Prepojenie tranzitných plynovodných systémov medzi Slovenskom a Maďarskom
Nezáväzná fáza Open Season

Dokument aktualizovaný 22. decembra 2009

Zverejnenie výsledkov nezáväznej fázy Open
Season
Zámerom nezáväznej fázy prieskumu trhu (tzv. Open Season) bolo poskytnúť účastníkom trhu
platformu na vyjadrenie ich záujmu o využitie prepravnej kapacity nového prepojovacieho
plynovodu.

Eustream a FGSZ vyhodnotili požiadavky získané od všetkých záujemcov

o prepravu, ktoré boli zaslané obidvom spoločnostiam v termíne do 15. decembra 2009.
Eustream and FGSZ deklarovali veľký záujem účastníkov trhu o prepravu v rámci nezáväznej
fázy procesu Open Season. Celkový počet zaregistrovaných účastníkov dosiahol v tejto fáze
číslo 15. Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že celkovú dennú kapacitu podľa požiadaviek
účastníkov trhu v rámci nezáväznej fázy tvorí približne 18 miliónov Nm³ (v smere zo Slovenska
do Maďarska približne 13 miliónov Nm³ a 5 miliónov Nm³ v smere z Maďarska na Slovensko)

Požadovaná kapacita v smere SK-HU
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Požadovaná kapacita v smere HU-SK
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Eustream a FGSZ oceňujú záujem trhu a tešia sa na spoluprácu v nadchádzajúcej, záväznej
fáze procesu Open Season.

Ďalšie kroky
Na základe získaných údajov bude Eustream a FGSZ pokračovať s prípravou záväznej fázy
procesu Open Season. V rámci tejto fázy budú môcť všetci doteraz zaregistrovaní účastníci trhu
ako aj noví uchádzači, ktorí sa zaregistrujú počas záväznej fázy predložiť svoje záväzné ponuky
týkajúce sa požadovanej prepravnej kapacity v rámci plánovaného plynovodu.
Eustream a FGSZ budú priebežne zverejňovať informácie a pokyny týkajúce sa záväznej fázy
na webových stránkach oboch spoločností /www.eustream.sk and www.fgsz.hu/, a rovnako
budú o vývoji celého procesu Open Season priamo informovať aj všetkých zaregistrovaných
žiadateľov.

Predbežný časový harmonogram záväznej fázy procesu Open Season:
Termín
01/03/2010

Začiatok registračného procesu

Záväzná

15/03/2010

Ukončenie zasielania otázok

fáza

30/03/2010

Informačné stretnutie

30/04/2010

Ukončenie podávania záväzných žiadostí o prepravu

14/05/2010

Vyhodnotenie a prideľovanie kapacít, zverejnenie výsledkov

18/06/2010

Uzatvorenie dlhodobých prepravných kontraktov
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