dyspozycje dotycz ące rozlicze ń  ofert przyj ętych do realizacji; 
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CCP (lub SA) - informacj ę  o indywidualnych transakcjach pomi ędzy wła ściwymi CCP 

reprezentuj ącymi innych NEMO (wewn ętrzne rozliczenia dla transakcji w ramach 

jednej strefy cenowej i zewn ę trzne rozliczenia dla transakcji pomi ędzy strefami); 

OSP - informacje dotycz ące grafików wymiany handlowej. 

Wyniki procesu łączenia rynków s ą  weryfikowane pod k ątem zgodno ści ze z ło żonymi 

zleceniami (podmiot odpowiedzialny: NEMO) oraz przes łanymi mi ędzyobszarowymi 

zdolno ściami przesy łowymi i ograniczeniami alokacji (sprawdzeniu przez OSP podlega fakt 

czy mi ędzyobszarowe grafiki wymiany handlowej s ą  spójne z udostępnianymi zdolno ściami 

przesyłowymi i ograniczeniami alokacji). Nast ępnie informacje na temat poprawno ści danych 

przekazywane są  do podmiotu odpowiedzialnego za realizacj ę  procesu MC. Zgodnie 

z modelem Preferowanego Spedytora, w przypadku rozlicze ń  i rozrachunków wewn ę trznych 

dla transakcji wewn ątrz strefy cenowej, CCP dokonuj ą  rozlicze ń  poszczególnych transakcji 

z odpowiednimi CCP reprezentuj ącymi innych N [MO, a tak że prowadz ą  rozliczenia 

uczestników rynku. W przypadku rozlicze ń  i rozrachunków zewn ętrznych dla transakcji 

mi ędzyobszarowych, CCP (lub SA) dokonuj ą  rozlicze ń  poszczególnych transakcji 

z odpowiednimi CCP (lub SA) reprezentuj ącymi innych NEMO, a rozliczenia pomi ędzy 

uczestnikami rynku prowadzone s ą  przez CCP. Po przyj ęciu metody wyceny zdolno ś ci 

przesyłowych na rynku dnia bie żącego zgodnie z art. 55 Rozporz ądzenia CACM, dochód 

z ogranicze ń  zbierany b ędzie przez poszczególnych CCP (lub SA) i przekazywany do OSP. 
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Ogólny schemat procesu łączenia rynków dnia bie żącego przedstawiono na Rys. 5, szczegó ły 

zosta ły za ś  omówione w kolejnych podrozdzia łach. 

Pre-Coupling ........................ . 	 Coupling : ............ 

MCO 

la( Transgraniczne zdolnoc, przey łow 

(dc) 

ysvfki 

Post-Coupling .................................... 

Sc) Sprawdzanie 

[rafików wymiany 	 OSP z innych B 

lOa) Cl dla OSP 

lOb) Cl dla OSP 

A 	 I 

:1. 5) Weryfikac(a 	 I_ 

wyników łą czenia 	 ceR) J 
rynków 	

N 
I\ 	„: 

S 	 9a)ClzebranewBZ 	I 

.0 	sn I 
:0 	 C 	 I 

I 	Be) Rozliczenia i rozrachunki 

:. 	 wym. międzyobszarowej 

:E 	n 	Ij 

SA 
: 	 . 

L"8b( Rozliczenia i rozrachunki 
CCP 	

• 	z Uczestnikami Rynku 

ta) Rozliczenia i 
rozrachunki 

pniniędzy NEMO 

-i 	NEMO F .-6) Zaakceptowanes. F 
zitcenia 

/ lb)CZC 	 ksga lecer 

10) CZC 10) CZC 

EJ Mo1  [111 r;r 
lj(Hubl) 	 (Hub (Hub2) 	 !) 

r E 
Zre,lizzwane Zlecenia 

.............. 	I 

Rys. S. Procesy rynku dnio bieżącego. 

