Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

ODBOR VECNEJ REGULÁCIE
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0004/2020/E-EU
Číslo spisu: 3410-2020-BA

Bratislava 18. 09. 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie ako orgán príslušný na konanie
podľa § 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 v spojení s čl. 4 ods. 7 písm. c) a článkom 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719
z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít
vo veci schválenia návrhu tretieho dodatku k regionálnemu usporiadaniu dlhodobých
prenosových práv regiónu Core CCR
rozhodol

podľa článku 31 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa
stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít a § 13 ods. 2 písm. n) v spojení
s § 17 ods. 2 písm. g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov tak, že prevádzkovatelovi prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 mení
rozhodnutie 0006/2017/E-EU zo dňa 20. 10. 2017, v znení rozhodnutia 0008/2018/E-EU
zo dňa 19. 07. 2018 a rozhodnutia ACER č. 15/2019 zo dňa 30. 10. 2019 o schválení
regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv regiónu CORE CCR, ktorého úplne
znenie je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí neoddeliteľnú časť výroku.
Odôvodnenie:
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej
len „účasník konania“) predložil Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru vecnej
regulácie (ďalej len „úrad“) dňa 27. 02. 2020 v súlade s čl. 4 ods. 12 a článkom 31
nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie
pre prideľovanie dlhodobých kapacít (ďalej len „nariadenia č. 2016/1719“) návrh tretieho
dodatku k regionálnemu usporiadaniu dlhodobých prenosových práv regiónu Core CCR,
obsiahnutý v prílohe listu „3. zmena a doplnenie regionálneho návrhu dlhodobých
prenosových práv PPS regiónu Core CCR podľa čl. 4 ods. 12 nariadenia Komisie (EÚ)
2016/1719“ (ďalej len „tretí dodatok“).
Dňa 14. 10. 2017 schválili národné regulačné úrady v synchrónnej oblasti kontinentálna
Európa (ďalej len „NRAs“) návrh regionálneho usporiadanie dlhodobých prenosových práv

