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Vznik nariadenia GL EB

Nariadenie, ktorým sa ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní 
rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „GL EB“)

● Základ na vypracovanie Nariadenia GL EB bol stanovený v nariadení EP 
č. 714/2009, v ktorom je zadefinovaná potreba vytvorenia nových sieťových 
predpisov (články č. 6 a č. 8),

● Nariadenie GL EB je priamo aplikovateľný právny rámec v celom rozsahu pre 
všetky členské štáty EÚ, pričom nemusí byť transponované do vnútroštátnych 
právnych predpisov.

● Nariadenie GL EB sa v súčasnosti nachádza v stave posudzovania EK a podľa 
najnovších informácií by malo vstúpiť do platnosti 18. decembra.
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Časový vývoj nariadenia GL EB
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07.2009

09.2012 – Zverejnenie prvotného rámca EB

08.2013 – Prvý návrh predpisu GL EB

10.2013 – Prvá verejná konzultácia k GL EB, 

12.2013 – Zaslanie na odsúhlasenie ACER 

zúčastnili sa 43 spoločnosti, vyzbieraných 
bolo 2100 komentárov

03.2014 – Zamietnutie návrhu

09.2014Adaptácia GLEB na základe pripomienok z ACER

07.2016 – SchválenieZároveň bol zaslaný návrh na adaptáciu 
predpisu

10.2016 Finálny návrh nariadenia zaslaný na EK

07.2017 Uvedenie GLEB do „Scrutiny phase“ 

Zamietnutie návrhu zo strany ACER
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ACER Framework Guidelines

Uvedenie GLEB do platnosti, predpokladaný termín 18.12.2017 
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Základné oblasti na harmonizácie podľa GL EB

Základné oblasti, ktoré upravuje nariadenie GL EB:

● Vytvorenie celoeurópskych platforiem na spoločnú aktiváciu RE, 

● Princípy na harmonizáciu metodiky zúčtovania odchýlok,

● Základné princípy nákupu disponibility podporných služieb a ich výmeny,

● Nové požiadavky na publikovanie informácií a transparentnosť.

● Základné princípy na vytvorenie metodík na rezervovanie cezhraničných kapacít 
pre potreby výmeny RE,
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Ciele nariadenia GL EB

Ciele nariadenia GL EB:

● Vytvorenie jednotného legislatívneho prostredia v rámci EÚ,

● Snaha o integráciu európskych trhov s podpornými službami a regulačnou 
elektrinou,

● Vytvorenie nediskriminačného a efektívneho trhu, založeného na hospodárskej 
súťaži,

● Zosúladenie časov pre zúčtovanie odchýlok v rámci celej EÚ,

● Integrácia a podporovanie výmeny regulačnej elektriny na základe systému GCC.
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Ciele nariadenia GL EB

Nariadenie GL EB definuje vznik štyroch platforiem pre 
harmonizovanú výmenu a aktiváciu RE:

1. EÚ platforma na výmenu RE z nahradzujúcich rezerv, pričom sa za 
nahrádzajúce rezervy považujú rezervy s dobou aktivácie dlhšou ako 15 
min.,

RR

2. EÚ platforma na výmenu RE z rezerv na obnovenie frekvencie s 
manuálnou aktiváciou, pričom sa za rezervy na obnovenie frekvencie 
považujú rezervy z dobou aktivácie do 15 min.,

mFRR

3. EÚ platforma na výmenu RE z rezerv na obnovenie frekvencie s 
automatickou aktiváciou  a, 

aFRR

4. EÚ platforma  pre postup tzv. Imbalance netting. IN
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Ciele nariadenia GL EB

Slovenské pomenovania pre jednotlivé služby definované v SO GL:

Anglické pomenovanie Slovenský preklad

RR Replacement Reserve Nahrádzajúca rezerva

mFRR
Frequency restoration reserves with 
manual activation

Rezerva na obnovenie frekvencie 
s manuálnou aktiváciou

aFRR
Frequency restoration reserves with 
automatic activation

Rezerva na obnovenie frekvencie 
s automatickou aktiváciou

IN Imbalance netting Proces imbalance netting
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Európske implementačné platformy

Zriadenie implementačných Európskych platforiem:

● Platformy budú prevádzkovať PPS alebo nimi zriadený subjekt,

● Platformy budú založená na spoločných zásadách riadenia a obchodných 
postupoch,

