Warszawa, dnia 25 lutego 2021 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
dr inż. Rafał Gawin
DRR.WAR.744.1.2021.PRa

DECYZJA
Na podstawie art. 35 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej
(Dz. Urz. UE L 158/54 z 14.6.2019 dalej jako „rozporządzenie UE 2019/943”), w związku
z art. 5 ust. 3 i ust. 6 oraz art. 6 ust. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Dz. Urz. UE L 158/22 z 14.6.2019 dalej jako
„rozporządzenie UE 2019/942”), w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 23 ust. 2 pkt 11) ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm. dalej
jako „PE”) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm. dalej jako „KPA”).
po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej ul. Warszawska 165
zawartego w piśmie z dnia 02 lipca 2020 r. (znak: Z-168/DP-PR-SR.070.1.2019.11),
o zatwierdzenie na podstawie art. 35 ust. 1 rozporządzenia UE 2019/943 dokumentu:
„Wniosek OSP REGIONU ZARZĄDZANIA PRACĄ POŁĄCZONYCH SYSTEMÓW EUROPY
ŚRODKOWEJ w sprawie utworzenia regionalnych centrów koordynacyjnych zgodnie z art. 35
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej” (dalej „Wniosek”), uzupełnionego
pismem z dnia 13 stycznia 2021 r. (znak DP-PR-SR.070.1.2019.18)
postanawiam
zatwierdzić propozycję dotyczącą utworzenia regionalnych centrów koordynacyjnych
zawartą we Wniosku w brzmieniu zmienionym decyzją wszystkich organów regulacyjnych
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regionu pracy systemu Europy Środkowej opisaną w dokumencie: „Ustanowienie
regionalnych centrów koordynacyjnych regionu zarządzania pracą połączonych systemów
Europy Środkowej zgodnie z art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej”
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 02 lipca 2020 r. (znak: Z-168/DP-PR-SR.070.1.2019.11) strona
postępowania administracyjnego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
z siedzibą Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A.”), będąca wyznaczonym operatorem
systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Rzeczpospolitej Polskiej, złożyła
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) wniosek, o zatwierdzenie
propozycji dotyczącej utworzenia regionalnych centrów koordynacyjnych zgodnie z art. 35
ust. 1 rozporządzenia UE 2019/943, opisaną w dokumencie zatytułowanym: „CENTRAL
EUROPE SYSTEM OPERATION REGION TSOs’ proposal for the establishment of regional
coordination centres in accordance with Article 35 of the Regulation (EU) 2019/943
of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for
electricity”. Ze względu na międzynarodowych charakter współpracy OSP dokument został
opracowany w języku angielskim. Następnie wniosek został uzupełniony pismem z dnia
13 stycznia 2021 r. (znak DP-PR-SR.070.1.2019.18) o jego tłumaczenie na język polski
zatytułowane: „Wniosek OSP REGIONU ZARZĄDZANIA PRACĄ POŁĄCZONYCH SYSTEMÓW
EUROPY ŚRODKOWEJ w sprawie utworzenia regionalnych centrów koordynacyjnych zgodnie
z art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca
2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej”.
W toku niniejszego postępowania Prezes URE ustalił i zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 35 ust 1 rozporządzenia UE 2019/943: Do dnia 5 lipca 2020 r. wszyscy
operatorzy systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu przedkładają danym
organom regulacyjnym wniosek o utworzenia regionalnych centrów koordynacyjnych,
zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym rozdziale. Organy regulacyjne regionu pracy
systemu dokonują przeglądu wniosku i zatwierdzają go. Wniosek zawiera co najmniej
następujące elementy:
a) państwo członkowskie przyszłej siedziby regionalnego centrum koordynacyjnego oraz
uczestniczący operatorzy systemów przesyłowych;
b) rozwiązania organizacyjne, finansowe i operacyjne niezbędne do zapewnienia
efektywnej, bezpiecznej i niezawodnej pracy wzajemnie połączonego systemu
przesyłowego;
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c) plan wdrażania dotyczący rozpoczęcia działalności regionalnych centrów
koordynacyjnych;
d) statut i regulamin wewnętrzny regionalnych centrów koordynacyjnych;
e) opis procesów współpracy zgodnie z art. 38;
f) opis
rozwiązań
dotyczących
odpowiedzialności
regionalnych
centrów
koordynacyjnych zgodnie z art. 47;
g) w przypadku dwóch regionalnych centrów koordynacyjnych utrzymywanych
na zasadzie rotacji zgodnie z art. 36 ust. 2 – opis uzgodnień w celu jasnego określenia
obowiązków tych regionalnych centrów koordynacyjnych oraz procedur dotyczących
wykonywania ich zadań.
Operatorzy zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia UE 2019/943 przygotowali wspólny
Wniosek i każdy z nich złożył go do właściwego organu regulacyjnego, zgodnie
z ww. przepisami. PSE S.A. złożyła wniosek do Prezesa URE w dniu 2 lipca 2020 r.
