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PPS regiónu Core CCR („Core PPS“) berúc do úvahy nasledovné, 

 

Keďže, 

 
(1) Tento dokument (ďalej len „Špecifická príloha pre región Core“) spracovali Prevádzkovatelia 

prenosovej sústavy Core CCR (ďalej len „Core PPS“) podľa definície v rozhodnutí č. 06/2016 
Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky zo 17. novembra 2016 
podľa článku 15 odsek 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222. 

(2) Táto Špecifická príloha pre región Core stanovuje špecifické požiadavky platné pre CCR na 
regionálnej úrovni a na úrovni hranice ponukovej oblasti podľa článku 52 odsek 3 nariadenia 
Komisie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých 
kapacít (ďalej len „Nariadenie FCA“). 

(3) Špecifická príloha pre región Core tvorí Prílohu k harmonizovaným pravidlám prideľovania 
dlhodobých prenosových práv na úrovni EÚ (ďalej len „HAR“) v súlade s článkom 51 
Nariadenia FCA, ktorá bola schválená rozhodnutím ACER č. 03/2017 z 2. októbra 2017. 

(4) Počiatočnú Špecifickú prílohu pre región Core navrhli Core PPS 13. apríla 2017 a schválili 
ju všetky národné regulačné orgány Core CCR (ďalej len „Core NRO“) do 20. októbra 2017 
(Rozhodnutie CERRF z 3. októbra 2017). 

(5) 8. mája 2018 navrhli Core PPS zmenu a doplnenie Špecifickej prílohy pre región Core 
na zavedenie limitu na náhradu pre novozavedené dlhodobé pridelenia na rok 2019 
na hranici ponukovej oblasti CZ-SK. 16. novembra 2018 dostali Core PPS žiadosť o zmenu 
a doplnenie tohto návrhu zo strany Core NRO (Rozhodnutie CERRF z 5. septembra 2018). 
16. januára 2019 odpovedali Core PPS na žiadosť o zmenu a doplnenie a zmenenú a 
doplnenú Špecifickú prílohu pre región Core schválili Core NRO 8. apríla 2019 (Rozhodnutie 
CERRF z 18. marca 2019). 

(6) 8. augusta 2019 prezentovali Core PPS druhú zmenu a doplnenie Špecifickej prílohy 
pre Core región, kde bol pridaný limit na náhradu platný pre hranicu BE-DE/LU v súlade 
s článkom 59 odsek 2 HAR a boli zrušené špecifické ustanovenia pre hranicu týkajúce sa 
hranice maďarsko-rumunskej ponukovej oblasti. Druhá zmena a doplnenie Špecifickej 
prílohy pre Core región bola v súlade s článkom 6 Nariadenia FCA predmetom konzultácie 
od 20. mája 2019 do 20. júna 2019. Core NRO schválili Špecifickú prílohu pre región Core 
2. októbra 2019. 

(7) S treťou zmenou a doplnením Špecifickej prílohy pre región Core vykonajú Core PPS 
nasledovné: 

a. Pridajú limit na náhradu, ktorý bude platný pre hranicu HU-SI v súlade s článkom 59 
odsek 2 HAR. 

 

(8) Aktuálna zmena a doplnenie Špecifickej prílohy pre región Core bolo v súlade s článkom 6 
Nariadenia FCA predmetom konzultácie od 3. mája 2021 do 3. júna 2021. 

(9) Tento dokument zahŕňa nasledujúce hlavy: 

a. Prvá hlava zahŕňa všeobecné ustanovenia návrhu; 

b. Druhá hlava sa týka použiteľnosti limitov na náhradu za krátenia v súlade s článkom 
59 HAR; 

c. Tretia hlava sa venuje ďalším regionálnym špecifikám alebo špecifikám hraníc 
ponukovej oblasti použiteľným v Core CCR v súlade s článkom 52 odsek 3 
Nariadenia FCA. 

sa dohodli na tejto špecifickej prílohe pre región CCR Core k harmonizovaným pravidlám 

prideľovania dlhodobých prenosových práv: 
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HLAVA 1 

Všeobecné ustanovenia 

 
Článok 1 

Predmet a rozsah 

1. V súlade s článkom 4 HAR je možné zaviesť regionálne alebo hraničné špecifiká pre jednu 
alebo viac hraníc ponukovej oblasti. Pravidlá opísané v tejto špecifickej prílohe pre región sa 
vzťahujú na hranice Core CCR. 

2. Túto prílohu je možné preskúmať na základe žiadosti príslušných Národných regulačných 
orgánov. Ak je potrebné túto prílohu zmeniť a doplniť na základe rozhodnutia Národných 
regulačných orgánov, platí článok 68 HAR. 

