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Motywy
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

Decyzja ACER nr 10/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie definicji regionów
zarządzania pracą połączonych systemów (zwana dalej „Decyzją SOR”) ustanawia region
zarządzania pracą połączonych systemów Europy Środkowej (zwany dalej „SOR Europy
Środkowej”).
Niniejszy dokument jest Wnioskiem (dalej „Przepisy ustanowienia RCC Europy
Środkowej”) wszystkich operatorów systemów przesyłowych w SOR Europy Środkowej
(zwanych dalej „OSP SOR Europy Środkowej”) mających na celu utworzenie regionalnych
centrów koordynacyjnych (ang. Regional Coordination Centres) Europy Środkowej
(zwanych dalej „RCC Europy Środkowej”) zgodnie z art. 35 rozporządzenia Komisji (UE)
2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (zwanego dalej
„rozporządzeniem 2019/943”).
Niniejsze Przepisy ustanowienia RCC Europy Środkowej uwzględniają ogólne zasady i cele
określone w rozporządzeniu 2019/943 , jak również:
a. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (zwanej dalej
„dyrektywą 2019/944”); oraz
b. wszystkie stosowne kodeksy sieci i wytyczne, o których mowa w rozporządzeniu
2019/943 , przyjęte na podstawie art. 18 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, takie
jak rozporządzenie (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne
dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (zwane dalej
„rozporządzeniem SO”, rozporządzenie (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania
ograniczeniami przesyłowymi (zwane dalej „rozporządzeniem CACM”),
rozporządzenie (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne
dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (zwane dalej
„rozporządzeniem FCA”), rozporządzenie (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów
elektroenergetycznych (zwane dalej „rozporządzeniem ER”) oraz rozporządzenie (UE)
2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania
(zwane dalej „rozporządzeniem EB”).
Zgodnie z art. 53 rozporządzenia 2019/943 Przepisy ustanowienia RCC Europy Środkowej
uwzględniają istniejące regionalne inicjatywy koordynacyjne, takie jak istniejący
Regionalni Koordynatorzy Bezpieczeństwa (ang. Regional Security Coordinators) (zwani
dalej „RSC”), jak również podmioty odpowiedzialne za skoordynowane wyznaczanie
zdolności przesyłowych w regionach wyznaczania zdolności przesyłowych (zwanych dalej
„CCR”) objętych SOR Europy Środkowej: CCR Core, CCR Italy North i CCR SWE.
Przepisy ustanowienia RCC Europy Środkowej określają w art. 3 państwa członkowskie
przyszłych siedzib RCC Europy Środkowej, a w art. 4 określają uczestniczących OSP
każdego RCC.
Przepisy ustanowienia RCC Europy Środkowej opisują w art. 5 i art. 6 wspólne rozwiązania
organizacyjne i finansowe dla obu RCC.
Plan wdrażania dla RCC mający na celu realizację zadań wymienionych w art. 37
rozporządzenia 2019/943 jest opracowany w art. 7.
Obowiązujące wymogi dotyczące statutów RCC zostały opisane w art. 8. W przypadku gdy
RCC ustanowi Zarząd reprezentujący wszystkich uczestniczących OSP, uznaje się
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(9)

(10)
(11)

(12)

ustanowienie to za zgodne z art. 43 ust. 2 Rozporządzenia 2019/943. Obowiązujące
wymogi dotyczące regulaminu wewnętrznego RCC są opisane w art. 9.
Zgodnie z przepisami art. 38 rozporządzenia 2019/943 Przepisy ustanowienia RCC Europy
Środkowej wyjaśniają procesy współpracy, które powinny być uwzględniane przez RCC
przy opracowywaniu ustaleń dotyczących organizacji pracy w zakresie zadań
wymienionych w art. 37 rozporządzenia 2019/943 zgodnie z obowiązującymi ramami
prawnymi (takimi jak metodyka wdrażania rozporządzenia SO, rozporządzenia CACM i
rozporządzenia FCA), w tym obowiązujące procedury udostępniania analiz i konsultowania
z operatorami systemów przesyłowych w regionie pracy systemu, operatorami systemów
przesyłowych otrzymujących usługi od RCC Europy Środkowej i odpowiednimi
interesariuszami oraz z innymi regionalnymi centrami koordynacyjnymi, a także procedurą
przyjmowania skoordynowanych działań i zaleceń zgodnie z art. 42 rozporządzenia
2019/943.
Podstawy zobowiązań RCC Europy Środkowej są wyszczególnione w art. 14.
W związku z tym, że dwa RCC zostały utworzone jako RCC Europy Środkowej SOR Europy
Środkowej, art. 15 przedstawia podział zadań pomiędzy nimi dla każdego zadania oraz opis
zasad rotacji.
Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia 2019/943, gdy przepisy ustanowienia RCC Europy
Środkowej zostaną zatwierdzone przez organy regulacyjne SOR Europy Środkowej, RCC
zastępują RSC do dnia 1 lipca 2022 r. ustanowione zgodnie z rozporządzeniem SO.

Artykuł 1
Przedmiot i zakres stosowania
1. Niniejsze Przepisy ustanowienia RCC Europy Środkowej mają na celu utworzenie z RSC Coreso i
TSCNET RCC dla SOR Europy Środkowej.

Artykuł 2
Definicje i interpretacja
1. Dla celów Przepisów ustanowienia RCC Europy Środkowej użyte terminy mają znaczenie
definicji zawartych w art. 2 rozporządzenia 2019/943, w dyrektywie 2019/944, w rozporządzeniu
SO i rozporządzeniu CACM, jak również w innych stosownych przepisach.
2. W niniejszym dokumencie zastosowano następujące akronimy i skróty:
i.
RCC Europy Środkowej oznaczają Coreso i TSCNET jako RCC dla SOR Europy Środkowej;
ii.
RCC IU oznacza Coreso jako RCC dla SOR IU;
iii.
50Hertz oznacza 50Hertz Transmission GmbH;
iv.
Amprion oznacza Amprion GmbH;
v.
APG oznacza Austrian Power Grid AG;
vi.
ČEPS oznacza ČEPS, a.s;
vii.
Coreso oznacza Coreso SA;
viii.
Creos oznacza Creos Luxembourg S.A.;
ix.
EirGrid oznacza EirGrid plc;
x.
ELES oznacza ELES, d.o.o.;
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xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.
xxx.
xxxi.
xxxii.
xxxiii.

xxxiv.
xxxv.
xxxvi.
3.