4.2.1 Faza Pre-Coupling 

W ramach fazy Pre-Coupling zdolno ści przesy łowe b ęd ą  przekazywane przez CCC lub OSP 

do czasu ustanowienia CCC, bezpo ś rednio do modu łu odpowiedzialnego za zarz ądzanie 

mi ędzyobszarowymi zdolno ściami przesy łowymi (CMM) wypracowanego w ramach 

europejskiego projektu jednolitego łączenia rynków dnia bie żącego. Informacje o dost ępnych 

zdolno ściach przesy łowych b ęd ą  przekazywane do CMM skąd będ ą  udost ępniane dla realizacji 

wymagaj ących tego procesów oraz wszystkich NEMO. Modu ł  odpowiedzialny za zlecenia 

(Wspólna Ksi ęga Zlece ń  - ang. „Shared Order Book"), wypracowany w projekcie jednolitego 

łączenia rynków dnia bie żącego, powinien umo ż liwia ć  akceptacj ę  i jednocze śnie łączyć  
zlecenia pochodz ące od wielu NEMO wjednym BZ, tak by nie by ły potrzebne dodatkowe 

platformy. 

4.2.2 	Faza łączenia  rynków (coupling) 

Faza łączenia rynków przeprowadzana jest przez MCO i opiera si ę  na realizacji algorytmu 

wypracowanego w ramach europejskiego projektu jednolitego łączenia rynków dnia 

bieżącego. Szczegó ły dotycz ące tej fazy nie są  przedmiotem niniejszego MNA, jednak że 

dla celów informacyjnych dokument odnosi si ę  także do tego zagadnienia. 
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Proces łączenia rynków dnia bie żącego jest realizowany poprzez utworzenie przez MCO 

Wspólnej Ksi ęgi Zlece ń  na podstawie poszczególnych ksi ąg ofert dostarczonych przez 

wszystkich NEMO. Wspólna Ksi ęga Zlece ń  jest powi ązana z europejskim modu łem 

zawieraj ącym informacje o dost ępnych zdolno ściach przesyłowych. Poszczególni NEMO 

alokuj ą  wi ęc mi ędzyobszarowe zdolno ści przesy łowe w trybie aukcji niejawnych typu 

„implicit" poprzez połączenie ksi ąg zlece ń  z PL BZ z ksi ęgami zlece ń  z innych obszarów 

cenowych w jednym wspólnym systemie. W konsekwencji, zlecenia kupna i sprzeda ży mogą  

być  łączone lokalnie lub pomi ędzy strefami cenowymi (w zale żno ści od dostępnych zdolno ś ci 

przesy łowych) niezale żnie od tego, gdzie dane zlecenie zosta ło z łożone. 

4.2.3 Faza Post-CoupHng 

Transakcje na rynku dnia bie żącego zawierane s ą  w sposób ci ągły w czasie rzeczywistym 

i wymagaj ą  sprawnego i szybkiego przeprowadzania procesów spedycyjnych. Dlatego te ż , 

oczekuje si ę , że rozwiązania europejskiego projektu jednolitego łączenia rynków dnia 

bieżącego zawiera ć  b ęd ą  modu ł  spedycyjny (ang. Shipping Module - dalej „SM"), którego 

zadaniem b ędzie dostarczenie wszelkich danych niezb ędnych do przeprowadzenia procesu 

spedycji do wszystkich zainteresowanych stron, tzn. OSP, NEMO, CCP (lub SA). Dane te 

zawieraj ą  wielko ści wolumenów i ceny wymienianej energii, ście ż ki wymiany, informacje 

o powi ązanych rynkach oraz dostawach, a tak że nazwy OSP, CCP, SA zaanga żowanych 

W wymian ę . 

Dla zapewnienia efektywno ści i przejrzysto ści, proces spedycyjny rynku dnia bie żącego b ędzie 

zorganizowany w taki sam sposób, jak proces spedycyjny na rynku dnia nast ępnego opisany 

w Rozdziale 3.4. 

