201300872.SK.txt
Správa

002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2013) D/5872
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2013/0169/MT
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
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3A.

Ministry for Resources and Rural Affairs,
Francesco Buonamici Street,
Floriana FRN1700
Tel:
2292 2000 - 2292 7699
Fax:
2292 2212
E-mail:
info.mrra@gov.mt / george.pullicino@gov.mt
Website:
www.mrra.gov.mt

3B.

Malta Resources Authority, Millennia, Aldo Moro Rd, Marsa,LQA06, Malta
Tel: 0035622955121
Fax: 0035622955200
Chief Executive Officer, Malta Resources Authority
email: ceo@mra.org.mt

4.

2013/0169/MT - SERV60

5.

Zmeny a doplnenia sieťových predpisov

6.
Prvú verziu sieťových predpisov Malty uverejnil v decembri 2007
prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, spoločnosť Enemalta Corporation.
Sieťové predpisy sú požiadavkou smernice 2009/72/ES transponovanej do
vnútroštátnych právnych predpisov predpismi pre trh s elektrickou energiou (S.L.
423.22). Návrh zmien a doplnení sa týka prípustnej odchýlky od ustáleného stavu
(horná hranica) úrovne napätia 11 kV stanovenej v Tabuľke rozsahu prevádzkového
napätia DPC2 v odseku DPC4.2.2 sieťových predpisov.
7.
- Oznámenie podľa článku 5 - technické pravidlá smernice 2009/72/ES o
spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.
8.
Prvú verziu sieťových predpisov Malty uverejnil v decembri 2007
prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, spoločnosť Enemalta Corporation.
Sieťové predpisy sú požiadavkou smernice 2009/72/ES transponovanej do
vnútroštátnych právnych predpisov predpismi pre trh s elektrickou energiou (S.L.
423.22).
Sieťové predpisy sa vzťahujú na tieto oblasti v súvislosti s
distribučnou sústavou elektriny:
• všeobecné podmienky vrátane povinností, revíznych postupov a ostatných
všeobecných podmienok,
• plánovacie predpisy obsahujúce údaje o štandardnej dodávke, rovnako
ako aj zásady navrhovania, podľa ktorých je distribučná sústava vybudovaná, a
ktoré umožňujú používateľom získať za určitých okolností od spoločnosti Enemalta
(ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy) spoľahlivé informácie o distribučnej
sústave,
• podmienky pripojenia poskytujúce podrobnosti o technických a iných
požiadavkách, ktoré majú spĺňať tí, ktorí potrebujú pripojenie k distribučnej
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sústave,
• požiadavky na generátory, ktorými sa ustanovujú pravidlá a prevádzkové
podmienky pre generátory pripojené k distribučnej sústave,
• distribučné prevádzkové predpisy zaoberajúce sa rôznymi prevádzkovými
záležitosťami týkajúcimi sa používateľov, ako je poskytovanie prognóz dopytu,
plánovanie odstávok distribučnej sústavy, výpadky výroby, hlásenie prevádzkových
zmien a udalostí, bezpečnostné otázky a postupy na riešenie mimoriadnych
situácií.
Uverejnenie týchto sieťových predpisov sa realizovalo prostredníctvom
verejnej konzultácie na vnútroštátnej úrovni a oznámením (referenčné oznámenie
2006/212/MT) v súlade s článkom 8 smernice 98/34/ES.
Súčasné oznámenie sa týka návrhu prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
spoločnosti Enemalta Corporation, na vykonanie zmeny v Tabuľke rozsahu
prevádzkového napätia DPC 2 v odseku DPC 4.4.2 súčasných sieťových predpisov pre
maltskú distribučnú sústavu elektriny. Zmena sa týka prípustných odchýlok od
ustáleného stavu kolísania pri úrovni napätia 11 kV. Spoločnosť Enemalta
Corporation navrhuje zvýšiť hornú hranicu napätia 11 kV stanovenú v sieťových
predpisoch zo súčasných +2 % na +5 %.
9.
Horná hranica napätia +2 % pre 11 kV sieť stanovená v sieťových
predpisoch je príliš nízka na to, aby umožnila akékoľvek zvýšenie napätia v 11
kV sieti na prenos elektrickej energie do distribučných centier spoločnosti
Enemalta. K zvýšeniu napätia a prenosu elektrickej energie môže dôjsť pripojením
elektrární (najmä v prípade obnoviteľnej energie) na miestach, ktoré sú
vzdialené od distribučných centier.
Zmena hornej hranice 11 kV napätia v sieťových predpisoch na hodnotu 11
kV + 5 % sa navrhuje na to, aby sa umožnilo pripojenie obnoviteľných zdrojov
energie k 11 kV sieti bez toho, aby to malo negatívny vplyv na napäťové hladiny
odberateľov nízkeho napätia a aby to spôsobilo nadmerné namáhanie izolačných
hladín komponentov.
Spoločnosť Enemalta prijme opatrenia, aby zabezpečila, že napätie na
úrovni 400 V zostane v rámci +/- 10 % povolených odchýlok stanovených v
sieťových predpisoch.
10.
Základné texty boli predložené v rámci predchádzajúceho oznámenia:
2006/0212/MT
11.

Nie

12.

-

13.

Nie

14.

Nie

15.

Nevykonané

16.

Aspekt technických prekážok obchodu
Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod
Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení
Nie – návrh nie je sanitárne ani fytosanitárne opatrenie
Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod

Catherine Day
General Secretary
European Commission
Contact point Directive 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
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email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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