Elia oznacza Elia Transmission Belgium SA/NV;
HOPS oznacza HOPS d.o.o.;
MAVIR oznacza MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság;
NG ESO oznacza National Grid ESO;
PSE oznacza Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;
REE oznacza Red Eléctrica de España S.A.U.;
REN oznacza Rede Eléctrica Nacional, S.A.;
RTE oznacza Réseau de Transport d'Electricité;
SEPS oznacza Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
SONI oznacza System Operator for Northern Ireland Ltd;
Swissgrid oznacza Swissgrid ag;
TenneT DE oznacza TenneT TSO GmbH;
TenneT NL oznacza TenneT TSO B.V;
TERNA oznacza Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA;
Transelectrica oznacza C.N. Transelectrica S.A.;
TransnetBW oznacza TransnetBW GmbH;
TSCNET oznacza TSCNET Services GmbH;
VUEN oznacza Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH;
CCR oznacza Region wyznaczania zdolności przesyłowych określonych zgodnie z art. 15
rozporządzenia CACM;
CGM oznacza wspólny model sieci określony zgodnie z art. 67 i 70 rozporządzenia SO;
OCR oznacza Region Koordynacji Wyłączeń;
OPC oznacza Proces Planowania Wyłączeń;
Rozporządzenie 2019/941 oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze
energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE.
SLA oznacza Umowę o gwarantowanym poziomie usług,
SOR oznacza region zarządzania pracą połączonych systemów określony zgodnie z art. 36
rozporządzania 2019/943
STA oznacza proces krótkoterminowej analizy wystarczalności określony zgodnie z art. 81
rozporządzenia SO oraz art. 8 rozporządzenia 2019/941.
W niniejszym dokumencie, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej:
a. Liczba pojedyncza oznacza liczbę mnogą i na odwrót;
b. Spis treści i nagłówki wprowadzone zostały celu usprawniającym i nie wpływają na
interpretację niniejszych Przepisów ustanowienia RCC Europy Środkowej,
c. O ile nie określono inaczej, odwołanie do artykułu oznacza odwołanie do artykułu
niniejszego dokumentu;
d. odniesienia do „ustępu” są, o ile nie określono inaczej, odniesieniami do akapitu
zawartego w tym samym artykule niniejszego dokumentu, w którym jest on
wymieniony; oraz
e. wszelkie odniesienia do przepisów ustawowych, wykonawczych, dyrektyw,
zarządzeń, instrumentów, kodeksów lub innych aktów prawnych obejmują wszelkie
zmiany, rozszerzenia lub ponowne uchwalenie ich obowiązujących w danym
momencie.
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Artykuł 3
Siedziby i formy prawne RCC
1. Na podstawie art. 35 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2019/943 wszyscy OSP w SOR Europy
Środkowej ustanawiają istniejące podmioty Coreso i TSCNET jako RCC Europy Środkowej
utrzymujące swoje obecne siedziby odpowiednio w Belgii i Niemczech.
2. Formą prawną Coreso jest naamloze vennootschap/société anonyme zgodnie z prawem
belgijskim; siedziba spółki znajduje się w Cortenbergh Avenue 71, 1000 Brusses, Belgium.
Forma prawna Coreso jest zgodna z art. 35 ust. 3 rozporządzenia 2019/943 (oraz załącznikiem
II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w
sprawie niektórych aspektów prawa spółek, zawierającym wykaz rodzajów spółek, które są
akceptowane na mocy art. 35 ust. 3 rozporządzenia 2019/943).
3. Formą prawną TSCNET jest Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zgodnie z prawem
niemieckim; siedziba spółki znajduje się w Dingofinger Strasse 3, 81673 Munich, Germany.
Forma prawna TSCNET jest zgodna z art. 35 ust. 3 rozporządzenia 2019/943 (oraz załącznikiem
II do dyrektywy (UE) 2017/1132 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w
sprawie niektórych aspektów prawa spółek, zawierającym wykaz rodzajów spółek, które są
akceptowane na mocy art. 35 ust. 3 rozporządzenia 2019/943).
4. Jako spółki prywatne z siedzibą w państwach członkowskich UE, RCC określają skład swoich
udziałów w sposób autonomiczny, z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących przepisów
unijnych i krajowych.

Artykuł 4
Uczestniczący operatorzy systemów przesyłowych
1. Uczestniczącymi OSP SOR Europy Środkowej w Coreso są:
a) 50Hertz
b) Elia
c) REE
d) REN
e) RTE oraz
a. TERNA
2. Uczestniczącymi OSP SOR Europy Środkowej w TSCNET są:
a) 50Hertz
b) Amprion
c) APG
d) ČEPS
e) ELES
f) HOPS
g) MAVIR
h) PSE
i) SEPS
j) TenneT DE
k) TenneT NL
l) Transelectrica oraz
m) TransnetBW
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3. Do momentu, w którym RCC określone w art. 35 ust. 2 Rozporządzenia 2019/943 rozpoczną
działalność operacyjną, Creos i VUEN będą uczestniczyć w Coreso lub TSCNET. OSP SOR Europy
Środkowej przedłożą zmianę Przepisów ustanowienia RCC Europy Środkowej po roku od
zatwierdzenia przez organy regulacyjne SOR Europy Środkowej uwzględniając Creos i VUEN
jako uczestniczących OSP zgodnie z określonymi ustaleniami poczynionymi pomiędzy OSP a
RCC. Ustalenia te zawierać będą określenie jak Creos i VUEN powinny być reprezentowane w
Zarządzie RCC zgodnie z art. 43 ust. 2 Rozporządzenia 2019/943.
4. W przypadku jeżeli RCC SOR Europy Środkowej określony będzie jako RCC w innym SOR, OSP
tego SOR będą również uczestniczyć w tym RCC. Warunki uczestnictwa określone będą w
propozycjach ustanowienia RCC właściwych SOR.
5. Zgodnie z Załącznikiem I do Decyzji w sprawie SOR, OSP SOR Europy Środkowej dążyć będą do
zawarcia z Swissgrid umowy określającej podstawy ich współpracy w zakresie bezpieczeństwa
pracy systemu oraz określającej uzgodnienia dotyczące wypełniania przez Swissgrid
obowiązków określonych w rozporządzeniu 2019/943 w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy
po podjęciu Decyzji w sprawie SOR.

Artykuł 5
Rozwiązania organizacyjne i operacyjne
1. Rozwiązania organizacyjne dla każdego RCC Europy Środkowej będą określone zgodnie z
odpowiednimi przepisami spółki mającymi zastosowanie w lokalizacji, w której RCC ma
siedzibę, począwszy od ustalonych już ram pracy istniejących RSC oraz będą uwzględniały
następujące wymogi:
a) RCC zapewnia się wszelkie zasoby ludzkie, techniczne, fizyczne i finansowe, które są
im niezbędne do wypełniania ich obowiązków wynikających z rozporządzenia
2019/943 oraz do niezależnego i bezstronnego wykonywania ich zadań.
b) RCC muszą być dostępne do działania we wszystkich ramach czasowych w ciągu 24
godzin / 7 dni, aby mogły wykonywać zadania w ramach i pomiędzy wyznaczonymi CCR
i/lub SOR.
c) RCC dysponują zapasowym środowiskiem informatycznym, które jest w stanie
poradzić sobie z każdą awarią powstałą w trakcie wykonywania zadania, jak określono
w ramach umowy.
d) Wszystkie ustne i pisemne wymiany informacji między RCC odbywają się w języku
angielskim.
2. RCC określają swoją organizację zgodnie z art. 43 ust. 3 rozporządzenia 2019/943 w celu
wypełnienia obowiązków bezstronności i niezależności zgodnie z art. 45 rozporządzenia
2019/943. RCC będą postępować w sposób niedyskryminujący, który zapewni równe
traktowanie stron umowy otrzymujących usługi od RCC.
3. RCC spełniają następujące wymogi w zakresie zasobów:
a. Zatrudnianie: RCC mogą bezpośrednio zatrudniać personel lub otrzymywać od OSP
personel oddelegowany na podstawie umowy, która przydziela personel OSP do RCC
na określony okres czasu w celu zapewnienia skutecznej wymiany know-how i
doświadczeń.
b. Organizacja: RCC na ogół organizują swoje zasoby w następujących głównych
obszarach działalności:
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 Usługi korporacyjne, w skład których wchodzą eksperci ds. finansów, zasobów
ludzkich, prawa i zgodności z przepisami.
 Obszar rozwoju usług, w skład którego wchodzą inżynierowie odpowiedzialni
za opracowanie zadań, które będą realizowane przez RCC zgodnie z procesem
współpracy określonym w art. 35 ust. 1e rozporządzenia 2019/943.
 Obszar zarządzania usługami w skład którego wchodzą operatorzy
odpowiedzialni za realizację i prowadzenie zadań opracowanych zgodnie z art.
35 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2019/943 dotyczącego procesu współpracy.
Zarządzanie usługami zapewniane są w trybie 24/7;
 Obszar Usług IT, w skład którego wchodzą eksperci IT wspierający rozwój i
realizację zadań oraz eksploatację platform informatycznych.
Powyższe obszary działalności są podane przykładowo. Powyższa struktura
organizacyjna może ulec zmianie w zakresie nazwy, celu, struktury oraz ekspertów..
4. Szkolenia będą opracowywane zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. g) rozporządzenia 2019/943 i
istniejącymi praktykami.

