ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0005/2017/E-EU
Číslo spisu: 2774-2017-BA

Bratislava 20. 10. 2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa článku
4 ods. 5 a ods. 7 písm. e) Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016,
ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít v spojení s § 4 ods. 1
zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci schválenia Návrhu
regionálnych požiadaviek na harmonizované pravidlá prideľovania podľa článku 52
rozhodol
tak, že s ch v a ľ u j e Návrh regionálnych požiadaviek na harmonizované pravidlá
prideľovania podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým
sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít predloženú
prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35 829 141 dňa 20. 04. 2017 v tomto znení:

Všetci prevádzkovatelia prenosových sústav (TSO) Ústredného regiónu CCR berú
do úvahy nasledovné,
Keďže
(1) Tento dokument je spoločným návrhom, ktorý pripravili Prevádzkovatelia
prenosovej sústavy Core CCR (ďalej len „TSO“) podľa definície v rozhodnutí
č. 06/2016 Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
zo 17. novembra 2016 podľa článku 15(1) nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222.
(2) Tento spoločný návrh stanovuje špecifické požiadavky pre CCR na regionálnej
úrovni a na úrovni hraníc obchodnej zóny podľa článku 52(3) nariadenia Komisie
(EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých
kapacít (ďalej len „Nariadenie FCA“).
(3) Tento dokument tvorí Prílohu k návrhu harmonizovaných pravidiel prideľovania
dlhodobých prenosových práv na úrovni EÚ (ďalej len „HAR“) podľa
článku 51 Nariadenia FCA.

(4) Tento návrh zahŕňa nasledujúce hlavy:
a. Prvá hlava zahŕňa všeobecné ustanovenia návrhu;
b. Druhá hlava sa týka použiteľnosti obmedzenia kompenzácií za krátenia
podľa článku 59 HAR;.
c. Tretia hlava sa venuje ďalším špecifikám pre región alebo špecifikám hraníc
obchodnej zóny použiteľným v Core CCR podľa článku 52(3) Nariadenia
FCA.
(5) Podľa článku 6 Nariadenia FCA by mali byť návrhy na regionálnej úrovni
predložené na konzultáciu minimálne na regionálnej úrovni. V súlade s tým boli
konzultované ustanovenia týkajúce sa použiteľnosti obmedzenia spolu s hlavným
textom návrhu HAR (ako súčasť predchádzajúcej Prílohy 1 tohto návrhu)
minimálne na obdobie jedného mesiaca (konkrétne od 16. januára do 17. februára
2017). Ostatné pravidlá špecifické pre región alebo pravidlá špecifické pre hranice
obchodnej zóny, ako sú uvedené v tretej Knihe, boli predmetom verejnej
konzultácie týkajúcej sa predchádzajúcich príloh k návrhu HAR špecifických
pre hranicu/ región.
(6) Tento návrh nahrádza predchádzajúce Prílohy špecifické pre hranicu alebo región
k návrhu HAR a informácie o použiteľnosti obmedzenia podľa predchádzajúcej
Prílohy 1 k návrhu HAR.
(7) Tento návrh sa predkladá na schválenie všetkým Národným regulačným úradom
(ďalej len „NRÚ“) Core CCR.
(8) TSO rozumejú, že na účely schválenia alebo budúcej zmeny a doplnenia
požiadaviek špecifických pre hranice obchodnej zóny tohto návrhu, budú musieť
vyjadriť svoj výslovný súhlas iba NRÚ príslušnej hranice obchodnej zóny. Tie NRÚ
z regiónu CCR, ktorých sa to netýka, budú riadne informované.
NASLEDUJÚCI
Core CCR:

NÁVRH

PREDLOŽTE

VŠETKÝM

REGULAČNÝM

ÚRADOM

HLAVA 1
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Predmet a rozsah
1. V súlade s článkom 4 HAR je možné predstaviť regionálne alebo hraničné špecifiká

pre jednu alebo viac hraníc Obchodnej zóny. Pravidlá opísané v tejto prílohe
špecifickej pre región sa vzťahujú na hranice Core CCR.
2. Táto príloha nadobúda platnosť k dátumu nadobudnutia platnosti HAR v súlade

s použiteľným národným regulačným režimom. Túto prílohu je možné preskúmať
na základe žiadosti príslušných Národných regulačných úradov. Ak je potrebné
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túto prílohu zmeniť a doplniť na základe rozhodnutia Národných regulačných
úradov, platí článok 68 HAR.
3. V prípade rozporu medzi ktorýmikoľvek z ustanovení v hlavnom texte HAR

a touto prílohou platia ustanovenia uvedené v tejto prílohe. Výrazy s veľkým
začiatočným písmenom používané v tejto prílohe sú definované v HAR, ku ktorým
je táto príloha pripojená.

