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                                                                     Warszawa, dnia     24      czerwca 2017 r. 

   
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Maciej Bando 

 
DRR.WRE.7128.4.2017.JPa2 
 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 9 ust. 5, ust. 6 lit. a i ust. 12 w związku z ust. 10 oraz w związku z art. 7 ust. 3 

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 lipca 2015, s. 24) oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku  
EPEX SPOT SE 

z siedzibą w Paryżu, 5 Boulevard Montmartre, Francja,   
 

zawartym w piśmie z dnia 14 kwietnia 2016 r., w sprawie zatwierdzenia planu dotyczącego 

wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków zgodnie z art. 7 ust. 3 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”), uzupełnionego pismem z dnia 12 maja 2016 r., z dnia 14 grudnia 2016 r., z dnia 13 

kwietnia 2017 r. oraz z dnia 15 maja 2017 r. 

postanawiam 

zatwierdzić plan dotyczący wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków  zgodnie  

z art. 7 ust. 3 rozporządzenia CACM określony w dokumencie przygotowanym przez wszystkich 

wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej  (dalej jako: „NEMO”), zatytułowanym 

„Proponowany przez wszystkich NEMO plan MCO”  (tłumaczenie na język polski), stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 14 kwietnia 2016 r. EPEX SPOT SE z siedzibą w Paryżu  wystąpił do Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) z wnioskiem o zatwierdzenie planu dotyczącego 

wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia 

CACM określonego w dokumencie zatytułowanym „Proponowany przez wszystkich NEMO plan 

MCO” (dalej jako: „plan MCO”).  
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Oryginał powyższego dokumentu, zatytułowany: „All NEMO’s proposal for the MCO Plan”, został 

opracowany przez wszystkich  NEMO w języku angielskim z uwagi na międzynarodowy charakter 

współpracy wynikający z art. 9 ust. 1 rozporządzenia CACM. 

Pismem z dnia 14 października 2016 r., znak: DRR-7128-7(9)/2016/MH, Prezes URE wezwał  

EPEX SPOT SE do uwzględnienia zmian przedłożonego planu MCO w zakresie: struktury 

zarzadzania, ram czasowych realizacji, oceny wpływu, dostępu do danych, ustaleń dotyczących 

więcej niż jednego NEMO, zwrotu kosztów, kosztów historycznych, daty początkowej 

kategoryzacji kosztów i ich podziału na podstawie rozporządzenia CACM, języka, projektów 

umów, opisu istniejących projektów i definicji, odpowiedzialności NEMO w odniesieniu do funkcji 

operatora łączenia rynków oraz zapewnienia braku dyskryminacji między NEMO.  

Zmieniony plan MCO został przesłany pismem z dnia 14 grudnia 2016 r. Po dokonanej analizie 

przedmiotowego planu Prezes URE uznał, że plan ten nie spełnia wszystkich wymagań 

określonych w wezwaniu. W związku z tym ponownie wezwał EPEX  SPOT SE do zmiany planu 

MCO (pismo z dnia 13 lutego 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.4.2017.JPa2). 

Plan MCO uwzględniający wszystkie wymagania został przesłany pismem z dnia 13 kwietnia  

2017 r. (w języku angielskim), z dnia 15 maja 2017 r. (w języku polskim). 

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

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia CACM, NEMO pełnią funkcje operatorów łączenia rynków 

wspólnie z innymi NEMO. Funkcje te obejmują: 

a) opracowanie i utrzymywanie algorytmów, systemów i procedur w odniesieniu do 

jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego zgodnie z art. 36 i 51; 

b) przetwarzanie danych wejściowych dotyczących transgranicznych zdolności przesyłowych 

i ograniczeń alokacji pochodzących od podmiotów odpowiedzialnych za skoordynowane 

wyznaczanie zdolności przesyłowych zgodnie z art. 46 i 58; 

c) wykonywanie algorytmów łączenia cen i handlu ciągłego zgodnie z art. 48 i 60; 

d) weryfikację i przesyłanie NEMO wyników jednolitego łączenia rynków dnia następnego  

i dnia bieżącego zgodnie z art. 48 i 60. 

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 3 rozporządzenia CACM w terminie ośmiu miesięcy od wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia wszyscy NEMO przedkładają wszystkim organom 

regulacyjnym i Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki plan, w którym określają 

sposób wspólnego ustanowienia i pełnienia funkcji operatora łączenia rynków określonych  

w art. 7 ust. 2, w tym niezbędne projekty umów między NEMO i z podmiotami trzecimi. Plan ten 

obejmuje szczegółowy opis i proponowane ramy czasowe realizacji, które nie mogą być dłuższe 

niż 12 miesięcy, oraz opis przewidywanego wpływu warunków lub metod na ustanowienie  

i pełnienie funkcji operatora łączenia rynków określonych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia. 

