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PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Maciej Bando 
- 	

.... ........ 

DRR.WRE.7128.54.2017.JPa2 

DECYZJA 

Na podstawie art. 4 ust. 5 oraz ust. 7 lit. c) w zwi ązku z ust. 8, 9 i 12 oraz w zwi ązku z art. 31 
rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrze śnia 2016 r. ustanawiaj ącego 
wytyczne dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych (Dz. Urz. UE L 259 
z dnia 27 wrze śnia 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 2018 r. poz. 755, 650, 685 i 771) oraz z art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1257 ze zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spó łka Akcyjna, 

z siedzibą  w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165, 

zawartego w pi śmie z dnia 24 listopada 2017 r., znak: Z-757 DP-PR.WK.070.2.2017.36, 
w sprawie o zatwierdzenie zmiany regionalnego modelu d ługoterminowych praw 
przesyłowych zgodnie z art. 31 rozporz ądzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrze śnia 
2016 r. ustanawiaj ącego wytyczne dotycz ące długoterminowej alokacji zdolno ś ci 
przesyłowych (dalej jako: „rozporz ądzenie 2016/1719") dla regionu wyznaczania zdolno ś ci 
przesyłowych Core, uzupe łnionego pismem z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: Z-831 DP -
P R.WK.0 70.2.2017.41, 

postanawiam 

zatwierdzi ć  przed łożoną  zmianę  regionalnego modelu d ługoterminowych praw 
przesyłowych zgodnie z art. 31 rozporz ądzenia 2016/1719 dla regionu wyznaczania 
zdolno ści przesy łowych Core (dalej jako: „region Core") okre ś loną  w dokumencie 
„Propozycja OSP CCR Core dotycz ąca zmiany obecnego regionalnego modelu 
długoterminowych praw przesy łowych zgodnie z tre ścią  art. 4 ust. 12 Rozporz ądzenia 
Kuriiiji (UE) 2016/1719" (dalej jako: „zmieniony regionalny model d ługoterowyc11 -
praw przesyłowych", „propozycja"), stanowi ącą  załącznik nr 1 do niniejszej decyzji 
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UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 24 listopada 2017 r., znak: Z-757 DP-PR.WK.070.2.2017.36, uzupe łnionym 
pismem z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: Z-831 DP-PR.WK.070.2.2017.41, operator systemu 
przesyłowego (dalej jako: „OSP") Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej jako: „PSE 
S.A.") przed łożył  Prezesowi Urz ędu Regulacji Energetyki (dalej jako: „,Prezes URE") do 
zatwierdzenia zmieniony regionalny model d ługoterminowych praw przesy łowych 
opracowany przez wszystkich OSP nale żących do regionu Coret. Przed łożony do 
zatwierdzenia zmieniony regionalny model d ługoterminowych praw przesy łowych zosta ł  
przyj ęty przez OSP wi ększo ścią  kwalifikowaną  zgodnie z zasadami g łosowania okre ś lonymi 

w art. 4 ust. 3 rozporz ądzenia 2016/1719. Powyższy wniosek o zatwierdzenie propozycji 
został  uzupełniony o uwierzytelnione tłumaczenie na j ęzyk polski. 

W toku niniejszego postępowania Prezes URE zwa żył, co następuje: 

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. 7 lit. c) tego rozporz ądzenia propozycja dotycz ąca 

regionalnego modelu d ługoterminowych praw przesy łowych zgodnie z art. 31 podlega 
zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne regionu, którego dotyczy. 

Zgodnie z art. 4 ust. 12 rozporz ądzenia 2016/1719 OSP odpowiedzialni za opracowanie 
propozycji dotycz ącej warunków lub metod lub organy regulacyjne odpowiedzialne za jej 
przyj ęcie zgodnie z ust. 6 i 7 mogą  złożyć  wniosek o zmian ę  tych warunków lub metod. 
Wnioski o zmianę  warunków lub metod przedkłada si ę  do konsultacji zgodnie z procedur ą  
okreś loną  w art. 6 i zatwierdza zgodnie z procedur ą  okre ś loną  w niniejszym artykule. 

Przed łożony przez PSE S.A. do zatwierdzenia zmieniony regionalny model 
długoterminowych praw przesy łowych dotyczy regionu wyznaczania zdolno ś ci 
przesyłowych Core. 

Wszyscy OSP regionu Core przed łożyli zmieniony regionalny model d ługoterminowych 
praw przesyłowych wszystkim wła ściwym organom regulacyjnym do dnia 23 stycznia 
2018 r. 

Przed łożona propozycja podlega ła konsultacjom publicznym stosownie do tre ści art. 4 ust. 