HLAVA 2
Obmedzenie kompenzácie
Článok 4
Hranice obchodnej zóny, na ktorých je obmedzenie použiteľné
Na účely tohto návrhu a HAR sa bude obmedzenie kompenzácie vzťahovať iba na hranice
obchodnej zóny uvedené v zozname v aktuálnej Hlave.
Článok 5
Rakúsko - Česká republika (AT-CZ)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-CZ podľa článku 59(2) HAR.
Článok 6
Rakúsko - Nemecko/Luxembursko (AT-DE/LU)1
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-DE/LU podľa článku 59(2)
HAR.
Článok 7
Rakúsko - Maďarsko (AT-HU)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-HU podľa článku 59(2) HAR.
Článok 8
Rakúsko - Slovinsko (AT-SI)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu AT-SI podľa článku 59(2) HAR.
Článok 9
Belgicko - Francúzsko (BE-FR)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu BE-FR podľa článku 59(2) HAR.
Článok 10
Belgicko - Holandsko (BE-NL)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu BE-NL podľa článku 59(2) HAR.
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Článok 11
Chorvátsko - Maďarsko (HR-HU)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HR-HU podľa článku 59(2) HAR.
Článok 12
Chorvátsko - Slovinsko (HR-SI)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HR-SI podľa článku 59(2) HAR.
Článok 13
Česká republika - Nemecko/Luxembursko (CZ-DE/LU)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu CZ-DE/LU podľa článku 59(2)
HAR.
Článok 14
Česká republika - Poľsko (CZ-PL)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu CZ-PL podľa článku 59(2) HAR.
Článok 15
Francúzsko - Nemecko/Luxembursko (FR-DE/LU)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu FR-DE/LU podľa článku 59(2)
HAR.
Článok 16
Nemecko/Luxembursko - Holandsko (DE/LU-NL)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu DE/LU-NL podľa článku 59(2)
HAR.
Článok 17
Maďarsko - Slovensko (HU-SK)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HU-SK podľa článku 59(2) HAR.
Článok 18
Maďarsko - Rumunsko (HU-RO)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu HU-RO podľa článku 59(2) HAR.
Článok 19
Poľsko - Slovensko (PL-SK)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu PL-SK podľa článku 59(2) HAR.
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Článok 20
Poľsko - Nemecko/Luxembursko (PL-DE/LU)
Obmedzenie kompenzácie sa bude vzťahovať na hranicu PL-DE/LU podľa článku 59(2)
HAR.
HLAVA 3
Ďalšie požiadavky špecifické pre región alebo pre hranicu obchodnej zóny
Článok 21
Prekážky funkcie optimalizácie pre hranice CZ-SK-DE/LU-PL
1. Boli pridané tieto definície:

Technický profil je kombinácia hraníc Obchodnej zóny, ktoré majú spoločný technický
limit a predstavujú limit pre komerčné transakcie na Prepojovacích vedeniach alebo
častiach národnej prenosovej sústavy tvoriacej prekážku funkcie optimalizácie vo forme
príslušnej Ponúkanej kapacity v súlade s článkom 35(3) Pravidiel prideľovania.
2. Niektoré hranice obchodnej zóny a ich podskupiny medzi Českou republikou,

Nemeckom/Luxemburskom, Poľskom a Slovenskom majú spoločný technický
limit, a preto môžu vytvoriť Technický profil.
3. Nasledujú Technické profily:
Súbor hraníc Obchodnej zóny a/alebo ich podskupín so
spoločným technickým limitom
Zoznam zodpovedných TSO
Česká republika (CZ)
ČEPS
Slovensko (SK)
SEPS