Po uruchomieniu procesu zbierania i rozdzielania dochodu z ogranicze ń  dla rynku dnia 

bieżącego, proces ten będzie zgodny z rozwi ązaniami przyj ę tymi w regionie wyznaczania 

zdolno ści przesy łowych a wypracowanymi w ramach europejskiego projektu jednolitego 

łączenia rynków dnia bie żącego. CCP (lub SA) prowadz ąc rozliczenia i rozrachunki pomi ędzy 

BZ, gromadz ą  dochód z ogranicze ń  z jednolitego łączenia rynków dnia bie żącego 

oraz zapewniaj ą  przekazanie zebranych dochodów z ogranicze ń  do OSP w sposób zgody 

z zasadami i opracowan ą  przez OSP metodyk ą  wynikaj ą cą  z art. 73 Rozporz ądzenia CACM. 

Techniczna realizacja tego procesu b ędzie zaprojektowana przez NEMO. 
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Art. 44 Rozporz ądzenia CACM wymaga od OSP wypracowania „solidnych i terminowych 

procedur rezerwowych w celu zapewnienia efektywnej, przejrzystej i niedyskryminujqcej 

alokacji zdolności przesyłowych na wypadek, gdyby proces jednolitego łgczenia rynków dnia 

następnego nie by ł  w stanie wygenerowa ć  wyników". 

Pomimo stworzenia niezawodnego algorytmu i procesu zapewniaj ącego kojarzenie ofert, 

jak równie ż  odpowiednich procedur zabezpieczaj ących, mog ą  wyst ą pi ć  problemy 

z funkcjonowaniem mechanizmu łączenia rynków. 

W przypadku, gdy u jakiegokolwiek OSP wyst ąpi ą  problemy z wyznaczeniem lub przes łaniem 

dost ępnych mi ędzyobszarowych zdolno ści przesy łowych lub u jakiegokolwiek NEMO wyst ą pi ą  
problemy z dostarczeniem ksi ęgi zlece ń , jak równie ż  w przypadku problemów 

z funkcjonowaniem MCO, pierwszym rozwi ązaniem jest zastosowanie procedur 

zabezpieczaj ących (ang. back-up) zgodnie z art. 36 ust. 3 Rozporz ądzenia CACM. W przypadku, 

gdy te procedury awaryjne nie s ą  w stanie wyeliminowa ć  problemu, wyst ępuje jeden 

z poni ż szych scenariuszy oddzielenia (ang. decoupling): 

Oddzielenie NEMO: problemy z ksi ęgą  zlece ń  u jednego lub wielu NEMO. 

Brak wyznaczonych zdolno ści przez OSP: problemy z przekazaniem CZC dla jednej 

lub wielu granic. 

Brak wyników mechanizmu łączenia rynków: problemy z realizacj ą  funkcji MCO. 

Poni żej opisano zasady, które b ęd ą  mieć  zastosowanie w przypadku wyst ąpienia ka żdego 

z powyższych scenariuszy oddzielenia. 

5.1 Oddzielenie NEMO: problemy z dostarczeniem ksi ęgi zlece ń  

NEMO odpowiadaj ą  za dostarczenie ksi ąg zlece ń  do MCO, w zwi ązku z tym NEMO powinni 

doło żyć  wszelkich stara ń  by uczestnicy rynku sk ładaj ący swoje oferty za po ś rednictwem 

danego NEMO mieli gwarancj ę  uczestnictwa w procesie łączenia rynków. 

W przypadku gdyby z powodu technicznych trudno ści jeden lub kilku NEMO nie dostarczy ło 

ksi ęgi zlece ń  do MCO, MCO jest w stanie obliczy ć  ceny dla ka żdego obszaru rynkowego, 

w tym dla PL BZ (pod warunkiem, że przynajmniej jeden NEMO jest w stanie zapewni ć  funkcj ę  
MCO). MCO wykonuje wi ęc standardowy proces łączenia rynków dla wszystkich BZ, 

obejmuj ący wszystkie dost ępne ksi ęgi zlece ń  NEMO (czyli obejmuj ący wszystkich NEMO, 

których ksi ęgi zlece ń  zosta ły dostarczone do MCO) oraz wyznacza dla ka żdego okresu 

