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Konsolidované znenie dokumentu: 

Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv podľa článku 31 nariadenia Komisie 

(EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie 

dlhodobých kapacít  

(5 strán A4) 

 



2 

 

Článok 1 
Predmet a rozsah 

1. Tento dokument je Návrhom LTR zo strany TSO Core CCR podľa požiadaviek 
článku 31 Nariadenia FCA. 

2. Tento Návrh LTR zo strany TSO Gore CCR podlieha schváleniu podľa článku 4.7.(c) 
Nariadenia FCA. 

3. Objem kapacity medzi zónami ponúkanej na každej hranici obchodnej zóny bude 
určený v súlade s metodikou na výpočet dlhodobej kapacity požadovanej podľa 
článku 10 Nariadenia FCA a metodiky na rozdelenie dlhodobej kapacity medzi 
zónami požadovanej článkom 16 Nariadenia FCA od schválenia a implementácie 
takých metodík. 

4. Dlhodobé prenosové práva podľa tohto návrhu budú ponúkať všetci TSO v rámci 
Core CCR účastníkom trhu prostredníctvom jednotnej alokačnej platformy zriadenej 
v súlade s článkom 48 Nariadenia FCA. 

5. Dlhodobé prenosové práva podľa tohto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR budú 
prideľované vzhľadom na harmonizované pravidlá prideľovania v súlade s článkom 
51 Nariadenia FCA. 

 

 

Článok 2 
Definície a výklad 

1. Pojmy používané v tomto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR majú významy 
uvedené v článku 2 Nariadenia FCA, článku 2 nariadenia (EÚ) 2015/1222, článku 2 
nariadenia (ES) č. 714/2009, článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 a článku 
2 smernice 2009/72/ES Európskeho parlamentu a Rady. 

2. V tomto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR, pokiaľ kontext nevyžaduje inak: 

a. sa singulár chápe ako plurál a opačne; 

b. sa obsah a nadpisy vkladajú iba kvôli vhodnosti a nemajú vplyv na interpretáciu 
tohto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR; 

c. sú odkazy na „článok“, pokiaľ nie je uvedené inak, odkazmi na článok tohto 
Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR; a 

d. akýkoľvek odkaz na legislatívu, nariadenia, smernicu, poriadok, nástroj, kódex 
alebo akékoľvek iné uzákonenie zahŕňa akúkoľvek úpravu, rozšírenie alebo 
opätovné uzákonenie ich vtedajšej platnej verzie. 

 
 

Článok 3 
Všeobecné princípy 

1. Navrhované usporiadanie dlhodobých prenosových práv sa zameriava na harmonizované 
a jednoduché usporiadanie dlhodobých prenosových práv v rámci Core CCR na podporu 
cieľov uvedených v článku 3 Nariadenia FCA. 

 
2. Hranice obchodnej zóny spadajúce pod regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových 
práv sú uvedené v článku 4 tohto Návrhu LTR zo strany TSO Core CCR. 
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Článok 4 
Zahrnuté hranice Obchodnej zóny 

1. Hranice obchodnej zóny spadajúce pod toto regionálne usporiadanie dlhodobých 

prenosových práv zahŕňajú všetky hranice medzi obchodnými zónami, ktoré sú súčasťou 

Core CCR. 

2. Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv sa nevzťahuje na hranice 

obchodnej zóny, pre ktoré kompetentné regulačné úrady prijali koordinované rozhodnutia 

o nevydaní dlhodobých prenosových práv v súlade s článkom 30(1) Nariadenia FCA. 

3. V prípade zavedenia nových hraníc obchodnej zóny alebo vymazania hraníc obchodnej 
zóny v rámci Core CCR bude Návrh LTR zo strany TSO Core CCR primerane zmenený 
a doplnený v súlade s článkom 9(12) Nariadenia FCA. 
 
 

Článok 5 
Typ dlhodobých prenosových práv 

1. Typ dlhodobých prenosových práv používaných pre relevantné jednotlivé hranice 
obchodnej zóny spadajúce pod tento Návrh LTR zo strany TSO Core CCR bude typ FTR - 
opcie alebo fyzické kapacitné práva podľa zásady UIOSI. 
 
2. Typ dlhodobých prenosových práv používaných pre každú hranicu obchodnej zóny 
spadajúcu pod tento Návrh LTR zo strany TSO Core CCR je definovaný v Tabuľke I (pozri 
nasledujúcu stranu). 
 
