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Warszawa, 17 października 2017 r. 

 
 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Maciej Bando 

 

DRR.WRE.7128.44.2017.PSt 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 4 ust. 5 i 7 lit. e w związku z art. 4 ust. 8 i 9 oraz art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 3 

i art. 55 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. 

ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych 

(Dz. Urz. UE L 259/42 z dnia 27 września 2016 r., dalej jako: „rozporządzenie FCA”) oraz art. 

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1257, dalej jako: „KPA”), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm., dalej jako: „Prawo 

energetyczne”) 

po rozpatrzeniu wniosku  

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej  

z siedzibą Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A.”),  

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna  

sformułowanego w piśmie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2017.4, 

doręczonym tutejszemu organowi w dniu 14 kwietnia 2017 r., o  zatwierdzenie wymagań 

regionalnych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core w ramach 

ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych (pismo znak: 

DP-PR-WK.070.2.2017.4) zgodnie z art. 52 rozporządzenia FCA, w tym regionalnych 

przepisów dotyczących rekompensaty zgodnie z art. 55 rozporządzenia FCA, uzupełnionego 

następnie pismem z dnia 6 lipca 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2017.11, 

postanawiam 

zatwierdzić wymagania regionalne dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core 

w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych 

zgodnie z art. 52 rozporządzenia FCA, w tym regionalne przepisy dotyczące rekompensaty 

zgodnie z art. 55 rozporządzenia FCA, określone w dokumencie przygotowanym przez 

operatorów sieci przesyłowych z regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core, 

zatytułowanym: „Załącznik regionalny dla CCR Core do ujednoliconych zasad alokacji 

długoterminowych praw przesyłowych opracowany zgodnie z art. 52 rozporządzenia 

Komisji (UE) 2016/2017 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące 

 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 139 (2361) 18 października 2017 r. 

2



 

2 

długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” z dnia 13 kwietnia 2017 r. (tłumaczenie 

na język polski), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.2.2017.4, strona niniejszego 

postępowania administracyjnego – operator systemu przesyłowego PSE S.A. wystąpiła do 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) z wnioskiem 

o zatwierdzenie wymagań regionalnych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych 

Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych 

zgodnie z art. 52 rozporządzenia FCA, w tym regionalnych przepisów dotyczących 

rekompensaty zgodnie z art. 55 rozporządzenia FCA (dalej jako: „wymagania regionalne dla 

regionu Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw 

przesyłowych”), określonych w dokumencie zatytułowanym „Załącznik regionalny dla CCR 

Core do ujednoliconych zasad alokacji długoterminowych praw przesyłowych opracowany 

zgodnie z art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2017 z dnia 26 września 2016 r. 

ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” 

z dnia 13 kwietnia 2017 r. (tłumaczenie na język polski).  

Oryginał wymienionego powyżej dokumentu, zatytułowany: „Regional Specific Annex for 

CCR Core to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights 

in accordance with Article 52 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 

2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation”, został opracowany przez 

operatorów systemu przesyłowego regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core 

w języku angielskim z uwagi na międzynarodowy charakter współpracy wynikający z art. 4 

ust. 1 rozporządzenia FCA. 

Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. (pismo znak: DP-PR-WK.070.2.2017.11) PSE S.A. uzupełniła 

wniosek o tłumaczenie wyżej wymienionego dokumentu na język polski.   

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

Stosownie do art. 2 pkt 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 197/24 z dnia 25 lipca 2015 r., dalej jako 

„rozporządzenie CACM”) w zw. z art. 2 rozporządzenia FCA „region wyznaczania zdolności 

przesyłowych” to region geograficzny, na którym wyznaczanie zdolności przesyłowych 

prowadzone jest w sposób skoordynowany. 

