Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0003/2020/E-EU
Číslo spisu: 4061-2020-BA
3310-2019-BA

Bratislava 23. 07. 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ako orgán
príslušný na podľa článku 4 ods. 7 písm. b) nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719
z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít
s § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení
s § 15 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov a § 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov vo veci schválenia metodiky rozdelenia dlhodobej medzioblastnej
kapacity

rozhodol

podľa článku 16 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa
stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít a § 13 ods. 2 písm. n) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov tak, že
pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A,
824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 schvaľuje dokument „Metodika Core CCR PPS týkajúca
sa rozdelenia dlhodobej medzioblastnej kapacity v súlade s článkom 16 nariadenia Komisie
(EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie
dlhodobých kapacít“, ktorý je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak
neoddeliteľnú časť výroku.
Odôvodnenie:
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „účasník konania“)
predložila Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sekcii ekomoniky a vecnej regulácie
(ďalej len „úrad“) dňa 26. 08. 2019 v súlade s článkom 16 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ)
2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie
dlhodobých kapacít (ďalej len „nariadenia č. 2016/1719“) návrh všetkých prevádzkovateľov
prenosových sústav regiónu CORE týkajúci sa metodiky rozdelenia dlhodobej
medzioblastnej kapacity obsiahnutý v prílohe listu „Metodika Core CCR PPS týkajúca sa
rozdelenia dlhodobej medzioblastnej kapacity v súlade s článkom 16 nariadenia Komisie

(EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie
dlhodobých kapacít“ (ďalej len „návrh“). Návrh bol zaevidovaný pod podacím
č. 33516/2020/BA.
Úradu bolo dňa 04. 11. 2019 doručené a pod podacím číslom 7865/2020/BA zaevidované
doplnenie podania o elektronické verziu dokumentu a preklad návrh.
Národné regulačné úrady regiónu CORE (ďalej len „CORE NRAs“) prejednali návrh a dňa
05. 03. 2020 spoločne odsúhlasili požiadavku na zmenu tohto návrhu. Úrad listom zo dňa
19. 03. 2020 vyzval účastníka konania na doplnenie návrhu, resp. o zmenu návrh o prvky
uvedené v dokumente, ktorý tvoril prílohu listu zaevidovaného pod podacím
č. 9297/2020/BA.
Dňa 21. 05. 2020 účastník konania listom č. PS/2020/006360 zo dňa 20. 05. 2020
zaevidovaným pod č. 13939/2020/BA doplnil návrh v zmysle výzvy na doplnenie. Návrh
účastníka konania bol doplnený o článok 7 ods. 1 a článok 7 ods. 2 návrhu. Tieto
ustanovenia obsahujú povinnosti týkajúce sa budúceho preskúmania a podávania správ.
Všetky hlavné regulačné orgány dospeli k záveru, že tieto zmeny a doplnenia spĺňajú ich
žiadosť.
CORE NRAs na regionálnom fóre schválili podľa článku 4 ods. 7 písm. b) nariadenia
č. 2016/1719 doplnený návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav regiónu
CORE (ďalej len „Core TSOs“) prostrednítvom schvaľujúceho dokumentu.
CORE TSOs organizovali od 10. 06. 2020 do 10. 07. 2020 podľa článku 16, článku
4 ods. 12 a článku 6 nariadenia č. 2016/1719 verejnú konzultáciu k predmetnému návrhu.
V rámci verejnej konzultácie boli vznesené pripomienky od zúčastnených strána a taktiež
informatívny tieňový názor schválený CORE NRAs. Účastník konania predložil úradu
vystvetľujúci dokument k návrhu, ktorý obsahoval správu s hodnotením pripomienok
vznesených od zúčastnených strán počas konzultácie. Návrh bol predložený poslednému
regulačnému orgánu regionu CORE dňa 19. 09. 2019. Na základe výziev na doplnenie, ktoré
zaslali CORE NRAs všetkým CORE TSOs obdržal posledný regulačný orgán regiónu
CORE doplnený návrh dňa 1. júna 2020.
Účastník konania predloží 2 roky od zavedenia návrhu správu o efektívnosti použitého
prístupu a o plnení požiadaviek podľa článku 2 nariadenia č. 2016/1719.
CORE NRAs súhlasia s tým, že návrh obsahuje všetky relevantné aspekty procesu
rozdelenia kapacity medzi rôzne dlhodobé časové rámce. Návrh je vypracovaný v súlade
s cieľmi uvedenými v článku 3 nariadenia č. 2016/1719.
Návrh účastníka konania bol doplnený o článok 7 ods. 1 a článok 7 ods. 2 návrhu. Tieto
ustanovenia obsahujú povinnosti týkajúce sa budúceho preskúmania a podávania správ.
CORE NRAs dospeli k záveru, že tieto zmeny a doplnenia spĺňajú požiadavky, ktoré
účastník konania obdržal vo výzvy na doplnenie.
CORE NRAs predmetný návrh posúdili, konzultovali a navzájom úzko spolupracovali a
koordinovali sa s cieľom dosiahnuť dohodu pri schválení návrhu pri dodržaní požiadaviek
nariadenia č. 2016/1719.
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CORE NRAs na základe vzájomného schválenia musia prijať rozhodnutia do 01. 08. 2020.
Návrh bude účinný prijatím rozhodnutia posledného národného regulačného orgánu regiónu
CORE.
Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) (ďalej len „správny poriadok“). Predložený návrh preskúmal
a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával pripomienky s účastníkom konania
a posúdil súlad návrhu s nariadením č. 2016/1719.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 správneho poriadku, keďže
úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom konania,
ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.
Úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Celé znenie návrhu je
prílohou výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sekciu ekonomiky a vecnej regulácie, P. O. BOX
12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.
Príloha k výroku rozhodnutia:
- schválené znenie dokumentu „Metodika Core CCR PPS týkajúca sa rozdelenia
dlhodobej medzioblastnej kapacity v súlade s článkom 16 nariadenia Komisie (EÚ)
2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie
dlhodobých kapacít“ (6 strán A4).