Artykuł 6
Rozwiązania finansowe
1. Rozwiązania finansowe dla każdego RCC Europy Środkowej będą określone zgodnie z
odpowiednimi przepisami spółki mającymi zastosowanie w lokalizacji, w której znajduje się
siedziba RCC, począwszy od ustalonych już ram pracy istniejących RSC.
2. Następujące ogólne kryteria mają zastosowanie:
a) W odniesieniu do wydatków operacyjnych:
(i)

Opłata usługowa jest obliczana rocznie za poszczególne zadania przydzielone RCC
zgodnie z art. 15 i otrzymywana przez OSP zgodnie z umownymi zasadami podziału
wcześniej określonymi w odpowiednich umowach o gwarantowanym poziomie usług.
Opłata ta jest wnoszona przez każdego OSP lub innych interesariuszy, takich jak
ENTSO-E, którym to konkretne zadanie jest powierzane w celu pokrycia kosztów
wykonania tego zadania (w tym innych wydatków operacyjnych) oraz, w stosownych
przypadkach, w celu dalszego rozwoju tego zadania.

(ii) W celu zagwarantowania, że RCC może spełniać swoje obowiązki w zakresie
koordynacji i ogólnego funkcjonowania RCC, udziałowcy mogą zgodzić się na
uiszczanie na rzecz RCC opłaty rocznej pokrywającej między innymi koszty prac
rozwojowych związanych z zadaniami oraz ewentualne pozostałe koszty operacyjne.
Opłata ta jest uzgadniana corocznie przez udziałowców na kolejny rok i weryfikowana
pod koniec roku.
(iii) Opłaty określone w punktach (i) oraz (ii) zawierają marżę handlową wymaganą przez
prawo.
b) W odniesieniu do inwestycji w niezbędne narzędzia i wyposażenie, udziałowcy
uzgadniają sposób pokrycia niedoborów finansowych w celu utrzymania środków
spółki. W tej szczególnej sytuacji, po uzyskaniu zgody właściwego organu zgodnie ze
statutem podmiotu, RCC może na przykład zwrócić się do banku komercyjnego z
wnioskiem o udzielenie pożyczki lub poprosić udziałowców o podwyższenie kapitału
bądź o ofiarowanie pożyczki. Powinno to umożliwić RCC wykonywanie ich ogólnych
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działań i inwestowanie w narzędzia niezbędne do realizacji tych zadań zgodnie z
motywem 58 rozporządzenia 2019/943.
c) Metody kontroli finansowej i zasady sprawozdawczości będą zgodne z art. 46
rozporządzenia 2019/943, krajowymi wymogami prawnymi i ogólnie przyjętymi
najlepszymi praktykami

Artykuł 7
Plan wdrażania
1. Odpowiedzialność i obsługa usług już wykonanych przez RSC w CCR Core, SWE i Italy North
zostaną przekazane RCC Europy Środkowej, gdy tylko RCC rozpoczną swoją działalność.
2. Zadania, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a) – f) rozporządzenia 2019/943 , są realizowane
zgodnie z rozporządzeniem CACM, rozporządzeniem SO i rozporządzeniem ER, w tym z
metodykami ogólnoeuropejskimi i metodykami związanymi z CCR przyjętych na ich podstawie
oraz zgodnie z przepisami art. 10 do 13. Zadania są wykonywane albo na poziomie CCR, albo
na poziomie ogólnoeuropejskim. RCC Europy Środkowej wspierają OSP oraz, gdzie ma to
zastosowanie, ENTSO-E w tworzeniu rozwiązań biznesowych dla niezbędnych narzędzi
informatycznych.
3. Realizacja zadań zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. g) – p) rozporządzenia 2019/943 jest zapewniona
zgodnie z wymogami art. 10 do 13, biorąc pod uwagę następujące:
a. Zadania określone w art. 37 ust. 1 lit. j) i lit.) k rozporządzenia 2019/943 muszą zostać
wdrożona zgodnie z planem wdrażania zaproponowanym przez ENTSO-E i
zatwierdzonym przez ACER zgodnie z art. 37 ust. 5 rozporządzenia 2019/943.
b. Zadania określone w art. 37 ust. 1 lit. i) i lit. o) rozporządzenia 2019/943 muszą zostać
wdrożone zgodnie z rozwiązaniami określonymi na poziomie europejskim przez OSP
oraz ENTSO-E.
c. Zadania określone w art. 37 ust. 1 lit. p) muszą zostać wdrożone na wniosek OSP, w
celu wsparcia identyfikacji przez OSP potrzeb w zakresie zdolności przesyłowej.
4. OSP SOR Europy Środkowej będą informować organy regulacyjne SOR Europy Środkowej o
aktualizacjach Planu wdrażania oraz o wszelkich zidentyfikowanych problemach oraz
działaniach podjętych w ramach przekształcenia Coreso i TSCNET w RCC. Opracowanie
pierwszego sprawozdania ma nastąpić do 1 kwietnia 2021 r. a następnie kwartalne
sprawozdania będą przekazywane aż do 1 lipca 2022 r. W przypadku potrzeby silniejszej
współpracy może zostać zorganizowane nadzwyczajne spotkanie.