(ďalej len „LTTR“) prevádzkovateľov prenosových sústav regiónu Core CCR
(ďalej len „PPS“). Úrad následne v súlade s článkom 5 nariadenia č. 2016/1719 rozhodnutím
č. 0006/2017/E-EU zo dňa 20. 10. 2017 schválil návrh LTTR.
Dňa 19. 07. 2018 schválili NRAs prvú zmenu a doplnenie LTTR, ktorá zaviedla dlhodobé
prenosové práva na hraniciach ponukovej oblasti CZ-SK a DE/LU-AT. Úrad následne
v súlade s článkom 5 nariadenia č. 2016/1719 rozhodnutím č. 0008/2018/E-EU zo dňa
19. 07. 2018 schválil návrh prvého dodatku LTTR.
Dňa 30. 10. 2019 schválila európska Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti
energetiky (ACER) svojím rozhodnutím č. 15/2019 druhú zmenu a doplnenie LTTR
predloženú PPS, ktorá zaviedla implementáciu opcií finančných prenosových práv
(ďalej len „FTR“) na hraniciach ponukovej oblasti AT-CZ, AT-HU, DE/LU-BE, DE/LU-FR
a DE/LU-NL.
NRAs podľa článku 4 ods. 7 písm. c) nariadenia č. 2016/1719 schválili dňa 09. 06. 2020
prostredníctvom elektronického hlasovania tretí dodatok predložený PPS.
Tretí dodatok LTTR predložený PPS zavádza prechod z fyzických prenosových práv
s použitím zásady Use-It-Or-Sell-It (PTR) na FTR na hraniciach ponukovej oblasti AT-SI,
CZ-DE/LU, CZ-SK, HU-SK, HU-RO, HR-HU, PL-CZ, PL-DE/LU, PL-SK a SI-HU.
PPS rešpektujú, že z dôvodu medzištátnej dohody medzi SI a HR nie je ešte možné zaviesť
FTR na hranici ponukovej oblasti SI-HR. PPS budú monitorovať situáciu na hranici SI-HR a
na ostatných interných hraniciach ponukovej oblasti regiónu Core CCR na dennom trhu.
V prípade potreby na zabránenie rušivým účinkom na relevantných trhoch požiadajú PPS
o zmenu a doplnenie tohto návrhu a chorvátsky a slovinský PPS posúdia, či je možné
prostredníctvom úpravy alebo zrušenia medzištátnej dohody implementovať FTR na hranici
ponukovej oblasti SI-HR.
Na základe vyššie uvedeného úrad posúdil, či sa podľa § 17 ods. 2 písm. g) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákona o regulácii“) zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie
č. 0006/2017/E-EU zo dňa 20. 10. 2017 a rozhodnutie č. 0008/2018/E-EU zo dňa
19. 07. 2017. Uvedené rozhodnutia vydané pre účastníka konania sa podľa § 45 c zákona
o regulácii považujú za rozhodnutia vydané podľa zákona o regulácii v znení účinnom
od 1. januára 2019.
Tretí dodatok bol v súlade s článkom 6 nariadenia č. 2016/1719 konzultovaný
so zainteresovanými subjektami vrátane príslušných orgánov. NRAs pozorne sledovali,
analyzovali a priebežne poskytovali spätnú väzbu PPS.
NRAs vzájomne konzultovali, spolupracovali a koordinovali svoje činnosti s cieľom
dosiahnuť dohodu, tak aby tretí dodatok LTTR spĺňal požiadavky nariadenia č. 2016/1719.
Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) (ďalej len „správny poriadok“). Predložený tretí dodatok preskúmal
a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával pripomienky s účastníkom konania
a posúdil súlad tretieho dodatku s nariadením č. 2016/1719.
Na toto konanie sa podľa § 41 zákona regulácii 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.
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Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozhodnutia sa doterajšia znenie LTTR
nahrádza úplným znením, pričom navrhované zmeny sú zapracované priamo v článkoch 5
a 8 LTTR.
Úrad na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia. Celé konsolidované znenie LTTR je prílohou výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor 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:
- konsolidované znenie dokumentu - Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových
práv podľa článku 31 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým
sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít“ (5 strán A4).

Ing. Marián Parkányi
riaditeľ odboru

Rozhodnutie sa doručí:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
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Príloha výrokovej časti rozhodnutia č. 0004/2020/E-EU

Konsolidované znenie dokumentu:
Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv podľa článku 31 nariadenia Komisie
(EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie
dlhodobých kapacít
(5 strán A4)

Článok 1
Predmet a rozsah
1.

Tento dokument je Návrhom LTR zo strany TSO Core CCR podľa požiadaviek
článku 31 Nariadenia FCA.

2.

Tento Návrh LTR zo strany TSO Gore CCR podlieha schváleniu podľa článku 4.7.(c)
Nariadenia FCA.

3.

4.

5.

Objem kapacity medzi zónami ponúkanej na každej hranici obchodnej zóny bude
určený v súlade s metodikou na výpočet dlhodobej kapacity požadovanej podľa
článku 10 Nariadenia FCA a metodiky na rozdelenie dlhodobej kapacity medzi
zónami požadovanej článkom 16 Nariadenia FCA od schválenia a implementácie
takých metodík.
Dlhodobé prenosové práva podľa tohto návrhu budú ponúkať všetci TSO v rámci
Core CCR účastníkom trhu prostredníctvom jednotnej alokačnej platformy zriadenej
v súlade s článkom 48 Nariadenia FCA.
Dlhodobé prenosové práva podľa tohto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR budú
prideľované vzhľadom na harmonizované pravidlá prideľovania v súlade s článkom
51 Nariadenia FCA.

Článok 2
Definície a výklad
1.

2.