rozliczeniowego jednolit ą  cen ę  dla polskiego obszaru rynkowego (cen ę  referencyjn ą ), 

która b ędzie mia ła zastosowanie do wszystkich NEMO uczestnicz ących w procesie (tzn. tych 

którzy dostarczyli swoje ksi ęgi zlece ń  do MCO). Ka żdy NEMO, który nie by ł  w stanie dostarczy ć  
swoich ksi ąg zlece ń  do MCO, może wyznaczy ć  swoj ą  lokaln ą  cen ę  w swoim hubie cenowym. 
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5.2 Brak informacji w zakresie mi ędzyobszarowych zdolno ści przesy łowych: problemy z 

przekazaniem mi ędzyobszarowych zdolno ści przesyłowych 

OSP odpowiada za wyznaczenie czc i udostępnienie ich dla NEMO. Przekazanie CZC do MCO 

jest zadaniem NEMO zgodnie z rozdzia łami 3.2 i 4.2. NEMO do łożą  wszelkich stara ń  

by uczestnicy rynku sk ładaj ący swoje oferty za po ś rednictwem danego NEMO mieli gwarancj ę  

uczestnictwa w procesie łączenia rynków. 

W przypadku, gdy do MCO nie dostarczono CZC (z przyczyn le żących po stronie PSE/CCC 

lub NEMO) dla jednej lub wielu polskich granic lub dostarczone zdolno ści wynosz ą  zero, MCO 

obliczy wyniki dla PL BZ przy u życiu algorytmu mechanizmu łączenia rynków w celu dokonania 

alokacji wszystkich dost ępnych CZC oraz zdolno ści pomi ędzy wę złami (zdolno ści pomiędzy 

hubami) w procesie jednolitego łączenia rynku, umo ż liwiaj ąc tym samym wykorzystanie pe łnej 

p łynno ści rynku oraz łączenie ofert pomi ędzy NEMO. 

Powyższe zasady stosuje si ę  równie ż  w sytuacji, gdy nie zostan ą  dostarczone CZC dla żadnej 

z granic PL BZ (lub CZC s ą  zerowe) lub gdy brak CZC zbiega si ę  z niedostarczeniem ksi ąg zlece ń  

przez cz ęść  NEMO. W takiej sytuacji wszyscy NEMO w PL BZ, którzy dostarczyli ksi ęgi zlece ń  

zostan ą  połączeni, a MCO wyliczy jednolit ą  cen ę  dla PL BZ przy za ło żeniu nieograniczonych 

zdolno ści przesy łowych pomi ędzy poszczególnymi hubami w PL BZ. 

W przypadku problemów z przekazaniem mi ędzyobszarowych zdolno ści przesy łowych, 

dla wszystkich granic dla których nie zosta ły dostarczone CZC zastosowanie b ędzie mie ć  

rozwi ązanie rezerwowe dla alokacji zdolno ści przesy łowych, ustanowione zgodnie z art. 44 

Rozporz ądzenia CACM. 

5.3 Brak wyników mechanizmu łączenia rynków: problemy z wykonywaniem funkcji 
MCO 

W przypadku problemów z pe łnieniem funkcji MCO i gdy proces jednolitego łączenia rynków 

dnia nast ępnego nie zapewni wyników pomimo u życia wszystkich dost ępnych rozwi ąza ń  

zabezpieczaj ących, ka żdy NEMO wykonuje kojarzenie ofert niezale żnie w swoim węź le 

i wylicza swoj ą  cen ę  dla tego w ę zła. Poniewa ż  jest to jedyna sytuacja, w której wygenerowanie 

wyników dla jednolitego łą czenia rynków dnia nast ępnego nie jest mo ż liwe (brak wyliczonej 

ceny dla PL BZ), jest to jedyne mo ż liwe zdarzenie, w konsekwencji którego nast ępuje pe łne 

oddzielenie rynków (ang. fu/I decoupling). 