Artykuł 8
Statut
1. Statuty RCC Europy Środkowej są ustanawiane przez walne zgromadzenie udziałowców
zwołane zgodnie z obowiązującym prawem.
Statut Coreso
2. Obecny statut Coreso został przyjęty przez walne zgromadzenie jego udziałowców zgodnie z
obowiązującym prawem belgijskim i europejskim. Statut załączony jest w Załączniku I.
3. Obecny statut Coreso spełnia wymogi rozporządzenia 2019/943:
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a. Statut Coreso ustanawia podmiot prawny, który zgodnie z obowiązującym prawem
belgijskim nazywany jest „Radą Dyrektorów”. Jest to odpowiednik zarządu, o którym
mowa w art. 43 ust. 1 rozporządzenia 2019/943.
b. Zgodnie ze swoim statutem, Coreso jest zarządzane przez radę dyrektorów, której
członkowie są powoływani przez walne zgromadzenie.
c. Zgodnie ze statutem Rada Dyrektorów ma najszersze uprawnienia do wykonywania
wszelkich czynności niezbędnych lub przydatnych do realizacji celu spółki, z wyjątkiem
uprawnień zastrzeżonych przez prawo dla walnego zgromadzenia. Jest to zatem
zgodne z art. 43 ust. 3 rozporządzenia 2019/943. Należy jednak zauważyć, że zgodnie
z belgijskim prawem o porządku publicznym prawo do sporządzania i zatwierdzania
statutów jest zastrzeżone dla walnego zgromadzenia.
d. Zgodnie z jego statutem, codzienne zarządzanie Coreso jest powierzone Dyrektorowi
Generalnemu (CEO) oraz, w zależności od przypadku, Dyrektorowi Operacyjnemu
(COO), którzy mają szerokie uprawnienia w zakresie codziennego zarządzania i są
uprawnieni do samodzielnego działania i reprezentowania firmy samodzielnie, w
ramach codziennego zarządzania. Jest to zatem w pełni zgodne z art. 43 ust. 4
rozporządzenia 2019/943.
4. Statut Coreso może zostać zmieniony w razie potrzeby wzięcia pod uwagę roli Coreso w IU SOR
w świetle wyniku Brexitu.
5. Po ustanowieniu przez walne zgromadzenie udziałowców statutu Coreso, jakiekolwiek w nim
zmiany będą przekładane do organów regulacyjnych SOR Europy Środkowej w celu
zatwierdzenia zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 2019/943, jako zmiana Przepisów
ustanowienia RCC Europu Środkowej. W celu uniknięcia zbędnych obciążeń administracyjnych,
inne niż kluczowe zmiany powinny być zbierane i łączone w pakiety obejmujące zmiany, które
pojawiły się w okresie co najmniej jednego roku i powinny być przedłożone łącznie do
zatwierdzenia przez NRA.
Statut TSCNET
6. Obecny statut (Umowa spółki) TSCNET został przyjęty przez walne zgromadzenie jego
udziałowców zgodnie z obowiązującym prawem niemieckim i europejskim. Statut załączony
jest w Załączniku II.
7. W celu spełnienia wymogów art. 43 ust. 1 rozporządzenia 2019/943 stanowiących o powołaniu
Zarządu, do 31 grudnia 2021 statut TSCNET będzie zmieniony następująco:
a) Zostanie utworzony nowy organ jako Zarząd w oparciu o wymóg określony w art. 43
ust. 1.
b) Każdy z uczestniczących OSP TSCNET jest uprawniony do powoływania i odwoływania
wyłącznie jednego członka Zarządu.
c) Procedura wyboru Zarządu będzie zgodna z wymogiem art. 43 ust. 2 rozporządzenia
2019/943.
d) Zarząd jest odpowiedzialny między innymi za sporządzenie i zatwierdzenie Statutu i
regulaminu wewnętrznego TSCNET zgodnie z art. 43 ust. 3 lit. a) rozporządzenia
2019/943. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z prawem niemieckim uprawnienie do
zatwierdzania Statutu, a także wszelkich jego późniejszych zmian, jest zastrzeżone dla
walnego zgromadzenia udziałowców.
e) Codzienne zarządzanie TSCNET jest przekazane Kadrze Kierowniczej, składającej się z
Dyrektorów Zarządzających zapewniających pomoc techniczną lub handlową.
Dyrektorzy Zarządzający mają szerokie uprawnienia w zakresie codziennego
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zarządzania spółką i reprezentowania jej w granicach codziennego zarządzania.
zgodnie ze Statutem i regulaminem wewnętrznym Zarządu.
8. Po ustanowieniu przez walne zgromadzenie udziałowców, statut TSCNET zmieniony zgodnie z
ustępem 7 oraz jakiekolwiek kolejne zmiany będą przekładane do organów regulacyjnych SOR
Europy Środkowej w celu zatwierdzenia zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 2019/943,
jako zmiana Przepisów ustanowienia RCC Europu Środkowej. W celu uniknięcia zbędnych
obciążeń administracyjnych, inne niż kluczowe zmiany powinny być zbierane i łączone w
pakiety obejmujące zmiany, które pojawiły się w okresie co najmniej jednego roku i powinny
być przedłożone łącznie do zatwierdzenia przez NRA.

Artykuł 9
Regulamin wewnętrzny
1. Regulaminy wewnętrzne RCC Europy Środkowej ustanawiane są przez poszczególnych
udziałowców.
Regulamin wewnętrzny Coreso
2. Zasady regulaminu wewnętrznego Coreso są zawarte w statucie Coreso; obecny regulamin
spełnia wymogi rozporządzenia 2019/943. Przepisy art. 8 ust. 5 mają zastosowanie do
wszystkich zmian regulaminu wewnętrznego ustanowionego przez odpowiednich
udziałowców.
Regulamin wewnętrzny TSCNET
3. Oprócz ogólnych postanowień Statutu TSCNET posiada regulamin wewnętrzny Rady
Nadzorczej oraz odrębny regulamin wewnętrzny Zarządu, czyli Dyrektorów Zarządzających.
Zawarte są one w Załącznikach III i IV.
4. Do 31 grudnia 2021 r., oba regulaminy będą zaktualizowane w celu zapewnienia zgodności z
wymogami art. 43 rozporządzenia 2019/943.
5. Po ustanowieniu przez walne zgromadzenie udziałowców, regulaminy wewnętrzne TSCNET
zmienione zgodnie z ustępem 4 oraz jakiekolwiek kolejne zmiany będą przekładane do
organów regulacyjnych SOR Europy Środkowej w celu zatwierdzenia zgodnie z art. 35 ust. 1 lit.
d) rozporządzenia 2019/943, jako zmiana Przepisów ustanowienia RCC Europu Środkowej. W
celu uniknięcia zbędnych obciążeń administracyjnych, inne niż kluczowe zmiany powinny być
zbierane i łączone w pakiety obejmujące zmiany, które pojawiły się w okresie co najmniej
jednego roku i powinny być przedłożone łącznie do zatwierdzenia przez NRA.

