Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Analýza povinností spoločnosti eustream, a. s. vyplývajúcich
z Nariadenia Európskej únie a Rady č. 715/2009 týkajúcich sa
vyvažovania plynárenskej siete a nutnosti úprav primárnej
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1. Legislatívny rámec
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach
prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005
stanovuje požiadavku pre vypracovanie sieťových predpisov pre jednotlivé oblasti stanovené
príslušným nariadením, ktorých cieľom je prispievať k nediskriminácii, skutočnej hospodárskej
súťaži a efektívnemu fungovaniu trhu s plynom.
Na základe týchto ustanovení Európska komisia vydala Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014
z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach
(ďalej len „nariadenie č. 312/2014“), a stanovenie povinnosti regulačných úradov. (ďalej len
úrad)
Pre smerovanie k väčšej integrácii trhu je dôležité, aby pravidlá vyvažovania plynu
v prepravných sieťach uľahčovali obchodovanie s plynom vo vyvažovacích zónach a prispeli
tým k rozvoju trhovej likvidity. Nariadením č. 312/2014 sa stanovujú harmonizované pravidlá
vyvažovania platné v rámci celej EÚ, ktoré majú za cieľ poskytnúť užívateľom siete istotu, že
môžu spravovať svoje bilančné pozície v rôznych vyvažovacích zónach v EÚ ekonomicky
efektívnym a nediskriminačným spôsobom.
Užívatelia siete nesú zodpovednosť za vyvažovanie svojich dodávok voči odberom pomocou
pravidiel vyvažovania zameraných na podporu krátkodobého veľkoobchodného trhu s plynom,
s obchodnými platformami vytvorenými na zlepšenie obchodovania s plynom medzi
užívateľmi siete a prevádzkovateľom prepravnej siete( ďalej len „PPS“ ).
Hlavným cieľom nariadenia č. 312/2014 je:
 zlepšenie konkurencieschopnosti na trhu s plynom, a to najmä v oblasti podpory
hospodárskej súťaže na rozvíjajúcich sa trhoch,
 zvýšenie likvidity na veľkoobchodných trhoch s plynom,
 odstránenie prekážok cezhraničného obchodu s plynom,
 transparentné a nediskriminačné pravidlá vyvažovania plynu,
 umožnenie zavedenia transparentných poplatkov za odchýlku odzrkadľujúcich náklady
v rámci vyvažovacích opatrení prevádzkovateľa prepravnej siete.
Nariadenie č. 312/2014 a na jeho základe vytvorené pravidlá vyvažovania siete sú založené
najmä na nasledovných princípoch:
 užívatelia siete sú zodpovední za vyváženie svojich vyvažovacích portfólií s cieľom
minimalizovať potrebu PP vykonávať vyvažovacie opatrenia,
 pravidlá vyvažovania siete odrážajú skutočné potreby systému s prihliadnutím na zdroje
dostupné pre PPS a motivujú užívateľov siete na efektívne vyvažovanie svojich
vyvažovacích portfólií,
 zavádza sa finančné spoplatňovanie denných odchýlok užívateľov siete,
 zostatkové vyvažovanie je realizované PPS prostredníctvom vyvažovacích opatrení,
 preferované je obchodovanie krátkodobých štandardizovaných produktov na obchodnej
platforme,
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 v prípade nedostatočne likvidného trhu PPS obchoduje krátkodobé štandardizované
produkty na vyvažovacej platforme, ktorej implementácia predstavuje jedno
z predbežných opatrení v súlade s kapitolou X nariadenia č. 312/2014,
 medzi ďalšie predbežné opatrenia patrí napr. prechodný poplatok za odchýlku ako aj
prípustná odchýlka;
 PPS si musí plniť informačné povinnosti voči užívateľom siete s cieľom, aby
užívateľom siete bolo umožnené efektívne riadenie rizík súvisiacich s vyvažovacím
režimom.
2. Aktuálny stav vyvažovania prepravnej siete
Eustream, a.s. ako PPS v SR je v zmysle § 49 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný zabezpečovať vyvažovanie prepravnej
siete a zúčtovanie vyvažovania prepravnej siete v súlade s objektívnymi, transparentnými
a nediskriminačnými pravidlami. Tieto pravidlá sú spracované vo vyhláške
č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou
a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „vyhláška č. 24/2013 Z.z.“)
a Prevádzkovom poriadku PPS. Na základe týchto právnych predpisov je eustream, a.s.
zodpovedný za fyzické a obchodné vyvažovanie prepravnej siete. Podľa prevádzkového
poriadku PPS vyvažovaním siete je:
„a) fyzické vyvažovanie, ktoré predstavuje súbor činností, ktorými PPS riadi prevádzku
prepravnej siete v reálnom čase tak, aby v každom okamihu zabezpečil prepravu plynu zo
vstupných bodov prepravnej siete do výstupných bodov prepravnej siete a aby sa prepravná
sieť prevádzkovala správne, bezpečne a nediskriminačne pre všetkých užívateľov siete a
náklady na prevádzku sa spravodlivo priraďovali jednotlivým užívateľom siete;
b) obchodné vyvažovanie, ktoré predstavuje dodržiavanie rovnováhy medzi množstvom plynu
vstupujúcim do prepravnej siete pre užívateľa siete a množstvom plynu odoberaným
z prepravnej siete užívateľom siete, pričom nedodržanie rovnováhy a odchýlka sa
spoplatňuje; obchodným vyvažovaním sa zabezpečuje podpora PPS pri fyzickom
vyvažovaní siete“.
Fyzické vyvažovanie zahŕňa aktivity súvisiace s fyzickým vyvažovaním obchodným odchýlok
(ďalej len „Zostatkové vyvažovanie obchodných odchýlok“) a aktivity súvisiace so
zabezpečením prevádzkovej integrity siete.
Aktuálne Zostatkové vyvažovanie obchodných odchýlok je realizované prostredníctvom
akumulácie zemného plynu v prepravnej sieti alebo nákupom/predajom plynu na burze CEGH
Exchange s miestom dodania na rakúskom virtuálnom bode. PPS má taktiež prístup na burzu
EEX s miestom dodania na nemeckých virtuálnych obchodných bodoch NCG a Gaspool.
Obchodné vyvažovanie a zúčtovanie odchýlok vyhodnocuje PPS. Dennú odchýlku po skončení
plynárenského dňa zapisuje PPS na užívateľský vyvažovací účet užívateľa siete. Zostatok na
užívateľskom vyvažovacom účte užívateľa siete sa priebežne vysporiadava v naturálnej forme
tak, aby jeho stav bol čo najbližší k nule. V prípade, ak k vysporiadaniu v naturálnej forme
nepríde, môže PPS právo požadovať vysporiadanie vo finančnej forme.
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V súlade s Prevádzkovým poriadkom PPS je užívateľ siete povinný nominovať rovnaké
množstvo na vstupe a výstupe zo siete. Zvýšené nároky na likviditu pre vyvažovanie siete si
vyžaduje nariadenie č. 312/2014, ktorý toto pravidlo mení.
Nasledujúca tabuľka porovnáva aktuálny stav vyvažovania a zmeny, ktoré prinesie
implementácia nariadenia č. 312/2014.
Tab. č. 1: Dopad implementácie nariadenia č. 312/2014
Aktuálny stav