<>

Nemecko/Luxembursko (DE/LU)
50Hertz

<>

Poľsko (PL)
PSE

<>

Česká republika (CZ)
ČEPS

<>

Poľsko (PL)
PSE

<>

Nemecko/Luxembursko
(DE/LU)
50Hertz

Technický profil

PSE->(50Hertz+ČEPS+SEPS)
(50Hertz+ČEPS+SEPS)->PSE

50Hertz-> (PSE+ČEPS)
(PSE+ČEPS)->50Hertz

Článok 22
Špecifiká hranice pre hranicu Maďarsko – Rumunsko
1. Alokačná platforma

Tento článok 22 odsek 1 nahrádza článok 3 Pravidiel prideľovania:
Alokačnou platformou na hranici Obchodnej zóny Maďarsko a Rumunsko bude
AVIR, maďarský TSO.
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Zodpovední TSO, MAVIR a TEL si vyhradzujú právo ustanoviť Spoločnú alokačnú
kanceláriu (Joint Allocation Office) za Alokačnú platformu na prisúdenie Dlhodobej
kapacity medzi zónami na hranici Obchodnej zóny medzi Maďarskom a Rumunskom.
V takom prípade sú HAR na tejto hranici použiteľné bez tohto článku 22 a MAVIR a
TEL budú informovať účastníkov trhu v riadnom čase.
2. Predkladanie informácií

Tento článok 22 odsek 2 nahrádza článok 9 odsek 1 písmeno h) Pravidiel prideľovania:
h) kontaktná osoba v oblasti financií pre otázky kolaterálov, fakturácie a platieb a jej
kontaktné údaje (email, fax, poštová adresa a telefónne číslo) pre oznámenia, pokiaľ sa
vyžadujú v týchto Pravidlách prideľovania podľa článku 74; a
3. Forma vkladu v hotovosti

Tento článok 22 odsek 3 nahrádza článok 20 Pravidiel prideľovania:
Registrovaný účastník zabezpečí kolaterály vo forme hotovostného depozitu na
špecializovaný Podnikateľský účet s účet minimálne dva (2) Pracovné dni pred ukončením
Obdobia predkladania ponúk pre Aukciu, pre ktorú bude použitý ako kolaterál alebo bude
inak uvažovaný pre následné Aukcie.
4. Používanie a náhrada za Dlhodobé prenosové práva

Tento článok 22 odsek 4 nahrádza článok 45 Pravidiel prideľovania:
Možnosť a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa rezervovania Fyzických kapacitných
práv na výmenu vyrovnávacej energie oznámi Alokačná platforma v Špecifikácii aukcie
uvedenej v článku 29. Predstavenie možnosti rezervovania Fyzických kapacitných práv na
výmenu vyrovnávacej energie budú, podľa vhodnosti, konzultovať a schvaľovať príslušné
Národné regulačné úrady.
5. Fakturačné a platobné podmienky
a)

Tento článok 22 odsek 5(a) nahrádza článok 65 odsek 4 Pravidiel prideľovania:

Alokačná platforma pošle originál faktúry poštou a jej kópiu emailom Registrovanému
účastníkovi na poštovú adresu a emailovú adresu kontaktnej osoby v oblasti financií
predloženú podľa článku 9(h).
b)

Tento článok 22 odsek 5(b) nahrádza článok 65 odsek 5 Pravidiel prideľovania.

V prípadoch krátenia Dlhodobých prenosových práv, vrátenia Dlhodobých prenosových práv
podľa článku 40 alebo náhrady za Dlhodobé prenosové práva podľa článku 48, zohľadnia
faktúry akékoľvek platby pripísané na účet Registrovaného účastníka. Platby, ktoré majú byť
pripísané na účet Registrovaného účastníka, budú uhradené:

ak, bude vyplatená kompenzácia za krátenie za prvého (pôvodného) držiteľa Dlhodobého

prenosového práva na základe upravenej alebo opravenej faktúry, ktorú vydá Alokačná
platforma;

6

ak, bude vyplatená kompenzácia za krátenie za nového držiteľa Dlhodobého prenosového

práva po prevode na základe faktúry ktorú
na základe oznámenia o úhrade Alokačnej platformy;

vydá

Registrovaný

účastník

 ak, bude vyplatená náhrada za vrátenie alebo opätovný predaj za držiteľa Dlhodobého

prenosového práva podľa faktúry, ktorú vydá Registrovaný účastník na základe oznámenia o
úhrade Alokačnej platformy.
Tento článok 22 odsek 5(c) nahrádza článok 65 odsek 9 Pravidiel prideľovania:

c)