W przypadku wyst ąpienia pełnego oddzielenia rynków, ka ż dy NEMO mo że kojarzyć  oferty 

niezale żnie. Ponadto, na wszystkich granicach polskiego obszaru rynkowego zostan ą  
zastosowane rozwi ązania rezerwowe dla alokacji zdolno ści przesy łowych, zgodnie z art. 44 

Rozporz ądzenia CACM. 

Jednolita cena energii elektrycznej na rynku dnia nast ępnego w PL BZ (cena referencyjna) 

zostanie obliczona jako ś rednia wa żona cena w oparciu o ceny w poszczególnych w ę złach 

wa żone wolumenem obrotu zgodnie ze wzorem: 
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1 [(kupno + sprzeda ż1) X cena] 
CenaRe[PL 

= 	1 (kupno + sprzeda ż ) 

gdzie: 

kupno - wolumen zaakceptowanych ofert kupna energii elektrycznej przypisanych 

do wę zła 1; 

sprzeda ż  - wolumen zaakceptowanych ofert sprzeda ży energii elektrycznej 

przypisanych do w ę z ła 1; 

cena - cena równowagi w węź le 1; 

n - liczba wę z łów. 

Cena referencyjna b ędzie wyznaczana przez PSE po dostarczeniu przez NEMO wszystkich 

danych wymaganych do jej wyznaczenia (co najmniej ceny i wolumeny wymiany w ka żdym 

NEMO hub). Przekazanie do PSE przedmiotowych danych jest obowi ązkiem ka żdego N [MO. 

PSE opublikuj ą  wyznaczon ą  cen ę  referencyjn ą  na swojej stronie internetowej. 

PREZE 
1 L\4~ /L - ,l  
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6 Podmioty wykonuj ące niezb ędne funkcje 

6.1 Spedytor (Shipping Agent) 

Spedytor to podmiot lub podmioty, którym powierzono zadanie transferu sald mi ędzy ró żnymi 

CCP, st ąd dopuszczalne jest aby jego rola by ła traktowana jako rozszerzenie roli CCP. 

Jak zosta ło wspomniane w rozdziale 2, przyj ę tą  metod ą  spedycji jest rozwi ązanie oparte na 

modelu Preferowanego Spedytora, w ramach którego, zak łada si ę , że z definicji funkcj ę  

tą  pełni ą  poszczególni CCP wskazani przez NEMO, o ile NEMO nie desygnowa ł  innego 

podmiotu (SA) do realizacji ww. funkcji. Realizacja procesu spedycji b ędzie si ę  odbywa ć  przy 

wspó łpracy NEMO, CCP i SA. Dodatkowo, niezb ędne b ęd ą  umowne ustalenia pomi ędzy 

wszystkimi NEMO, CCP i SA oraz OSP w PL BZ okre ś laj ące zasady organizacji procesu spedycji 

oraz gromadzenia i przekazywania do OSP/CID dochodu z ogranicze ń . 

Proces spedycji b ędzie zorganizowany przez NEMO/CCP (lub SA) na warunkach okre ś lonych 

przez NEMO. Podstaw ą  takiego rozwi ązania jest art. 7 ust. 1 lit. g) Rozporz ądzenia CACM, 

wskazuj ący, że NEMO są  odpowiedzialni za dzia łanie w roli CCP w rozliczaniu i rozrachunkach 

zwi ązanych z wymian ą  energii w ramach rynków dnia nast ępnego i dnia bie żącego zgodnie 

z art. 68 ust. 3 Rozporz ądzenia CACM. 