užívatelia
siete
musia
nominovať vyvážený vstup výstup

obchodné odchýlky užívateľov
siete sú vyrovnávané v
naturálnej podobe

Zostatkové
vyvažovanie
obchodných
odchýlok
Eustream
realizuje
cez
akumuláciu zemného plynu v
prepravnej
sieti,
príp.
prostredníctvom burzy CEGH
Exchange (rakúsky virtuálny
obchodný bod)

Dopad na prepravnú sieť

Nariadenie

užívatelia siete môžu nominovať
rozdielny vstup – výstup (v prípustnom
rozsahu)

obchodné odchýlky užívateľov siete
budú vyrovnávané finančne na základe
marginálnej predajnej a nákupnej ceny
(odvodenej od obchodov PPS
realizovaných na obchodnej platforme
alebo váženého priemeru cien
obchodov realizovaných na obchodnej
platforme)

Zostatkové vyvažovanie obchodných
odchýlok musí byť realizované
prostredníctvom vyvažovacích opatrení
cez obchodnú platformu (príp. cez
obchodnú platformu v susednej
vyvažovacej zóne)
v prípade nedostatočnej likvidity
cez vyvažovaciu platformu
cez
vyvažovacie
služby
(zásobník, flexibilný kontrakt
dodávky)
Nariadenie pripúšťa taktiež využitie
akumulácie.
-
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výrazné odchýlky, ktoré
budú vyžadovať Zostatkové
vyvažovanie obchodných
odchýlok cez PPS
(Potrebná novela vyhlášky
č. 24/2013 Z. z.)
vzhľadom na absenciu
existencie
obchodnej
platformy potrebné zaviesť
náhradný spôsob stanovenia
marginálnej predajnej a
nákupnej ceny (Predbežné
opatrenie)
(Potrebná novela vyhlášky
č. 24/2013 Z. z. a novela
cenovej
vyhlášky
č. 193/2013 Z. z.)

vzhľadom na absenciu
existencie
obchodnej
platformy
v
zmysle
Nariadenia je nevyhnutné
implementovať Predbežné
opatrenie
vyvažovaciu
platformu
a
taktiež
vyvažovacie služby
(Potrebná novela vyhlášky
č. 24/2013 Z. z.)

