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CORE Capacity Calculation Region1

Vybrané regionálne projekty & úlohy

Stakeholder management – ako sa zapojiť do procesu
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Ako k tomu došlo...

Aktuálne:

• 13 členských štátov EÚ, 

• 11 (+1) ponukových oblastí,

• 17 (+2) hraníc ponukových oblastí 

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

október 2015: „ALL TSOs“ návrh CCR podľa CACM

marec 2016: CEWE – spoločný projekt CORE PPS 

november 2016: rozhodnutie ACER o Core CCR
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Koordinovaný výpočet 
prenosových kapacít

Využívanie nápravných opatrení v rámci koordinovaného výpočtu kapacít vrátane re-dispečingu 
a protiobchodu => potreba zapojiť subjekty ktoré budú poskytovať tieto nové „služby“. 
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Výpočet & prideľovanie prenosových kapacít

Prideľovanie kapacít 
 „Long term“
 Day-ahead Market Coupling
 Intraday
 Vyrovnávacie trhy?

CORE CCR CCR 2 CCR X

Prenosové kapacity

...
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Požiadavka z nariadenia CACM - Single Day Ahead Coupling musí umožniť fungovanie viacerých NEMO v 
rámci jednej ponukovej oblasti (bidding zóny), toto riešenie sa nazýva MNA (Multi-Nemo Arrangement). 

bidding zóna CZ

MARKET COUPLING

bidding zóna SK

bidding zóna HU

bidding zóna PL

Zavedenie MNA = významný dopad na XB scheduling

NTH

NEMO X
NTH

NTH



Návrh CORE PPS na centralizáciu riešenia => jeden 
„Allocation Platform Operator“ pre všetky hranice 

Záložné riešenie CORE FB MC - návrh Core CCR PPS

Záložné riešenie na báze súčasných MRC SARs

Zavedenie v rámci „go-live“Core FB MC

Záložné riešenie na báze súčasných 4M MC SARs

SAR -„Shadow Allocation Rules“

Allocation Platform
Operator
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Návrh Core CCR PPS aktuálne konzultovaný s ÚT a CORE NRÚ 
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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 s CORE CCR projektom 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