6.2 Platforma TSO SPoC 

Jak wskazano w punkcie 3.2.1 konieczno ść  wyboru podmiotu obs ługuj ącego Platform ę  TSO 

SPoC ma miejsce wówczas, gdy zastosowane jest rozwi ązanie przej ściowe, tj. przed 

ustanowieniem podmiotu odpowiedzialnego za skoordynowane wyznaczanie zdolno ści 

przesyłowych CCC (zgodnie z art. 27 ust. 2 Rozporz ądzenia CACM). Maj ąc na uwadze 

efektywno ść  ekonomiczn ą  i kontraktow ą , PSE zorganizuj ą  platform ę  TSO SPoC i b ęd ą  j ą  
obs ługiwa ły do czasu ustanowienia podmiotu odpowiedzialnego za skoordynowane 

wyznaczanie zdolno ści przesyłowych CCC. 
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1 Zasady podziatu 1 odzyskiwania Koszt0w 

Niniejszy rozdzia ł  okre ś la podstawowe zasady dotycz ące podzia łu kosztów zwi ązanych 

z utworzeniem i funkcjonowaniem ustale ń  w zakresie wi ęcej ni ż  jednego NEMO w sposób 

opisany w niniejszej propozycji MNA. Zgodnie z Rozporz ądzeniem CACM, wszystkie koszty 

zwi ązane z ustaleniami zasad MNA powinny by ć  uzasadnione, efektywne, proporcjonalne 

i przejrzyste. Koszty te powinny zosta ć  pokryte przez podmioty odpowiedzialne za dane 

zadanie. Aby zapewni ć  efektywno ść, koszty wdro żenia oraz operacyjnego dzia łania 

mechanizmu łączenia rynków pokrywane przez uczestników rynku za pomoc ą  taryf 

sieciowych, op łat lub innych mechanizmów nie powinny bezzasadnie, nieproporcjonalnie lub 

nieefektywnie wzrasta ć  wraz z liczb ą  NEMO dzia łaj ących w Polsce. 

Poni żej podano ogólne zasady podzia łu i odzyskiwania kosztów dla poszczególnych kategorii. 

Szczegółowe zasady odzyskiwania i podzia łu kosztów okre ś laj ą  przepisy Rozporz ądzenia 

CACM. Zasady te, b ę d ą  doprecyzowane przez zainteresowane strony i w ła ściwe organy 

regulacyjne, w tym mi ędzy innymi w zakresie uprawnie ń  NEMO, OSP i w ła ściwych organów 

regulacyjnych, o których mowa w art. 75-80 Rozporz ądzenia CACM. 

7.1 Rozliczenia i rozrachunki mi ędzy NEMO 

Proces rozrachunku i rozlicze ń  pomi ędzy NEMO w polskim obszarze rynkowym zostanie 

ustanowiony i obs ługiwany przez NEMO oraz odpowiednich CCP, w oparciu o ogólne zasady 

okre ś lone w rozdziale 3. W zwi ązku z tym wszystkie koszty zwi ązane z przygotowaniem 

i obsługą  tego rozwi ązania powinny być  pokryte przez NEMO i odpowiednie CCP, podlegaj ą c 

następnie zasadom odzyskiwania opisanym w Rozporz ądzeniu CACM. Na podstawie art. 77 

ust. 1 Rozporz ądzenia CACM „Wszystkie koszty poniesione przez kontrahentów centralnych 

i spedytorów podlegaj ą  zwrotowi w drodze op łat lub innych odpowiednich mechanizmów, 

jeżeli koszty te s ą  uzasadnione i proporcjonalne". 

7.2 Usługa spedytora (Shí[)pnp, Agent Seryices) 

Model Preferowanego Spedytora zakłada, że za zorganizowanie funkcji preferowanego 

spedytora odpowiadają  NEMO/CCP (lub wyznaczony przez te podmioty SA) i do nich nale żą  

szczegó łowe ustalenia w przedmiotowej kwestii. Podmioty te zapewniaj ą , że rozwi ązanie 

spedycji b ędzie oparte na przejrzystych, niedyskryminuj ących i proporcjonalnych 

oraz uzgodnionych przez wszystkie w ła ściwe strony zasadach. Koszty rozlicze ń  i rozrachunków 

b ęd ą  ponoszone przez NEMO/CCP (lub wyznaczonego przez te podmioty SA) w procesie 

spedycji wg modelu Preferowanego Spedytora obs ługiwanego przez NEMO/CCP (lub 

wyznaczonego przez te podmioty SA). Niemniej jednak, art. 77 ust. 1 Rozporz ądzenia CACM, 

zgodnie z którym „Wszystkie koszty poniesione przez kontrahentów centralnych i spedytorów 

podlegają  zwrotowi w drodze op łat lub innych odpowiednich mechanizmów, je żeli koszty te s ą  
uzasadnione i proporcjonalne", b ędzie mia ł  zastosowanie. 