Tabuľka I: Typ dlhodobých prenosových práv hraníc ponukovej oblasti regiónu Core 

Hranice regiónu Core 
CCR 

Typ dlhodobých prenosových práv 

NL-BE Opcie FTR  

NL-DE/LU Opcie FTR 

BE-FR Opcie FTR 

BE-DE/LU Opcie FTR 

FR-DE/LU Opcie FTR 

PL-DE/LU Opcie FTR 

PL-CZ Opcie FTR 

CZ-DE/LU Opcie FTR 

PL-SK Opcie FTR 

AT-DE/LU Opcie FTR 

AT-CZ Opcie FTR 

AT-SI Opcie FTR 

SI-HR Fyzické prenosové práva podľa zásady UIOSI 

HR-HU Opcie FTR 

AT-HU Opcie FTR 

HU-SK Opcie FTR 

HU-RO Opcie FTR 

CZ-SK Opcie FTR 

SI-HU1 Opcie FTR 
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Hranica obchodnej zóny AT-DE/LU nadobudne účinnosť podľa Prílohy 1 článok 5 bod 3 
rozhodnutia CCR (rozhodnutie ACER č. 06/2016). Hranica obchodnej zóny SI-HU 
nadobudne účinnosť podľa Prílohy č. 1 článok 5 bod 4 rozhodnutia CCR (rozhodnutie ACER 
č. 06/2016). 
 
 

Článok 6 
Časové rámce dlhodobej kapacity 

Dlhodobé prenosové práva budú vydané pre časové rámce dlhodobej kapacity mesiac a rok. 
 
 

Článok 7 
Forma produktu 

1. Dlhodobé prenosové práva budú vydané formou produktov základného zaťaženia s fixným 
počtom MW v produktovom období. 

2. Forma produktu môže zahrnúť redukčné obdobia, t. j. konkrétne kalendárne dni a/alebo 
hodiny v rámci produktového obdobia, počas ktorého sú ponúkané Kapacity medzi zónami  
so zníženým počtom MW so zohľadnením predpokladanej konkrétnej situácie v sústave 
(napr. plánovaná údržba, dlhodobé výpadky, predpokladané problémy s vyrovnávaním). 
 
3. Ak produkt, ktorý podlieha aukcii, zahŕňa redukčné obdobia, bude špecifikácia aukcie 
zahŕňať pre každé redukčné obdobie informácie o trvaní redukčného obdobia a objem 
ponúkaných kapacít. 

Článok 8 
Časová priamka implementácie 

1. Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv bude implementované na všetkých 
hraniciach obchodnej zóny Core CCR, kde v čase nadobudnutia platnosti Nariadenia FCA 
existovali dlhodobé prenosové práva, najneskôr pre prvú aukciu časového rámca 2019. 

2. Na hraniciach obchodnej zóny, kde v čase nadobudnutia platnosti Nariadenia FCA 
neexistovali dlhodobé prenosové práva, bude regionálne usporiadanie dlhodobých 
prenosových práv implementované po tom, ako kompetentné regulačné úrady prijali 
koordinované rozhodnutia o vydaní dlhodobých prenosových práv v súlade s článkom 30(2) 
Nariadenia FCA na príslušných hraniciach. 

3. Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv na hraniciach ponukových oblastí 
AT-DE/LU a CZ-SK má byť implementované najneskôr v čase prvej aukcie v časovom rámci 
roku 2019 v súlade s rozhodnutiami príslušných NRÚ.   

4. Regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv na hraniciach ponukových oblastí 
BE-DE/LU nadobudne účinnosť k dátumu zverejnenia prvých predbežných špecifikácií 
aukcie v súlade s aukciou na dlhodobé prenosové práva  

Zmena typu dlhodobých prenosových práv t. j. z fyzických kapacitných práv v súlade 
so zásadou UIOSI na Opcie FTR opcie na hraniciach ponukových oblastí AT-CZ a AT-HU 
nadobudne účinnosť k dátumu zverejnenia prvých predbežných špecifikácií aukcie v súlade 
s aukciou na dlhodobé prenosové práva po implementácií jednotného denné couplingu 
na hraniciach ponukových zón CZ-AT a AT-HU. Zmena typu dlhodobých prenosových práv 
sa nevzťahuje na už pridelené prenosové práva. 

5. Zmena typu dlhodobých prenosových práv, t. j. z fyzických prenosových práv v súlade 
so zásadou UIOSI na Opcie FTR na hraniciach ponukovej oblasti AT- SI, CZ-DE/LU, CZ-
SK, HU-SK, HU-RO, HR-HU, PL-CZ, PL-DE/LU, PL-SK a SI-HU nadobudne účinnosť 



5 

 

k dátumu zverejnenia prvých predbežných špecifikácií aukcie v súvislosti s aukciou 
na dlhodobé prenosové práva po implementácii projektu market couplingu na základe tokov 
energie na dennom trhu v regióne Core. Zmena typu dlhodobých prenosových práv sa 
nevzťahuje na už pridelené prenosové práva. 
 
 

Článok 9 
Jazyk 

1. Referenčným jazykom tohto návrhu bude anglický jazyk. Na zabránenie pochybnostiam, 

ak TSO potrebujú preklad tohto návrhu do svojho národného jazyka(ov), v prípade 

nezrovnalostí medzi verziou v anglickom jazyku zverejnenou zo strany TSO v súlade 

s článkom 4(13) nariadenia 2016/1719 a akoukoľvek verziou v inom jazyku, poskytne 

príslušný TSO relevantným národným regulačným úradom aktualizovaný preklad návrhu 

podľa národnej legislatívy. 

 

V prípade nezrovnalostí medzi slovenskou a anglickou verziou sa uplatňuje anglická verzia.  

 