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej jako: „ACER”) decyzją numer 

06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. (opublikowaną na stronie internetowej ACER w dniu 

17 listopada 2016 r.) ustaliła regiony wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 15 

rozporządzenia CACM. Wedle art. 5 załącznika nr 1 do wspomnianej wyżej decyzji 

ustanowiono region wyznaczania zdolności przesyłowych Core obejmujący wymienione 
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w tym załączniku granice obszaru rynkowego (dalej jako: „region Core”).   

W świetle art. 4 ust. 1 rozporządzenia FCA operatorzy systemów przesyłowych (dalej jako: 

„OSP”) opracowują warunki lub metody wymagane na podstawie niniejszego 

rozporządzenia i w odpowiednich terminach określonych w niniejszym rozporządzeniu 

przedkładają je właściwym organom regulacyjnym do zatwierdzenia. Stosownie do art. 51 

ust. 1 rozporządzenia FCA w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia wszyscy OSP opracowują wspólnie propozycję ujednoliconego regulaminu 

alokacji długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia FCA.  

Propozycja ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych 

została przekazana przez wszystkich OSP wszystkim właściwym organom regulacyjnym. 

Organy regulacyjne nie doszły do porozumienia w kwestii zatwierdzenia tej metodyki, 

zatem, w trybie art. 4 ust. 10 rozporządzenia FCA, zgodnie przekazały podjęcie decyzji w tej 

sprawie ACER. ACER decyzją nr 03/2017 z dnia 2 października 2017 r. (opublikowaną na 

stronie internetowej ACER w dniu 11 października 2017 r.) stosownie do art. 51 ust. 1 

rozporządzenia FCA ustanowił ujednolicony regulamin alokacji długoterminowych praw 

przesyłowych. Regulamin ten stanowi załącznik numer 1 do wymienionej wyżej decyzji.  

Jednakże, w myśl art. 52 ust. 3 rozporządzenia FCA ujednolicony regulamin alokacji 

długoterminowych praw przesyłowych może również zawierać wymagania regionalne lub 

wymagania mające zastosowanie do określonej granicy obszaru rynkowego.  Art. 4 ust. 7 

lit. e rozporządzenia FCA stanowi, że propozycja dotycząca wymagań regionalnych 

w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych 

zgodnie z art. 52, w tym regionalne przepisy dotyczące rekompensaty zgodnie z art. 55, 

podlegają zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne regionu, którego dotyczy ta 

propozycja, to jest w niniejszej sprawie przez organy regulacyjne regionu Core.  

W dniu 21 kwietnia 2017 r. wszystkie organy regulacyjne regionu Core otrzymały 

od właściwych OSP wymagania regionalne w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji 

długoterminowych praw przesyłowych. 

Organy regulacyjne regionu Core, w ramach obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 9 

rozporządzenia FCA, konsultowały się miedzy sobą, ściśle ze sobą współpracowały 

i koordynowały swoje stanowiska w celu osiągnięcia porozumienia. W wyniku tej 

współpracy organy regulacyjne ustaliły co następuje. 

Stosownie do art. 6 ust. 1 rozporządzenia FCA propozycja zawierającą wymagania 

regionalne w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw 

przesyłowych winna podlegać konsultacjom.  Wszyscy OSP regionu Core w dniach od 16 

stycznia 2017 r. do 17 lutego 2017 r. zorganizowali publiczne konsultacje odnośnie 

zaproponowanego projektu wymagań regionalnych dla regionu Core w ramach 

ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych. Konsultacje 

te zostały przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 1-3 rozporządzenia FCA.  
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Zgodnie z wymaganiem określonym w art. 4 ust. 8 rozporządzenia FCA propozycja 

dotycząca ustanowienia warunków lub metod, w tym wymagań regionalnych w ramach 

ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych, musi 

obejmować proponowane ramy czasowe ich wdrożenia. W myśl art. 1 ust. 2 przedłożonej 

do zatwierdzenia propozycji, wchodzi ona w życie z dniem wejścia w życie ujednoliconego 

regulaminu alokacji zgodnie z obowiązującym krajowym systemem regulacyjnym, a zatem 

spełnia wymienione w poprzednim zdaniu kryterium.  