Artykuł 10
Ustalenia dotyczące organizacji pracy
1. Ustalenia dotyczące organizacji pracy to ustalenia pomiędzy RCC Europy Środkowej a OSP lub
pomiędzy RCC Europy Środkowej lub pomiędzy RCC Europy Środkowej a RCC ustanowionym
w innych SOR, odnoszące się do zadań wykonywanych przez RCC zgodnie z rozporządzeniem
2019/943.
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2. Opracowując ustalenia dotyczące organizacji pracy w zakresie aspektów planowania i
działalności operacyjnej w ramach RCC i pomiędzy nimi zgodnie z art. 38 lit. a) i art. 39
rozporządzenia 2019/943, RCC Europy Środkowej przestrzegają następujących wytycznych
dotyczących zadań wymienionych w art. 37 rozporządzenia 2019/943:
a. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. a), RCC Europy Środkowej
odnoszą się do metod wyznaczania zdolności przesyłowych rynku dnia następnego i
bieżącego zgodnie z art. 20 i 21 rozporządzenia CACM określonych dla każdego CCR
objętego przez SOR Europy Środkowej lub, w stosownych przypadkach, dla każdego
CCR będącego punktem styku (interfejsem) pomiędzy SOR Europy Środkowej a
sąsiadującym SOR.
b. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. b) RCC Europy Środkowej
odnoszą się do:
i. metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy systemu zgodnie z art. 75
rozporządzenia SO; oraz
ii. każdej metody regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy systemu
zgodnie z art. 76 rozporządzenia SO określonej dla każdego CCR objętego SOR
Europy Środkowej lub, w stosownych przypadkach, dla każdego CCR będącego
punktem styku (interfejsem) pomiędzy SOR Europy Środkowej a sąsiadującym
SOR.
c. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. c) RCC Europy Środkowej
odnoszą się do:
i. metody wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 17 rozporządzenia CACM;
ii. metody wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 18 rozporządzenia FCA;
iii. metody wspólnego modelu sieci zgodnie z art. 67 ust. 1 i 70 ust. 1
rozporządzenia SO;
iv. Każdego dokumentu (metody wspólnego modelu sieci), który zastępuje jedną
lub więcej z trzech wersji metody wspólnego modelu sieci, o której mowa
powyżej.
d. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. d) RCC Europy Środkowej
odnoszą się do oceny spójności odpowiednich planów obrony oraz planów odbudowy
systemu, zgodnie z art. 6 rozporządzenia ER.
e. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. e) RCC Europy Środkowej
odnoszą się do:
i. metody krótkoterminowej i sezonowej oceny wystarczalności (adekwatności)
zgodnie z art. 8 rozporządzenia 2019/941; oraz
ii. wszelkich ram umownych (np. SLA) obejmujących funkcjonowanie narzędzi
wdrożonych do realizacji zadania.
f. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. f) RCC Europy Środkowej
odnoszą się do:
i. metody oceny znaczenia elementów dla koordynacji wyłączeń zgodnie z art.
84 rozporządzenia SO; oraz
ii. wszelkich ram umownych (np. SLA) obejmujących funkcjonowanie narzędzi
wdrożonych do realizacji zadania.
g. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. g) RCC Europy Środkowej
odnoszą się do ustaleń, które mają zostać opracowane przez ENTSO-E.
h. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. h), żadne ustalenia
organizacji pracy nie zostały opracowane w momencie zatwierdzania niniejszych
przepisów ustanowienia, ponieważ zadanie to nie jest wymagane przez OSP SOR
Europy Środkowej; jeżeli zadanie będzie wymagane przez OSP SOR Europy Środkowej,
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RCC Europy środkowej odnosić się będą do ustaleń, które mają zostać opracowane
przez ENTSO-E.
i. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. i) RCC Europy Środkowej
odnoszą się do ustaleń, które mają zostać opracowane przez ENTSO-E.
j. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. j) RCC Europy Środkowej
odnoszą się do ustaleń, które mają zostać opracowane przez ENTSO-E.
k. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. k) w przypadku gdy OSP
SOR Europy Środkowej wymagać bedą tego zadania, RCC Europy Środkowej odnoszą
się do ustaleń, które mają zostać opracowane przez ENTSO-E.
l. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. l), w przypadku gdy OSP
SOR Europy Środkowej wymagać będą tego zadania, , RCC Europy Środkowej odnoszą
się do ustaleń, które mają zostać opracowane przez ENTSO-E oraz gdzie ma to
zastosowanie odpowiednich istniejących metod.
m. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. m), RCC Europy Środkowej
opracowują ustalenia dotyczące organizacji pracy w przypadku udziału w zadaniu
wykonywanym przez ENTSO-E zgodnie z metodą opracowaną na podstawie art. 6 ust.
1 rozporządzenia (UE) 2019/941.
n. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. n) RCC Europy Środkowej
opracowują ustalenia dotyczące organizacji pracy w przypadku udziału w zadaniu
wykonywanym przez ENTSO-E zgodnie z metodą opracowaną zgodnie z art. 9 ust. 2
rozporządzenia (UE) 2019/941.
o. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. o) RCC Europy Środkowej
odnoszą się do metody wyliczenia wartości maksymalnych wejściowych zdolności
wytwórczych na potrzeby udziału zagranicznych (transgranicznych) zdolności
wytwórczych zgodnie z art. 26 ust. 11 rozporządzenia 2019/943.
p. W przypadku zadania wzmiankowanego w art. 37 ust. 1 lit. p), jeżeli zadanie
wymagane jest przez OSP SOR Europy Środkowej RCC Europy Środkowej odnoszą się
do ustaleń, które mają zostać przygotowane przez ENTSO-E.
q. W odniesieniu do wszystkich zadań, RCC Europy Środkowej odnoszą się do wszelkich
odpowiednich istniejących i przyszłych ram umownych (np. SLA) dla każdego CCR
objętych SOR Europy Środkowej lub, w stosownych przypadkach, dla każdego CCR
będącego interfejsem pomiędzy SOR Europy Środkowej a sąsiedniego SOR oraz
każdych ustaleń, które będą opracowane przez ENTSO-E zgodnie z art. 37 ust. 5
rozporządzenia 2019/943.
3. Ponadto, zgodnie z Załącznikiem I do Decyzji SOR, RCC Europy Środkowej odnoszą się do
metod wyznaczania zdolności przesyłowych dla długoterminowych przedziałów czasowych,
zgodnie z art. 10 rozporządzenia FCA opracowanych dla CCR objętych przez SOR Europy
Środkowej lub CCR stanowiących interfejs pomiędzy SOR Europy Środkowej a sąsiednim SOR.
4. RCC Europy Środkowej dopilnowują, aby ustalenia dotyczące organizacji pracy zawierały
zasady zgłaszania zainteresowanych stron zgodnie z informacjami podanymi w art. 12.
5. W odniesieniu do każdego zadania wykonywanego na zasadzie rotacji, zgodnie z opisem
podanym w art. 15, te ustalenia dotyczące organizacji pracy określają dla każdego zadania:
a. okresy rotacji;
b. organizację kolejności między dwoma kolejnymi okresami rotacji; oraz
c. przekazywanie informacji o statusie każdego RCC Europy Środkowej, podstawowego
lub rezerwowego, do OSP SOR Europy Środkowej, OSP otrzymujących usługi od RCC
Europy Środkowej oraz RCC ustanowionych dla innych SOR.
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Artykuł 11
Procedura weryfikacji ustaleń dotyczących organizacji pracy
1. Dla każdego zadania wzmiankowanego w art. 10, podczas weryfikacji uprzednich ustaleń
dotyczących organizacji pracy RCC Europy Środkowej, który wykonuje to zadanie, postępuje
zgodnie z następującym procesem:
a. RCC muszą przedłożyć wniosek do OSP SOR Europy Środkowej oraz, w stosownych
przypadkach, do OSP otrzymujących usługi od RCC Europy Środkowej, RCC
ustanowionych dla innych SOR oraz, jeśli ma to zastosowanie, OSP, o których mowa w
Załączniku I Decyzji SOR. RCC Europy Środkowej podzielą się z wyżej wymienionymi
stronami uzasadnienie swojego wniosku.
b. Wniosek zawiera harmonogram wdrażania.
c. W ciągu 3 miesięcy strony określone w ust. 1 lit. a) pisemnie zatwierdzają, zgłaszają
sprzeciw lub poprawki do wniosku. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, przedstawia
się odpowiedź wyjaśniającą, w której podaje się powody sprzeciwu. Na wniosek
uczestniczącego OSP Zarząd(y) RCC może(mogą) przedłużyć ten okres.
d. RCC uwzględnia odpowiedzi wszystkich stron, o których mowa w ust. 1 lit. a), i
przedstawia wniosek do zatwierdzenia przez odpowiednie Zarządy RCC, które
wykonują to zadanie.
2. W celu zapewnienia skuteczności zasady rotacji w odniesieniu do zadań regionalnych zgodnie
z art. 16 OSP SOR Europy Środkowej oraz inni OSP otrzymujący usługi od RCC Europy
Środkowej oceniają bieżące ustalenia dotyczące organizacji pracy co dwa lata i potwierdzają
ich ustanowienie na następny okres. W przypadku gdy podczas oceny zidentyfikuje się
niedociągnięcia wymagające zmiany ustaleń dotyczących organizacji prac, zmiana odbędzie się
zgodnie z ust. 1. Każda zmiana lub potencjalne niedociągnięcie będą raportowane w sposób
przejrzysty zgodnie z art. 46 rozporządzenia 2019/943.

Artykuł 12
Udostępnianie analiz i konsultowanie w zakresie bieżących
propozycji RCC
1) W ramach wykonywania bieżących czynności operacyjnych RCC Europy Środkowej udostępniają
analizy i konsultują propozycje:
a) z OSP SOR Europy Środkowej i innymi OSP otrzymującymi usługi od RCC Europy Środkowej
zgodnie z metodami opisanymi w art. 10 oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 13,
oraz:
b) z RCC ustanowionych w SOR IU, SOR Baltic i SOR SEE, lub OSP tych SOR:
 jeżeli ma to zastosowanie zgodnie z Załącznikiem I Decyzji SOR;


zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami metod międzyregionalnych
wymienionymi w art. 11; oraz
 zgodnie z procedurami i obowiązującymi SLA zawartymi pomiędzy OSP i z RCC, opisanymi
w Przepisach ustanowienia RCC SOR Baltic, SOR IU i SOR SEE zgodnie z art. 35
rozporządzenia 2019/943;
c) z RCC ustanowionym w SOR Nordic:
 w stosownych przypadkach zgodnie z Załącznikiem I Decyzji SOR;
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zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami metod międzyregionalnych
wymienionymi w art. 10; oraz
 zgodnie z obowiązującymi procedurami i SLA zawartymi pomiędzy OSP oraz z RCC, w
tym:
- Skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych zgodnie z metodą wyznaczania
zdolności przesyłowych rynku dnia następnego i bieżącego zgodnie z art. 20 i 21
rozporządzenia CACM opracowane dla CCR Hansa;
- Skoordynowana analiza bezpieczeństwa zgodnie z metodą koordynacji analiz
bezpieczeństwa pracy systemu zgodnie z art. 75 rozporządzenia SO oraz metodą
regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy systemu zgodnie z art. 76
rozporządzenia SO opracowana dla CCR Hansa;
- Wspólna metoda koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów
przeciwnych zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia CACM opracowana dla CCR
Hansa;
- Wspólna metoda podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych zgodnie
z art. 74 rozporządzenia CACM opracowana dla CCR Hansa;
- Metoda wyznaczania zdolności przesyłowych w długoterminowych przedziałach
czasowych zgodnie z art. 10 rozporządzenia FCA opracowana dla CCR Hansa;
- Procedura operacyjna koordynacji zgodnie z art. 83 rozporządzenia SO mająca
zastosowanie dla OCR Hansa; oraz
- Umowy eksploatacyjne systemu pomiędzy przyłączonymi OSP w SOR Nordic i SOR
Europy Środkowej.
2) OSP SOR Europy Środkowej lub RCC Europy Środkowej nawiązują współpracę z właściwymi
zainteresowanymi stronami w kwestiach związanych z ich bieżącą koordynacją zgodnie z
wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu SO, rozporządzeniu CACM, rozporządzeniu FCA i
rozporządzeniu ER lub z innymi mającymi zastosowanie metodami wymienionymi w art. 10.
Wszelkie problemy lub kwestie, które mogą pojawić się podczas bieżącej koordynacji, należy
zawrzeć w raporcie przygotowywanym zgodnie z art. 46 ust. 4 rozporządzenia 2019/943.
3) Konsultacje z RCC ustanowionym w innym SOR lub OSP innych SOR poprzedzają ostateczne
przyjęcie skoordynowanych działań lub zaleceń wynikających z procesu opisanego w art. 13.
4) Podczas konsultacji z RCC ustanowionych w innych SOR w trakcie bieżących procesów, RCC
Europy Środkowej znajdują rozwiązania, które:
a) nie naruszają granic bezpieczeństwa pracy systemu;
b) w razie potrzeby pozwolą przywrócić granice bezpieczeństwa pracy systemu; oraz
c) minimalizują koszty.

Artykuł 13
Procedura przyjmowania i przeglądu skoordynowanych działań i
zaleceń
1. Procedura przyjmowania i przeglądu skoordynowanych działań i zaleceń dotyczących zadań, o
których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia 2019/943, przeprowadzana przez RCC Europy
Środkowej jest opracowywana zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi metodami
wymienionymi w art. 10 oraz zgodnie z art. 42 rozporządzenia 2019/943.
2. W przypadku zadań, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia 2019/943, dla
każdego CCR objętego przez SOR Europy Środkowej, przed wydaniem skoordynowanych
działań przez RCC Europy Środkowej, wszyscy OSP powiązanego CCR muszą potwierdzić, że
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3.

4.

5.

6.

7.

skoordynowane działania zaproponowane przez RCC są bezpieczne, niezawodne i efektywne
zgodnie z:
a) art. 35 ust. 5 i art. 42 ust. 2 rozporządzenia 2019/943;
b) art. 26 rozporządzenia CACM;
c) art. 17 metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy systemu zgodnie z art. 75
rozporządzenia SO; oraz metodą wyznaczania zdolności przesyłowych opracowaną
dla CCR zgodnie z art. 20 i art. 21 rozporządzenia CACM;
d) metodą regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy systemu opracowaną dla CCR
zgodnie z art. 76 rozporządzenia SO;
e) postanowieniami Umowy ramowej o obszarze synchronicznym dla Grupy Regionalnej
Europy kontynentalnej.
Przed wydaniem przez RCC Europy Środkowej skoordynowanych działań w odniesieniu do
jednego lub większej liczby zadań, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. c)–p) rozporządzenia
2019/943, w przypadku gdy przyznano im kompetencje zgodnie z art. 42 ust. 6
rozporządzenia 2019/943, wszyscy dotknięci przez skoordynowane działania OSP
potwierdzają, że skoordynowane działania zaproponowane przez RCC są bezpieczne,
niezawodne i efektywne zgodnie z art. 35 ust. 5 i art. 42 ust. 2 rozporządzenia 2019/943.
Żadne skoordynowane działanie niepotwierdzone przez dotkniętych przez skoordynowane
działania OSP zgodnie z odpowiednią metodą, nie może zostać wydane przez RCC Europy
Środkowej.
W przypadku gdy jeden lub większa liczba OSP uruchamia przegląd skoordynowanych działań
lub zaleceń w odniesieniu do dowolnego zadania wykonywanego przez RCC Europy
Środkowej, przedstawiają oni wyjaśnienie przyczyn do RCC Europy Środkowej i OSP, których
dotyczy dane skoordynowane działanie lub zalecenie, zgodnie z odpowiednią metodą, oraz,
w stosownych przypadkach, przekazują RCC Europy Środkowej aktualne dane wejściowe.
Jeśli skoordynowane działania staną się niedostępne, każdy OSP SOR Europy Środkowej i
każdy inny OSP otrzymujący usługi od RCC Europy Środkowej uruchamia przegląd
skoordynowanych działań w odniesieniu do dowolnego zadania realizowanego przez RCC
Europy Środkowej. W takiej sytuacji RCC Europy Środkowej niezwłocznie modyfikuje
skoordynowane działania w celu wykluczenia skoordynowanych działań, które stały się
niedostępne.
W odniesieniu do każdego zadania wykonywanego przez RCC Europy Środkowej, wszyscy
OSP SOR Europy Środkowej, pozostali OSP otrzymujący usługi od RCC Europy Środkowej i RCC
Europy Środkowej zapewniają, aby wszelkie istotne informacje były udostępniane OSP,
których dotyczy dane skoordynowane działanie lub zalecenie, oraz RCC Europy Środkowej.