finančná
neutralita
vyvažovania je zabezpečená
mechanizmom vyrovnávania v
naturálnej podobe

informačné povinnosti PPS:
-

informácia
o
meraných tokoch sa
nezasiela

-

informácia
o
predbežnej odchýlke
sa nezasiela

-

zasiela sa jedine
informácia o finálnej
odchýlke

finančná
neutralita
bude
zabezpečovaná prenosom výnosov /
nákladov
PPS
súvisiacich
s
vyvažovaním na užívateľov siete vo
forme neutralizačného poplatku

potrebná zmena PP

informačné povinnosti PPS:
-

dvakrát denne o nameraných
tokoch
v
prepojovacích
bodoch, kde sa nepoužíva
štandardný alokačný režim
OBA,

-

informácia o predbežnej
odchýlke za deň D+1

-

informácia o finálnej odchýlke
v zmysle vnútroštátnych
predpisov

dodatočné IT náklady
(Potrebná novela vyhlášky
č. 24/2013 Z. z. a PP)

3. Analýza povinností spoločnosti eustream, a. s. vyplývajúcich z nariadenia č. 312/2014
Vzhľadom k tomu, že nariadenie č. 312/2014, ktoré je podľa právneho poriadku SR priamo
aplikovateľné, vyplývajú pre prevádzkovateľa prepravnej siete (ďalej len ,,PPS“) tieto
povinnosti:
1. PPS spracuje sieťový predpis na vyvažovanie prepravnej siete zameraný na
a) zlepšenie konkurencieschopnosti na trhu s plynom, a to najmä v oblasti podpory
hospodárskej súťaže na rozvíjajúcich sa trhoch;
b) zvýšenie likvidity na veľkoobchodných trhoch s plynom;
c) odstránenie prekážok cezhraničného obchodu s plynom;
d) transparentné a nediskriminačné pravidlá vyvažovania plynu;
e) umožnenie zavedenia transparentných poplatkov za odchýlku odzrkadľujúcich náklady
v rámci vyvažovacích opatrení prevádzkovateľa prepravnej siete.
2. Sieťový predpis na vyvažovanie prepravnej siete bude vychádzať z princípov
a) užívatelia siete sú zodpovední za vyváženie svojich vyvažovacích portfólií s cieľom
minimalizovať potrebu PPS vykonávať vyvažovacie opatrenia;
b) pravidlá vyvažovania odrážajú skutočné potreby systému s prihliadnutím na zdroje
dostupné pre PPS a motivujú užívateľov siete na efektívne vyvažovanie svojich
vyvažovacích portfólií;
c) zavedenia finančného spoplatňovanie denných odchýlok užívateľov siete;
d) zostatkové vyvažovanie je realizované PPS prostredníctvom vyvažovacích opatrení;
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e) preferované je obchodovanie krátkodobých štandardizovaných produktov na obchodnej
platforme. Je povolené využívanie vyvažovacích služieb;
f) v prípade nedostatočne likvidného trhu PPS obchoduje krátkodobé štandardizované
produkty na vyvažovacej platforme, ktorej implementácia predstavuje jedno
z Predbežných opatrení v zmysle kapitoly X nariadenia č.312/2014;
g) medzi ďalšie Predbežné opatrenia patrí napr. prechodný poplatok za odchýlku ako aj
prípustná odchýlka;
h) PPS si musí plniť informačné povinnosti voči užívateľom siete s cieľom, aby
užívateľom siete bolo umožnené efektívne riadenie rizík súvisiacich s vyvažovacím
režimom.
3. PPS uplatní povinnosti od 1. októbra 2015. Úrad môže na základe odôvodnenej žiadosti PPS
povoliť splnenie ustanovení od 1. októbra 2016 za predpokladu, že PPS neprijme žiadne
Predbežné opatrenia uvedené v kapitole X nariadenia č.312/2014.
4. V prípade neexistencie dostatočnej likvidity na krátkodobom veľkoobchodnom trhu
s plynom je PPS povinný prijať Predbežné opatrenia. Vyvažovacie opatrenia prijaté PPS
v prípade Predbežných opatrení musia podporovať krátkodobú likviditu na
veľkoobchodnom trhu s plynom v čo najväčšom možnom rozsahu.