JUDr. Renáta Pisárová
generálna riaditeľka

Rozhodnutie sa doručí:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
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Metodika Core CCR PPS týkajúca sa
rozdelenia dlhodobej medzioblastnej
kapacity v súlade s článkom 16 nariadenia
Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra
2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre
prideľovanie dlhodobých kapacít
Účel:

Stav:
Schválenie
PPS:
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NRA:

☐ návrh metodiky
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☐ návrh

☐ na verejnú konzultáciu
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Prevádzkovatelia prenosovej sústavy (ďalej len“PPS“) Regiónu na výpočet kapacity (ďalej lej „Core
CCR“), berúc do úvahy

Keďže,
(1)

Tento dokument je metodikou rozdelenia dlhodobej medzioblastnej kapacity koordinovaným
spôsobom medzi rôzne dlhodobé časové rámce v rámci Core CCR v súlade s článkom 16
nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre
prideľovanie dlhodobých kapacít (ďalej len „Nariadenie FCA”). Túto metodiku vypracovali PPS
z Core CCR (ďalej len „Core PPS“), ako sa definuje v súlade s článkom 15 nariadenia Komisie
(EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie
preťaženia (ďalej len „Nariadenie CACM“) a ďalej len ako „Metodika Core PPS týkajúca sa
dlhodobého rozdelenia“.

