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                                                                     Warszawa, dnia  31 stycznia 2018 r. 

   

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Maciej Bando 

 

DRR.WRE.7128.30.2017.ŁW  

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 9 ust. 5 oraz ust. 6 lit. h) i ust. 12 w związku z ust. 9 i ust. 10 oraz  

w związku z art. 40 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, s. 24) 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 2017 r., poz. 1257, ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku wyznaczonego operatora rynku  

energii elektrycznej (dalej jako: „NEMO”)  

Towarowej Giełdy Energii Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Warszawie, 

zawartego w piśmie z dnia 14 lutego 2017 r., znak: GEW/148/17 w sprawie 

o zatwierdzenie produktów, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego łączenia 

rynków dnia następnego określonych w dokumencie Wniosek wszystkich NEMO  

w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia 

rynków dnia następnego zgodnie z Artykułem 40 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 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 oraz pismem z dnia 18 stycznia 2018 r., znak: GEW/13/18. 

postanawiam 

zatwierdzić przedłożone produkty, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego 

łączenia rynków dnia następnego określone w dokumencie Wniosek wszystkich NEMO  

w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia 

rynków dnia następnego zgodnie z Artykułem 40 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222  
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z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i 

zarządzania ograniczeniami przesyłowymi rozporządzenia CACM (dalej jako: „wniosek”, 

„Produkty dnia następnego”), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 14 lutego 2017 r., znak: GEW/148/17 uzupełnionym 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 pismem z dnia 18 stycznia 2018 r., 

znak: GEW/13/18 Towarowa Giełda Energii S.A. (dalej jako: „TGE”) przedłożyła Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) do zatwierdzenia Produkty dnia 

następnego.  

W dniu 10 marca 2017 r. Prezes URE wezwał TGE do uzupełnienia braków formalnych 

wniosku. W odpowiedzi TGE  pismem, które wpłynęło do Prezesa URE w dniu 5 kwietnia 

2017 r. uzupełniła brakujące braki formalne wniosku.  

Zgodnie z 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 ust. 6, 7 i 8, 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. Właściwe 

organy regulacyjne podejmują decyzję w sprawie zmienionych warunków lub metod  

w terminie dwóch miesięcy od daty ich przedłożenia.  

Prezes URE po analizie przedłożonych Produktów dnia następnego na podstawie art. 9 ust. 

12 rozporządzenia CACM pismem z dnia 9 sierpnia 2017 r., znak: 

DRR.WRE.7128.30.2017.ŁW, wezwał TGE do wprowadzenia zmian w treści 

przedstawionych do zatwierdzenia Produktów dnia następnego. 

Konieczność wprowadzenia zmian w treści wniosku wynika z zaistnienia sytuacji, w której 

wszystkie organy regulacyjne zażądały wprowadzenia zmian przed jego zatwierdzeniem na 

podstawie art. 9 ust. 12 rozporządzenia CACM. Porozumienie wszystkich organów 

regulacyjnych odnośnie zgłoszenia takiego żądania zostało osiągnięte poprzez Forum 

Organów Regulacyjnych (Energy Regulators’ Forum). Wszystkie organy regulacyjne 

uzgodniły wezwanie wszystkich NEMO do zmiany treści wniosku.  

W odpowiedzi na wezwanie TGE pismem z dnia 13 listopada 2017 r., przedłożyła Prezesowi 

URE do zatwierdzenia zmieniony jednolity tekst Produktów dnia następnego. 

 

W toku niniejszego postępowania Prezes URE zważył, co następuje: 

Stosownie do art. 9 ust. 5 rozporządzenia CACM, każdy organ regulacyjny zatwierdza 

warunki lub metody stosowane do wyznaczania lub określenia jednolitego łączenia rynków 
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dnia następnego i jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego, opracowane przez OSP i 

NEMO. Organy te są odpowiedzialne za zatwierdzanie warunków lub metod określonych w 

ust. 6, 7 i 8 tego rozporządzenia.  

Natomiast art. 9 ust. 6 lit h) rozporządzenia CACM stanowi, że produkty, które NEMO mogą 

uwzględnić w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego zgodnie z art. 40 

podlegają zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne.  

Rozporządzenie CACM wymaga, aby wszystkie organy regulacyjne konsultowały się ze sobą 

i ściśle ze sobą współpracowały oraz prowadziły wspólną  koordynację, aby osiągnąć 

porozumienie i wydać decyzję w terminie 6 miesięcy od otrzymania warunków lub metod 

przez ostatni organ regulacyjny. W związku z powyższym każdy organ regulacyjny 

powinien wydać decyzję do dnia 1 lutego 2018 r. 

Zmienioną wersję Produktów dnia następnego z dnia 13 listopada 2017 r. otrzymał ostatni 

organ regulacyjny w dniu 1 grudnia 2017 r. Wniosek zawiera proponowany harmonogram 

jego wdrożenia oraz opis przewidywanego wpływu na cele rozporządzenia CACM.  

Wszystkie organy regulacyjne zwróciły się do NEMO o zapewnienie, że w stosownych 

wypadkach zawierają one odnośniki do 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 (dalej jako: „Plan MCO”). 

Zmieniony wniosek jest uważany za zgodny z treścią wezwania. 