.YENEjyKf 
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8 Ramy umowne 

8.1 Zasady ogólne 

Wdro żenie MNA wymaga dokonania przez OSP i NEMO szeregu ustale ń  umownych 

obejmuj ących zawarcie nowych umów jak równie ż  zmian ę  umów obowi ązuj ących w sytuacji 

dopuszczenia do dzia łania wielu NEMO. 

Szczegó łowe czynno ści przypisane do poszczególnych uczestników rynku, wynikaj ące 

z opisanych procesów rynkowych zostan ą  przedstawione w postanowieniach IRiESP. Ustalenia 

umowne pomi ędzy OSP, NEMO, CCP oraz SA w zakresie funkcjonowania modelu multi-NEMO, 

o których mowa w odpowiednich punktach dokumentu MNA zostan ą  dokonane na podstawie 

Rozporz ądzenia CACM i MNA oraz b ęd ą  uwzgl ędnia ć  powo łane postanowienia IRiESP. 

Nale ży wyró ż ni ć  trzy poziomy powi ąza ń  umownych: 

• Umowy lokalne - umowy jakie b ęd ą  zawarte pomi ędzy podmiotami dzia łaj ącymi w PL 

BZ (umowy krajowe), jak równie ż  umowy pomi ędzy podmiotami dzia łaj ącymi w PL BZ, 

OSP i spedytorami/CCP z s ąsiednich BZ (umowy dla poszczególnych granic); 

• Umowy regionalne - umowy jakie b ęd ą  zawarte pomi ędzy podmiotami z regionu 

w celu zarz ądzania - przy zachowaniu nale żytej staranno ści - kwestiami, które nie 

mogą  być  rozwi ązane na poziomie lokalnym, np. podzia ł  kosztów lub gromadzenie 

i podzia ł  dochodów z ogranicze ń ; 

• Umowy europejskie - w szczególno ści umowy zawierane w celu uzgodnienia 

wspólnych zasad podzia łu kosztów i warunków dotycz ących operacji łączenia rynków. 

Ostateczne sprecyzowanie powo łanych ram umownych w zakresie ustalenia rodzaju umów na 

poszczególnych poziomach powi ą za ń  umownych i ich szczegó łowych postanowie ń  zostanie 

dokonane w ramach wdro ż enia MNA. Podmioty, których obowi ązków dotyczy Rozporz ądzenie 

CACM i MNA, mają  obowi ązek dokonania uzgodnie ń  i zawarcia umowy/umów niezb ędnych 

dla wdro żenia MNA i realizacji celów Rozporz ądzenia CACM. 

Umowy niezb ędne dla wdro żenia MNA w klauzuli dotycz ącej rozstrzygania sporów b ęd ą  
przewidywa ły obowi ązek, przed wyst ąpieniem o rozstrzygni ęcie sporu dotycz ącego realizacji 

powo łanych umów, przeprowadzenia negocjacji celem rozwi ązania sporu w drodze 

polubownej z udzia łem ustalonego przez strony mediatora. 

Kluczowe elementy poszczególnych relacji kontraktowych omówione s ą  poni ższej wyłą cznie 

w celach informacyjnych. 