● Platformy pre aFRR, mFRR a RR budú slúžiť výmenu všetkých ponúk regulačnej 
energie zo všetkých štandardných produktov,

● Platforma pre IN bude zahŕňať prinajmenšom funkciu postupu imbalance netting 
a funkciu zúčtovania medzi PPS,

● Platformu pre RR budú  musieť implementovať všetci PPS, ktorí  v súčasnosti 
používajú službu RR a ktorí majú aspoň jedného suseda, ktorý taktiež používa 
službu RR.
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Termíny na vytvorenie a implementáciu EÚ platforiem RR a IN, 
podľa článkov 19 a 22:

Termíny na vytvorenie a na implementáciu
EÚ platforiem

EIF

Vytvorenie 
implementačného 

rámca

01/2018 06/2018 01/2019 06/2019

Návrh 
prevádzkovateľa 

platformy

Čas na implementáciu platformy

01/2020

Schválenie 
implementačného 

rámca  zo stany 
príslušných NRA

V prípade IN musia 
implementačný rámec 

schváliť všetci NRA
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Termíny na vytvorenie a na implementáciu
EÚ platforiem

01/2018 01/2019 01/2020 06/2020 01/2022

EIF

Čas na zmenu 
implementačného rámca

Vytvorenie 
implementačného 

rámca

06/2018 06/2019 01/2021 06/2021

Čas na implementáciu platformy

Termíny na vytvorenie a implementáciu EÚ platforiem mFRR a 
aFRR, podľa článkov 20 a 21:

Návrh prevádzkovateľa 
platformy

Schválenie zo strany 
všetkých NRA 
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Obsah implementačných rámcov

Implementačné rámce budú obsahovať:

● Plán a časový harmonogram pre vytvorenie a implementáciu Európskych 
platforiem,

● Stanovenie časov na uzávierku zasielania ponúk RE do platformy (GCT),

● Stanovenie časov na uzávierku pre podávanie ponúk zo strany TSO na Európsku 
platformu,

● Definícia štandardných produktov (okrem platformy pre IN),

● Integrácia a podporovanie výmeny regulačnej elektriny na základe systému GCC.

Implementačné rámce budú predmetom schvaľovanie všetkých relevantných 

regulačných úradov. 
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Požiadavky stanovené pre PPS

Vytvorenie štandardných a špecifických produktov

● Do dvoch rokov od uvedenia nariadenia GLEB musia všetci PPS vypracovať 
zoznam štandardných produktov pre všetky služby okrem PRV,

● Regulačná elektrina zo štandardných produktov bude harmonizovane aktivovaná 
prostredníctvom príslušných platforiem,

● Každý PPS má právo vytvoriť a používať špecifické produkty, ak štandardný 
produkt nie je postačujúci a ak špecifické produkty majú technické a ekonomické 
opodstatnenie,

● Špecifické produkty by mali vznikať súbežne so štandardnými produktmi,

● PPS by mal každé dva roky preskúmať potrebu používania štandardných 
produktov.
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Požiadavky stanovené pre PPS

Aktualizácia podmienok:

● Do šiestich mesiacov od uvedenia GL EB do platnosti by PPS mali vypracovať 
(Článok č. 18):
• Podmienky pre poskytovateľov podporných služieb,
• Podmienky pre subjekty zúčtovania,

● Aktualizácia podmienok bude predmetom schvaľovania príslušného regulačného 
Úradu, ktorý by mal vydať stanovisko do troch mesiacov od ich predloženia ,

● Návrhy podmienok alebo metodík musia zahŕňať navrhovaný časový plán na ich 
zavedenie, pričom by tento časový plán nemal byť dlhší ako 12m po schválení,

Aktualizácia 
podmienok

01/2018 06/2018 01/2019 06/2019 01/2020

Implementácia aktualizovaných 
podmienok 

09/2018 09/2019
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Požiadavky stanovené pre PPS

Aktualizácia pripomienok by mala obsahovať – všeobecné požiadavky

● Pravidlá pre predkvalifikáciu (certifikáciu) poskytovateľov PpS v nadväznosti na 
predpis SO GL,

● Pravidlá a časové rámce pre obstarávanie a prevod disponibility (32, 33 a 34),

● Podmienky agregácie odberných zariadení, zariadení na uskladňovanie energie a 
zariadení na výrobu elektriny 