PPS uplatní tieto Predbežné opatrenia:
- Vyvažovacia platforma;
- Prechodný poplatok za odchýlku;
- Prípustná odchýlka.
5. Na vyvažovacej platforme PPS realizuje vyvažovacie opatrenia prostredníctvom nákupu
a predaja štandardizovaných produktov. Na vyvažovacej platforme je PPS protistranou
všetkých realizovaných obchodov. Vyvažovacie opatrenia budú vykonávané na
nediskriminačnom základe.PPS vykonáva vyvažovacie opatrenia na vyvažovacej platforme
na trhovom princípe, ktorý bude odrážať reálnu trhovú cenu plynu.
6. Metodika výpočtu denného poplatku za odchýlku - Prevádzkovateľ prepravnej siete predloží
metodiku svojho výpočtu výšky denného poplatku za odchýlku, ktorú bude uplatňovať vo
svojej vyvažovacej zóne, úradu na schválenie
7. Výpočet denného množstva odchýlky - Prevádzkovateľ prepravnej siete vypočíta denné
množstvo odchýlky pre portfólio vyvažovania za jednotlivé plynárenské dni pre každého
užívateľa siete podľa vzorca:
8. Uplatňovaná cena na účely výpočtu denného poplatku za odchýlku uvedeného v článku 23
sa stanoví podľa čl.22.
9. Prechodný poplatok za odchýlku pre príslušný plynárenský deň bude stanovený formou
náhradnej trhovej ceny. Náhradná trhová cena bude určená a upravená v súlade
s podmienkami s použitím korekcie o malú úpravu.
10.
Malá úprava:
a) je stimulom pre užívateľov siete na vyváženie dodávok a odberov;
b) je koncipovaná a uplatňovaná nediskriminačne, tak aby neodrádzala od vstupu na trh
a nebránila rozvoju konkurencieschopných trhov;
c) nemá škodlivý vplyv na cezhraničný obchod;
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d) nespôsobuje vystavenie užívateľov siete nadmernému finančnému vplyvu denných
poplatkov za odchýlku.
11.
Výpočet prechodného poplatku za odchýlku schvaľuje úrad.
12.
PPS uplatní prípustnú odchýlku v prípade ak užívatelia prepravnej siete nemajú
prístup:
a) ku krátkodobému veľkoobchodnému trhu, ktorý sa vyznačuje dostatočnou likviditou;
b) k plynu potrebnému na vyvažovanie krátkodobých výkyvov v odbere alebo dodávkach
plynu, alebo
c) k dostatočným informáciám o dodávkach a odberoch.
13.
Určenie výšky Prípustnej odchýlky a jej použitie schvaľuje úrad.
14.
PPS bude každoročne do 1.októbra predkladať úradu hodnotiacu správu o uplatňovaní
a dopadoch predbežných opatrení, ktorá bude obsahovať:
a) výsledok monitorovania účinnosti prijatých opatrení
b) stupeň likvidity krátkodobého trhu s plynom, a to najmä na základe transakcií na
vyvažovacej platforme
c) návrh nevyhnutných opatrení
d) vyhodnotenie potreby implementácie Predbežných opatrení v nasledovnom období
4. Proces schvaľovania predbežných opatrení
Nariadenie č. 312/2014 je účinné od 16. apríla 2014. PPS má povinnosť uplatňovať dané
nariadenie od 1. októbra 2015. Úrad môže na základe odôvodnenej žiadosti PPS povoliť
splnenie ustanovení nariadenia č. 312/2014 od 1. októbra 2016 za predpokladu, že PPS neprijme
žiadne predbežné opatrenia uvedené v Čl. 46 nariadenia č. 312/2014.
Pre eustream, a.s. je potrebné prijať predbežné opatrenia a predložiť podľa Čl. 46 ods. 1
nariadenia č. 312/2014 úradu na schválenie Správu o uplatnení predbežných opatrení (ďalej len
„Správa“). Správa sa predkladá do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia č.
312/2014 (15.10.2014). Nakoľko eustream, a.s. uplatní predbežné opatrenia, tak v zmysle