Wniosek zawierał następujące elementy:
 utworzenie dwóch regionalnych centrów koordynacyjnych, które powstaną
z przekształcenia obecnie istniejących regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa
Coreso z siedzibą w Brukseli (Belgia) będącego spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością zgodnie z prawem belgijskim oraz TSCNET z siedzibą
w Monachium (Niemcy) będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie
z prawem niemieckim, co jest zgodne z art. 36 ust 2 rozporządzenia UE 2019/943;
 zaliczenie odpowiednio do grupy uczestniczących operatorów, o których mowa
w art. 35 ust. 1 lit. a) rozporządzenia UE 2019/943 wszystkich operatorów będących
obecnie udziałowcami Coreso i TSCNET;
 zobowiązanie operatorów systemów przesyłowych Creos Luxembourg S.A. (Creos)
oraz Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH (VUEN) nie zaangażowanych obecnie ani
w Coreso ani w TSCNET do przystąpienia do grupy uczestniczących operatorów,
o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. a) rozporządzenia UE 2019/943 w terminie
do lipca 2022 r.;
 przyjęcie w regionalnych centrach koordynacyjnych rozwiązań organizacyjnych
obecnie funkcjonujących w Coreso i TSCNET z możliwością bezpośredniego
zatrudnienia pracowników lub wypożyczenia pracowników od Operatorów
na podstawie oddelegowania;
 zasadę zatwierdzania statutu i regulaminu organizacyjnego Coreso i TSCNET przez
udziałowców;
 finansowanie Coreso i TSCNET w oparciu o dwa rodzaje opłaty:
o za świadczone przez regionalne centra koordynacyjne usługi dla
poszczególnych operatorów systemów przesyłowych,
o rocznej wnoszonej przez udziałowców po wyrażeniu przez nich zgody;
 realizację zadań przez regionalne centra koordynacyjne:
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o według istniejących lub przyszłych metodologii – zadania wskazane
w odpowiednich kodeksach sieciowych i wytycznych lub rozporządzeniu UE
2019/943,
o według metodologii przygotowanych przez ENTSOE i zatwierdzonych przez
ACER – zadania wskazane w art. 37 ust. 5 rozporządzenia UE 2019/943;
zasadę rotacyjnej realizacji zadań przez regionalne centra koordynacyjne;
zobowiązanie każdego z operatorów systemu przesyłowego, na rzecz którego dane
regionalne centrum koordynacyjne będzie świadczyć usługi zawarcia z nim umowy
o gwarantowanym poziomie usług, która będzie zawierać szczegółowe rozwiązania
dotyczące odpowiedzialności regionalnego centrum koordynacyjnego wobec
operatorów systemów przesyłowych z uwzględnieniem roszczeń stron trzecich ale
tylko w zakresie w jakim one na nich wpływają.

Wszystkie organy regulacyjne regionu pracy systemu Europy Środkowej po analizie
Wniosku stwierdziły co następuje:
 zasady zawarte we Wniosku generalnie zapewniają efektywną realizację zadań
przypisanych do regionalnych centrów koordynacyjnych oraz poprawiają proces
koordynacji pomiędzy Operatorami;
 wszyscy operatorzy wymienieni w art. 3 ust. 5 lit (d) Załącznika I do Decyzji
nr 10/2020 of the European Union Agency for the cooperation of energy regulators
of 6 April 2020 on the definition of system operation regions (dalej jako „Decyzja
ACER 10/2020”) powinni być uczestniczącymi operatorami w regionalnych centrach
koordynacyjnych w regionie zarządzania pracą połączonych systemów Europy
Środkowej;
 Wniosek powinien dotyczyć wyłącznie operatorów systemów przesyłowych
wymienionych w art. 3 ust. 5 lit (d) Decyzji ACER 10/2020 i w związku z tym
operatorzy systemów przesyłowych z SOR IU będący udziałowcami Coreso powinni
zostać usunięci z listy uczestniczących operatorów;
 szwajcarski operator systemu przesyłowego Swissgrid ag nie wymieniony
w art. 3 ust. 5 lit (d) Decyzji ACER 10/2020 powinien zostać usunięty z listy
uczestniczących operatorów w TSCNET, natomiast do kompetencji Regulatorów nie
należy decyzja które podmioty mogą być udziałowcami regionalnych centrów
koordynacyjnych;
 art. 35 ust. 1 rozporządzenia UE 2019/943 jednoznacznie wskazuje, że statuty
i regulaminy organizacyjne Coreso i TSCNET powinny być częścią Wniosku
i podlegać zatwierdzeniu;
 regionalne centra koordynacyjne muszą działać w sposób niedyskryminacyjny
i realizować swoje zadania w jednakowym stopniu w stosunku dla wszystkich
zainteresowanych stron.