Artykuł 14
Odpowiedzialność
1. Wszyscy OSP otrzymujący usługi od RCC Europy Środkowej w ramach zadań wymienionych w
art. 37 rozporządzenia 2019/943 zawierają z RCC SLA. SLA zawieraja szczegółowe informacje
na temat odpowiedzialności RCC wobec OSP oraz w odniesieniu do roszczeń stron trzecich, ale
tylko w zakresie, w jakim dotyczy to OSP i stron trzecich.
2. Wykonywanie zadań koncentruje się na stosunkach pomiędzy poszczególnym RCC Europy
Środkowej a OSP otrzymującym usługę. Strony trzecie nie są bezpośrednimi adresatami
postanowień art. 37 ust. 1 rozporządzenia 2019/943. Niemniej jednak wykonywanie zadań RCC
może prowadzić do powstania odpowiedzialności po stronie RCC Europy Środkowej wobec
stron trzecich zgodnie z prawem deliktów.
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3. Odpowiedzialność po stronie RCC Europy Środkowej wobec OSP jest regulowana poprzez SLA.
RCC mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań
wymienionych w art. 37 ust. 1 rozporządzenia 2019/943 względem OSP w przypadku:
a. niewłaściwego wykonania lub niewykonania przez RCC [niewłaściwe wykonanie i
niewykonanie jest oceniane na podstawie odpowiedniej metody] tych zadań, oraz
b. gdy skutkuje to powstaniem szkód po stronie OSP, które można wiązać z niewłaściwym
wykonaniem lub niewykonaniem po stronie RCC.
4. Podstawą prawną dla wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności OSP otrzymujących usługi
od RCC Europy Środkowej wobec RCC Europy Środkowej jest prawo krajowe, które ma
zastosowanie w sposób określony w odpowiedniej SLA. W odniesieniu do odpowiedzialności
nie ma potrzeby rozróżniania, czy OSP występujący z roszczeniem o odszkodowanie przeciwko
RCC Europy Środkowej jest udziałowcem RCC, Europy Środkowej któremu można przypisać
szkodę, czy też nie. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności RCC mogą być określone w
konkretnej i odpowiedniej SLA.
5. Bezpośrednia odpowiedzialność RCC Europy Środkowej wobec stron trzecich jest określona
zgodnie z prawem krajowym, w szczególności z prawem deliktów. Szczegółowe zasady
odpowiedzialności zależą zatem od mającego zastosowanie prawa krajowego, zasadniczo
ustalanego w oparciu o siedzibę RCC Europy Środkowej, który spowodował szkodę , lub w
oparciu o lokalizację, w której wystąpiła szkoda. W każdym razie zasadniczo nie jest możliwe
ograniczenie odpowiedzialności wobec stron trzecich w oparciu o prawo deliktów.
6. Jeżeli RCC Europy Środkowej jest narażony na roszczenia strony trzeciej, w sytuacji gdy druga
strona przyczyniła się do powstania szkody, ustalenia umowne określą, jaki udział założy ta
druga strona.
7. Na podstawie szacunkowej ekspozycji RCC Europy Środkowej na ryzyko podejmuje się
następujące kroki w celu ochrony przed odpowiedzialnością związaną z wykonywaniem
zadań RCC:
a. ograniczenie odpowiedzialności odpowiednich RCC Europy Środkowej w przypadkach,
które zostaną określone w SLA; oraz
b. zawarcie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej od strat i szkód określonych przez
RCC Europy Środkowej (jeśli jest taka dostępna) w celu ochrony przed
odpowiedzialnością zgodnie z SLA zawartymi z ich odpowiednimi odbiorcami (OSP lub
inne RCC) oraz ochrony ubezpieczeniowej w celu ochrony przed odpowiedzialnością
RCC wobec stron trzecich.
8. RCC Europy Środkowej nie są odpowiedzialne za żadne katastrofalne zdarzenia, które mogą
spowodować szerokie przerwy w dostawie energii elektrycznej w SOR Europy Środkowej, jeżeli
są one wynikiem działania siły wyższej. RCC powołujące się na zdarzenie siły wyższej nie może
zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku
niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części swoich zobowiązań, gdy takie
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane zdarzeniem siły wyższa.

Artykuł 15
Podział zadań pomiędzy Coreso i TSCNET w zakresie SOR Europy
Środkowej
Zadanie (a) – wyznaczanie zdolności przesyłowych
1. Coreso i TSCNET dokonują skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dla CCR
Core na zasadzie rotacji w ustalonym wcześniej czasie zgodnie z art. 10.
2. Coreso i TSCNET dokonują skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dla CCR
Italy North na zasadzie rotacji w ustalonym wcześniej czasie zgodnie z art. 10.
3. Coreso dokonuje skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dla CCR SWE.
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Zadanie (b) – koordynowane analizy bezpieczeństwa
4. Coreso i TSCNET przeprowadzają skoordynowaną analizę bezpieczeństwa pracy systemu dla
CCR Core na zasadzie rotacji w ustalonym wcześniej czasie zgodnie z art. 10.
5. Coreso i TSCNET przeprowadzają skoordynowaną analizę bezpieczeństwa pracy systemu dla
CCR Italy North na zasadzie rotacji w ustalonym wcześniej czasie zgodnie z art. 10.
6. Coreso przeprowadza skoordynowaną analizę bezpieczeństwa pracy systemu dla CCR SWE.
Zadanie (c) – wspólny model sieci
7. Coreso i TSCNET wykonują zadania związane z budowaniem wspólnych modeli sieci (CGM) w
ramach ogólnoeuropejskiej rotacji z RCC ustanowionymi w innych SOR zgodnie z opisem w art.
17.
Zadanie (d) – wsparcie spójności planów obrony i planów odbudowy
8. Coreso i TSCNET wspierają ocenę spójności odpowiednich planów obrony i planów odbudowy
systemu.
Zadanie (e) – prognozy wystarczalności w horyzoncie dnia i tygodnia następnego
9. Coreso wykonuje prognozy wystarczalności systemu na poziomie regionalnym sporządzane w
przedziałach czasowych od następnego tygodnia do co najmniej dnia następnego oraz
przygotowuje działania zmniejszające ryzyko podczas ogólnoeuropejskiego procesu w ramach
ogólnoeuropejskiej rotacji z RCC ustanowionymi w innych SOR, zgodnie z opisem podanym w
art. 19, oraz w odniesieniu do wszystkich procesów regionalnych związanych z całeym SOR
Europy Środkowej (CCR Core, Italy North i SWE).
Zadanie (f) – koordynacja planu wyłączeń
10. TSCNET wykonuje zadanie koordynacji planowania wyłączeń w odniesieniu do
ogólnoeuropejskiego procesu w ramach ogólnoeuropejskiej rotacji z RCC ustanowionymi w
innych SOR, zgodnie z opisem w art. 18, oraz w odniesieniu do regionalnych procesów
związanych z OCR Core i OCR Italy North.
11. Coreso prowadzi regionalną koordynację planowania wyłączeń w odniesieniu do regionalnego
procesu dla OCR SWE.
Zadanie (g) – szkolenia i certyfikacja personelu
12. Coreso i TSCNET przeprowadzają szkolenia i certyfikację personelu pracującego dla
regionalnych centrów koordynacyjnych;
Zadanie (i) – raportowanie i analiza poeksploatacyjne i pozakłóceniowe
13. Coreso i TSCNET wykonują analizę i sprawozdawczość poeksploatacyjną i pozakłóceniową
zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. i).
Zadania (j) i (k) – regionalne określanie rezerwy mocy i ułatwianie zakupów mocy bilansującej
14. Zgodnie z art. 37 ust. 5 rozporządzenia 2019/943 propozycja musi zostać określona, aby OSP
SOR Europy Środkowej mogły przydzielić zadania związane z określeniem wielkości rezerwy
mocy na poziomie regionalnym oraz ułatwieniem RCC Europy Środkowej zakupów mocy
bilansującej na poziomie regionalnym. Po określeniu propozycji OSP SOR Europy Środkowej
opiszą ustalenia zapewniające jasny podział odpowiedzialności pomiędzy Coreso i TSCNET oraz
procedury dotyczące wykonania tych zadań.
15. Cztery miesiące po zatwierdzeniu propozycji zgodnych z art. 37 ust. 5 rozporządzenia
2019/943, OSP SOR Europy Środkowej przełożą do krajowych organów regulacyjnych SOR
Europu Środkowej zmiany do niniejszych Przpisów ustanowienia RCC Europy Środkowej
dotyczące Alokacji tych zadań między Coreso i TSCNET, stosownie do potrzeb.
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Zadanie (o) – wyznaczanie wartości maksymalnych wejściowych zdolności przesyłowych
16. Coreso i TSCNET dokonują wyznaczenia wartości maksymalnych wejściowych zdolności
wytwórczych na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych w mechanizmach
zdolności wytwórczych w celu wydania zalecenia na mocy art. 26 ust. 7 rozporządzenia
2019/943 zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. o).
Zadanie (p) – wsparcie w identyfikacji potrzeb w zakresie zdolności przesyłowych
17. Jeżeli OSP wymagają, w wymaganym zakresie, Coreso i TSCNET wykonują zadania związane ze
wspieraniem OSP SOR Europy Środkowej i innych OSP, otrzymujących te usługi od RCC Europy
Środkowej, w określaniu zapotrzebowania na nowe zdolności przesyłowe oraz na
modernizację istniejących zdolności przesyłowych lub środków alternatywnych, które zostaną
przedstawione grupom regionalnym ustanowionym na mocy rozporządzenia (UE) nr 347/2013
zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. p). i są uwzględnione w dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, o
którym mowa w art. 51 dyrektywy (UE) 2019/944.

