Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja
Pravila o organizaciji tržišta plina
- rezultati javne rasprave Sažetak primjedbi i prijedloga
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani;
u načelnim primjedbama nalaze se i primjedbe i prijedlozi
koji se odnose na članke koji se ovim Prijedlogom nisu
mijenjali)

PRIHVAĆENO/
DJELOMIČNO
PRIHVAĆENO

NIJE PRIHAVAĆENO

Primjedbe se odnose na produljenje rokova iz prijelaznih i završnih odredbi s 1. listopada 2014.
godine na 1. siječnja 2015. godine i odgađanje primjene odredbi vezanih uz ponuditelje energije
uravnoteženja na dnevnoj razini. Na taj način ponovo se odgađa početak tržišta energije
uravnoteženja i produžava se postojeći model uravnoteženja sustava koji je baziran na pružanju
usluge jedino od strane godišnjeg ponuditelja energije uravnoteženja.

Načelne primjedbe

Zbog boljeg razumijevanja, u članku 11. predlažemo izmjenu stavka 1., na način da glasi:
„(1) Virtualna točka trgovanja je mjesto trgovine plinom nakon ulaska u transportni sustav, a prije
njegova izlaska iz transportnog sustava na kojoj nije potrebno ugovarati kapacitet transportnog
sustava ili sustava skladišta plina“
te brisanje stavka 2.
U članku 17. predlažemo izmjenu definiranje pojma UR na način da se riječi ukupne rezervacije
zamjeni riječima ukupnog ugovorenog kapaciteta. Novo definiranje bi glasilo:
„Uu – udio ukupnog ugovorenog kapaciteta na ulazima i izlazima iz transportnog sustava bilančne
skupine u ukupnom ugovorenom kapacitetu na ulazima i izlazima iz transportnog sustava.“
U člancima 19. – 22. u dijelovima kojima se propisuje način obračuna u slučaju korekcije obračuna,
predlažemo izmjenu pojedinih stavaka na način da glase:
„Ukoliko operator transportnog sustava, sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava,
dostavi korekcije utvrđenih količina plina za mjesečni izvještaj, operator tržišta plina dužan je, ako je
to potrebno, izvršiti korekciju obračuna iz stavka x. i stavka x. ovog članka za određeni mjesec te isti
dostaviti operatoru transportnog sustava. Operator transportnog sustava je, temeljem dostavljene
korekcije, dužan ispostaviti odobrenje ili terećenje operatoru tržišta plina.“
Načelne primjedbe na nova Pravila o organizaciji tržišta plina općenito se odnose na odredbe koje
reguliraju obračun prekoračenja dozvoljenog ukupnog odstupanja i obračun odstupanja od
nominacije.
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Članak 28.

Članak 18.

Primjedbe nisu prihvaćene. Bilančnoj skupini,
izuzev bilančne skupine koju organizira i vodi
ponuditelj energije uravnoteženja, čiji udio
ukupne rezervacije na ulazima i izlazima
Primjedba se odnosi na stavak 6. Predlaže se
transportnog sustava bilančne skupine u
zadržavanje postojećeg.
ukupnoj rezervaciji na ulazima i izlazima
transportnog sustava iznosi 0,1 ili više,
obračunavat će se prekoračenje dozvoljenog
ukupnog odstupanja na kraju svakog plinskog
dana.
Primjedba se odnosi na stavak 9. Prijedlog
izgleda stavka: Korekcija podataka iz
mjesečnog izvještaja operatora transportnog
sustava treba se voditi odvojeno od redovnog
obračuna prekoračenja dozvoljenog ukupnog
odstupanja zato jer se ne odnosi na dnevna
odstupanja nego na robnu namiru plina iz
prethodnog obračunskog perioda. Robna
namira plina (temeljem korekcije iz mjesečnog
izvještaja) treba se odvijati u dogovoru
operatora transportnog sustava i voditelja
bilančnih skupina u periodu koji se unaprijed
dogovara kako ne bi dolazilo do neželjene
neravnoteže u sustavu uzrokovane robnom
namirom plina.

Primjedba nije prihvaćena, jer nije ni bila
predmetom javne rasprave.

Primjedba nije prihvaćena. Odredbe članka 25.
te članaka 26. i 27., u dijelu koji se odnosi na
Primjedba se odnosi na stavak 1. Predlaže se ponuditelja energije uravnoteženja na dnevnoj
brisanje istog.
razini, stupit će na snagu 1. siječnja 2015.
Prijedlogom Pravila ne mijenja se model tržišta
plina, a spomenute odredbe su predmet novog
modela tržišta plina.
Primjedbe nisu prihvaćene. Razdoblje u kojem
dozvoljeno ukupno odstupanje pojedine
bilančne skupine, izuzev bilančne skupine koju
Predlaže se, ukoliko se ne promijeni način organizira i vodi ponuditelj energije
obračuna, barem prijelazno razdoblje produži uravnoteženja na godišnjoj razini, za pojedini
do kraja plinske godine 2014/2015.
mjesec ne može biti manje od 100.000 kWh,
produljit će se do 1. siječnja 2015.

Članak 29.

Predlaže se brisanje istog.

Članak
31.

Članak 30.

Predlaže se brisanje istog.

Predlaže se produljenje „prijelaznog razdoblja
do kraja plinske godine 2014/2015. na način da
se kod obračuna odstupanja od nominacije
primjenjuje postotak 20% i 2% cijene pozitivne
energije uravnoteženja.

Primjedbe nisu prihvaćene. Prijelazno
razdoblje, u kojem se dozvoljeno odstupanje
od nominacije (ΔNdoz,bs) utvrđuje se za svaku
bilančnu skupinu, za svaki plinski dan, prema
formuli: ΔNdoz, bs = 0,20* Viz,bs [kWh] te u
kojem je iznos koji se obračunava za
odstupanje od nominacija jednak umnošku 2%
cijene pozitivne energije uravnoteženja i razlike
odstupanja od nominacije i dozvoljenog
odstupanja od nominacije, produljit će se do 1.
siječnja 2015.

Primjedba nije prihvaćena. Obračun vrijednosti
Predlaže se članak ostaviti bez promjena, kao i ukupnog odstupanja bilančne skupine i
u važećim Pravilima o organizaciji tržišta plina obračun vrijednosti ukupne promjene
(HROTE, 06/2014).
akumulacije transportnog sustava provodit će
se 31. prosinca 2014.
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Članak 32.

Primjedba nije prihvaćena. Razdoblje u kojem
ponuditelj energije uravnoteženja na godišnjoj
razini svakodnevno nudi energiju
uravnoteženja na sustavu skladišta plina te u
Predlaže se članak ostaviti bez promjena, kao i
kojem nalog za korištenje energije
u važećim Pravilima o organizaciji tržišta plina
uravnoteženja na sustavu skladišta plina,
(HROTE, 06/2014).
operator transportnog sustava daje izravno
operatoru sustava skladišta plina dostavom
operativnog plana rada sustava skladišta plina
produljit će se do 1. siječnja 2015.
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