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Warszawa, dnia

19 czerwca 2017 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Maciej Bando
DRR.WRE.7128.1.2016.JPa2

DECYZJA
Na podstawie art. 9 ust. 5 oraz ust. 6 lit. l w związku z ust. 9 i ust. 10 oraz w związku z art. 69
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne
dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE
L 197 z 25.07.2015) oraz w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165,

z dnia 7 grudnia 2016 r., znak: Z-1081-DP-PR-WK.070.1.2016.4, w sprawie o zatwierdzenie terminu
gwarancji rynku dnia następnego zgodnie z art. 69 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia
24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania
ograniczeniami przesyłowymi (dalej jako: „rozporządzenie CACM”),
postanawiam
zatwierdzić przedłożony termin gwarancji rynku dnia następnego, o którym mowa w art. 69
rozporządzenia CACM określony w dokumencie wszystkich operatorów systemów przesyłowych
(dalej jako: „OSP”) z dnia 27 października 2016 r. zatytułowanym „Wniosek wszystkich OSP
dotyczący terminu gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD) zgodny z art. 69 rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności
przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” (uwierzytelnione tłumaczenie na język
polski), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia z dnia 7 grudnia 2016 r., znak: Z-1081-DP-PR-WK.070.1.2016.4, operator systemu
przesyłowego (dalej jako: „OSP”) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przedłożył Prezesowi
Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) do zatwierdzenia termin gwarancji rynku
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dnia następnego (dalej jako: „termin DAFD”) określony w dokumencie wszystkich operatorów
systemów przesyłowych z dnia 27 października 2016 r. zatytułowanym „Wniosek wszystkich OSP
dotyczący terminu gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD) zgodny z art. 69 rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności
przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi”. Przedłożony do zatwierdzenia wniosek
został przyjęty przez OSP większością kwalifikowaną, zgodnie z zasadami głosowania określonymi
w art. 9 ust. 2 rozporządzenia CACM. Powyższy dokument został przedłożony w wersji językowej
oryginalnej (angielskiej) wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
W toku niniejszego postępowania Prezes URE zważył, co następuje:
Jednolity termin DAFD pozwala na stosowanie wspólnej zasady zapewniania odnośnych gwarancji
w całej Unii Europejskiej. Propozycja dotycząca terminu DAFD była konsultowana przez wszystkich
OSP przez jeden miesiąc od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 18 maja 2016 r. zgodnie z art. 69 ust. 1
oraz art. 12 rozporządzenia CACM. Termin DAFD zawiera proponowane ramy czasowe jego
wdrożenia oraz opis jego oczekiwanego wpływu na cele rozporządzenia CACM, zgodnie z art. 9 ust.
9 rozporządzenia CACM.
Art. 9 ust. 10 rozporządzenia CACM wymaga w przypadku gdy zatwierdzenie warunków lub metod
wymaga decyzji więcej niż jednego organu regulacyjnego, aby właściwe organy regulacyjne
konsultowały się ze sobą, ściśle ze sobą współpracowały i prowadziły wspólną koordynację w celu
osiągnięcia porozumienia, a następnie podjęły decyzje w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania
terminu DAFD przez ostatni organ regulacyjny. Wniosek dotyczący terminu DAFD wraz
z dokumentem wyjaśniającym ostatni organ regulacyjny otrzymał w dniu 19 grudnia 2016 r. Dlatego
też do dnia 19 czerwca 2017 r. każdy organ regulacyjny jest zobowiązany wydać decyzję opartą na
porozumieniu osiągniętym między wszystkimi organami regulacyjnymi.
Termin DAFD określony jest w art. 2 ust. 35 rozporządzenia CACM jako termin, po upływie którego
międzyobszarowe zdolności przesyłowe są gwarantowane.
Wniosek wszystkich OSP dotyczący terminu DAFD wskazuje m.in., że:
- termin DAFD określa się jako sześćdziesiąt (60) minut przed czasem zamknięcia bramki dla rynku
dnia następnego, bez uszczerbku dla przepisów art. 70 ust. 2 rozporządzenia CACM.
- OSP wdrażają stosowanie terminu DAFD na granicy obszarów rynkowych niezwłocznie w czasie,