● Pravidlá na určenie objemu regulačnej elektriny, ktorá sa má zúčtovať 
poskytovateľovi PpS,

● a iné...
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Požiadavky stanovené pre PPS

Požiadavky na disponibilitu

● Nákup disponibility PpS by mal byť založený na trhovom mechanizme, 

● Nákup disponibility PpS by mal prebiehať, pokiaľ je to možné, hospodársky 
efektívne a obstarávanie by malo prebiehať v krátkodobých horizontoch, 

● Nákup disponibility by mal byť oddelený pre kladný a záporný smer disponibility 
pre všetky služby okrem služieb typu PRV±,

● Kontrahovaný výkon môže rozdelený do niekoľkých kontraktov,
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Požiadavky stanovené pre PPS

Pravidlá pre prevod disponibility

● Prevod disponibility medzi jednotlivými poskytovateľmi by mal byť umožnený 
aspoň do jednej hodiny pred začiatkom dňa dodávky. (D-1)

● Cezhraničné prevody disponibility by mali byť povolené pre štandardné produkty 
ak na účely výmeny disponibility bola rezervovaná cezhraničná kapacita,

● Každé zamietnutie prevodu disponibility by malo byť zdôvodnené zo strany PPS,
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Požiadavky stanovené pre PPS

Zmeny týkajúce sa regulačnej elektriny

● Ceny regulačnej elektriny by nemali byť ohraničené, iba v prípade, že sa všetci 
dohodnú že sú takéto ohraničenia technicky nevyhnutné (A30.2),

● Ceny regulačnej elektriny by nemali byť predurčené v zmluvách pre poskytovanie 
disponibility,

● Každý poskytovateľ PpS bude mať právo zadávať tzv. „dobrovoľné“ ponuky

● Každý PPS bude mať právo aktivovať  na spoločnej platforme RE až do výšky súčtu 
ponúk, ktoré na platformu vložil. 
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Požiadavky stanovené pre PPS

Zmeny týkajúce sa zúčtovania odchýlok

● Všetci PPS by mali vytvoriť jednotný návrh pre zúčtovania žiadaných výmen RE 
medzi PPS (A50),

● Do jedného roka by všetci PPS mali vyšpecifikovať  a navrhnúť harmonizáciu 
princípov pre výpočet a zúčtovanie odchýlok pre subjekty zúčtovania (A52),

● Návrh harmonizácie by mal byť implementovaný do 18 mesiacov od schválenia 
návrhu zo strany príslušných NRA (A52),

● Do troch rokov po uvedení GL EB do platnosti by mala byť zavedená 15 min. doba 
zúčtovania odchýlok (A53).
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Požiadavky stanovené pre PPS

Možnosti rezervácie cezhraničných kapacít

Všetci PPS do piatich rokov od uvedenia GL EB do platnosti vypracujú metodiky na 
rezerváciu cezhraničnej kapacity pre výmenu disponibility alebo aktiváciu RE. Môžu na 
to uplatniť jeden z nasledovných postupov:

● spoločne optimalizovaný postup prideľovania podľa článku 40 (najviac na jeden 
deň a iba deň dopredu);

● trhový postup prideľovania podľa článku 41 (dĺžka kontraktu maximálne jeden 
deň a kontrahovanie týždeň dopredu);

● postup prideľovania založený na analýze hospodárskej efektívnosti podľa článku 
42 (dĺžka kontraktu viac ako jeden deň a kontrahovanie viac ako týždeň dopredu).
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Požiadavky stanovené pre PPS

Požiadavky na reportovanie

Nariadenie GL EB upravuje povinnosti PPS na zverejňovanie údajov. Podľa čl. 12 
nariadenia každý PPS by mal zverejňovať:

● Všetky vyzbierané ponuky RE,

● Množstvo a cenu akceptovaných ponúk disponibility,

● Výšku alokovanej cezhraničnej kapacity pre výmenu disponibility alebo aktiváciu 
RE,

● Informáciu o využití alokovanej cezhraničnej kapacity, a ďalšie..