Nadto zgodnie z art. 4 ust. 8 rozporządzenia FCA propozycja dotycząca ustanowienia 

warunków lub metod, w tym wymagań regionalnych, winna zawierać opis ich 

przewidywanego wpływu na realizację celów określonych w tym rozporządzeniu, które 

zostały określone w art. 3 rozporządzenia FCA. Wobec tego, że propozycja wymagań 

regionalnych dla regionu Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji 

długoterminowych praw przesyłowych stanowi załącznik do propozycji ujednoliconego 

regulaminu alokacji praw przesyłowych przedłożonej przez wszystkie OSP wszystkim 

właściwym organom regulacyjnym w dniu 21 kwietnia 2017 r., a także zważywszy na fakt, 

że wymagany opis przewidywanego wpływu na realizację celów określonych 

w rozporządzeniu FCA został przedstawiony w propozycji dotyczącej ujednoliconego 

regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych należy uznać, że propozycja 

OSP regionu Core spełnia ten wymóg.   

Organy regulacyjne stwierdziły, że art. 21 ust. 1-3 przedłożonej propozycji wymagań 

regionalnych dla regionu Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji 

długoterminowych praw przesyłowych definiuje pojęcie profilu technicznego oraz 

w porównaniu do ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw 

przesyłowych wprowadza ograniczenie funkcji optymalizacji odpowiednich oferowanych 

zdolności przesyłowych na granicach obszarów rynkowych i ich podstref pomiędzy 

Czechami, Niemcami/Luksemburgiem, Polską i Słowacją.  Jest to zgodne z art. 52 ust. 3 

rozporządzenia FCA, który nie zawiera zamkniętego katalogu elementów mogących 

stanowić wymagania regionalne w stosunku do ujednoliconego regulaminu alokacji 

długoterminowych praw przesyłowych i jest konieczne ze względu na ograniczenia 

techniczne występujące na wymienionych granicach obszarów rynkowych.  

Propozycja wymagań regionalnych dla regionu Core w ramach ujednoliconego regulaminu 

alokacji długoterminowych praw przesyłowych zawiera ponadto przejściowe 

postanowienia dotyczące granicy obszarów rynkowych Węgry – Rumunia do czasu 

ustanowienia wspólnej platformy alokacji. 

W świetle art. 52 ust. 3 lit. d rozporządzenia FCA wymagania regionalne w ramach 

ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych mogą m.in. 

zawierać regionalne przepisy dotyczące rekompensaty, w których określono regionalne 

systemy gwarantowania praw przesyłowych zgodnie z art. 55 rozporządzenia FCA.  W art. 

4-20 przedłożonej propozycji zostały określone limity całkowitej kwoty rekompensaty 

wypłacanej wszystkim posiadaczom długoterminowych praw przesyłowych 
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na wymienionych tam granicach obszarów rynkowych regionu Core poprzez odesłanie 

do art. 59 ust. 2 ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych. 

W artykule tym wskazano zestaw przepisów dotyczących rekompensaty w związku ze 

stosowanym limitem, a także określono, że przedmiotowy limit nie może być niższy niż 

łączna kwota dochodu z ograniczeń uzyskana przez OSP na danej granicy obszaru 

rynkowego w danym roku kalendarzowym, po odjęciu wynagrodzeń zapłaconych zgodnie 

z art. 40 i 48 ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych 

i po odjęciu rekompensat wypłaconych zgodnie z art. 60 i 61 ujednoliconego regulaminu 

alokacji długoterminowych praw przesyłowych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać 

propozycję w tym zakresie za zgodną z art. 54 ust. 1-2 w zw. z art. 55 w zw. z art. 52 ust. 3 

lit. d rozporządzenia FCA. 