gdy zarówno metodyka wyznaczania zdolności przesyłowych opracowana zgodnie z treścią art. 20
rozporządzenia CACM, jak i funkcja operatora łączenia rynków określona zgodnie art. 7 ust. 3
rozporządzenia CACM, zostają wdrożone na danej granicy obszarów rynkowych.
Wszystkie organy regulacyjne powzięły wątpliwości wobec konsultowanego terminu DAFD.
W szczególności, wiązało się to z tym, że OSP przewidywali, iż termin DAFD powinien być ustawiony
na pół godziny przed czasem zamknięcia bramki rynku dnia następnego.
Art. 69 rozporządzenia CACM wymaga, aby termin DAFD nie był krótszy niż pół godziny przed
czasem zamknięcia bramki rynku dnia następnego.
Wszystkie organy regulacyjne zdają sobie sprawę, iż dłuższy przedział czasowy umożliwiłby
uczestnikom rynku lepsze dostosowanie ich zachowań rynkowych do informacji o dostępnych
zdolnościach przesyłowych.
W związku z powyższym z jednej strony nie ma wątpliwości, że wcześniejsze ustalenie terminu
DAFD przynosi korzyści uczestnikom rynku i sprzyja osiągnięciu celu, o którym mowa w art. 3 lit. (f)
rozporządzenia CACM, tj. zapewnienie i zwiększenie przejrzystości i wiarygodności informacji.
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Natomiast z drugiej strony należało zauważyć, iż zbyt wczesne ustawienie terminu DAFD może
powodować dodatkowe ryzyko i koszty po stronie OSP, a tym samym może utrudnić osiągnięcie
celu, o którym mowa w art. 3 lit (c) rozporządzenia CACM, a mianowicie zapewnienia
bezpieczeństwa pracy systemu.
Przedłożony wszystkim organom regulacyjnym do zatwierdzenia termin DAFD został odpowiednio
zmodyfikowany poprzez określenie tego terminu jako sześćdziesiąt (60) minut przed czasem
zamknięcia bramki dla rynku dnia następnego.
Biorąc wszystkie okoliczności pod uwagę, należy uznać, iż termin DAFD ustalony na 60 minut przed
czasem zamknięcia bramki rynku dnia następnego za wystarczający, aby uczestnicy rynku
dostosowali swoje zachowania rynkowe do informacji o dostępnych zdolnościach. Proponowane
ramy czasowe wdrożenia, które przewidują natychmiastowe stosowanie po spełnieniu
wymaganych warunków przed zastosowaniem terminu DAFD, są zgodne z art. 9 ust. 9
rozporządzenia CACM.
Zgodnie z art. 9 ust. 10 rozporządzenia CACM w przypadku gdy zatwierdzenie warunków lub metod
wymaga decyzji więcej niż jednego organu regulacyjnego, właściwe organy regulacyjne konsultują
się ze sobą, ściśle ze sobą współpracują i prowadzą wspólną koordynację w celu osiągnięcia
porozumienia. Efektem wzajemnych konsultacji, ścisłej współpracy i wspólnej koordynacji
wszystkich organów regulacyjnych było osiągnięte porozumienie, że przedłożony przez OSP termin
DAFD jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia CACM i nie budzi zastrzeżeń jego stosowanie na
poziomie krajowym. Porozumienie to zostało poprzedzone wnikliwą analizą zaproponowanej
metody, jej wpływu na uczestników rynku, jak również na cele rozporządzenia CACM.
Prezes URE uznaje zatem, że termin DAFD spełnia wymogi rozporządzenia CACM, a z okoliczności
faktycznych ustalonych w niniejszej sprawie wynika, iż zachodzą przesłanki do zatwierdzenia
proponowanego terminu DAFD. Ponadto, w przedmiotowej sprawie należy wskazać, że za
zatwierdzeniem przedłożonego terminu DAFD przemawia zarówno interes społeczny, jak i słuszny
interes strony.
Po zatwierdzeniu terminu DAFD przez wszystkie organy regulacyjne, wszyscy OSP będą
zobowiązani opublikować DAFD w internecie zgodnie z art. 9 ust. 14 rozporządzenia CACM
i wypełnić terminy wdrożenia określone w art. 4 terminu DAFD
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie
– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na
adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania
cywilnego).
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Załącznik nr 1: „Wniosek wszystkich OSP dotyczący terminu gwarancji dla rynku dnia następnego
(DAFD) zgodny z art. 69 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami
przesyłowymi”

/–/ Maciej Bando

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

/–/ Joanna Pawłowska
Otrzymuje:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2. a/a
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