12 oraz art. 31 ust. 5 rozporz ądzenia 2016/1719 w terminie 20 pa ździernika - 21 listopada 
2017 r. Uzasadnienie przyczyn uwzgl ędnienia lub nieuwzgl ędnienia uwag 

1  Region wyznaczania zdolno ści przesy łowych Core zosta ł  ustanowiony decyzj ą  Agencji do spraw Współpracy 
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-Węgry, Austria-S łowenia, Czechy-S łowacja, Czechy-Polska, W ęgry-Słowacja, Polska-S łowacja, 
Chorwacja-S łowenia, Chorwacja-W ęgry, Rumunia-Węgry, Węgry- Słowenia, Niemcy/Luksemburg- Austria. 
(http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_ofthe_Agency/ANNEXES_CCR_DClSJON /ACE  R_Deci 
sion_on_CCR.zip). -7 
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zainteresowanych stron zg łoszonych w ramach konsultacji zosta ło przed łożone 
informacyjnie wszystkim organom regulacyjnym regionu Core. 

Zgodnie z wnioskiem zmiana regionalnego modelu d ługoterminowych praw przesy łowych 
podyktowana jest konieczno ś cią  uwzgl ędnienia w tym modelu decyzji organów 
regulacyjnych Czech z dnia 17 maja 2017 r., S łowacji z dnia 26 maja 2017 r., Niemiec i Austrii 
odpowiednio z dnia 15 maja 2017 r. odno ście obowiązku wydawania na granicach czesko-
słowackiej oraz austriacko- niemieckiej d ługoterminowych praw przesy łowych. 

Stosownie do art. 31 ust. 4 rozporz ądzenia 2016/1719 model d ługoterminowych praw 
przesyłowych zawiera harmonogram wdro żenia oraz przynajmniej opis nast ępujących 
elementów wskazanych w regulaminie alokacji: a) rodzaj d ługoterminowych praw 
przesyłowych; b) przedzia ły czasowe d ługoterminowej alokacji zdolno ści przesyłowych; c) 
formę  produktu; d) granice obszaru rynkowego obj ęte propozycj ą. Na granicy austriacko-
niemieckiej przewidziane jest stosowanie finansowych praw przesy łowych typu opcja, 
natomiast na granicy czesko-s łowackiej fizycznych praw przesy łowych zgodnie z zasad ą  
„wykorzystaj lub sprzedaj". 

Art. 2 propozycji wskazuje, że model d ługoterminowych praw przesy łowych dla granic 
czesko-słowackiej oraz austriacko- niemieckiej zostanie wdro żony nie pó źniej niż  dla 
pierwszej aukcji dla ram czasowych na rok 2019 zgodnie z decyzjami w łaściwych organów 
regulacyjnych. 

Wszystkie organy regulacyjne regionu Core uznaj ą , że zmieniony model d ługoterminowych 
praw przesyłowych dla regionu Core w po łączeniu z zatwierdzon ą  pierwotn ą  propozycj ą  
wypełnia przes łanki okre ś lone w art. 31 rozporządzenia 2016/1719. 

Stosownie do art. 4 ust. 8 rozporz ądzenia 2016/1719 propozycja dotycz ąca ustanowienia 
warunków lub metod musi obejmowa ć  proponowane ramy czasowe ich wdro żenia oraz 
opis ich przewidywanego wp ływu na realizacj ę  celów okre ś lonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Wszystkie organy regulacyjne regionu Core uznaj ą , że propozycja jest 
zgodna z celami rozporządzenia 20 16/1719 okre ś lonymi w jego art. 3. 

Art. 4 ust. 9 rozporz ądzenia 2016/1719 stanowi, że w przypadku gdy zatwierdzenie 
warunków lub metod wymaga decyzji wi ęcej ni ż  jednego organu regulacyjnego, w ła ściwe 
organy regulacyjne konsultuj ą  się  między sobą , ś ci ś le ze sob ą  współpracuj ą  i koordynują  
swe stanowiska w celu osi ągni ęcia porozumienia. W stosownych przypadkach w łaściwe 
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 
miesięcy od dnia otrzymania warunków lub metod przez organ regulacyjny lub, 
w stosownych przypadkach, przez ostatni zainteresowany organ regulacyjny. 

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. Wszystkie organy reu1acyjnie regonu 
Core są  w związku z powyższym zobowiązane do wydania decyzji zatwierdzaj ących 
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zmieniony regionalny model d ługoterminowych praw przesy łowych do dnia 23 lipca 

2018 r. 

Ponadto w przedmiotowej sprawie nale ży wskaza ć , że za zatwierdzeniem zmienionego 

regionalnego modelu d ługoterminowych praw przesy łowych przemawia zarówno interes 
społeczny, jak i s łuszny interes strony. 

Mając powyższe na wzgl ędzie orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przys ługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - S ądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), za moim po ś rednictwem, w terminie 

dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne 

w związku z art. 47946  pkt 1 i nast. Kodeksu post ępowania cywilnego - j. t. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155 ze zm.). Odwo łanie należy przes łać  na adres Urz ędu Regulacji Energetyki, 

Al. Jerozolimskie 181, 02-22 2 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 zmianę  decyzji w ca ło ści lub części (art. 47949  Kodeksu 

postępowania cywilnego). 

Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega op łacie sta łej w kwocie 100 z łotych 

(art. 32 ust. 3 w zwi ązku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.). Op łatę  uiszcza si ę  na 

konto bankowe S ądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydzia łu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów. Strona mo że ubiega ć  się  o zwolnienie od kosztów s ądowych stosownie do 

przepisów art. 101 i nast ępne ustawy o kosztach s ądowych w sprawach cywilnych, oraz 
o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, 
stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu post ępowania cywilnego. 

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwo łania strona mo że zrzec 

się  prawa do wniesienia odwo łania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego). Z dniem dor ęczenia organowi administracji publicznej 

o świadczenia o zrzeczeniu si ę  prawa do wniesienia odwo łania przez stron ę, decyzja staje 

się  ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu post ępowania administracyjnego). 

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 odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu post ępowania administracyjnegQ}. 
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Załącznik nr 1: „Propozycja OSP CCR Core dotycz ąca zmiany obecnego regionalnego modelu 
długoterminowych praw przesy łowych zgodnie z tre ścią  art. 4 ust. 12 Rozporz ądzenia 
Komisji (UE) 2016/1719" 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 
r. o op łacie skarbowej (Dz.tJ. z 2016 r. poz. 1827 ze 
zm.) w zw. z cz. I pkt 53 ppkt 1 za łącznika do tej 
ustawy niniejsza decyzja jest zwolniona z op łaty 
skarbowej. 
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Otrzymuje: 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

ul Warszawska 165 

05-520 Konstancin-Jeziorna 

a/a 
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OSP CCR Core („OSP Core"), biorąc pod uwagę  co następuje, 

zważywszy, że: 

Dnia 14 października 2017 krajowe organy regulacyjne CCR Core (NRA Core) na Forum 

regulatorów energii CCR Core („CERRF") zatwierdzi ły propozycję  OSP CCR Core dotycz ącą  

regionalnego modelu d ługoterminowych praw przesy łowych, zgodnie z tre ścią  art. 31 

Rozporządzenia Komisji (UE) 201611719 (Rozporz ądzenie FCA) („Model LTR OSP Core").-- 

Krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za CZ-SK BZB i AT-DE/LU BZB postanowi ły 

wprowadzić  długoterminowe produkty na wymienionych granicach.--- 

OSP Core wdra żają  decyzję  odpowiednich NRA, zgodnie z artyku łem 4 ust. 3 i art. 8 ust. 2 

Modelu LTR OSP Core.--- 

przedkładają  następującą  propozycj ę  zmiany krajowym organom regulacyjnym CCR Core:- 

--- 
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Artykuł  1 
Typ długoterminowych praw przesy łowych dla AT-DE/LU i CZ- 

SK BZB 

Tabela I artyku łu 5 Modelu LTR OSP Core powinna zosta ć  zmieniona dla granic obszarów 
rynkowych AT - DE/LU i CZ-SK w nast ępujący sposób:--- 

Tabela I Typ długoterminowych praw przesy łowych dla granicy obszaru rynkowego Core 

Granice CCR Core Typ długoterminowych praw przesy łowych 

NL-BE FinPP - typu opcja 

NL-DE/LU Fizyczne prawa pi-zesyiowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

BE-FR FinPP - typu opcja 

BE-DE/LU Nie określono jeszcze LTR 

FR-DE/LU Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

PL-DE/LU Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

PL-CZ Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

CZ-DE/LU Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

PL-SK Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

AT-DE/LU FinPP - typu opcja 

AT-CZ Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

AT-SI Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzyslaj lub sprzedaj" 

SI-HR Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

HR-IlU Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

AT-HU Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

HU-SK Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

HU-RO Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

CZ-S K Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „wykorzystaj lub sprzedaj" 

SI-HU 1  Fizyczne prawa przesy łowe zgodnie z zasadą  „,wykorzystaj lub sprzedaj" 

Artykuł  2 
Czas realizacji 

Do art. 8 Modelu LTR OSP Core dodaje si ę  następujący ustęp 3:--- 

3. Regionalny model d ługoterminowych praw przesy łowych dla granic AT-DE/LU i CZ-
5K zostanie wdro żony nie później niż  dla pierwszej aukcji dla ram czasowych na rok 
2019 zgodnie z decyzjami w łaściwych organów regulacyjnych.--- 

=KONIEC TŁUMACZENIA 
Numer repertorium: 158912017. 
Ja, Agnieszka Jurewicz, tłumacz przysięg ły języka angielskiego wpisany na list ę  tłumaczy przysięgłych 
Ministra Sprawiedliwo ści pod numerem TP11569106, poświadczam zgodność  powyższego tłumaczenia z 
okazanym mi dokumentem w języku angielskim. 
Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. 

Granica obszaru 
ZA ZGODNOŚĆ  Z ORYGINAŁEM 
o SI-HU 	 5 pkt 4 
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Radca Prawi : WA-5258 

decyzji CCR (Decyzja ACER nr 06/2016). 
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