Pojmy používané v tomto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR majú významy
uvedené v článku 2 Nariadenia FCA, článku 2 nariadenia (EÚ) 2015/1222, článku 2
nariadenia (ES) č. 714/2009, článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 a článku
2 smernice 2009/72/ES Európskeho parlamentu a Rady.
V tomto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR, pokiaľ kontext nevyžaduje inak:
a.

sa singulár chápe ako plurál a opačne;

sa obsah a nadpisy vkladajú iba kvôli vhodnosti a nemajú vplyv na interpretáciu
tohto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR;
c. sú odkazy na „článok“, pokiaľ nie je uvedené inak, odkazmi na článok tohto
Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR; a
d. akýkoľvek odkaz na legislatívu, nariadenia, smernicu, poriadok, nástroj, kódex
alebo akékoľvek iné uzákonenie zahŕňa akúkoľvek úpravu, rozšírenie alebo
opätovné uzákonenie ich vtedajšej platnej verzie.
b.

Článok 3
Všeobecné princípy
1. Navrhované usporiadanie dlhodobých prenosových práv sa zameriava na harmonizované
a jednoduché usporiadanie dlhodobých prenosových práv v rámci Core CCR na podporu
cieľov uvedených v článku 3 Nariadenia FCA.
2. Hranice obchodnej zóny spadajúce pod regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových
práv sú uvedené v článku 4 tohto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR.
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Článok 4
Zahrnuté hranice Obchodnej zóny
1. Hranice obchodnej zóny spadajúce pod toto regionálne usporiadanie dlhodobých
prenosových práv zahŕňajú všetky hranice medzi obchodnými zónami, ktoré sú súčasťou
Core CCR.
2. Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv sa nevzťahuje na hranice
obchodnej zóny, pre ktoré kompetentné regulačné úrady prijali koordinované rozhodnutia
o nevydaní dlhodobých prenosových práv v súlade s článkom 30(1) Nariadenia FCA.
3. V prípade zavedenia nových hraníc obchodnej zóny alebo vymazania hraníc obchodnej
zóny v rámci Core CCR bude Návrh LTR zo strany TSO Core CCR primerane zmenený
a doplnený v súlade s článkom 9(12) Nariadenia FCA.
Článok 5
Typ dlhodobých prenosových práv
1. Typ dlhodobých prenosových práv používaných pre relevantné jednotlivé hranice
obchodnej zóny spadajúce pod tento Návrh LTR zo strany TSO Core CCR bude typ FTR opcie alebo fyzické kapacitné práva podľa zásady UIOSI.
2. Typ dlhodobých prenosových práv používaných pre každú hranicu obchodnej zóny
spadajúcu pod tento Návrh LTR zo strany TSO Core CCR je definovaný v Tabuľke I (pozri
nasledujúcu stranu).
Tabuľka I: Typ dlhodobých prenosových práv hraníc ponukovej oblasti regiónu Core