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Biorąc powyższe pod uwagę wszystkie organy regulacyjne regionu pracy systemu Europy
Środkowej zdecydowały, aby w oparciu o art. 5 ust. 6 rozporządzenia UE 2019/942 w ścisłej
współpracy z Operatorami wprowadzić do Wniosku następujące korekty:
 doprecyzowanie, że regionalne centra koordynacyjne jako spółki prawa handlowego
mające swoje siedziby na terytorium Unii Europejskiej w autonomiczny sposób
decydują o składzie swoich udziałowców uwzględniając odpowiednie przepisy
prawa unijnego i krajowego;
 zmianę definicji „uczestniczącego operatora” na operatora systemu przesyłowego
wymienionego w art. 3 ust. 5 lit (d) Decyzji ACER 10/2020 zgodnie w wymogami
art. 36 ust. 2 rozporządzenia UE 2019/943;
 doprecyzowanie, że rozwiązania organizacyjne, finansowe i operacyjne
w regionalnych centrach koordynacyjnych zostaną ustanowione zgodnie
z odpowiednimi przepisami spółek prawa handlowego obowiązującymi w kraju,
w którym swoją siedzibę ma dane regionalne centrum koordynacyjne oraz,
że regionalne centra koordynacyjne będą działały w sposób niedyskryminacyjny;
 zdefiniowanie wymagań w zakresie monitorowania wdrażania regionalnych
centrów koordynacyjnych: Operatorzy pierwszy raport złożą do dnia 1 kwietnia
2021 r. i będą przedkładali raporty kwartalne aż do uruchomienia regionalnych
centrów koordynacyjnych w dniu 1 lipca 2022 r.;
 włączenie statutów i regulaminów organizacyjnych Coreso i TSCNET jako
załączników do Wniosku, które będą podlegały zatwierdzeniu zgodnie z wymogami
art. 35 ust. 1 lit. d) rozporządzenia UE 2019/943 wraz ze stwierdzeniem zgodności
statutu Coreso z wymaganiami rozporządzenia UE 2019/943 oraz zobowiązaniem
TSCNET do wprowadzenia zmian aby spełnił on wymagania art. 43 ust 1
rozporządzenia UE 2019/943, dodano także wymaganie aby Operatorzy
przedstawiali do akceptacji odpowiednim organom regulacyjnym przyszłe zmiany
statutów i regulaminów organizacyjnych jak tego wymaga rozporządzenie
UE 2019/943;
 włączenie ograniczenia odpowiedzialności regionalnych centrów koordynacyjnych
w przypadku zdarzeń katastroficznych spowodowanych siłą wyższą;
 włączenie klauzuli językowej ustanawiającej język angielski jako język referencyjny.
Wprowadzono również wiele poprawek edycyjnych co przyczyniło się do poprawy jakości
oraz spójności treści Wniosku.
Zgodnie z art. 5 ust. 6 rozporządzenia UE 2019/942 wszystkie organy regulacyjne regionu
pracy systemu Europy Środkowej konsultowały się, koordynowały pracę i ściśle
współpracowały między sobą, Operatorami oraz ENTSOE aby zapewnić utworzenie
regionalnych centrów koordynacyjnych zgodnie z celami rozporządzenia 2019/943
przyczyniając się do integracji rynku, nie dyskryminacyjnego traktowania uczestników
rynku, skutecznej konkurencji oraz prawidłowego funkcjonowania rynku.
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Wszystkie organy regulacyjne regionu pracy systemu Europy Środkowej uzgodniły,
że skorygują Wniosek w sposób wskazany powyżej oraz skierują go do zatwierdzenia
w drodze głosowania elektronicznego, tak aby każdy organ regulacyjny potwierdził
akceptację Wniosku zgodnie z art. 6 ust. 10 rozporządzenia UE 2019/942.
Podczas głosowania elektronicznego, z udziałem Prezesa URE, które odbyło się w dniach od
13 do 19 stycznia 2021 r. Wniosek zmieniony w wyżej wymieniony sposób został
jednogłośnie zaakceptowany.
Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wobec okoliczności faktycznych ustalonych
w przedmiotowej sprawie, zachodzą przesłanki do zatwierdzenia przez Prezesa URE
zmienionego Wniosku.
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 PE oraz art.
47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego, Dz.U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm. 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).
3. Odwołanie od decyzji podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 32 ust. 3
w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 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 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. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się
prawa do wniesienia odwołania wobec Prezesa URE (art. 127a §1 KPA). Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
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do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
(art. 127a §2 KPA).
6. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się
prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 KPA).
Rafał Gawin
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik nr 1: Ustanowienie regionalnych centrów koordynacyjnych regionu zarządzania
pracą połączonych systemów Europy Środkowej zgodnie z art. 35 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego
energii elektrycznej

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

Otrzymuje:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
2. a/a
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