Ak je výsledkom platobnej bilancie podľa odseku 3 a 5 tohto článku platba netto
od Registrovaného účastníka Alokačnej platforme, uhradí Registrovaný účastník
túto platbu do siedmich (7) Pracovných dní po dátume vystavenia pôvodnej faktúry.
Tento článok 22 odsek 5(d) nahrádza článok 65 odsek 10 Pravidiel prideľovania:

d)

Platby od Registrovaného účastníka podľa odseku 9 článku 65 Pravidiel prideľovania budú
inkasované tak, aby Registrovaný účastník zabezpečil platbu prostredníctvom
neautomatizovanej transakcie na účet Alokačnej platformy uvedený na faktúre uvedením
referencie faktúry.
Tento článok 22 odsek 5(e) nahrádza článok 65 odsek 11 Pravidiel prideľovania:

e)

Ak je výsledkom platobnej bilancie podľa odseku 3 a 5 tohto článku platba netto od
Alokačnej platformy Registrovanému účastníkovi, uhradí Alokačná platforma túto
platbu do siedmich (7) Pracovných dní po:


dátume vystavenia opravenej faktúry vystavenej Alokačnou platformou; alebo



dátume prijatia pôvodnej faktúry vystavenej Registrovaným účastníkom

na bankový účet, ktorý počas procesu pristúpenia v súlade s článkom 9 odsek 1(g) uvedie
Registrovaný účastník s právom na platby k dátumu splatnosti.
6. Oznámenia

Tento článok 22 odsek 6 nahrádza článok 74 odsek 3 Pravidiel prideľovania:
Všetky oznámenia alebo iná komunikácia bude realizovaná listom doručeným vlastnoručne
s potvrdením prijatia alebo bude poslaná doporučeným listom alebo kuriérom v týchto
prípadoch:


uzavretie Zmluvy o účasti podľa článku 6;



pozastavenie a ukončenie podľa článku 71 a článku 72;



predloženie Bankovej záruky podľa článku 21 odsek 3; a pôvodné faktúry podľa
článku 22 odsek 5(a) a článku 22 odsek 5(b) tejto prílohy.