(2)

Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia zohľadňuje všeobecné zásady a ciele
stanovené Nariadením FCA, nariadením Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa
ustanovuje usmernenie o prevádzke prenosovej sústavy a nariadením (EÚ) Európskeho
parlamentu a Rady 2019/943 z 5. júna 2019 (ďalej len „Nariadenie (EÚ) 2019/943“). Nariadenie
FCA stanovuje podrobné pravidlá o prideľovaní medzioblastnej kapacity na forwardových trhoch,
o zriadení spoločnej metodiky na určenie dlhodobej medzioblastnej kapacity, o zriadení jednotnej
prideľovacej platformy na európskej úrovni, ktorá ponúka dlhodobé prenosové práva
transparentným a nediskriminačným spôsobom, ktorá ponúka možnosť vrátenia dlhodobých
prenosových práv pre následné prideľovanie dlhodobej kapacity alebo prenos dlhodobých

(3)

prenosových práv medzi účastníkov trhu.
Nariadenie FCA stanovuje aj pravidlá na zavedenie metodík výpočtu kapacity na báze prístupu
koordinovanej čistej prenosovej kapacity (ďalej len „cNTC“) alebo na báze toku. Nariadenie FCA
stanovuje aj pravidlá na zavedenie metodiky rozdelenia dlhodobej kapacity v rôznych časových
rámcoch. Pre Core CCR bude koordinovaný výpočet kapacity podľa článku 10 ods. 2 Nariadenia

(4)

FCA dodržiavať prístup cNTC.
Článok 4 ods. 8 Nariadenia FCA požaduje opis očakávaného dopadu Metodiky Core PPS
týkajúcej sa dlhodobého rozdelenia na ciele Nariadenia FCA. Očakávaný dopad je zhodnotený
v nasledujúcich bodoch tejto časti ‘Keďže’.

(5)

Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia je spoločným návrhom vypracovaným
Core PPS, ktorý prispieva k dosiahnutiu podmienok článku 16 ods. 2 Nariadenia FCA. Návrh
prispieva konkrétne k dosiahnutiu cieľov článku 3 Nariadenia FCA a žiadnym spôsobom

(6)

nesťažuje toto dosiahnutie.
Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia slúži cieľu podpory efektívneho a
nediskriminačného dlhodobého medzioblastného obchodu s príležitosťami dlhodobého
medzioblastného hedžingu pre účastníkov trhu v súlade s článkom 3 písm. a) Nariadenia FCA
poskytnutím častí dlhodobých kapacít všetkým časovým rámcom dlhodobého prideľovania, ako
sa definuje v článku 6 regionálneho návrhu Core CCR PPS týkajúceho sa dlhodobých
prenosových práv v súlade s článkom 31 Nariadenia FCA tak, aby bol účastníkom trhu rovnako

(7)

udelený prístup k dlhodobým prenosovým právam vo všetkých dlhodobých časových rámcoch.
Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia prispieva k cieľu optimalizácie výpočtu a
prideľovania dlhodobých medzioblastných kapacitných práv v súlade s článkom 3 písm. b)
Nariadenia FCA zohľadnením výsledkov metodiky výpočtu dlhodobej kapacity
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v súlade s článkom 10 Nariadenia FCA, ktorá riadne zohľadňuje ustanovenia a obmedzenia
súvisiace so zabezpečením prevádzky sústavy uplatnením bezpečnostnej analýzy založenej na
viacerých scenároch, ako kľúčového technického vstupu do Metodiky Core PPS týkajúcej sa
(8)

dlhodobého rozdelenia.
Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia prispieva k cieľu zabezpečenia
nediskriminačného prístupu k dlhodobej medzioblastnej kapacite v súlade s článkom 3 písm. c)
Nariadenia FCA neuplatnením prekážok prístupu k aukcii dlhodobých prenosových práv (ďalej
len „LTTRs“) prostredníctvom Jednotnej prideľovacej platformy a následne plne spĺňa

(9)

Harmonizované pravidlá prideľovania dlhodobých prenosových práv.
Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia prispieva k cieľu zabezpečenia
spravodlivého a nediskriminačného zaobchádzania s PPS, Agentúrou, regulačnými orgánmi a
účastníkmi trhu v súlade s článkom 3 písm. d) Nariadenia FCA zabezpečením úplnej
transparentnosti procesu prípravy a prijatia Metodiky Core PPS týkajúcej sa dlhodobého
rozdelenia z dôvodu konzultácií so všetkými relevantnými zúčastnenými stranami podľa