TERRE Projekt – súčasný stav

TERRE – Trans European 
Replacement Reserves Exchange

Full participants

Candidate
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TERRE Projekt – súčasný stav

TERRE

Aktivácia ponúk
Dodávka

TERRE
GCT

(ponuky, 
požiadavky, 

ATC)

Intraday
Scheduling

TERRE

Clearing

H – 30 H+60HH – 45H – X minH – 60 min

Intraday
GCT

● Projekt TERRE bude využívaný iba pre plánovanú aktiváciu služby RR,

● Prvotný návrh počíta s hodinovým cyklom zadávania ponúk a výpočtu aktivácie,

● Cezhraničné kapacity a ponuky budú zadávane na jednu hodinu dopredu,

● Vyhodnocovať sa bude každá 15 min. zvlášť,
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TERRE Projekt – návrh štandardného produktu (1/2)

FAT = 30 min. 15 min.

max. dodávka 60 min.
min. dodávka

● FAT = Príprava a nábeh zdroja (Full Activation Time)

● Dobu platnosti ponuky zadáva poskytovateľ PpS,

● Doba obnovy je definovaná poskytovateľom PpS,

● Môžu existovať lokálne pravidlá pre maximálnu a minimálnu cenu ponúk RE.
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RR návrh štandardného produktu

Čas prípravy Očakávaný tvar Akceptovaný tvar

Nie je nie je

Čas nábehu Očakávaný tvar Akceptovaný tvar

0 – 30 minút 0 – 30 minút

Celkový čas nábehu 30 minút

Minimálna výška ponuky 1 MW

Maximálna výška ponuky 9999 MW*

Čas deaktivácie Maximálne do 30 minutes

Minimálny čas plnej dodávky 15 minút

Maximálny čas plnej dodávky 60 minút

TERRE Projekt – návrh štandardného produktu (1/2)
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TERRE Projekt – harmonogram
TERRE – Progress and planning
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Dizajn projektu TERRE

Otvorené návrhy v projekte TERRE:

● Možné nettovanie požiadaviek PPS,

● Prepojenie ponúk jednotlivých ponúk RE zo strany poskytovateľov PpS,

● Špecifické riešenie pre TERNA TSO,

● Organizačná štruktúra projektu LIBRA,

● Participácia Česka a Poľska v projekte TERRE.
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TERRE Projekt – súčasný stav

Súčasný stav projektu TERRE:

• V projekte TERRE súčasne bežia výberové konania pre dodávateľa software 
na rozvoj platformy LIBRA,

• Projekt LIBRA bude oddelený projekt od projektu TERRE a bude môcť byť 
použitý pre vyhodnotenie a aktiváciu RE aj pre iné platformy,

• Štáty zo statusom observera zatiaľ neparticipujú v hradení nákladov až do 
doby pokiaľ IF RR nebude schválený. Po schválení IF RR budú všetky štáty, 
ktoré musia participovať v platforme RR v zmysle GL EB vyzvané, aby sa 
stáli plnohodnotnými členmi projektu.



MARI Projekt – súčasný stav

MARI – Manually Activated Reserves 
Initiative 

Full members

Observers
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MARI Projekt – bloková schéma

Bids which must be
activated (activation call)

Satisfied demands

Bids

Demands

XB
capacity Used cross-border capacity

Settlement

…

TSO N

TSO 1BSPs

BSPs

…

TSO N

TSO 1 BSPs

BSPs

All TSO governance

EU mFRR platform
Independent functions

Activation 
optimization function

TSO-TSO settlement 
function

Capacity management 
function ?

Reporting

Zdroj: projekt mFRR
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MARI Projekt – Štandardný produkt

Štandardný produkt:
T-
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Čas prípravy 2,5 
min.

Nábeh 10 min. Deaktivácia 10 min.
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MARI Projekt – Štandardný produkt

mFRR návrh štandardného produktu

Čas prípravy Očakávaný tvar Akceptovaný tvar

2.5 minutes

0-12.5 minutes

Tvar dodávky RE môže byť rozdielny pre všetky
PPS

Čas nábehu Očakávaný tvar Akceptovaný tvar

10 minutes

0-12.5 minutes

Tvar dodávky RE môže byť rozdielny pre všetky
PPS

Celkový čas nábehu 12.5 minút

Minimálna výška ponuky 1 MW

Maximálna výška ponuky 9999 MW

Čas deaktivácie 10 minút

Minimálny čas plnej dodávky 5 minút SA and DA

Maximálny čas plnej dodávky
20 minutes – longest DA

5 minutes – SA
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MARI Projekt – DA a SA

