Třetí doplnění regionálních parametrů
dlouhodobých přenosových práv podané
provozovateli přenosových soustav
regionu CCR Core na základě čl. 4(12)
Nařízení Komise (EU) č. 2016/1719
20. února 2019

Provozovatelé přenosových soustav v regionu CCR Core, s přihlédnutím k
následujícímu,

Preambule
(1) Tento dokument stanoví třetí doplnění na základě čl. 4(12) Nařízení Komise (EU)
2016/1719 (nařízení FCA) k návrh provozovatelů přenosových soustav regionu CCR
Core na regionální parametry dlouhodobých přenosových práv v souladu s článkem
31 Nařízení FCA.
(2) Dne 14. října 2017 byl schválen Návrh provozovatelů přenosových soustav regionu
CCR Core na regionální parametry dlouhodobých přenosových práv v souladu s čl.
31 Nařízení Komise (EU) č. 2016/1719 (Nařízení FCA) (dále "Core CCR TSOs' LTR”)
národními regulačními orgány regionu CCR Core.
(3) Dne 19. července 2018 bylo schváleno první doplnění Core CCR TSOs' LTR
národními regulačními orgány regionu CCR Core. První doplnění zavedlo dlouhodobé
produkty na CZ-SK a DE/LU-AT hranice nabídkových zón.
(4) Dne 30. října 2019 Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
schválila svým rozhodnutím č. 15/2019 druhé doplnění Core CCR TSOs' LTR, které
zavedlo implementaci finančních přenosových práv – opce (FTR) na hranicích
nabídkových zón AT-CZ, AT-HU, DE/LU-BE, DE/LU-FR a DE/LU-NL.
(5) Třetí doplnění Core CCR TSOs' LTR zavádí změnu z fyzických přenosových práv v
souladu se zásadou UIOSI na finanční přenosová práva - opce na hranicích
nabídkových zón AT-SI, CZ-DE/LU, CZ-SK, HU-SK, HU-RO, HR-HU, PL-CZ, PLDE/LU, PL-SK a SI-HU.
(6) Provozovatelé přenosových soustav regionu Core CCR uznávají, že v důsledku
mezistátní dohody mezi SI a HR zatím není možné zavést FTR na SI-HR hranici
nabídkových zón. Provozovatelé přenosových soustav regionu Core CCR budou
sledovat situaci na denním trhu na SI-HR a na ostatních hranicích nabídkových zón
regionu Core CCR. V případě potřeby provozovatelé přenosových soustav regionu
Core CCR požádají o změnu tohoto návrhu a slovinští a chorvatští provozovatelé
přenosových soustav posoudí, zda může být provedena implementace FTR na SIHR hranici nabídkových zón změnou nebo anulováním mezistátní dohody, aby
nedošlo k narušení příslušných trhů.
(7) Třetí doplnění Core CCR TSOs' LTR nemění dopad dříve schváleného návrhu LTTR
Core TSO na cíle Nařízení FCA. Vyhodnocení dopadu na cíle nařízení FCA obsažené
v již schváleném návrhu LTTR hlavních provozovatelů přenosových soustav je proto
platné i pro toto doplnění.
se dohodli na následujícím doplnění Core CCR TSOs' LTR:
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Článek 1
Typ dlouhodobých přenosových práv
(1) Tabulka I v článku 5 Core CCR TSOs' LTR se mění pro AT-SI, CZ-DE/LU, CZ-SK,
HU-SK, HU-RO, HR-HU, PL-CZ, PL-DE/LU, PL-SK and SI-HU hranice nabídkových
zón následovně:
Tabulka I: Typ dlouhodobých přenosových práv pro každou hranici nabídkové zóny

Hranice region CCR
Core

Typ dlouhodobého přenosového práva

NL-BE

FTR - opce

NL-DE/LU

FTR - opce

BE-FR

FTR - opce

BE-DE/LU

FTR - opce

FR-DE/LU

FTR - opce

PL-DE/LU

FTR - opce

PL-CZ

FTR - opce

CZ-DE/LU

FTR - opce

PL-SK

FTR - opce

AT-DE/LU

FTR - opce

AT-CZ

FTR - opce

AT-SI

FTR - opce

SI-HR

Fyzická přenosová práva v souladu se zásadou UIOSI

HR-HU

FTR - opce

AT-HU

FTR - opce

HU-SK

FTR - opce

HU-RO

FTR - opce

CZ-SK

FTR - opce

SI-HU1

FTR - opce

(2) Odstavec (5) bude přidán k článku 8 Core CCR TSOs' LTR:
(5) Změna typu dlouhodobých přenosových práv, tj. z fyzických přenosových práv
v souladu se zásadou UIOSI na finanční přenosová práva - opce, na AT-SI,
CZ-DE/LU, CZ-SK, HU-SK, HU-RO, HR-HU, PL-CZ, PL-DE/LU, PL-SK a SIHU hranicích nabídkových zón nabude účinnosti v okamžiku zveřejnění
provizorní aukční specifikace pro aukci dlouhodobých přenosových práv po
implementaci projektu propojení denních trhů Core Flow-Based Market
Coupling. Změna typu dlouhodobých přenosových práv se nevztahuje na již
alokovaná přenosová práva.

Článek 2
Vstup v platnost
Článek 1 tohoto třetího doplnění vstoupí v platnost se schválením příslušnými národními
regulačními orgány postupem podle čl. 4 Nařízení FCA, nejdříve však pro první aukci pro
časové období 2021.
1

Hranice nabídkové zóny SI-HU nabudou účinnosti v souladu s Přílohou 1 čl. 5 bod 4 rozhodnutí CCR
(rozhodnutí ACER č. 6/2016)
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