nariadenia č. 312/2014 mu vyplýva povinnosť uplatňovať tento právny predpis od 1. októbra
2015.
Nariadenie č. 312/2014 umožňuje v podmienkach SR uplatniť tieto predbežné opatrenia:
 Vyvažovacia platforma,
 Prechodný poplatok za odchýlku,
 Prípustná odchýlka.
Úradu bola doručená žiadosť od eustream, a.s. dňa 15. 10. 2014 vo veci schválenia Správy.
Odbor regulácie plynárenstva (ďalej len „ORP“) si vyžiadal od eustream, a.s. predloženie
výsledkov konzultačného procesu vyplývajúceho s článku 46 ods. 2 nariadenia č. 312/2014.
Konzultačný proces bol realizovaný formou zverejnenia Správy a výzvy na predloženie
pripomienok k Správe na titulnej stránke webového sídla spoločnosti eustream, a.s. Správa
spolu s výzvou boli zverejnené dňa 15. 10. 2014. Účastníci trhu s plynom boli vyzvaný
k predloženiu pripomienok do 31. 10. 2014. V rámci konzultačného procesu eustream, a.s.
neobdržal k Správe žiadne pripomienky.
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Podľa článku 27 ods. 2 prvej vety nariadenia č. 312/2014 vnútroštátny regulačný orgán pred
prijatím odôvodneného rozhodnutia vedie konzultácie s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi
susedných členských štátov a zohľadní ich stanoviská. V zmysle tohto článku dňa 19.01.2015
ORP požiadal listom o stanovisko k priloženej Správe vnútroštátne regulačné úrady susedných
členských štátov EÚ. Po doručení ich stanovísk ORP tieto zohľadní pred vydaním rozhodnutia
vo veci schválenia Správy v súlade s Čl. 46 ods. 4 nariadenia č. 312/2014. Podľa tohto článku
úrad ako vnútroštátny regulačný orgán do šiestich mesiacov od prijatia kompletnej Správy
prijme a zverejní odôvodnené rozhodnutie. Prijatie takéhoto rozhodnutia bezodkladne oznámi
ACER a EK. Príslušný vnútroštátny regulačný orgán pri rozhodovaní o schválení Správy posúdi
jej vplyv na zosúladenie režimov vyvažovania, podporu integrácie trhu a zabezpečenie zákazu
diskriminácie, efektívnej hospodárskej súťaže a efektívneho fungovania trhu s plynom.
4.1. Vyvažovacia platforma
Vyvažovacia platforma predstavuje platformu, na ktorej eustream a.s. bude realizovať
vyvažovacie opatrenia prostredníctvom nákupu a predaja štandardizovaných produktov
v súlade s nariadením č. 312/2014. Na danej platforme eustream a.s. bude protistranou všetkých
realizovaných obchodov. Vyvažovacie opatrenia budú vykonávané na nediskriminačnom
základe a bude prebiehať v dvoch rovinách:
4.1.1. Na vyvažovanie sietí bude použitý prednostne biometán
PPS podľa nariadenia č. 312/2014 bude vyvažovať prípadné odchýlky za reálnu trhovú cenu
plynu. Táto povinnosť pre PPS sa navrhuje rozšíriť úpravou legislatívy vo vzťahu k zvýšeniu
podpory biometánu v oblasti plynárenstva, výstavby biometánových staníc a rozšírenia podpory
pre výrobcov biometánu formou podpory povinného výkupu biometánu PPS pre potreby
vyvažovania siete, alternatívne novozriadeným operátorom trhu s plynom zodpovedným za
vyvažovanie sietí na vymedzenom území SR.
4.1.2. Zriadenie operátora trhu s plynom
PPS je podľa nariadenia č. 312/2014 povinný zabezpečiť vyvažovanie prepravnej siete.
V rámci tejto povinnosti sa navrhuje zriadenie jedného operátora trhu vo väzbe na ustanovenia
nariadenia č. 312/2014, jeho činnosť bude zosúladená s PPS. Na nového operátor trhu s plynom
by prešli ďalšie činnosti, ktoré nebude zabezpečovať PPS a ktoré v súčasnosti vykonáva
prevádzkovateľ distribučnej siete SPP- distribúcia, a.s.

