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Warszawa, dnia 31 stycznia 2018 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Maciej Bando
DRR.WRE.7128.57.2017.PSt
(dotychczasowy znak sprawy:
DRR.WRE.7128.24.2017.LK)

DECYZJA
Na podstawie art. 9 ust. 5 i ust. 6 lit. f w związku z art. 7 ust. 1 lit. h oraz art. 36 ust. 3
w związku z art. 39 i art. 52 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”) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm., dalej jako: „KPA”)
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., dalej jako: „Prawo energetyczne”)
po rozpatrzeniu wniosku
Towarowej Giełdy Energii Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie,
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
zawartego w piśmie z dnia 14 lutego 2017 r., znak: GEW/148/17, o zatwierdzenie
propozycji dotyczącej metody zabezpieczającej zgodnie z art. 36 ust. 3 rozporządzenia
CACM, uzupełnionego pismem z dnia 21 lutego 2017 r., znak: GEW/62/17, pismem z dnia
3 kwietnia 2017 r., znak: GEW/212/17, pismem z dnia 13 listopada 2017 r., znak:
GEW/407/17 i pismem z dnia 18 stycznia 2018 r., znak: GEW/13/18,
postanawiam
zatwierdzić metodę zabezpieczającą określoną w dokumencie z dnia 13 listopada 2017 r.
przygotowanym przez wszystkich wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej
(dalej jako: „NEMO”) we współpracy z operatorami systemów przesyłowych (dalej jako:
„OSP”), zatytułowanym „Propozycja metody zabezpieczającej zgłoszona przez wszystkich
NEMO zgodnie z art. 36 (3) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca
2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych
i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” (tłumaczenie na język polski), stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE
Pismem z dnia 14 lutego 2017 r., znak: GEW/148/17, Towarowa Giełda Energii Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „TGE S.A.”) wystąpiła do Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) z wnioskiem o zatwierdzenie propozycji
dotyczącej metody zabezpieczającej określonej w dokumencie z dnia 14 lutego 2017 r.,
zatytułowanym „Propozycja metody zabezpieczającej zgłoszona przez wszystkich NEMO
zgodnie z art. 36 (3) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania
ograniczeniami przesyłowymi” (dalej jako: „propozycja” lub „propozycja dotycząca
metody zabezpieczającej”).
Oryginał powyższego dokumentu zatytułowany: „All NEMO’s proposal for the back-up
methodology in accordance with Article 36 (3) of the Commission Regulation (EU)
2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion
management”, został opracowany przez wszystkich NEMO we współpracy z OSP w języku
angielskim z uwagi na międzynarodowy charakter współpracy wynikający z art. 9 ust. 1
rozporządzenia CACM.
Pismem z dnia 10 marca 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.11.2017.ŁW, Prezes URE wezwał
TGE S.A. do uzupełnienie braków formalnych wniosków. Braki formalne zostały
uzupełnione przez TGE S.A. pismem z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak: GEW/212/17.
Pismem z dnia 10 sierpnia 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.24.2017.LK, Prezes URE zażądał
od TGE S.A. wprowadzenia do propozycji dotyczącej metody zabezpieczającej zmian
i przedłożenia jednolitego tekstu tej zmienionej propozycji.
Pismem z dnia 13 listopada 2017 r., znak: GEW/407/17, TGE S.A. przedłożyła dokument
z dnia 13 listopada 2017 r., zatytułowany „Propozycja metody zabezpieczającej zgłoszona
przez wszystkich NEMO zgodnie z art. 36 (3) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222
z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności
przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” uwzględniający żądane
zmiany (dalej jako: „zmieniona propozycja” lub „zmieniona propozycja dotycząca metody
zabezpieczającej”).
Również ten dokument w oryginale zatytułowany: „All NEMO’s proposal for the back-up
methodology in accordance with Article 36 (3) of the Commission Regulation (EU)
2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion
management”, został opracowany przez wszystkich NEMO we współpracy z OSP w języku
angielskim z uwagi na międzynarodowy charakter współpracy wynikający z art. 9 ust. 1
rozporządzenia CACM.
Pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. TGE S.A. przedłożyła tłumaczenie zmienionej
propozycji dotyczącej metody zabezpieczającej.
