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Obsah a ciele prezentácie

Koncept regiónov pre koordinovaný výpočet kapacít „Capacity Calculation
Regions - CCRs“  pri vytváraní jednotného trhu s elektrinou
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Niekoľko faktov o CORE CCR

Aké dopady majú (budú mať) regionálne riešenia na účastníkov trhu

Ako sa efektívne zapojiť to návrhu regionálnych riešení 
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2015

2009

...

júl 2015: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1222 (CACM) – úloha 
ustanoviť regióny pre koordinovaný výpočet kapacít (CCR)

18 január 2017: ustanovenie Core SG pre 
zastrešenie všetkých povinností a
úloh na úrovni Core CCR

marec 2016: CEWE - spoločný 
projekt CORE PPS 

2016

2017

október 2015: „ALL TSOs“ návrh CCR podľa CACM

17 november 2016: rozhodnutie ACER o Core CCR

júl 2009: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) 
č. 714/2009, príloha č.1 – definícia regiónov pre spoločné koordinované 
metódy riadenia preťaženia (7 regiónov)

Vývoj „regionalizácie“

CCR Baltic

CCR Nordic

CCR Hansa

CCR CWE

CCR GRIT

CCR SWE

CCR IU

CCR SEE

CCR Channel

CCR CEE

CCR Italy North
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NEMO

16 
PPS

13 
NRÚ

13 členských štátov EÚ 

11 (+1) ponukových oblastí

17 (+2) hraníc ponukových oblastí [CEE 13 (+1) & CWE 4 (+1)]
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regulačné úrady, ministerstvá, účastníci trhu

Interdisciplinárne projektové tímy (založené podľa potreby)

Core SG

prijímanie rozhodnutí, organizácia a zadávanie úloh pracovným skupinám,

zodpovednosť za všetky „CORE CCR PPS“ záležitosti

Technická 

pracovná 

skupina

Pracovná 

skupina pre 

trhové záležitosti

Pracovná 

skupina pre 

právne 

záležitosti

Podporná 

skupina pre 

strategické 

otázky

Skupina pre manažment 

zúčastnených strán a 

komunikáciu

Core HLM
najvyšší riadiaci orgán / eskalácia rozhodnutí 

ENTSO-E

SOC

MARKET 
COMMITTEE

Poskytovatelia 
služieb

JAO

TSCNET

CORESO

Poskytovatelia IT
služieb 

Externí
konzultanti

ACER & NRÚ(CORE IG) účastníci trhu 
(Core CG)

Relevantné iniciatívy

MRC, XBID ...

CORE JSC
(TSO – NEMO)

riadiaci orgán pre 
implementáciu DA 

FB MC CORE 

(Market Coupling => 
spoločný projekt TSO-

NEMO)

PMO

ministerstvá
(..)

Organizácia CORE CCR 
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Vybrané regionálne úlohy PPS podľa CACM, FCA a EB GL

Nariadenie čl. Povinnosti na úrovni CCR  Termín Status

CACM

denný trh
20.2  Spoločná metodika výpočtu kapacít pre denný trh september  2017 príprava

27.2  Ustanovenie entity CCC (Coordinated Capacity Calculator) júl 2018

vnútrodenný trh
20.2  Spoločná metodika výpočtu kapacít pre vnútrodenný trh september 2017