4.2. Prechodný poplatok za odchýlku
Prechodný poplatok za odchýlku nahradí uplatňovanú cenu vo výpočte denného poplatku za
odchýlku. Uplatňovaná cena na účely denného poplatku za odchýlku sa stanovuje ako
marginálna predajná, príp. marginálna nákupná cena. Marginálna predajná cena a marginálna
nákupná cena sa za každý plynárenský deň vypočítajú takto:
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a) marginálna predajná cena je nižšia z týchto dvoch cien:
 najnižšia cena všetkých predajov produktov prevodu titulu za daný plynárenský deň,
ktorých účastníkom je prevádzkovateľ prepravnej siete, alebo
 vážená priemerná cena plynu za daný plynárenský deň znížená o malú úpravu;
b) marginálna nákupná cena je vyššia z týchto dvoch cien:
 najvyššia cena všetkých nákupov produktov prevodu titulu za daný plynárenský deň,
ktorých účastníkom je prevádzkovateľ prepravnej siete, alebo
 vážená priemerná cena plynu za daný plynárenský deň zvýšená o malú úpravu.
Na účely stanovenia marginálnej predajnej ceny, marginálnej nákupnej ceny a váženej
priemernej ceny sa príslušné obchody zrealizujú na obchodnej platforme, ktorú vopred stanoví
PPS a schváli úrad. Vážená priemerná cena je vážená priemerná cena energií pri obchodoch
s produktmi prevodu titulu zrealizovaných na virtuálnom obchodnom bode v danom
plynárenskom dni na príslušnej obchodnej platforme.
Vzhľadom na absenciu obchodnej platformy, ktorá je likvidná a taktiež spĺňa kritéria podľa
článku 10 nariadenia č. 312/2014 nie je možné stanoviť pre každý plynárenský deň váženú
priemernú cenu plynu zobchodovaného na danej platforme. Následne nebude možné stanoviť
marginálnu predajnú a marginálnu nákupnú cenu. Z tohto dôvodu eustream a.s. navrhuje
zaviesť Predbežné opatrenie „Prechodný poplatok za odchýlku“. Prechodný poplatok za
odchýlku pre príslušný plynárenský deň navrhuje eustream a.s. stanoviť formou náhradnej
trhovej ceny. Náhradná trhová cena by mala byť určená v súlade s podmienkami uvedenými
v článku 22 ods 6 nariadenia č. 312/2014, ktoré upravuje podmienky pre stanovenie malej
úpravy, na základe ktorých malá úprava:
a) je stimulom pre užívateľov siete na vyváženie dodávok a odberov;
b) je koncipovaná a uplatňovaná nediskriminačne, tak aby neodrádzala od vstupu na trh
a nebránila rozvoju konkurencieschopných trhov;
c) nemá škodlivý vplyv na cezhraničný obchod;
d) nespôsobuje vystavenie užívateľov siete nadmernému finančnému vplyvu denných
poplatkov za odchýlku.
Aby prechodný poplatok za odchýlku odrážal cenu plynu v regióne a boli splnené hore vyššie
uvedené podmienky, eustream a.s. navrhuje zaviesť náhradnú trhovú cenu upravenú o malú
úpravu v zmysle nariadenia, prípadne ako kombináciu cien obchodov zrealizovaných na
vyvažovacej platforme a náhradnej trhovej ceny. Aplikovaný výpočet prechodného poplatku za
odchýlku bude predmetom schválenia úradom.
4.3. Prípustná odchýlka
Navyše k hore uvedeným Predbežným opatreniam, ktoré PPS sú nevyhnutné pre implementáciu
Sieťového predpisu o vyvažovaní, eustream a.s. navrhuje schváliť možnosť uplatniť prípustnú
odchýlku podľa článku 50 nariadenia č. 312/2014. Prípustnú odchýlku je možné podľa
nariadenia použiť, ak užívatelia siete nemajú prístup:
a) ku krátkodobému veľkoobchodnému trhu, ktorý sa vyznačuje dostatočnou likviditou;
b) k plynu potrebnému na vyvažovanie krátkodobých výkyvov v odbere alebo dodávkach
plynu, alebo
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c) k dostatočným informáciám o dodávkach a odberoch.
V prípade, ak eustream a.s. uplatní Prípustnú odchýlku, jej výška a použitie bude predmetom
schválenia úradu.
4.4. Harmonogram a plánované kroky na odstránenie Predbežných opatrení
Eustream a.s. sa uchádza o uplatňovanie navrhnutých Predbežných opatrení na obdobie päť
rokov. V súlade s článkom 45 ods. 4 nariadenia č. 312/2014 PPS musí ukončiť uplatňovanie
Predbežných opatrení najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia
č. 312/2014 a to je najneskôr 15. apríla 2019.
Vzhľadom na absenciu likvidného trhu eustream a.s. považuje uplatňovanie Predbežných
opatrení za nevyhnutné počas celého päťročného obdobie.
Za účelom vyhodnotenia súladu prijatých opatrení pre implementáciu nariadenia a uplatňovania
Predbežných opatrení a pre stanovenie ďalších krokov na odstránenie Predbežných opatrení
bude PPS pravidelne každým rokom do 1.10. predkladať úradu hodnotiacu správu
o implementácii nariadenia, kde:

predloží výsledok monitorovania účinnosti prijatých opatrení podľa nariadenia;

vyhodnotí stupeň likvidity krátkodobého trhu s plynom, a to najmä na základe
transakcií na vyvažovacej platforme;

navrhne nevyhnutné opatrenia;

vyhodnotí potrebu implementácie Predbežných opatrení v nasledovnom období
podľa nariadenia.
5. Povinnosti úradu vyplývajúce z ustanovení nariadenia č. 312/2014
Úvod ods. 11
regulačné orgány sú povinné zohľadniť osvedčené postupy a snažiť sa o harmonizáciu
postupov pri vykonávaní tohto nariadenia
Článok 8 ods. 4
regulačný orgán za určitých podmienok schvaľuje aj iný transparentný a nediskriminačný
postup výberu ako verejnú súťaž.
Článok 9 ods. 3
regulačný orgán vydáva súhlas s tým, aby PPs mohol obchodovať v rámci susednej
vyvažovacej zóny a prepravovať plyn do tejto vyvažovacej zóny a z nej namiesto obchodovania
s označenými produktmi prevodu titulu a/alebo produktmi určenými lokalizáciou vo vlastnej
vyvažovacej zóne (zónach).
Článok 11ods. 1
regulačný orgán poskytuje PPS stimuly motivujúce na efektívne prijímanie vyvažovacích
opatrení alebo na maximalizáciu prijímania vyvažovacích opatrení prostredníctvom
obchodovania s krátkodobými štandardizovanými produktmi.
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Článok 11 ods. 4. písm. e)
regulačný orgán pravidelne preskúmava mechanizmus stimulov v úzkej spolupráci s PPS
s cieľom vyhodnotiť, kde a do akej miery môžu byť potrebné zmeny
Článok 16 ods. 1
regulačný orgán (podľa vhodnosti) vedie konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom
zistiť, či je potrebné predkladať zosúladené nominácie a renominácie na oboch stranách
prepojovacieho bodu.
Článok 16 ods. 2
regulačný orgán schvaľuje navrhnuté zmeny podľa ods. 1
Článok 18 ods. 1
regulačný orgán stanovuje, ak to už nestanovil po konzultácii s PPS, v ktorých bodoch
odlišných od prepojovacích bodov bude vyžadovať nominácie a renominácie.
Článok 20 ods 1
regulačný orgán schvaľuje metodiku výpočtu výšky denného poplatku za odchýlku, ktorú
bude PPS uplatňovať vo svojej vyvažovacej zóne
Článok 22 ods. 3
regulačný orgán schvaľuje obchodnú platformu na ktorej sa zrealizujú príslušné obchody
na účely stanovenia marginálnej predajnej ceny, marginálnej nákupnej ceny a váženej
priemernej ceny
Článok 26 ods. 6
regulačný orgán schvaľuje návrh uvedený v odporúčaní po konzultáciách o vnútrodennej
povinnosti v súlade s postupom stanoveným v článku 27.
Článok 27ods. 1
regulačný orgán do šiestich mesiacov od prijatia kompletného odporúčania schvaľuje
a zverejňuje odôvodnené rozhodnutie
Článok 27ods. 2
regulačný orgán pred prijatím odôvodneného rozhodnutia vedie konzultácie
s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi susedných členských štátov a zohľadní ich stanoviská
Článok 28
V prípade, že má PPS vnútrodennú povinnosť (vnútrodenné povinnosti) ku dňu nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia, PPS do šiestich mesiacov od tohto termínu uplatní postup uvedený
v článku 26 ods. 5 až 7 a predloží vnútrodennú povinnosť (vnútrodenné povinnosti)
vnútroštátnemu regulačnému orgánu na schválenie v súlade s článkom 27 s cieľom
pokračovať v jej (ich) používaní.
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Článok 30 ods 2.
regulačný orgán stanovuje alebo schvaľuje a zverejňuje metodiku výpočtu
neutralizačných poplatkov za vyvažovanie vrátane ich rozdelenia medzi užívateľov siete
a pravidlá riadenia úverových rizík.
Článok 33 ods. 4
regulačný orgán sa rozhodne pre jeden model poskytovania informácií v jednej
vyvažovacej zóne. Rovnaké pravidlá budú platiť pre všetky modely poskytovania informácií
o meraniach dodávok a odberov v rámci dňa.
Článok 33 ods. 5
regulačný orgán vykoná podľa vhodnosti prieskum trhu vo vyvažovacích zónach, v ktorých
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bude snaha uplatniť variant 2 modelu poskytovania
informácií,
Článok 38 ods. 3
regulačný orgán na základe výsledkov konzultácií prijme rozhodnutie o všetkých
významných zmenách týkajúcich sa poskytovania informácií
Článok 39 ods. 4
regulačný orgán požiada PPS, prevádzkovateľa distribučnej siete a predpovedajúcu stranu,
aby navrhli stimulačný mechanizmus poskytovania presných predpovedí na základe
meraní odberov užívateľa siete vykonávaných inak ako denne, ktorý bude spĺňať kritériá
stanovené PPS v článku 11 ods. 4.
Článok 39 ods. 5
regulačný orgán určí na základe predchádzajúcich konzultácií so zainteresovanými PPS
a prevádzkovateľmi distribučnej siete
Článok 46 ods. 3 a 4
regulačný orgán schvaľuje správu PPS v nadväznosti na konzultačný proces
4. Vnútroštátny regulačný orgán do šiestich mesiacov od prijatia kompletnej správy
prijme a zverejní odôvodnené rozhodnutie. Prijatie takéhoto rozhodnutia bezodkladne
oznámi agentúre a Komisii. Príslušný vnútroštátny regulačný orgán pri rozhodovaní
o schválení správy posúdi jej vplyv na zosúladenie režimov vyvažovania, podporu integrácie
trhu a zabezpečenie zákazu diskriminácie, efektívnej hospodárskej súťaže a efektívneho
fungovania trhu s plynom.
Článok 47 ods. 3
regulačný orgán rozhodne o pokračovaní prevádzky vyvažovacej platformy na ďalšie
obdobie najviac piatich rokov, v prípade, že situácia opísaná v odseku 1 sa po piatich rokoch
významne nezmení.
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Článok 51 ods. 7
regulačný orgán stanovuje ciele týkajúce sa pomernej časti, o ktorú by sa tieto dlhodobé
zmluvy mali znížiť, v záujme zvýšenia likvidity na krátkodobom veľkoobchodnom trhu
s plynom.
Článok 52 ods. 1
regulačný orgán povoľuje splnenie ustanovení tohto nariadenia v lehote dvadsiatich štyroch
mesiacov od 1. októbra 2014 za predpokladu, že prevádzkovateľ prepravnej siete neprijme
žiadne predbežné opatrenia uvedené v kapitole X. V prípade, že vnútroštátny regulačný orgán
túto možnosť využije, toto nariadenie sa neuplatňuje vo vyvažovacej zóne daného PPS v
rozsahu pôsobnosti a v čase trvania prechodného obdobia ustanoveného v rozhodnutí
vnútroštátneho regulačného orgánu.
Článok 52 ods. 2
regulačný orgán do troch mesiacov od prijatia takejto žiadosti prijíma a zverejňuje
odôvodnené rozhodnutie v súlade s odsekom 1. Takéto rozhodnutie bezodkladne oznámi
agentúre a Komisii.