3. V prípade rozporu medzi ktorýmikoľvek z ustanovení v hlavnej časti 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 

Limit na náhradu 

 
Článok 2 

Hranice ponukovej oblasti, na ktorých je limit použiteľný 

Na účely tohto návrhu a HAR sa bude limit na náhradu vzťahovať iba na hranice ponukovej oblasti 
uvedené v zozname v aktuálnej hlave. 

 
Článok 3 

Rakúsko - Česká republika (AT-CZ) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu AT-CZ v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 4 

Rakúsko - Nemecko/Luxembursko (AT-DE/LU) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu AT-DE/LU v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 5 

Rakúsko - Maďarsko (AT-HU) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu AT-HU v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 6 

Rakúsko - Slovinsko (AT-SI) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu AT-SI v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 
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Článok 7  

Belgicko - Francúzsko (BE-FR) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu BE-FR v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 8 

Belgicko - Nemecko/Luxembursko (BE-DE/LU) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu BE-DE/LU v súlade s článkom 59 odsek 3 HAR. 

 
Článok 9 

Belgicko - Holandsko (BE-NL) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu BE-NL v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 10 

Chorvátsko - Maďarsko (HR-HU) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu HR-HU v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 11 

Chorvátsko - Slovinsko (HR-SI) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu HR-SI v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 12 

Česká republika - Nemecko/Luxembursko (CZ-DE/LU) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu CZ-DE/LU v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 13 

Česká republika - Poľsko (CZ-PL) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu CZ-PL v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 14 

Francúzsko - Nemecko/Luxembursko (FR-DE/LU) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu FR-DE/LU v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 15 

Nemecko/Luxembursko - Holandsko (DE/LU-NL) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu DE/ LU- NL v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 
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Článok 16  

Maďarsko- Slovinsko (HU-SI)1 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu HU-SI v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 

Článok 17                                                    

Maďarsko - Slovensko (HU-SK) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu HU-SK v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 18 

Maďarsko - Rumunsko (HU-RO) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu HU-RO v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 19 

Poľsko - Slovensko (PL-SK) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu PL-SK v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 20 

Poľsko - Nemecko/Luxembursko (PL-DE/LU) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu PL-DE/LU v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 

 
Článok 21 

Slovensko - Česká republika (SK-CZ) 

Limit na náhradu sa bude vzťahovať na hranicu SK-CZ v súlade s článkom 59 odsek 2 HAR. 
 
 
 

 
1 Ihneď po nadobudnutí platnosti hranice ponukovej oblasti Maďarsko - Slovinsko. 
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HLAVA 3 

Ďalšie požiadavky špecifické pre región alebo pre hranicu ponukovej oblasti 

 
Článok 22 

Prekážky funkcie optimalizácie pre hranice CZ-SK-DE/LU-PL 

1. Bola pridaná táto definícia: 

Technický profil je kombinácia hraníc Ponukovej oblasti, ktoré majú spoločný technický limit 
a predstavujú limit pre komerčné transakcie na prepojovacích vedeniach alebo častiach 
národnej prenosovej sústavy tvoriacich prekážku funkcie optimalizácie vo forme príslušnej 
ponúkanej kapacity v súlade s článkom 35 odsek 3 Pravidiel prideľovania. 

2. Niektoré hranice ponukovej oblasti a ich podskupiny medzi Českou republikou, 
Nemeckom/Luxemburskom, Poľskom a Slovenskom majú spoločný technický limit, a preto 
môžu vytvoriť Technický profil. 

3. Nasleduje zoznam Technických profilov: 

 

 

  

Súbor hraníc Ponukovej oblasti a/alebo ich 
podskupín so spoločným technickým limitom 

Zoznam zodpovedných PPS 

 
Technický profil 

Česká republika (CZ) 
ČEPS <> 

  

PSE->(50Hertz+ČEPS+SEPS) 

(50Hertz+ČEPS+SEPS)->PSE 

Slovensko (SK) 
  SEPS  

<> Poľsko (PL) 
PSE 

Nemecko/Luxembursko 
(DE/LU) 

50Hertz 

<>  

Poľsko (PL) 
PSE 

 

<> 
 
Nemecko/Luxembursko 

(DE/LU) 
50Hertz 

 
50Hertz -> (PSE+ČEPS) 

(PSE+ČEPS) -> 50Hertz Česká republika (CZ) 
ČEPS 

 

<> 
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Článok 23                 

Nadobudnutie platnosti 

Táto príloha, v znení zmien a doplnení, nadobúda platnosť v deň a v čase uvedenom 
v oznámení o zmene a doplnení poslanom registrovaným účastníkom alokačnou platformou 
podľa postupu uvedeného v článku 68 odsek 2 HAR a na základe predchádzajúceho schválenia 
príslušnými národnými regulačnými orgánmi v súlade s postupom uvedeným v článku 4 
Nariadenia FCA. 

 