(10)

požiadaviek ustanovení článku 6 Nariadenia FCA.
Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia prispieva k cieľu rešpektovania potreby
spravodlivého a usporiadaného prideľovania dlhodobej kapacity a riadnej cenotvorby v súlade
s článkom 3 písm. e) Nariadenia FCA zverejnením a sprístupnením dostupnej medzioblastnej
kapacity v riadnom čase, ktorá bude uvoľnená v dlhodobom časovom rámci pre forwardové trhy,

(11)

podľa vhodnosti, so zohľadnením hedžingových potrieb účastníkov trhu.
Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia prispieva k cieľu zabezpečenia a
zlepšenia transparentnosti a spoľahlivosti informácií o prideľovaní dlhodobých kapacít v súlade
s článkom 3 písm. f) Nariadenia FCA včasným zverejnením všetkých relevantných informácií a
vstupov pre Metodiku Core PPS týkajúcu sa dlhodobého rozdelenia, t. j. výsledkov metodík
výpočtu dlhodobej kapacity, uplatnených kritérií rozdelenia a vstupov pre kritériá rozdelenia, čo
umožňuje úplnú auditovateľnosť výsledkov.

(12)

Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia prispieva k dlhodobej prevádzke a
rozvoju elektrizačnej prenosovej sústavy a odvetvia elektrickej energie v Únii v súlade s článkom
3 písm. g) Nariadenia FCA poskytnutím maximálneho možného množstva dlhodobej kapacity
pre dlhodobé trhy s podporou činností účastníkov trhu na forwardových trhoch a umožnením
primeranej dlhodobej cenotvorby na trhoch s elektrickou energiou.

(13)

Okrem toho je Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia v súlade s podmienkami
stanovenými podľa opisu v článku 16 ods. 2 Nariadenia FCA, (a) spĺňa hedžingové potreby
účastníkov trhu; (b) je v súlade s metodikou výpočtu kapacity a (c) nevedie k obmedzeniam
v hospodárskej súťaži, najmä v prípade prístupu k dlhodobým prenosovým právam.

(14)

Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia bola predmetom verejnej konzultácie od
10. júna 2019 do 10. júla 2019 v súlade s článkom 6 Nariadenia FCA.

vypracovali túto Metodiku Core PPS týkajúcu sa dlhodobého rozdelenia:
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Článok 1
Predmet a rozsah
1. Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia zahŕňa metodiku rozdelenia dlhodobej
medzioblastnej kapacity koordinovaným spôsobom medzi dlhodobými časovými rámcami pre
hranice ponukovej oblasti Core CCR v súlade s článkom 16 Nariadenia FCA.
2. Zásady stanovené v tejto Metodike Core PPS týkajúcej sa dlhodobého rozdelenia sa budú
uplatňovať na rozdelenie dlhodobej kapacity medzi ročné a mesačné dlhodobé časové rámce, ako
sa definujú v článku 6 regionálneho návrhu Core CCR PPS týkajúcom sa dlhodobých prenosových
práv v súlade s článkom 31 Nariadenia FCA.

Článok 2
Definície a interpretácia
Na účely tejto Metodiky Core PPS týkajúcej sa dlhodobého rozdelenia majú použité výrazy význam,
ktorý im bol pridelený v článku 2 Nariadenia FCA, v článku 2 nariadenia CACM, v článku 2 nariadenia
(EÚ) 2019/943 a v článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) 543/2013 z júna 2013 o predkladaní a
uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou.