 

Na marginesie należy zauważyć, że oceniając stwierdzenie zawarte w punkcie 8 motywów 

propozycji wymagań regionalnych dla regionu Core w ramach ujednoliconego regulaminu 

alokacji długoterminowych praw przesyłowych (wedle którego OSP regionu Core 

rozumieją, że w celu uzyskania zatwierdzenia lub przyszłych zmian dotyczących granic 

danego obszaru rynkowego zawartych w propozycji, wyłącznie organy regulacyjne 

właściwe dla granicy obszarów rynkowych będą musiały wyrazić swoją jednoznaczną 

akceptację) organy regulacyjne regionu Core po analizie art. 4 ust. 7, art. 51 i 52 ust. 3 

rozporządzenia FCA nie podzielają wyżej wskazanej drogi działania. Stwierdzenie to samo 

w sobie nie stanowi jednak zasadniczej części przedłożonej metodyki, nie ma i nie może 

mieć prawnego zastosowania, jako, że nie nakłada na nikogo bezpośrednich, dających się 

wyegzekwować obowiązków, zatem przedłożona propozycja podlega zatwierdzeniu. 

 

Porozumienie wszystkich organów regulacyjnych regionu Core zostało osiągnięte poprzez 

Forum Organów Regulacyjnych Regionu Core (Core Energy Regulators’ Regional Forum), 

co znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumencie przyjętym dnia 03 października 2017 r. 

zatytułowanym „Agreement on approval by all Core Regulatory Authorities agreed at the 

Core Energy Regulators’ Regional Forum on the “Regional Specific Annex for CCR Core to the 

Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights in accordance with Article 

52 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing 

a Guideline on Forward Capacity Allocation”. Wedle osiągniętego przez organy regulacyjne 

porozumienia przedłożone przez odpowiednie OSP wymagania regionalne dla regionu Core 

w ramach ujednoliconych zasad alokacji długoterminowych praw przesyłowych są zgodne 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu FCA, a w szczególności spełniają kryteria 

wymienione w art. 4 ust. 8 i art. 52 ust. 1-3 rozporządzenia FCA oraz wypełniają cele 

długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych określone w art. 3 rozporządzenia FCA. 

Konkludując, uznano, że przedłożona przez OSP regionu Core propozycja ustanowienia 

wymagań regionalnych powinna zostać zatwierdzona przez właściwe organy regulacyjne. 

Po zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne regionu Core przedłożonej propozycji 

wymagań regionalnych w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych 
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praw przesyłowych, zgodnie z art. 4 ust. 13 rozporządzenia FCA OSP regionu Core 

opublikują je w Internecie.   

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że wobec okoliczności faktycznych ustalonych 

w przedmiotowej sprawie, zachodzą przesłanki do zatwierdzenia wniosku. Nadto należy 

wskazać, że za zatwierdzeniem wniosku strony przemawia zarówno jej interes, jak i słuszny 

interes społeczny. Wobec tego postanowiono orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie 

– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem tutejszego organu, 

w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (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 późn. zm., dalej jako: 

„KPC”). Odwołanie należy zaadresować następująco: Prezes 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 KPC). 

3. Odwołanie od decyzji podlega opłacie 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 sądowych 

w sprawach cywilnych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm., dalej jako: „ustawa 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych”). Opłatę należy uiścić na rachunek 

bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów.  

4. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów 

art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz 

o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, 

stosownie do art. 117 KPC. 

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest 

zgodna z żądaniem wszystkich stron (art. 130 § 4 KPA). 

Załącznik nr 1:  

„Załącznik regionalny dla CCR Core do ujednoliconych zasad alokacji długoterminowych 

praw przesyłowych opracowany zgodnie z art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2017 

z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji 

zdolności przesyłowych” z dnia 13 kwietnia 2017 r. (tłumaczenie na język polski).  

/–/ Maciej Bando 

 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  

/–/ Paulina Stachura 
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Otrzymują: 

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  

ul. Warszawska 165  

05-520 Konstancin-Jeziorna  

2.   a/a   
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