Plánovaná aktivácia

Začiatok plánovanej aktivácie

Priama aktivácia v minútových cykloch

T-
30

T-
25

T-
20

T-
15

T-
10

T-
5

T-
0

T+
5

T+
10

T+
15

T+
20

T+
25

T+
30

T-
30

T-
25

T-
20

T-
15

T-
10

T-
5

T-
0

T+
5

T+
10

T+
15

T+
20

T+
25

T+
30

Začiatok priamych aktivácii

Možné varianty priamej a nepriamej aktivácie:



33

MARI Projekt – Harmonogram

Harmonogram projektu MARI:

MARI Roadmap
Activity Start End

1 Market Design 1 - Summary of options 07.04.2017 30.09.2017
1.1 Market Design 1 - Workstreams 07.04.2017 30.06.2017

1.2 Market Design 1 - TWG document for SC 01.07.2017 31.07.2017
1.3 Market Design 1 - Approval process 01.08.2017 30.09.2017

2 Simulation 07.04.2017 30.09.2017
2.1 Preparation 07.04.2017 15.07.2017
2.2 Execution of the simulation 01.06.2017 30.09.2017

3 Documents for MC Approval of reference project 15.05.2017 01.09.2017

4 First public consultation: call for input 01.08.2017 15.12.2017
4.1 Questionnaire preparation  - Workstreams 01.08.2017 13.10.2017

4.2 Questionnaire finalization  - TWG 16.10.2017 27.10.2017

4.3 Questionnaire  - SC Approval 30.10.2017 10.11.2017
4.4 Stakeholders Feedback Collection 13.11.2017 15.12.2017

5 Market Design 2 -Selection and proposal of solution 01.08.2017 30.04.2018 `
5.1 Market Design 2  - Detailed Document - Workstreams 01.08.2018 31.01.2018

5.2 Market Design 2 - Detailed Document  - TWG Work 01.02.2018 28.02.2018
5.3 Market Design 2 - Detailed Document  -Approval Process 01.03.2018 30.04.2018

6 Second public consultation on TSO proposal 01.05.2018 29.06.2018

7 PC results included in the Design 01.07.2018 30.11.2018
7.1 PC results included in the Design - TWG Work 01.07.2018 17.08.2018
7.2 PC results included in the Design - Approval Process 20.08.2018 30.11.2018

8 Submission of the design to NRAs (Milestone 5) 01.12.2018

9 NRA Approval 01.12.2018 01.06.2019

10 Implementation 01.12.2018 31.05.2021
10.1 Tender preparation 01.12.2018 31.05.2019

10.2 Procurement 02.06.2019 30.11.2019
10.3 Implementation 01.12.2019 31.05.2021

11 Legal Work 19.06.2017 31.12.2018 `
11.1 Accession Agreement 19.06.2017 31.07.2017
11.2 Cooperation agreement 11.09.2017 31.12.2018

10 11 1234 5 6 4 5 6 7 8 98 9 10 11 12 1 234 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 7

2017 2018 2019

Plánovane spustenie
GO Live 7-2021 
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Projekt MARI  - súčasný stav

Verejná konzultácia:

● Projekt MARI organizuje verejnú konzultáciu k prvotnému návrhu platformy pre 
mFRR. Verejná konzultácia bude prebiehať od 21.11. do 20.12.2017,

● Konzultácia je zverejnená na webovej stránky ENTSO-E, pričom účastníci trhu 
budú mať možnosť zadávať pripomienky a odpovedať na predpripravené otázky,

● Do konzultácia sa môžu prihlásiť subjekty zo všetkých štátov EÚ

https://consultations.entsoe.eu

Verejná konzultácia je zverejnená na stránke ENTSO-E:

Odkazy na verejné konzultácie: MARI a PICASSO
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Projekt MARI  - súčasný stav

Verejná konzultácia:

1. Produkty a procesy

2. Algoritmus

3. Zúčtovanie PPS - PPS

4. Riadenie kapacít

5. Harmonizácia

Verejná konzultácia je zverejnená na stránke ENTSO-E, pričom bol zverejnený dokument 
Dizajnu projektu MARI a taktiež aj dotazník pre subjekty (45 otázok).



Ďakujem

Čas na Vaše otázky


