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AKTUALIZÁCIA HARMONOGRAMU PRIPÁJANIA SEPS

Zmena v plánovanom pripojení SEPS:

 Termín plánovaného pripojenia sa z 1.1.2023 posúva na 1.1.2024

 Dôvodom je rozsah a náročnosť úprav v lokálnych systémoch a kolízia s inými prioritnými projektmi 

napr. XBID a Flow-based.

 Výmena a zdieľanie disponibility s okolitými PPS je možná až po pripojení k platformám tzn. v prípade 

SEPS najskôr od 1.1.2024

 Aktuálne prebiehajú práce na príprave technických špecifikáciách potrebných úprav v dotknutých 

systémoch SEPS (najmä obchodný systém Damas Energy)

 Ukončenie príprav technických špecifikácií koniec Q1/2022

 V priebehu Q2/2022 budú známe dopady pre poskytovateľov

 Začiatok implementácie úprav sa očakáva najskôr od Q4/2022

 Očakávaná dĺžka implementácie v SEPS je 12 mesiacov

 Testovanie 3-6 mesiacov (interné, medzinárodné a následne s poskytovateľmi PpS)
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PLÁNOVANÁ AKTUALIZÁCIA MARI ACCESSION ROADMAPS 10/2021

Predbežný návrh PPS na 3. aktualizáciu accession roadmaps (zo dňa 21.10.2021)

Accession Roadmap 04/2021 Accession Roadmap 10/2021
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PLÁNOVANÁ AKTUALIZÁCIA PICASSO ACCESSION ROADMAPS 10/2021

Predbežný návrh PPS na 3. aktualizáciu accession roadmaps (zo dňa 25.10.2021)

Accession Roadmap 04/2021 Accession Roadmap 10/2021

aFRR-Platform Accession Roadmap Last updated on 26/10/2021 based on latest information available.

aFRRIF 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

5.4.(b)(ii) AOF (done)

5.4.(b)(ii) TSO-TSO settlement

5.4.(b)(vi) Testing functions & aFRR operation

5.4.(b)(iii) TSOs Interoperability test

5.4.(b)(iv) Operational test (parallel run)

5.4.(b)(v) TSOs Connection to aFRR platform / Go-live

5.4.(b)(vi) aFRR-Platform Go-live

Country 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
EU: TSO

5.4.(b)(i) National terms and conditions development
5.4.(b)(i) National terms and conditions entry info force
5.4.(b)(iii) Interoperability tests between TSO and aFRR-Platform
5.4.(b)(v) TSO connection to aFRR-platform / Go-live
5.4.(b)(vii) EBGL Article 62 Derogation considered (no deadline listed) / requested (no deadline listed) / granted (new deadline listed)

2023 2024

Q3

2023 20242022

2021 2022

Austria APG
Belgium Elia
Bulgaria ESO

2021

Croatia HOPS
Czech republic ČEPS

Denmark1 Energinet

Finland1 Fingrid
France RTE
Germany 50H,AMP,TNG,TTG
Greece ADMIE

Non-EU:

Switzerland4 Swissgrid

Statnett

Romania Transelectrica

Slovakia3 24.7.2024

Hungary2 MAVIR
Italy Terna

Spain REE

Sweden1 SVK
EEA:

Norway1

Netherlands Tennet BV
Poland PSE
Portugal REN

1) The Nordic TSOs are currently preparing their request for derogation. The detailed steps towards accession to PICASSO will be assessed as part of this process. The plan 

presented in this roadmap shall be regarded as a preliminary, non-binding estimate. The planned connection time is expected in Q2 2024. 2) MAVIR has already initiated discussions 

with its NRA with the intention to ask for derogation. 3) Derogation was granted by local NRA until 24. 7. 2024, but SEPS ambition is to join aFRR-Platform in Q1 2024 (depends on 

advancement of processes related to local implementation). 4) The participation of Switzerland in the aFRR-Platform is regulated based on article 1.6 and 1.7 of the EB Regulation 

and currently the subject of litigation by Swissgrid at the General Court of the European Union.