8.2 Umowy lokalne 

• Wielostronna umowa pomi ędzy OSP i wszystkimi NEMO/CCP dzia łaj ącymi w PL BZ 

(umowa „parasolowa" dla PL BZ). Umowa ta w ogólny sposób b ędzie okre ś la ła stosunki 

pomi ędzy OSP a NEMO w procesie łączenia rynków, a tak że b ędzie zawiera ła 

szczegó łowe zasady procesów operacyjnych. Jako, że rol ę  CCP mo że pe łnić  dla NEMO 

podmiot zewn ętrzny, strony umowy zostan ą  precyzyjnie okre ś lonew przysz łości. 
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Umowa ta b ędzie okre ś la ła równie ż  stosunki mi ędzy OSP i NEMO oraz CCP (lub SA) 

w zakresie prowadzenia przez ten podmiot spedycji. Umowa wielostronna b ędzie 

zawiera ła rozwi ązania umo ż liwiaj ące przystąpienie do niej dodatkowym NEMO i tym 

samym b ędzie spe łniony warunek wskazany w art. 45 ust. 1 i art. 57 ust. 1 

Rozporz ądzenia CACM; 

• Ustalenia umowne pomi ędzy wszystkimi NEMO/CCP/Spedytorem dotycz ące 

rozliczania i rozrachunku transakcji wewn ę trznych, tj. transakcji pomi ędzy NEMO 

dzia łaj ącymi w PL BZ; stosownie do ustale ń  mogą  stanowi ć  wyodrębnion ą  część  

umowy parasolowej; 

• Ustalenia umowne pomi ędzy OSP i ka żdym NEMO/CCP. Standardowe ustalenia 

umowne pomi ędzy OSP i ka żdym u żytkownikiem sieci okre ś laj ąca role i zakres 

obowi ązków w ramach dzia łalno ści na rynku bilansuj ącym, sposób wymiany 

informacji, kana ły komunikacji, itp.; stosownie do ustale ń  mogą  stanowi ć  odrębne 

umowy lub wyodr ębnione cz ęści umowy parasolowej; 

• Ustalenia umowne pomi ędzy NEMO/CCP, których to dotyczy lub je żeli ma to 

zastosowanie pomi ędzy Spedytorem oraz OSP/CID po obu stronach granicy dla ka żdej 

granicy PL BZ, okre ś laj ące zasady organizacji procesu spedycji oraz gromadzenia 

i przekazywania do OSP/CID dochodu z ogranicze ń . Poniewa ż  zawarcie takich umów 

b ędzie anga żowa ć  wiele stron (prawdopodobnie jedna dedykowana umowa na ka żd ą  

granicę ), konieczne mo że być  okre ś lenie europejskich/krajowych ram odno śnie 

mechanizmów spedycji celem zapewnienia zgodno ści tych mechanizmów i u łatwienia 

dokonywania uzgodnie ń  dla ka żdej granicy, tak aby zorganizowanie tego mechanizmu 

było mo ż liwe na poziomie regionalnym; 

• Umowa operacyjna, która powinna by ć  zawarta dla ka żdej granicy, gdzie stosowane 

jest łączenie rynków oraz powinna obejmowa ć  wszystkich OSP i NEMO 

zaanga żowanych w procesy łączenia rynków. Umowa ta mo że dotyczyć  konkretnej 

granicy b ąd ź  regionu. 

8.3 Poziom regionalny 

• Umowa okre ś laj ąca regionalne zasady podzia łu i zwrotu kosztów operacji rynków dnia 

następnego i dnia bie żącego pomi ędzy OSP i NEMO/CCP, zgodnie z Rozporz ądzeniem 

CACM; 

• Umowy ustanawiaj ące warunki dotycz ące zbierania i rozdzia łu dochodów z ogranicze ń  
oraz zwrotu kosztów pomi ędzy wszystkimi zaanga żowanymi OSP i CID, Spedytorem 

lub CCP pe łni ącymi funkcj ę  spedytora. 

8.4 Poziom europejski 

• Umowa operacyjna rynku dnia nast ępnego ustanawiaj ąca warunki dotycz ące operacji 

łączenia rynków dnia nast ępnego pomi ędzy wszystkimi europejskimi NEMO i OSP; 

• Umowy ustanawiaj ące warunki łączenia rynków dnia bie żącego pomi ędzy OSP i NEMO; 
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. Umowy okre ś laj ące podzia ł  kosztów europejskich zwi ązanych z łączeniem rynków dnia 

nast ępnego i dnia bie żącego. 
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