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W toku niniejszego postępowania Prezes URE ustalił i zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia CACM NEMO działają w charakterze podmiotu
działającego na rynkach krajowych lub regionalnych w celu dokonania, we współpracy
z OSP, jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego, a ich zadania
obejmują otrzymywanie zleceń od uczestników rynku, ponoszenie ogólnej
odpowiedzialności za kojarzenie i przydzielanie zleceń zgodnie z wynikami jednolitego
łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego, publikację cen oraz prowadzenie
rozrachunków i rozliczeń zawartych kontraktów wynikających z transakcji zgodnie
z odpowiednimi umowami z uczestnikami oraz przepisami. Stosownie do art. 7 ust. 1 lit.
h rozporządzenia CACM w zakresie jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia
bieżącego NEMO są w szczególności odpowiedzialni za ustanowienie wspólnie z innymi
właściwymi NEMO i OSP procedur zabezpieczających w odniesieniu do funkcjonowania
rynku krajowego lub regionalnego zgodnie z art. 36 ust. 3 rozporządzenia CACM, jeżeli
nie są dostępne żadne wyniki uzyskane przez podmioty pełniące funkcje operatora
łączenia rynków zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia CACM, z uwzględnieniem
procedur rezerwowych przewidzianych w art. 44 rozporządzenia CACM.
Wedle art. 9 ust. 1 rozporządzenia CACM OSP i NEMO opracowują warunki i metody
konieczne na podstawie rozporządzenia CACM i w odpowiednich terminach określonych
w rozporządzeniu CACM przedkładają je właściwym organom regulacyjnym
do zatwierdzenia. Zgodnie z art. 36 ust. 3 rozporządzenia CACM w terminie 18 miesięcy
od wejścia w życie tego rozporządzenia wszyscy NEMO we współpracy z OSP, w ramach
wypełniania obowiązków określonych odpowiednio w art. 39 i 52 rozporządzenia CACM,
opracują propozycję dotyczącą metody zabezpieczającej.
Propozycja dotycząca metody zabezpieczającej została przedłożona ostatniemu
z organów regulacyjnych w dniu 17 lutego 2017 r.
Zgodnie z 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. Organy
te są odpowiedzialne za zatwierdzanie warunków lub metod określonych w art. 9 ust. 6,
7 i 8 rozporządzenia CACM. Wedle art. 9 ust. 6 lit. f rozporządzenia CACM metoda
zabezpieczająca podlega zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne. Art. 9 ust. 10
rozporządzenia CACM stanowi, że 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. Z kolei stosownie do art. 9 ust. 12 rozporządzenia CACM
w przypadku gdy jeden lub większa liczba organów regulacyjnych zażąda wprowadzenia
zmiany przed zatwierdzeniem warunków lub metod przedłożonych zgodnie z art. 9 ust.
6, 7 i 8 rozporządzenia, odpowiedni OSP lub NEMO przedkładają wniosek dotyczący
zmienionych warunków lub metod do zatwierdzenia w terminie dwóch miesięcy od daty
zażądania wprowadzenia zmiany przez organy regulacyjne.
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Wszystkie organy regulacyjne konsultowały się między sobą, ściśle ze sobą
współpracowały i koordynowały swoje stanowiska w celu osiągnięcia porozumienia
w kwestii złożonej przez NEMO propozycji dotyczącej metody zabezpieczającej i doszły
do wniosku, że zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian przed ich zatwierdzeniem.
W związku z tym organy regulacyjne wezwały NEMO do przedłożenia propozycji
dotyczącej metody zabezpieczającej uwzględniającej zmiany, których wprowadzenia
jednogłośnie zażądały organy regulacyjne.
Organy regulacyjne zgodnie zażądały od NEMO wprowadzenia następujących zmian
w propozycji dotyczącej metody zabezpieczającej:
1. Uzasadnienie ram czasowe wdrożenia,
2. Właściwie zdefiniowanie wyrażeń, które nie są zdefiniowane,
3. Zastąpienie wszelkich niejednoznacznych wyrażeń określeniami niebudzącymi
wątpliwości interpretacyjnych, które uczynią dany przepis wyraźnie
egzekwowalnym,
4. Opracowanie środków mających na celu zamknięcie wyłącznie centrum handlu
NEMO, którego dotyczy awaria, oraz mających na celu zapobiegnięcie oddziaływania
tej awarii na inne centra handlu NEMO,
5. Określenie procedur tworzenia zabezpieczenia dla każdej standardowej procedury
wspomnianej w propozycji,
6. Określenie terminu rozpoczęcia procedur rezerwowych we wniosku w sprawie
algorytmu, a nie w propozycji dotyczącej metody zabezpieczającej,
7. Wprowadzenie większej elastyczności w zakresie zabezpieczenia komunikacji dla
procesu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego,
8. Przypisanie odpowiedzialności za analizę występujących problemów i za podjęcie
decyzji o uruchomieniu odpowiedniej procedury awaryjnej,
9. Zobowiązanie NEMO do realizacji krajowego i regionalnego jednolitego łączenia
rynków dnia bieżącego i dnia następnego w przypadku częściowego rozłączenia tych
rynków, zgodnie z regionalnymi i lokalnymi procedurami opracowanymi przez OSP.
