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NAJBLIŽŠIE ÚLOHY V ZMYSLE HARMONOGRAMU AFRR A MFRR PLATFORIEM

Harmonogram implementácie aFRR a mFRR platformy podľa EBGL:

 Do 12 mesiacov od schválenia aFRRIF resp. mFRRIF (schválené dňa 24.1.2020) PPS pripravia plán na:

a) národnú implementáciu prevádzkových poriadkov

b) rozvoj funkcií

c) komunikačné skúšky medzi PPS a aFRR resp. mFRR platformou

d) prevádzkové skúšky

e) spustenie prevádzky

f) verejnú konzultáciu a odsúhlasenie regulačným úradom

 Do 30 mesiacov od schválenia aFRRIF resp. mFRRIF (24.7.2022) musia byť splnené všetky požiadavky 

definované v aFRRIF resp. mFRRIF a PPS musia používať aFRR resp. mFRR platformu

 Derogácia pripojenia max. 2 roky (najneskôr 24.7.2024), podmienkou je technické a/alebo ekonomické 

odôvodnenie
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HARMONOGRAM AFRR A MFRR PLATFORIEM

Termín Termíny aFRR Termíny mFRR

24.01.2020 Schválenie IF Schválenie IF

+ 3M 24.04.2020
Accession roadmap

(následne aktualizácia každých 6M)
Accession roadmap

(následne aktualizácia každých 6M)

+ 6M 24.07.2020 Stakeholder Workshop Stakeholder Workshop

+ 6M 24.07.2020 Výber entity pre AOF a TSO-TSO zúčtovanie Výber entity pre AOF a TSO-TSO zúčtovanie

+ 2R 24.01.2022 Testovanie zo strany PPS Testovanie zo strany PPS

+ 2,5R 24.07.2022 Úprava národnej legislatívy (PT, PP, TP) Úprava národnej legislatívy (PT, PP, TP)

+ 2,5R 24.07.2022
Deadline pre pripojenie PPS do platformy 

(PPS používajú platformu) 
Deadline pre pripojenie PPS do platformy 

(PPS používajú platformu) 

+ 6M 24.01.2023
Návrh na zmenu aFRR IF, ktorou sa definuje entita pre 

prevádzku CMF
Návrh na zmenu mFRR IF, ktorou sa definuje entita pre 

prevádzku CMF

+ 2R 24.07.2024 Začiatok prevádzky CMF (Capacity management function)

+ 2R 24.07.2024 Maximálna lehota na derogáciu pre pripojenie do platformy
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PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM PRIPÁJANIA PPS K AFRR A MFRR PLATFORMÁM

aFRR-Platform Accession Roadmap

The accession of member TSOs to aFRR-Platform (PICASSO) is 
planned in accordance with the following accession roadmap. 
PICASSO member TSOs and ENTSO-E Share this accession 
roadmap for informative purposes only and does not, in any case, 
represent a firm, binding or definitive position of PICASSO on the 
content. The content is subject to change as the implementation 
progresses and new information becomes available.

https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Network codes documents/Implementation/picasso/200424-EB_Reg_aFRRIF_PICASSO_Accession_roadmap.pdf
https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Network codes documents/Implementation/picasso/200424-EB_Reg_aFRRIF_PICASSO_Accession_roadmap.pdf
https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Network codes documents/Implementation/MARI/200424-EB_Reg_mFRRIF_MARI_Accession_roadmap.pdf
https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Network codes documents/Implementation/MARI/200424-EB_Reg_mFRRIF_MARI_Accession_roadmap.pdf
https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Network codes documents/Implementation/MARI/200424-EB_Reg_mFRRIF_MARI_Accession_roadmap.pdf
https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Network codes documents/Implementation/picasso/200424-EB_Reg_aFRRIF_PICASSO_Accession_roadmap.pdf
https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Network codes documents/Implementation/picasso/200424-EB_Reg_aFRRIF_PICASSO_Accession_roadmap.pdf
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Členské PPS nižšie zahŕňajú vysvetlenie všetkých aspektov Accession roadmap pre mFRRIF:

5.4.(b)(i) úprava a implementácia zmluvných podmienok pre poskytovateľov PpS každým PPS
Vypracovanie podmienok a stanovenie ich účinnosti.

