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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica gľada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: hl9-\\ \{8 -oł\oĺ
Urbroj: '3ĺl - oi t ĺl( -.b
Zagreb, 1 6. ožujka 201 8.

Na temelju članka 2l. stavka 3. Uľedbe Komisije (EU) 20171460, od 16' oŽujka 2017., o
uspostavljanju mreŽnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (Tekst
značajan za EGP) (SL L 72, 17 .3.20l7.), Hrvatska eneľgetska ľegulatorna agencija je na 6. sjednici
Upravnog vijeća odľŽanoj l6. oŽujka 20l8. donijela sljedeću

ODLUKU
o odobrenju Sporazuma o raspodjeli aukcijskih premija

1. odobľava se Sporazum o ľaspodjeli aukcijskih pľemija na interkonekcijskoj točki
Dravszeľdahely koji je26. siječnja 20l8. sklopljen između hľvatskog operatora tľansportnog
sustava PLINACRo d.o.o. za transpoľt prirodnim plinom, Savska cesta 88/a, Zagreb i
mađarskog operatora transportnog sustava FGSZ Foldgázszźtllito Zrt., Tanácsház utca 5.,
Siófok, Hungary.

2' ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije.

3. ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

obrazloženje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA)' kao nacionalno ľegulatorno tijelo, u
skladu s člankom 2l. stavkom 3' Uredbe Komisije (EU) 20171460, od 16. ožujka 2077., o
uspostavljanju mľeŽnih pľavila o usklađenim stľuktuľama tľansportnih tarifa za plin (Tekst
znaěajan za EGP) (SL L 72,17'3'20l7.) (dalje: Uľedba 20171460), zapľimila je l5. oŽujka 20l8.
od hrvatskog opeľatoľa transportnog sustava PLINACRO d.o.o. Zahtjev za odobľenjem
Sporazuma o raspodjeli aukcijskih premija (dalje: Zahtjev), klasa: 310-34/18-01/08, urbroj: 3710-
l8-l, od l3. oŽujka 20l8.
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Uzimajuói u obzir da su hrvatski opeľator transportnog sustava PLINACRO d.o.o. (dalje:

PLINACRo d.o.o.) i mađarski operator transportnog sustava FGSZ Foldgázszálliń Zrt. (dalje:

FGSZ) 26. siječnja 20l8. sklopili Sporazum o ľaspodjeli aukcijskih premija (dalje: Sporazum), a

kojim je propisano da óe PLINACRO d.o.o. i FGSZ međusobno raspodjeljivati aukcijske pľemije
od pľodaje proizvoda spojenog kapaciteta proporcionalno omjeru ľezervnih cijena na
interkonekciji Dľavaszerdahely, HERA smatra opľavdanim dati odobľenje na Sporazum, kako je i
odlučeno u točki l. izľeke ove odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energętskih djelatnosti (,,Naľodne novine'o, broj

l20ll2) propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeóe Hrvatske energetske
regulatoľne agencije donosi u obavljanjujavnih ovlasti objavljuju na intemetskoj stranici Hrvatske
energetske regulatoľne agencije te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ovę odluke.
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