6. Návrh na úpravu legislatívy vyplývajúcej z nariadenia č. 312/2014
Implementácia opatrení vyplývajúcich z novej energetickej legislatívy EÚ si bude vyžadovať
novelizáciu existujúcich právnych predpisov v oblasti energetiky. Vzhľadom k tomu, že
nariadenie č. 312/2014, ktoré je podľa právneho poriadku SR priamo aplikovateľné, vyplývajú
pre úrad nasledovné zmeny:

6.1. Primárna legislatíva
V zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné:
 uložiť PPS povinnosť prednostného výkupu biometánu pre potreby vyvažovania siete,
 umožniť zriadenie jedného operátora trhu s plynom, ktorý by zabezpečoval vyvažovanie
sietí na vymedzenom území SR a zúčtovanie odchýlok s povinnosťou výkupu
biometánu pre potreby vyvažovania.
V zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov je
potrebné:
 pridať do pôsobnosti úradu dohľad nad činnosťou operátora trhu s plynom,
prostredníctvom schvaľovania prevádzkového poriadku operátora trhu s plynom,
určenie cien za vyvažovanie resp. cenovú reguláciu výkonu činnosti operátora trhu
s plynom,
 rozšírenie splnomocňovacieho ustanovenia na spracovanie vyhlášky o pravidlách
vnútorného trhu s elektrinou a plynom.
6.2. Sekundárna legislatíva
V rámci sekundárnej legislatívy je potrebné novelizovať:
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 vyhlášku č. 24/2013 Z. z., kde je potrebné novelizovať ustanovenia § 48 a § 68 ods. 3
vrátane odkazu na zmeny v prevádzkovom poriadku formou doplnenia vety
v nasledovnom znení: „podrobnosti podmienok obchodného vyvažovania siete
a spôsob vyrovnania nerovnováhy sú uvedené v prevádzkovom poriadku
prevádzkovateľa prepravnej siete“; legislatívna úprava by mala spracovať podrobnosti
k povinnostiam PPS vykonávať funkciu, tzv. operátora pre zúčtovanie vyvažovania
prepravnej siete, ktorý by vykonával zúčtovanie trhových odchýlok v prepravnej sieti,
opatrenia na vyváženie trhovej odchýlky a spôsob stanovenia vyvažovacej obchodnej
platformy a jej fungovanie v podmienkach SR,
 vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013, ktorou sa ustanovuje
cenová regulácia v plynárenstve (ďalej len „vyhláška č. 193/2013“), kde je potrebné
pridať podrobnosti k stanoveniu cien pre potreby vyvažovania; v tomto právnom
predpise je potrebné spracovať premietnutie nákladov na zriadenie vyvažovacej
platformy, nákladov na činnosť PPS ako zúčtovateľa odchýlok do cien za prístup do
prepravnej siete a prepravu plynu pre užívateľov prepravnej siete ako subjektov
zúčtovania odchýlok v prepravnej sieti.
V prípade zriadenia jedného operátora trhu s plynom je potrebné vo vyhláške č. 24/2013 Z. z.
spracovať podrobnosti k povinnostiam operátora trhu s plynom ale aj účastníkov trhu s plynom
vo vzťahu k operátorovi trhu s plynom obdobne ako je to pri OKTE. Vo vyhláške č. 193/2013
spracovať podrobnosti výkonu cenovej regulácie na činnosť operátora trhu s plynom.
6.3. Prevádzkový poriadok PPS
PPS musí zapracovať všetky podrobnosti k povinnostiam vyplývajúcich z nariadenia
č. 312/2014 a ustanovení vyhlášky č. 24/2013 Z. z. do svojho prevádzkového poriadku a tento
prevádzkový poriadok predložiť na schválenie úradu.
6.4. Organizačný poriadok URSO
Na základe bodu 5 tejto analýzy bude potrebné upraviť Organizačný poriadok úradu a stanoviť
zodpovednosti pre činnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.
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7. Záver
V súčasnosti funkciu operátora trhu s plynom vykonáva SPP -distribúcia a.s. ( ďalej len „PDS“).
V rámci EÚ je SR jediným štátom, kde funkciu operátora trhu s plynom vykonáva PDS.
V ostatných členských štátoch túto funkciu vykonáva PPS alebo nezávislý Operátor trhu
s plynom.
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme:
1. všetky povinnosti vyplývajúce z nariadenia č.312/2014 preniesť na PPS,
2. vytvorenie nezávislého operátora trhu s plynom, ktorý by vykonával všetky ostatné
činnosti spojené s vyvažovaním siete v súlade s činnosťou PPS v oblasti vyvažovania
prepravnej siete,
3. v legislatíve upraviť všetky činnosti PDS tak, aby nemala povinnosť vykonávať
vyvažovanie distribučnej siete
4. definovať povinnosť výkupu biometánu operátorom trhu s plynom na účely
vyvažovania sietí na vymedzenom území SR.
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