5.4.(b)(ii) vývoj funkcií mFRR-Platformy
- Rozvoj Activation Optimization Function (AOF) a funkcia PPS-PPS zúčtovania.

5.4.(b)(iii) integračné testy medzi každým PPS a mFRR-Platformou

5.4.(b)(iv) prevádzkové testy

5.4.(b)(v) pripojenie každého PPS k mFRR-Platforme

5.4.(b)(vi) spustenie prevádzky mFRR-Platformy

5.4.(b)(vii) pripojenie všetkých PPS, ktorí od svojej regulačnej autority dostali výnimku v súlade s Článkom 62  EBGL

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM PRIPÁJANIA PPS K AFRR A MFRR PLATFORMÁM
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HARMONOGRAM AFRR A MFRR PLATFORIEM
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STAKEHOLDER WORKSHOP

 Prvý ENTSO-E workshop je naplánovaný v mesiaci júl 2020 (potrebné zohľadniť pri júlovej mesačnej porade 

s cieľom predísť kolízii)

 Miesto konania workshopu: Brusel (ENTSO-E priestory) s možnosťou webcastu/telefón

 Spoločný workshop pre aFRR a mFRR platformu (pol dňa pre každú platformu)

 Aktuálne prebiehajú prípravné práce na Workshop

 Agenda, termín a miesto konania budú upresnené na budúcej mesačnej porade prípadne prostredníctvom 

oznamu na webovom sídle SEPS

 SEPS rozpošle informačný mail všetkým poskytovateľom PpS
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NÁVRH AGENDY STAKEHOLDER WORKSHOP-U

mFRR Agenda aFRR Agenda

 mFRR procesy a dizajn  aFRR procesy a dizajn

 časové uzávierky mFRR procesov  časové uzávierky aFRR procesov

 mFRR štandardný produkt  aFRR štandardný produkt

 možnosti ponúk (prepojenie ponúk, deliteľnosť 
ponúk, parent-child ponuky, exkluzívne ponuky,
parametre ponúk)

 možnosti ponúk

 algoritmus optimalizačnej funkcie (AOF)  algoritmus optimalizačnej funkcie (AOF)

 zúčtovanie RE aktivovanej v rámci mFRR  zúčtovanie RE aktivovanej v rámci aFRR

 monitoring a zverejňovanie  monitoring a zverejňovanie

 harmonogram pripájania  harmonogram pripájania

 harmonogram projektu MARI  harmonogram projektu PICASSO



9

POŽADOVANÉ ÚPRAVY SYSTÉMOV SEPS

 Príprava prevádzky (obchodný systém):

 Zmena prípravy prevádzky z 60 min na 15 min raster

 Harmonizácia štandardných produktov

 Zavedenie špecifických produktov

 Implementácia technických, ekonomických a podmienených prepojení ponúk na regulačnú energiu

 Reporting dát

 Zadávanie požiadaviek (RIS):

 Nový modul pre zadávanie požiadaviek

 Schedulované a Direct požiadavky v rámci MARI, cenovo obmedzené požiadavky

 Manažment cezhraničných kapacít (obchodný systém)

 Prechod na 15 min raster

 Automatická aktivácia a deaktivácia ponúk (RIS)

 Komunikácia a výmena dát s platformami (obchodný systém a RIS)

 PPS-PPS zúčtovanie (fakturačný systém)

 Zúčtovanie s poskytovateľmi PpS (obchodný systém a fakturačný systém)
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Ďakujeme za pozornosť

Prípadné otázky k Workshopu zasielajte na adresy:

miroslav.kret@sepsas.sk; juraj.vatlak@sepsas.sk