V prípade nezrovnalostí medzi slovenskou a anglickou verziou sa uplatňuje anglická verzia.
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Odôvodnenie:
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 20. 04. 2017
doručený list spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A,
824 84 Bratislava 26, IČO 35 829 141 (ďalej len „PPS“, „TSO“ alebo „účastník konania“)
„Dokumenty na schválenie v zmysle požiadaviek Nariadenia Komisie (EÚ) FCA
z 26. septembra 2016“ a zaevidovaný pod č. 16709/2017/BA. V predmetnom liste účastník
konania predložil v anglickom znení Návrh harmonizovaných pravidiel prideľovania
(ďalej len „návrh HAR“) podľa článku 51 nariadenia Komisie (EÚ) FCA
z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít
spolu s Návrhom regionálnych požiadaviek na harmonizované pravidlá prideľovania
(ďalej len „návrh regionálnych požiadaviek na HAR“) podľa článku 52 nariadenia FCA
a Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv podľa článku 31 nariadenia
FCA.
Podľa článku 4 ods. 1 prvá veta nariadenia FCA všetci prevádzkovatelia prenosových
sústav (ďalej len „všetci PPS“ alebo „všetci TSO“) vypracujú podmienky alebo metodiky
vyžadované v tomto nariadení a predložia ich na schválenie príslušným regulačným orgánom
v príslušných lehotách stanovených v tomto nariadení.
Podľa článku 4 ods. 5 nariadenia FCA je každý regulačný orgán zodpovedný
za schválenie podmienok alebo metodík uvedených v odsekoch 6 a 7 nariadenia.
Článok 4 ods. 7 písm. e) tohto nariadenia ustanovuje, že návrh regionálnych
požiadaviek na HAR podľa článku 52 podlieha schváleniu všetkými regulačnými orgánmi
príslušného regiónu.
Úrad je súčasťou Core regiónu, t. j. regiónu výpočtu kapacity, ktorý bol vytvorený
rozhodnutím Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
dňa 17. 11. 2016 č. 06/2016 (ďalej len „Core región“). Súčasťou Core regiónu sú národné
regulačné orgány Holandska, Slovinska, Rumunska, Nemecka, Belgicka, Francúzka,
Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Chorvátska a Poľska.
Podľa článku 4 ods. 9 nariadenia FCA, ak si schválenie podmienok alebo metodík
vyžaduje rozhodnutie viac ako jedného regulačného orgánu, príslušné regulačné orgány sa
radia, úzko spolupracujú a navzájom sa koordinujú, aby dospeli k dohode. Ak je to
uplatniteľné, príslušné regulačné orgány zohľadnia stanovisko Agentúry pre spoluprácu
regulačných orgánov v oblasti energetiky. Regulačné orgány prijímajú rozhodnutia týkajúce
sa predložených podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6 a 7 do šiestich mesiacov po
doručení podmienok alebo metodík regulačnému orgánu prípadne poslednému dotknutému
regulačnému orgánu.
Podľa článku 51 nariadenia FCA do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti
tohto nariadenia všetci PPS spoločne vypracujú návrh HAR podľa článku 52 ods. 2. Tento
návrh podlieha konzultáciám v súlade s článkom 12 tohto nariadenia a musí zahŕňať
regionálne požiadavky a požiadavky špecifické pre hranicu ponukovej oblasti, ak ich
vypracujú PPS v každom regióne výpočtu kapacity podľa článku 52 ods. 3 tohto nariadenia.
Návrh HAR predložil účastník konania súčasne s návrhom regionálnych požiadaviek
na HAR podľa článku 52 nariadenia FCA a Návrhom regionálneho usporiadania dlhodobých
prenosových práv podľa článku 31 nariadenia FCA.
Účastník
konania
na
základe
žiadosti
zo
dňa
28. 04. 2017,
list č. 18327/2017/BA „Dokumenty na schválenie v zmysle požiadaviek Nariadenia komisie
(EÚ) FCA z 26. septembra 2016“ predložil úradu dňa 09. 06. 2017 listom
č. 26699/2017/BA „Predloženie slovenského prekladu dokumentov na schválenie“ slovenský
preklad predmetných metodík.
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Podľa článku 4 ods. 9 nariadenia FCA, ak si schválenie podmienok alebo metodík
vyžaduje rozhodnutie viac ako jedného regulačného orgánu, príslušné regulačné orgány
sa radia, úzko spolupracujú a navzájom sa koordinujú, aby dospeli k dohode. V prípade,
ak národné regulačné orgány nie sú schopné dosiahnuť dohodu, podľa článku 4 ods. 10 tohto
nariadenia, Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov prijme rozhodnutie o predložených
metodikách alebo podmienkach do šiestich mesiacov v súlade s článkom 8 ods. 1 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje
Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky.
Dňa 16. 08. 2017 sa všetky národné regulačné orgány po vzájomných konzultáciách,
úzkej spolupráci a na základe elektronického hlasovania, dohodli na požiadaní Agentúry
pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, podľa článku 4 ods. 10 nariadenia
FCA, aby prijala rozhodnutie k tejto metodike. Dôvodom pre túto žiadosť bolo to, že národné
regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť súhlasnú zhodu k článku 21 ods. 1 písm. h)
návrhu HAR, týkajúcich sa úverového ohodnotenia (ratingu) pre banky vydávajúce
zábezpeky pre účastníkov trhu.
Na základe tejto žiadosti Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti
energetiky rozhodla o návrhu HAR tak, že dňa 02. 10. 2017 vydala rozhodnutie č. 03/2017.
Článok 51 ods. 1 nariadenia FCA vyžaduje, aby všetci PPS spoločne vypracovali
návrh harmonizovaných pravidiel prideľovania dlhodobých prenosových práv podľa článku
52 ods. 2 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Návrh podlieha
konzultácii v súlade s článkom 6. Tento návrh musí zahŕňať regionálne požiadavky
a požiadavky špecifické pre hranicu ponukových oblastí, ak ich vypracujú PPS z každého
regiónu výpočtu kapacity podľa článku 52 ods. 3.
Všetci PPS Core regiónu zorganizovali v súlade s požiadavkami článku 51 a článkom
6 nariadenia FCA od 16. 01. 2017 do 17. 02. 2017 verejnú konzultáciu o návrhu regionálnych
požiadaviek na HAR, kde boli konzultované ustanovenia týkajúce sa uplatniteľnosti limitu
spolu s hlavnou časťou návrhu HAR (ako časť pôvodnej prílohy 1 tohto návrhu). Túto verejnú
konzultáciu zorganizovalo ENTSO-E v mene všetkých PPS - vrátane PPS Core
regiónu - prostredníctvom online konzultačného centra ENTSO-E. V rámci verejnej
konzultácie o prílohách týkajúcich sa bývalých hraníc/regionálne špecifických prílohách
k návrhu HAR sa konzultovalo aj o ostatných pravidlách tohto návrhu, ktoré sú špecifické
pre región alebo pre hranicu ponukovej oblasti, tak ako sú obsiahnuté v tretej hlave.
Do 21. apríla 2017 všetci PPS v Core regióne predložili svojmu príslušnému
národnému regulačnému orgánu návrh regionálnych požiadaviek na HAR. Do šiestich
mesiacov od doručenia návrhu regionálnych požiadaviek na HAR poslednému dotknutému
regulačnému orgánu, čiže 21. októbra 2017 vydá každý národný regulačný orgán
Core regiónu rozhodnutie týkajúce sa regionálnych požiadaviek na HAR.
Návrh regionálnych požiadaviek na HAR zahŕňa podľa článku 4 ods. 8 nariadenia
FCA navrhovaný časový harmonogram na implementáciu, t. j. dátum nadobudnutia účinnosti
HAR v súlade s platným vnútroštátnym regulačným režimom. Popis očakávaného vplyvu
cieľov nariadenia FCA sa výslovne neopakuje, nakoľko návrh regionálnych požiadaviek
na HAR predstavuje prílohu k návrhu HAR súlade s článkom 51 nariadenia FCA, kde sa
uvádza očakávaný vplyv na ciele nariadenia.
Návrh regionálnych požiadaviek na HAR zahŕňa všeobecné ustanovenia, zaoberá
sa uplatniteľnosťou limitu na náhrady za obmedzenia v súlade s článkom 54 a článkom
55 nariadenia FCA, ako aj článkom 59 HAR a ďalej podrobne uvádza regionálne špecifiká
alebo špecifiká hranice ponukovej oblasti, ktoré sa vzťahujú na Core región v súlade
s článkom 52 ods. 3 nariadenia FCA.
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Všetky národné regulačné orgány Core regiónu sa spolu radili, úzko spolupracovali
a koordinovali s cieľom dospieť k dohode, že návrh regionálnych požiadaviek na HAR spĺňa
požiadavky nariadenia FCA a ako takú ju všetky národné regulačné orgány Core regiónu
môžu schváliť. K spoločnej dohode došlo na základe hlasovania dňa 03. 10. 2017.
Všetky národné regulačné orgány Core regiónu musia preto na základe tejto dohody
vydať svoje národné rozhodnutia do 21. 10. 2017 za predpokladu, že bude prijatá nevyhnutná
právna podmienka, a to schválenie návrhu HAR na úrovni Európskej únie v súlade s článkom
51 nariadenia FCA. Ako už bolo uvedené vo vyššej časti rozhodnutia, Agentúra pre
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky rozhodnutím č. 03/2017 z 02. 10. 2017
rozhodla o prijatí návrhu HAR.
Úrad na základe vyššie uvedených skutočností listom č. 37898/2017/BA „Oznámenie
o začatí správneho konania vo veci Návrhu regionálnych požiadaviek harmonizovaných
pravidiel prideľovania podľa článku 52 nariadenia komisie (EÚ) FCA
z 26. septembra 2016, ktorým sa ustanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých
kapacít“ z 12. 10. 2017, oznámil účastníkovi konania začatie správneho konania podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) a súčasne podľa § 33 správneho poriadku pozval účastníka
konania na oboznámenie sa so spisom pred vydaním rozhodnutia.
Účastník konania nevyužil svoje právo podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku
a so spisovým materiálom sa neoboznámil a ani sa nevyjadril.
Úrad vykonal všetky úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal podklady
nachádzajúce sa v spise č. 2774-2017-BA a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Vzhľadom na skutočnosť, že národné regulačné orgány Core regiónu dňa 03. 10. 2017
prejednávali anglickú verziu návrhu regionálnych požiadaviek na HAR, o ktorej úrad hlasoval
tak, že s predloženým návrhom súhlasil, bude sa v prípade nezrovnalostí vychádzať
z anglického znenia návrhu regionálnych požiadaviek na HAR.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať
na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, 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.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
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