Zgodnie z art. 9 ust. 12 rozporządzenia CACM NEMO przedkładają wniosek dotyczący
zmienionych warunków lub metod do zatwierdzenia w terminie dwóch miesięcy.
Zmieniona propozycja dotycząca metody zabezpieczającej została przedłożona
ostatniemu z organów regulacyjnych w dniu 1 grudnia 2017 r.
Wszystkie organy regulacyjne ponownie konsultowały się między sobą, ściśle ze sobą
współpracowały i koordynowały swoje stanowiska w celu osiągnięcia porozumienia
w kwestii złożonej przez NEMO zmienionej propozycji dotyczącej metody
zabezpieczającej.
W ocenie wszystkich organów regulacyjnych zmieniona propozycja dotycząca metody
zabezpieczającej jest zgodna z wyżej wymienionymi żądanymi zmianami,
w szczególności:
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1. Ramy czasowe wdrożenia zmienionej propozycji dotyczącej metody zabezpieczającej
określono w art. 20. Termin wejścia w życie propozycji niezwłocznie po wdrożeniu
planu określającego sposób wspólnego ustanowienia i pełnienia funkcji operatora
łączenia rynków dnia bieżącego i dnia następnego, o którym mowa art. 7 ust. 3
rozporządzenia CACM oraz niezwłocznie po wdrożeniu warunków dotyczących
alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych
mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w danym
obszarze rynkowym, o których mowa w art. 45 i 57 rozporządzenia CACM, jest
zdaniem organów regulacyjnych odpowiedni.
2. Zgodnie z żądaniem organów regulacyjnych wprowadzono brakujące definicje
wyrażeń używanych w propozycji, w szczególności definicję wyrażenia „pośrednie
terminy” w art. 3 ust. 5 zmienionej propozycji i definicję wyrażenia „skrajne
okoliczności” w art. 3 ust. 6 zmienionej propozycji.
3. Niejednoznaczne wyrażenia zostały zastąpione zgodnie z żądaniem organów
regulacyjnych określeniami niebudzącymi wątpliwości interpretacyjnych. W art. 2
zmienionej propozycji zostało wprowadzone wyraźne rozróżnienie pomiędzy
wyrażeniem „globalny problem” a „lokalny problem”. Art. 3 ust. 3 i art. 14 ust. 3
zmienionej propozycji został poprawiony poprzez zastąpienie wyrażeń „lokalne
problemy występujące przed/po połączeniu rynków (fazy pre- oraz post coupling)” i
„lokalne problemy (…) w fazie post-couplingu” określeniem „lokalne problemy”.
Błędne odniesienie do art. 52 rozporządzenia CACM zostało usunięte z art. 3 ust. 7
propozycji. Możliwość stworzenia awaryjnego centrum danych na zasadzie
dobrowolności została wyrażona w art. 5 ust. 2 zmienionej propozycji w sposób
dokładniejszy. Jednakże użycie określenia „obszar” w art. 18 zmienionej propozycji
może ciągle stanowić pole do odmiennych interpretacji, z tego względu, że nie zostało
jednoznacznie zdefiniowane. Nie stanowi to jednak podstawy do niezatwierdzenia
propozycji dotyczącej metody zabezpieczającej.
4. W art. 18 ust. 2 zmienionej propozycji wskazano, że handel ciągły w obszarach, które
nie są dotknięte problemem i przy użyciu wszystkich pozostałych połączeń
wzajemnych, których problem nie dotyczy, będzie kontynuowany, co jest zgodne
z żądaniem organów regulacyjnych w tym zakresie.
5. Zostały wskazane procedury tworzenia zabezpieczenia dla każdej standardowej
procedury wymienionej w propozycji dotyczącej metody zabezpieczającej.
W szczególności należy wskazać, że procedury na wypadek odrzucenia przez NEMO
wyników zostały określone w art. 10 ust. 3 zmienionej propozycji, a procedury
na wypadek odrzucenia wyników przez OSP w art. 11 ust. 4.