Z kolei na podstawie art. 9 ust. 5 rozporządzenia CACM każdy organ regulacyjny zatwierdza 

warunki lub metody stosowane do wyznaczania lub określenia jednolitego łączenia rynków dnia 

następnego i jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego, opracowane przez OSP i NEMO. Organy 

te są odpowiedzialne za zatwierdzanie warunków lub metod określonych w art. 9 ust. 6, 7 i 8. 

Jednocześnie w myśl art. 9 ust. 6 lit. a rozporządzenia CACM wnioski dotyczące poniższych 

warunków lub metod podlegają zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne plan 
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dotyczący wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków zgodnie z art. 7 ust. 3 tego 

rozporządzenia. 

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 12 w zw. z 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, czy poprawiona propozycja 

metody tworzenia CGM spełnia wymogi rozporządzenia CACM i jako taka może zostać 

zatwierdzona przez wszystkie organy regulacyjne.  

Mając na względzie treść art. 7 ust. 3 rozporządzenia CACM wszyscy NEMO wyznaczeni przez 

krajowe organy regulacyjne Państw Członkowskich UE opracowali plan MCO, a następnie 

przedłożyli ten plan wszystkim organom regulacyjnym. Wszystkie organy regulacyjne otrzymały 

plan MCO w dniu 15 kwietnia 2016 r.  

Zgodnie z art. 9 ust. 10 rozporządzenia CACM krajowe organy regulacyjne powinny zatwierdzić 

lub zażądać zmiany przedłożonego planu MCO w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania planu. 

Termin ten upływał w dniu 15 października 2016 r. W dniu 26 września 2016 r. wszystkie organy 

regulacyjne jednomyślnie podjęły decyzję o konieczności zażądania zmiany przedłożonego planu 

MCO. W związku z tym każdy krajowy organ regulacyjny wezwał do zmiany planu odpowiednich 

NEMO.  

Zmieniony plan MCO został przedłożony w dniu 22 grudnia 2016 r. Po dokonaniu wnikliwej 

analizy, wszystkie organy regulacyjne uznały, że przedłożony plan nie uwzględnia wszystkich 

wymaganych zmian. W dniu 24 stycznia 2017 r. wszystkie organy regulacyjne jednomyślnie 

uznały, że konieczne jest ponowne wezwanie NEMO do zmiany planu MCO. Także w tym 

przypadku każdy krajowy organ regulacyjny wezwał do zmiany przedłożonego planu MCO 

odpowiednich NEMO.  

Zmieniony plan został przesłany wszystkim organom regulacyjnym w dniu 26 kwietnia 2017 r. 

Efektem wzajemnych konsultacji, ścisłej współpracy i wspólnej koordynacji wszystkich organów 

regulacyjnych zostało osiągnięte porozumienie, zgodnie z którym przedłożony w dniu  

26 kwietnia 2017 r. plan MCO spełnia wymagania określone w rozporządzeniu CACM i powinien 

zostać zatwierdzony. Porozumienie to zostało osiągnięte poprzez Forum Organów Regulacyjnych 

(Energy Regulators’ Forum), co znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumencie z dnia 16 czerwca 

2017 r. zatytułowanym „Approval by All Regulatory Authorities Agreed at the Energy Regulators’ 

Forum on the All NEMO’s Proposal for The Plan On Joint Preformance Of MCO Functions (MCO 

Plan)”.  

Po zatwierdzeniu planu MCO przez właściwy organ regulacyjny każdy NEMO publikuje ten plan 

na swojej stronie internetowej zgodnie z art. 9 ust. 14 rozporządzenia CACM oraz jest 

zobowiązany do dochowania terminów wdrożenia tego planu.  

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości należy stwierdzić, że zatwierdzenie planu MCO łącznie 

z jego załącznikami nie powoduje zatwierdzenia umów zawartych pomiędzy NEMO a podmiotami 

trzecimi. 
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Mając na względzie powyższe należy uznać, że z okoliczności faktycznych, ustalonych w niniejszej 

sprawie wynika, że zachodzą przesłanki do zatwierdzenia planu MCO. Ponadto, w przedmiotowej 

sprawie należy wskazać, że za zatwierdzeniem planu MCO przemawia zarówno interes społeczny, 

jak i słuszny interes strony. zatem orzekam 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). 

 

Załącznik nr 1: „Proponowany przez wszystkich NEMO plan MCO” z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

(tłumaczenie na język polski)  

 

 

/-/ Maciej Bando 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 
 
1.  EPEX SPOT SE 

5 Boulevard Montmartre   
FR-75002 Paris 
Francja 

2.   a/a   
 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  
/-/ Joanna Pawłowska 
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