Wyznaczanie długoterminowych zdolności przesyłowych
18. Mimo iż, wyznaczanie długoterminowych zdolności przesyłowych nie jest wymienione w art.
37 ust. 1 rozporządzenia 2019/943, Coreso i TSCNET przeprowadza wyznaczanie
długoterminowych zdolności przesyłowych zgodnie z rozporządzeniem FCA.
19. Coreso i TSCNET dokonują skoordynowanego wyznaczania długoterminowych zdolności
przesyłowych w CCR Core na zasadzie rotacji w ustalonym wcześniej czasie zgodnie z art. 16.
20. Coreso i TSCNET dokonują skoordynowanego wyznaczania długoterminowych zdolności
przesyłowych w CCR Italy North na zasadzie rotacji w ustalonym wcześniej czasie zgodnie z art.
16.
21. Coreso dokonuje skoordynowanego wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych
w CCR SWE.

Artykuł 16
Zasada rotacji w ramach zadań regionalnych
1. Coreso i TSCNET będą rotacyjnie pełniły role wiodącego i zapasowego RCC w ustalonych
wcześniej okresach.
2. Wiodące RCC jest odpowiedzialne za efektywne i sprawne wykonywanie danego zadania w z
góry określonym czasie. Zapasowe RCC jest odpowiedzialne za wspieranie wiodącego RCC w
celu zapewnienia efektywnego wykonania zadania dla wszystkich odpowiednich OSP
otrzymujących usługi albo od Coreso lub od TSCNET. O takie wsparcie może poprosić wiodące
RCC lub zasugerować je zapasowe RCC.
3. Dla każdego zadania wykonywanego na zasadzie rotacji, wiodące RCC przy wsparciu
zapasowego RCC zapewni koordynację ze wszystkimi odpowiednimi OSP otrzymującymi usługi
od Coreso i TSCNET.
4. Długość ustalonych wcześniej okresów zależy od zadania wykonywanego rotacyjnie oraz od
CCR i zostanie określona zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 5.
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Artykuł 17
Ogólnoeuropejska rotacja w ramach procesu CGM
1. RCC Europy Środkowej będą tworzyć CGM w ramach ogólnoeuropejskiego procesu zgodnie z
zasadą ogólnoeuropejskiej rotacji uzgodnionej na poziomie ENTSO-E. Zasady tej
ogólnoeuropejskiej rotacji w zakresie budowania CGM są następujące:
a) W ogólnoeuropejskim procesie tworzenia CGM uczestniczą co najmniej dwa RCC;
b) Model organizacyjny związany z uczestnictwem w procesie tworzenia CGM przez RCC
opiera się na zasadzie rotacji w uzgodnionym terminie kalendarzowym, zapewniając
regularne tworzenie i dostarczanie CGM przez jedno główne RCC i jedno zapasowe
RCC przez cały czas;
c) Zgodnie z art. 79 ust. 1 rozporządzenia SO każde RCC sprawdza jakość indywidualnego
modelu sieci (IGM) oraz odpowiednich zapisów z rozporządzenia CACM i
rozporządzenia FCA.
d) Co najmniej dwa połączone CGM będą zawsze tworzone równolegle dla każdego
scenariusza/ramy czasowej/znacznika czasowego, jeden przez główne RCC, a drugi
przez zapasowe RCC;
e) W trakcie normalnego procesu tylko jeden połączony CGM, dostarczony przez główne
RCC, jest oficjalnie oznaczony jako CGM. W przypadku, gdy główne RCC nie może
wykonać tej funkcji, połączony CGM dostarczony przez zapasowe RCC jest oznaczany
jako CGM;
f) Jako dane wejściowe na potrzeby wszystkich odpowiednich oficjalnych zadań zgodnie
z art. 37 ust. 1 rozporządzenia 2019/943 (zarówno ogólnoeuropejskie, jak i regionalne)
wykorzystuje się połączony CGM oznaczony oficjalnie jako CGM.

Artykuł 18
Ogólnoeuropejska rotacja w ramach koordynacji planowania
wyłączeń (OPC)
1. TSCNET będzie prowadzić koordynację planowania wyłączeń w ramach procesu
ogólnoeuropejskiego zgodnie z zasadą ogólnoeuropejskiej rotacji uzgodnionej na poziomie
ENTSO-E. Zasady tej ogólnoeuropejskiej rotacji w zakresie OPC są następujące:
a. W ogólnoeuropejskim procesie OPC uczestniczą co najmniej dwa RCC;
b. Model organizacyjny związany z uczestnictwem w ogólnoeuropejskim procesie OPC
przez RCC opiera się na zasadzie rotacji w uzgodnionym terminie kalendarzowym, z
rocznym i tygodniowym połączeniem indywidualnych planów wyłączeń dostarczonych
przez OSP, przez jedno główne RCC i jedno zapasowe RCC. Główne RCC sprawdza
jakość połączenia indywidualnych planów wyłączeń dostarczanych przez OSP;
c. Model organizacyjny związany z uczestnictwem w procesie koordynacji istotnych
aktywów przez RCC opiera się na zasadzie rotacji w uzgodnionym terminie
kalendarzowym, załączonym do zbioru przepisów OPC, z określeniem i
opublikowaniem ostatecznej listy istotnych aktywów do koordynacji przez jedno
główne RCC i jedno zapasowe RCC;
d. W przypadku, gdy główne RCC nie może wykonać tej funkcji, wówczas rola ta zostanie
zastąpiona przez zapasowe RCC.
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Artykuł 19
Ogólnoeuropejska rotacja w ramach krótkoterminowej oceny
wystarczalności (STA)
1. Coreso wykonuje prognozy wystarczalności systemu sporządzane w przedziałach czasowych
od następnego tygodnia do co najmniej dnia następnego oraz przygotowuje działania
zmniejszającego ryzyko podczas procesu ogólnoeuropejskiego w ramach ogólnoeuropejskiej
rotacji uzgodnionej na poziomie ENTSO-E. Zasady tej ogólnoeuropejskiej rotacji w zakresie
STA są następujące:
a. W ogólnoeuropejskim procesie STA uczestniczą co najmniej dwa RCC;
b. Model organizacyjny związany z uczestnictwem w ogólnoeuropejskim procesie STA
przez RCC opiera się na zasadzie rotacji w uzgodnionym terminie kalendarzowym, z
oceną wystarczalności w wymiarze międzyregionalnym przeprowadzaną przez jedno
główne RCC i jedno zapasowe RCC w celu wykrycia na poziomie ENTSO-E sytuacji, w
których spodziewane są przypadki braku wystarczalności. W przypadku braku
wystarczalności lub na wniosek OSP, główne RCC informuje odpowiednie regionalne
RCC o uruchomieniu procesu regionalnego;
c. W przypadku, gdy główne RCC nie może wykonać tej funkcji, wówczas rola ta zostanie
zastąpiona przez zapasowe RCC.

Artykuł 20
Język
1. Językiem odniesienia dla niniejszych Przepisów ustanowienia RCC Europy Środkowej jest
język angielski. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy OSP muszą przetłumaczyć
ten dokument na swój język(i) narodowy(-e), w przypadku niezgodności między wersją
angielską a jakąkolwiek wersją w innym języku, właściwi OSP przekazują, zgodnie z
ustawodawstwem krajowym, odpowiednim krajowym organom regulacyjnym
zaktualizowane tłumaczenie tych przepisów.

Załączniki
Załącznik I:

Statut Coreso

Załącznik II:

Statut TSCNET

Załącznik III: Regulamin Rady Nadzorczej TSCNET - oryginalna i wiążąca wersja w języku
angielskim
Załącznik IV: Regulamin Zarządu TSCNET - oryginalna i wiążąca wersja w języku angielskim
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