Organy regulacyjne w wezwaniu skierowanym do NEMO podniosły brak należytego 

uzasadnienia ram czasowych wdrożenia Produktów dnia następnego oraz potrzebę 

dodatkowych informacji na temat zależności z innymi metodami. Wszyscy NEMO 

skorygowali Produkty dnia następnego, zmniejszając współzależności pomiędzy metodami 

i wprowadzili nowe ramy czasowe wdrożenia, zgodnie z którymi Produkty dnia następnego 

wejdą w życie po zatwierdzeniu przez krajowe organy regulacyjne oraz,  

w odniesieniu do działania jednolitego łączenia rynków dnia następnego, niezwłocznie po 

wdrożeniu funkcji MCO zgodnie z zatwierdzonym Planem MCO. Zmieniony harmonogram 

wdrożenia jest zgodny z wezwaniem. 

Wszystkie organy regulacyjne poinformowały w wezwaniu, że produkty zdefiniowane  

w Produktach dnia następnego tworzą ramy funkcjonowania, w których można umieścić 

produkt lub kombinację produktów bez zmiany samych Produktów dnia następnego, 

co zapewnia, że procesów wprowadzania nowych produktów będzie można dokonać przy 

minimalnej ilości procedur urzędowych. Ponadto żądano, aby Produkty dnia następnego 

zawierały stwierdzenie, że wprowadzenie nowych produktów opartych na produktach już 

istniejących lub połączeniu funkcjonalności nie powinno wymagać dodatkowego 

zatwierdzenia przez organy regulacyjne. Jednakże jakiekolwiek zmiany funkcjonalności, 

które skutkowałyby zmianą Produktów dnia następnego zatwierdzonych przez wszystkie 

organy regulacyjne, podlegałyby wnioskowi o zmianę, który składany będzie zgodnie 

 z zasadami zarządzania zmianami ustanowionymi we wniosku w sprawie algorytmu 

przedstawionego przez NEMO zgodnie art. 37 ust. 5, w tym zbiory wymogów OSP i NEMO 
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do celów opracowania algorytmu zgodnie z art. 37 ust. 1. Z uwagi na to, iż 

 z rozporządzenia CACM wynika, że zmiana dokonana w ramach warunków lub metod, ale 

niezmieniająca samej metody nie wymaga zatwierdzenia przez wszystkie organy 

regulacyjne, podejście przyjęte przez NEMO jest dopuszczalne. 

Wszystkie krajowe organy regulacyjne podniosły, że w pierwotnym wniosku znajdują się 

zapisy odnoszące się do lokalnych ograniczeń regulacyjnych dotyczących działania rynku. 

Ponadto zażądano dodania odesłań do odpowiednich przepisów i wskazania potencjalnego 

wpływu na zgodność z art. 3 Rozporządzeniem CACM. Wszyscy NEMO 

 w odpowiedzi na powyższe wezwanie usunęli zapisy odnoszące się do lokalnych 

ograniczeń regulacyjnych. Wszystkie organy regulacyjne uznają powyższe zmiany za 

wystarczające.  

Organy regulacyjne odnotowały w wezwaniu, że pierwotna propozycja Produktów dnia 

następnego przypisuje zamówienia w oparciu o bieżący podstawowy okres handlowy 

określony na jedną godzinę, podczas gdy algorytm łączenia cen powinien być w stanie 

dostosować zamówienia z produktów do jednego podstawowego okresu handlowego jak  

i do wielu podstawowych okresów handlowych. Wszyscy NEMO zastosowali się do 

powyższego wezwania zmieniając odpowiednio wniosek. 

Zgodnie z art. 9 ust. 9 rozporządzenia CACM wniosek dotyczący ustanowienia warunków 

lub metod obejmuje proponowane ramy czasowe ich wdrożenia oraz opis ich oczekiwanego 

wpływu na cele niniejszego rozporządzenia. 

 

Po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie zgromadzonego w sprawie materiału 

dowodowego Prezes URE ustalił, że zachodzą przesłanki, do zatwierdzenia Produktów dnia 

następnego, określonych we wniosku wszystkich NEMO z dnia 14 lutego 2017 r., 

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 oraz pismem z dnia 18 stycznia 2018 r., znak: GEW/13/18. 

 

Ponadto w przedmiotowej sprawie należy wskazać, że za ustanowieniem zatwierdzeniem 

Produktów dnie następnego przemawia zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes 

strony. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 14 Rozporządzenia CACM po uzyskaniu zatwierdzenia przez właściwe 

organy regulacyjne, wszyscy NEMO będą zobowiązani do opublikowania Produktów dnia 

następnego w internecie. Wszyscy NEMO muszą przestrzegać terminów wdrożenia 

określonych w art. 5 Produktów dnia następnego. 

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji. 
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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: Wniosek wszystkich NEMO w sprawie produktów, które mogą być brane pod 
uwagę w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego zgodnie  
z Artykułem 40 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. 
ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi. 

 

                 /–/Maciej Bando  

 

 

Otrzymuje:  

1.  Towarowa Giełda Energii S.A. 

      ul. Książęca 4   
      00-498 Warszawa 
 
2.   a/a   

 

 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  

  /–/Łukasz Wychowaniec 
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