Derogation 

deadline

SEPS
Slovenia ELES

Q3



Charakteristika ponúk

Komplexné ponuky
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Exkluzívne skupiny ponúk
• vzájomne sa vylučujúce ponuky podľa princípu „práve jedna alebo žiadna”

• ponuky môžu byť (plne) deliteľné alebo nedeliteľné (aj kombinácia)

• môžu mať rôzne ceny, rôzne objemy a rôzne smery

• vždy sa týkajú rovnakej MTU (15 min)

• všetky ponuky v exkluzívnej skupine musia mať rovnaký typ aktivácie (buď SA alebo DA)

• ak skupina nebola aktivovaná v SA, môže byť aktivovaná v DA

Exkluzívne ponuky primárne umožňujú poskytovateľom modelovať svoje štartovacie náklady v rámci jednej MTU:

Napr. diesel s nákladmi na štart zariadenia (fixné) a nákladmi na palivo (variabilné náklady),

FC [€/MWh]>VC [€/MWh] (fixné sú vyššie ako variabilné)
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EXKLUZÍVNE SKUPINY PONÚK

POTENCIÁLNE LIMITOVANIE POČTU EXKLUZÍVNYCH PONÚK

Úvod

 Každý optimalizačný softvér má svoje limity

 Za každých okolností AOF nájde určité riešenie, avšak po dosiahnutí určitých limitov nemusí byť riešenie optimálne

 Úvodná štúdia výkonnosti AOF (viď. nasledujúci slajd) odhalila, že technický limit AOF sa potenciálne dosiahne pri vysokom 

počte exkluzívnych ponúk

Exkluzívne ponuky - rekapitulácia

 Exkluzívne ponuky sa vzájomne vylučujú podľa princípu “práve jedna alebo žiadna”. Môžu mať rôzne ceny, smery a objemy. 

Musia mať rovnaký typ aktivácie a stav dostupnosti. Exkluzívne ponuky sa vždy vzťahujú na rovnakú MTU periódu.

Ďalšie kroky

 Podrobná štúdia výkonnosti AOF pre posúdenie aké maximum ponúk dokáže algoritmus spracovať (počas fázy V3)

 Technická štúdia pre posúdenie optimalizácie algoritmu za účelom zvýšenia jeho výkonu

 Návrh riešenia monitorovania

 Návrh pravidiel pre obmedzenia

 Jeden komplexný dokument so zoznamom akčných plánov a zmierňujúcich opatrení v prípade problému s výkonnosťou
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EXKLUZÍVNE SKUPINY PONÚK

POTENCIÁLNE LIMITOVANIE POČTU EXKLUZÍVNYCH PONÚK

Objective of the study:

• Evaluate the impacts of exclusive bids in overall performance of the algorithm

• Determine whether an exclusive bid limitation shall be considered and provide quantitative limits

Methodology of the study:

• Define test categories which will highlight exclusive bids impact on performances:

• Choice of best and worst case instances in terms of bid Type (Fully divisible only vs Indivisible bid only)

• Run several instances based on different exclusive bids proportions

• Instances are generated randomly

• Volumetric: 15s for DA (30k bids) and 60s for SA (80 k bids)

Limitations

• tests generated do not have all of the MARI complex aspects represented

• Especially, they do not include technical profiles and net position limits

Conclusion

• It is clear based on test results that exclusive bids have negative impacts on performances

• Exclusive bid increase combinatorial aspects of the problem with additional binary variables

• The more exclusive bids we have, the higher will be the chance that solution returned is of low quality

• There shall be no more then 50 % of exclusive bids (10 % threshold seems to be a safe limitation, 30 % threshold 

comes with moderate risks)

Additional advantages to limit the portion of exclusive bids

• Too many exclusive bids make the optimization results harder to understand

• Too many exclusive bids increase the probability to have URB in output
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EXKLUZÍVNE SKUPINY PONÚK

POTENCIÁLNE LIMITOVANIE POČTU EXKLUZÍVNYCH PONÚK

Proces pre vyhodnotenie spustenia obmedzení:

2 & 3. Optimalizácia AOF & Aplikovanie obmedzení

• Technická štúdia pre posúdenie, ako možno optimalizovať algoritmus na zlepšenie jeho výkonu

• Ak sú zlepšenia nedostatočné, alebo ďalšia optimalizácia AOF nie je možná, uplatnia sa na úrovni platformy a TSO 

obmedzenia počtu exkluzívnych ponúk.

 Celý proces hodnotenia uplatňovania obmedzení bude popísaný v jednom komplexnom dokumente.