Článok 3
Prístup rozdelenia pre prepojovacie vedenia AC
1. V prípade prepojovacích vedení striedavého prúdu s vysokým napätím bude osemdesiat percent
dlhodobej kapacity dostupnej v časovom rámci rok vopred ponúknutých následnej ročnej seanse
prideľovania kapacity v Jednotnej prideľovacej platforme.
2. Dlhodobé kapacity vyplývajúce z mesačných výpočtov kapacity v súlade s článkom 10 Nariadenia
FCA, znížené o tie kapacity, ktoré už boli pridelené ročnému časovému rámcu a zvýšené o vrátenú
kapacitu z ročného časového rámca, sa ponúkajú následným mesačným seansám prideľovania
kapacity v Jednotnej prideľovacej platforme.

Článok 4
Prístup rozdelenia pre prepojovacie vedenia DC
1. V prípade nových prepojovacích vedení jednosmerného prúdu s vysokým napätím bude pre prvé
tri roky prevádzky šesťdesiatpäť percent dlhodobej kapacity dostupnej v časovom rámci rok vopred
ponúknutých následnej ročnej seanse prideľovania kapacity v Jednotnej prideľovacej platforme.
2. V prípade prepojovacích vedení jednosmerného prúdu s vysokým napätím s viac než troma rokmi
prevádzky bude osemdesiat percent dlhodobej kapacity dostupnej v časovom rámci rok vopred
ponúknutých následnej ročnej seanse prideľovania kapacity v Jednotnej prideľovacej platforme.
3. Dlhodobé kapacity vyplývajúce z mesačných výpočtov kapacity v súlade s článkom 10 Nariadenia
FCA, znížené o tie kapacity, ktoré už boli pridelené ročnému časovému rámcu a zvýšené o vrátenú
kapacitu z ročného časového rámca, sa ponúkajú následným mesačným seansám prideľovania
kapacity v Jednotnej prideľovacej platforme.
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Článok 5
Transparentnosť
Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia bude zverejnená okamžite po jej schválení
všetkými relevantnými regulačnými úradmi alebo ACER v súlade s článkom 4 ods. 13 Nariadenia FCA.

Článok 6
Plán implementácie
Metodika Core PPS týkajúca sa dlhodobého rozdelenia bude implementovaná najneskôr v čase
dostupnosti výsledkov prvého výpočtu kapacity pre ročný časový rámec na základe schválenej
spoločnej metodiky výpočtu kapacity Core PPS pre dlhodobé časové rámce vypracovanej v súlade
s článkom 10 ods. 1 Nariadenia FCA.

Článok 7
Podávanie správ o opätovnom posúdení a efektívnosti
1. Šesť mesiacov po schválení spoločnej metodiky výpočtu kapacity Core PPS pre dlhodobé časové
rámce v súlade s článkom 10 ods. 1 Nariadenia FCA, Core PPS predložia všetkým regulačným
orgánom Core CCR prehľad o možných úpravách tejto metodiky Core PPS týkajúcej sa dlhodobého
rozdelenia, ktorá vyplýva z konečnej metodiky vypracovanej v súlade s článkom 10 ods. 1
Nariadenia FCA.
2. Dva roky po zavedení Metodiky Core PPS týkajúcej sa dlhodobého rozdelenia predložia Core PPS
všetkým regulačným orgánom regiónu výpočtu kapacity Core správu o efektívnosti použitého
prístupu a o praktickom plnení požiadaviek podľa článku 16 ods. 2 Nariadenia FCA.

Článok 8
Jazyk
Referenčným jazykom tejto Metodiky Core PPS týkajúcej sa dlhodobého rozdelenia bude anglický
jazyk. Na zabránenie pochybnostiam platí, že ak PPS potrebujú preložiť túto Metodiku Core PPS
týkajúcu sa dlhodobého rozdelenia do svojho národného jazyka(y), tak v prípade nesúladu medzi
anglickou verziou zverejnenou zo strany PPS podľa článku 4 ods. 13 Nariadenia FCA a akoukoľvek
verziou v inom jazyku poskytnú relevantní PPS v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi
relevantným národným regulačným úradom aktualizovaný preklad tejto Metodiky Core PPS týkajúcej
sa dlhodobého rozdelenia.
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