27.2  Ustanovenie entity CCC (Coordinated Capacity Calculator) júl 2018

re-dispečing & 
protiobchod

35.1  Návrh metodiky pre koordinovaný re-dispečing a protiobchod marec 2018

74.1  Návrh metodiky zdieľania nákladov za re-dispečing a protiobchod marec 2018

74.7  Harmonizácia metodík zdieľania nákladov za re-dispečing a protiobchod s ostatnými CCRs december 2018

35.3  Report o vývoji harmonizácie koordinovaného nasadzovania re-dispečingu a protiobchodu marec 2018

všeobecné

44  Záložné riešenia pre DA FB MC máj 2017  17 máj

80.4  Návrh ako zdieľať regionálne náklady PPS/NEMOs spolupracujúcich v rámci príslušného regiónu 2017

FCA „long-term“

31.3  Návrh dlhodobých prenosových práv v rámci príslušného regiónu (tam kde LTR existujú) apríl 2017  13 apríl

10.1  Spoločná metodika pre výpočet prenosových kapacít („long-term“ horizont) september 2018

16.1  Metodika rozdelenia „dlhodobých“ prenosových kapacít september 2018

21.1  Pravidlá pre zlučovanie individuálnych sieťových modelov jún 2018

42  V prípade potreby a požiadavky zo strany PPS: alternatívne koordinované záložné riešenia jún 2018

21.2  Prevádzkové pravidlá pre CCC Operational rules for coordinated capacity calculators september 2019

EBGL vyrovnávací trh 37.3
 Metodika pre výpočet cezhraničných prenosových kapacít pre vyrovnávací trh (RE & imbalance

netting)
január 2018 + 5r
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Verejné konzultácie

Konzultačný proces

i. pre získanie spätnej väzby od účastníkov trhu CORE PPS organizujú najneskôr 
jeden mesiac pred predložením príslušnej metodiky verejné konzultácie

ii. účastníci trhu sú včas informovaní o obsahu každej konzultovanej metodiky a
načasovaní konzultačného procesu

iii. Konzultovaný dokument je sprístupnený účastníkom trhu prostredníctvom 
konzultačného hubu ENTSO-E  (ENTSO-E consultations webpage)

iv. PPS po každej konzultácii zanalyzujú všetky reakcie získané z verejnej konzultácie a 
následne všetky stanoviská spracujú do  „konzultačnej správy“ 

v. v „konzultačnej správe“ sú spracované jasné a dôkladné zdôvodnenia zapracovania / 
nezapracovania jednotlivých názorov a požiadaviek účastníkov trhu do príslušnej 
metodiky v súlade s postupom podľa čl. 12 ods. 3 CACM respektíve čl. 10 ods. 3 FCA

vi. „konzultačná správa“ sa zverejní súčasne s predložením schvaľovaného balíka  
národným regulačným orgánom z regiónu CORE

CACM čl.12(1) & FCA čl. 6(1): Prevádzkovatelia PPS a organizátori NEMO zodpovední za predkladanie návrhov podmienok alebo 
metodík alebo ich zmien v súlade s týmto nariadením vedú konzultácie so zainteresovanými subjektmi vrátane príslušných 
orgánov každého členského štátu, pokiaľ ide o pripravované návrhy podmienok alebo metodík, a to v prípadoch, v ktorých sa to 
výslovne stanovuje v tomto nariadení. Tieto konzultácie trvajú najmenej jeden mesiac.

https://consultations.entsoe.eu/consultation_finder/?sort_on=iconsultable_enddate&sort_order=ascending&advanced=1&tx=lo
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 Oficiálna stránka projektu CORE CCR - pravidelne aktualizované informácie o 
projekte

Komunikačné kanály projektu CORE

 Komunikácia s CORE CCR PPS - komunikáciu ohľadom CORE CCR projektu 
môžete realizovať priamo prostredníctvom: coreinfo@entsoe.eu

 Core Consultative Group (CCG) - platforma pre konzultácie s účastníkmi trhu 
formou workshopov a prezentácii, termíny CCG: február 2017, september 2017, 
február 2018

 Verejné konzultácie CORE CCR – realizované prostredníctvom 

konzultačného hubu

mailto:coreinfo@entsoe.eu
https://consultations.entsoe.eu/consultation_finder/?sort_on=iconsultable_enddate&sort_order=ascending&advanced=1&tx=lo
https://consultations.entsoe.eu/consultation_finder/?sort_on=iconsultable_enddate&sort_order=ascending&advanced=1&tx=lo
http://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/cacm/core-ccr/Pages/default.aspx
http://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/cacm/core-ccr/Pages/default.aspx
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Ďakujem za pozornosť