Hranice regiónu Core
CCR
NL-BE

Typ dlhodobých prenosových práv
Opcie FTR

NL-DE/LU

Opcie FTR

BE-FR

Opcie FTR

BE-DE/LU

Opcie FTR

FR-DE/LU

Opcie FTR

PL-DE/LU

Opcie FTR

PL-CZ

Opcie FTR

CZ-DE/LU

Opcie FTR

PL-SK

Opcie FTR

AT-DE/LU

Opcie FTR

AT-CZ

Opcie FTR

AT-SI

Opcie FTR

SI-HR

Fyzické prenosové práva podľa zásady UIOSI

HR-HU

Opcie FTR

AT-HU

Opcie FTR

HU-SK

Opcie FTR

HU-RO

Opcie FTR

CZ-SK

Opcie FTR

1

Opcie FTR

SI-HU
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Hranica obchodnej zóny AT-DE/LU nadobudne účinnosť podľa Prílohy 1 článok 5 bod 3
rozhodnutia CCR (rozhodnutie ACER č. 06/2016). Hranica obchodnej zóny SI-HU
nadobudne účinnosť podľa Prílohy č. 1 článok 5 bod 4 rozhodnutia CCR (rozhodnutie ACER
č. 06/2016).
Článok 6
Časové rámce dlhodobej kapacity
Dlhodobé prenosové práva budú vydané pre časové rámce dlhodobej kapacity mesiac a rok.
Článok 7
Forma produktu
1. Dlhodobé prenosové práva budú vydané formou produktov základného zaťaženia s fixným
počtom MW v produktovom období.
2. Forma produktu môže zahrnúť redukčné obdobia, t. j. konkrétne kalendárne dni a/alebo
hodiny v rámci produktového obdobia, počas ktorého sú ponúkané Kapacity medzi zónami
so zníženým počtom MW so zohľadnením predpokladanej konkrétnej situácie v sústave
(napr. plánovaná údržba, dlhodobé výpadky, predpokladané problémy s vyrovnávaním).
3. Ak produkt, ktorý podlieha aukcii, zahŕňa redukčné obdobia, bude špecifikácia aukcie
zahŕňať pre každé redukčné obdobie informácie o trvaní redukčného obdobia a objem
ponúkaných kapacít.
Článok 8
Časová priamka implementácie
1. Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv bude implementované na všetkých
hraniciach obchodnej zóny Core CCR, kde v čase nadobudnutia platnosti Nariadenia FCA
existovali dlhodobé prenosové práva, najneskôr pre prvú aukciu časového rámca 2019.
2. Na hraniciach obchodnej zóny, kde v čase nadobudnutia platnosti Nariadenia FCA
neexistovali dlhodobé prenosové práva, bude regionálne usporiadanie dlhodobých
prenosových práv implementované po tom, ako kompetentné regulačné úrady prijali
koordinované rozhodnutia o vydaní dlhodobých prenosových práv v súlade s článkom 30(2)
Nariadenia FCA na príslušných hraniciach.
3. Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv na hraniciach ponukových oblastí
AT-DE/LU a CZ-SK má byť implementované najneskôr v čase prvej aukcie v časovom rámci
roku 2019 v súlade s rozhodnutiami príslušných NRÚ.
4. Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv na hraniciach ponukových oblastí
BE-DE/LU nadobudne účinnosť k dátumu zverejnenia prvých predbežných špecifikácií
aukcie v súlade s aukciou na dlhodobé prenosové práva
Zmena typu dlhodobých prenosových práv t. j. z fyzických kapacitných práv v súlade
so zásadou UIOSI na Opcie FTR opcie na hraniciach ponukových oblastí AT-CZ a AT-HU
nadobudne účinnosť k dátumu zverejnenia prvých predbežných špecifikácií aukcie v súlade
s aukciou na dlhodobé prenosové práva po implementácií jednotného denné couplingu
na hraniciach ponukových zón CZ-AT a AT-HU. Zmena typu dlhodobých prenosových práv
sa nevzťahuje na už pridelené prenosové práva.
5. Zmena typu dlhodobých prenosových práv, t. j. z fyzických prenosových práv v súlade
so zásadou UIOSI na Opcie FTR na hraniciach ponukovej oblasti AT- SI, CZ-DE/LU, CZSK, HU-SK, HU-RO, HR-HU, PL-CZ, PL-DE/LU, PL-SK a SI-HU nadobudne účinnosť
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k dátumu zverejnenia prvých predbežných špecifikácií aukcie v súvislosti s aukciou
na dlhodobé prenosové práva po implementácii projektu market couplingu na základe tokov
energie na dennom trhu v regióne Core. Zmena typu dlhodobých prenosových práv sa
nevzťahuje na už pridelené prenosové práva.
Článok 9
Jazyk
1. Referenčným jazykom tohto návrhu bude anglický jazyk. Na zabránenie pochybnostiam,
ak TSO potrebujú preklad tohto návrhu do svojho národného jazyka(ov), v prípade
nezrovnalostí medzi verziou v anglickom jazyku zverejnenou zo strany TSO v súlade
s článkom 4(13) nariadenia 2016/1719 a akoukoľvek verziou v inom jazyku, poskytne
príslušný TSO relevantným národným regulačným úradom aktualizovaný preklad návrhu
podľa národnej legislatívy.
V prípade nezrovnalostí medzi slovenskou a anglickou verziou sa uplatňuje anglická verzia.
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