1. Monitorovanie

(začiatok od Go-live platformy)

2. Optimalizácia AOF

(po dosiahnutí celkového limitu 8000 exkluzívnych ponúk alebo 
ak je rozdiel v optimálnosti >10%)

3. Aplikovanie obmedzení

(najhorší scenár, ak ďalšia optimalizácia 
AOF nie je možná)
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EXKLUZÍVNE SKUPINY PONÚK

POTENCIÁLNE LIMITOVANIE POČTU EXKLUZÍVNYCH PONÚK

Zhrnutie:

 Dňa 18.10.2021 bol schválený postup uvedený na predošlom slide

 Žiadna limitácia počtu exkluzívnych ponúk od Go-live mFRR platformy nebude

 3 podmienky, ktoré musia byť splnené aby po Go-live došlo k spusteniu limitácie exkluzívnych ponúk:

1. Došlo k prekročeniu celkového limitu 8000 (predbežne) exkluzívnych ponúk

2. K prekročeniu limitu dochádza častejšie ako X krát za určité sledované obdobie Y (parametre X a Y zatiaľ nie sú 

dohodnuté)

3. Možnosti na optimalizáciu AOF (optimalizačný algoritmu) sú vyčerpané alebo ich nie je možné v krátkom čase vykonať

Odporúčania aby k spusteniu limitácie nedošlo:

 Upraviť správanie poskytovateľov pre zamedzenie nadmerného počtu exkluzívnych ponúk

 Riešenie => Aplikovať Soft CAP t.j. každá PPS má pridelený limit na počet exkluzívnych ponúk (zatiaľ nie je dohodnutý kľúč, 

predbežne pre SEPS od 78 – najhorší prípad), ktorý ako odporúčanie prerozdelí medzi svojich poskytovateľov PpS

 Otázne je rozdelenie limitu SEPS v rámci slovenských poskytovateľov (počet zdrojov / objem ponúk)

Ak odporúčania nepomôžu:

 V prípade, že Soft riešenie nebude úspešné, a poskytovatelia PpS budú zadávať väčší počet exkluzívnych ponúk, ktorý vyústi k 

dosiahnutiu celkového limitu platformy 8000 (predbežne), začne sa uplatňovať Hard CAP t.j. odporúčané limity budú systémovo 

validované v obchodnom systéme (počet exkluzívnych prepojení len do výšky stanovených limitov)
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EXKLUZÍVNE SKUPINY PONÚK

POTENCIÁLNE LIMITOVANIE POČTU EXKLUZÍVNYCH PONÚK

Počet exkluzívnych ponúk = 3

Exkluzívna skupina

Jednoduchý bid

Počet exkluzívnych ponúk = 4

Exkluzívna skupina

Počet exkluzívnych ponúk = 4

Exkluzívna skupina 1 Exkluzívna skupina 2

Príklad 1

Príklad 2

Príklad 3

Jednoduchý bid

Jednoduchý bid

Pozn: Nezáleží na počte exkluzívnych skupín ale na počte ponúk zaradených do exkluzívnych skupín t.j. „exkluzívna ponuka“
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PREBIEHAJÚCE VEREJNÉ KONZULTÁCIE ENTSO-E A ACER

Prebiehajúce verejné konzultácie ENTSOE-E:

Verejná konzultácia k návrhu na zmenu a doplnenie Implementačných rámcov mFRR, aFRR a IN v súlade s čl. 20,21 a 22 Nariadenia Komisie (EÚ) 

2017/2195 z 23. Novembra 2017, ktorým sa  stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave a v súlade s rozhodnutím 

ACER č. 02-2020 z 24. Januára 2020 (aFFRIF), rozhodnutím ACER č. 03-2020 z 28. Januára 2020 (mFRRIF) a rozhodnutím ACER č. 13-2020 z 

24. Júna 2020 (INIF) 19.12.2021 (vrátane).

Prebiehajúce verejné konzultácie ACER:

Verejná konzultácia k zmene a doplneniu Metodiky EÚ na stanovenie cien za regulačnú energiu v súlade s čl. 30 ods. 1 Nariadenia komisie (EÚ) 

2017/2195 z 23. Novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave do 10.11.2021 (vrátane).

Súčasťou konzultácie je aj prieskum zahŕňajúci nasledovné témy:

- Topic 1: Technical price limits needed for efficient functioning of the market

- Topic 2: Level and the timeline for the lower technical price

- Topic 3: Automatic adjustment mechanism linked to balancing energy prices

Viac info na https://www.sepsas.sk/sk/aktuality/verejne-konzultacie/ a na stránkach ENTSO-E a ACER

https://www.sepsas.sk/sk/aktuality/verejne-konzultacie/verejna-konzultacia-19-10-2021/
https://www.sepsas.sk/sk/aktuality/verejne-konzultacie/verejna-konzultacia-11-10-2021/
https://www.sepsas.sk/sk/aktuality/verejne-konzultacie/