6. Termin uruchomienia procedur rezerwowych został usunięty ze zmienionej
propozycji dotyczącej metody zabezpieczające, zgodnie ze stanowiskiem organów
regulacyjnych, wedle którego termin ten winien zostać określony we wniosku
w sprawie algorytmu. Z tego względu nie podlega on zatwierdzeniu w niniejszym
postępowaniu.
7. W wykonaniu żądania organów regulacyjnych wprowadzenia większej elastyczności
w zakresie zabezpieczenia komunikacji dla rynku dnia bieżącego, w art. 15 ust. 3
zmienionej propozycji została przewidziana możliwość automatycznego lub ręcznego
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przełączenia z głównej linii komunikacyjnej na awaryjną w chwili wykrycia błędu na
linii głównej, a w art. 15 ust. 4 zmienionej propozycji wprowadzono możliwość
przyjęcia przez OSP funkcji zabezpieczających dla podmiotu odpowiedzialnego
za skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych lub innych OSP.
8. W nawiązaniu do żądania organów regulacyjnych przypisania odpowiedzialności
za analizę występujących problemów i za podjęcie decyzji o uruchomieniu
odpowiedniej procedury awaryjnej w przypadku uruchomienia procedury
zabezpieczającej w jednolitym łączeniu rynków dnia następnego, art. 3 ust. 9
zmienionej propozycji nakłada ją na podmiot, którego rola polega na koordynacji
rozwiązywania zdarzeń operacyjnych w imieniu wszystkich NEMO i OSP,
wprowadzając obowiązek zwołania komitetu kryzysowego. W odniesieniu do
uruchomienia procedury zabezpieczającej w jednolitym łączeniu rynków dnia
bieżącego w art. 15 ust. 5 zmienionej propozycji został nałożony na poszkodowane
strony obowiązek przeanalizowania problemu z komunikacją i skontaktowania się
z podmiotem zdefiniowanym w art. 2 ust. 9 zmienionej propozycji, który jest
odpowiedzialny za linie komunikacyjne.
9. W kwestii częściowego rozłączenia rynków dnia bieżącego i dnia następnego
zmieniona propozycja nakłada na NEMO zobowiązanie do zastosowania procedur
rezerwowych opracowanych przez OSP zgodnie z art. 44 rozporządzenia CACM,
co jest zgodne z żądaniem wszystkich organów regulacyjnych.
Ostateczne porozumienie wszystkich organów regulacyjnych co do zatwierdzenia
zmienionej propozycji metody zabezpieczającej zostało osiągnięte poprzez Forum
Organów Regulacyjnych (Energy Regulators’ Forum) i znalazło swoje odzwierciedlenie
w dokumencie przyjętym dnia 23 stycznia 2018 r., zatytułowanym: „Approval by by all
Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on the all NEMOs’
Proposal for Back-up Methodology in accordance with Article 36(3) of Commission
Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity
Allocation and Congestion Management”.
Wedle osiągniętego porozumienia zmieniona propozycja dotycząca metody
zabezpieczającej jest zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu CACM,
a w szczególności spełnia kryteria wymienione w art. 9 ust. 9 i art. 36 ust. 3 w związku
z art. 39 i 52 rozporządzenia CACM oraz wypełnia cele współpracy w zakresie alokacji
zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi określone w art. 3
rozporządzenia CACM. Konkludując, uznano, że przedłożona zmieniona propozycja
powinna zostać zatwierdzona przez wszystkie organy regulacyjne.
Wszyscy NEMO po uzyskaniu zatwierdzenia propozycji dotyczącej metody
zabezpieczającej przez wszystkie organy regulacyjne opublikują ją w Internecie, który to
obowiązek wynika z art. 9 ust. 14 rozporządzenia CACM.
Nadto należy nadmienić, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 36 ust. 3
rozporządzenia CACM i według wymogów wynikających z art. 12 ust 1, 2 i 3
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rozporządzenia CACM zostały przeprowadzone konsultacje z zainteresowanymi
stronami w sprawie projektu propozycji dotyczącej metody zabezpieczającej.
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, Dz.U. z 2018 r. poz. 155, dalej jako: „KPC”).
Odwołanie należy doręczyć na adres: 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).
Załącznik nr 1:
„Propozycja metody zabezpieczającej zgłoszona przez wszystkich NEMO zgodnie z art. 36
(3) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego
wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami
przesyłowymi” z dnia 13 listopada 2017 r. (tłumaczenie na język polski)

/–/ Maciej Bando

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
/-/ Paulina Stachura

Otrzymuje:
1. Towarowa Giełda Energii S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
2. a/a
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