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Propunerea tuturor OTS privind metodologia unică de stabilire a prețurilor pentru
capacitatea intrazilnică interzonală în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE)
2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea
capacităților și gestionarea congestiilor

Toate OTS-urile, având în vedere următoarele:

Preambul
(1)

Prezentul document reprezintă o propunere comună elaborată de către toți Operatorii de
Transport și de Sistem (numiți în continuare „OTS”) privind o propunere pentru stabilirea
prețurilor pentru capacitatea intrazilnică interzonală (numită în continuare „Metodologia
CZIDCP”).

(2)

Prezenta propunere (numită în continuare „Propunerea”) ia în considerare principiile și
obiectivele generale stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei de stabilire a
unor linii directoare cu privire la transmiterea și publicarea datelor pe piețele energiei electrice și
prin Regulamentul (UE) nr. 2015/1222 al Comisiei de stabilire a unor linii directoare cu privire
la alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (numit în continuare „Regulamentul
CACM”).

(3)

Obiectivul Regulamentului CACM este coordonarea și armonizarea calculului și alocării
capacităților pe piețele interzonale pentru ziua următoare și intrazilnice. În vederea facilitării
acestor obiective, este necesară definirea unei metode de stabilire a prețurilor pentru capacitatea
intrazilnică interzonală.

(4)

Articolul 55 din Regulamentul CACM constituie baza legală pentru această propunere și
definește o serie de necesități specifice pe care Propunerea ar trebui să le ia în considerare:
1. Odată aplicată, metodologia unică de stabilire a prețurilor capacității intrazilnice
interzonale elaborată în conformitate cu articolul 55 alineatul (3) reflectă congestia pieței și se
bazează pe oferte reale.
2. Înainte de aprobarea metodologiei unice de stabilire a prețurilor capacității intrazilnice
interzonale prevăzute la alineatul (3), OTS-urile pot propune un mecanism de alocare a
capacităților intrazilnice interzonale cu stabilirea fiabilă a prețurilor, în conformitate cu
cerințele de la alineatul (1), în vederea aprobării de către autoritățile de reglementare ale
statelor membre în cauză. Acest mecanism asigură faptul că prețul capacității intrazilnice
interzonale este pus la dispoziția participanților la piață în momentul corelării ordinelor.
3. În termen de 24 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, toate OTS-urile
elaborează o propunere de metodologie unică pentru stabilirea prețurilor capacității
intrazilnice interzonale. Propunerea face obiectul unei consultări în conformitate cu articolul
12.
4. Pentru capacitatea intrazilnică interzonală nu se aplică taxe precum taxe de dezechilibru sau
taxe adiționale, cu excepția prețurilor stabilite în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).

(5) Mai jos sunt enumerate referințe relevante suplimentare ce se iau în considerare pentru Propunere
în temeiul Regulamentului CACM:
Articolul 58 alineatul (1) „Fiecare calculator al capacității coordonate se asigură că
capacitatea interzonală și restricțiile de alocare sunt furnizate OPEED-urilor relevante cu cel
puțin 15 minute înainte de ora de deschidere a porții pieței intrazilnice interzonale.”
Articolul 2 alineatul (15) „ora pieței” înseamnă ora Europei Centrale în vigoare, adică ora de
vară a Europei Centrale sau ora Europei Centrale.
(6)

Articolul 9 alineatul (9) din Regulamentul CACM impune descrierea impactului preconizat al
prezentei propuneri asupra obiectivelor Regulamentului CACM. Impactul acesteia este prezentat
mai jos la punctele (7) - (11) din prezenta Secțiune Preambul.
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(7)

Propunerea contribuie la și nu impiedică în niciun fel atingerea obiectivelor stabilite prin
articolul 3 din Regulamentul CACM. Propunerea îndeplinește mai ales obiectivul promovării
concurenței eficiente în generarea, comercializarea și furnizarea energiei electrice (articolul 3
litera (a) din Regulamentul CACM) luând în considerare importanța creării unui mediu
concurențial echitabil pentru activitatea participanților pe piețele intrazilnice interzonale.
Concurența eficientă se realizează prin intermediul unei piețe intrazilnice interzonale comune
(cuplarea unică a piețelor intrazilnice). Stabilirea proceselor pentru piața intrazilnică și a unei
metodologii comune de stabilire a prețurilor contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv.

(8)

Propunerea ia în considerare utilizarea optimă a infrastructurii de transport în conformitate cu
articolul 3 litera (b) din Regulamentul CACM și contribuția la operarea și dezvoltarea eficiente
la termen lung a sistemului de transport al energiei electrice în conformitate cu articolul 3 litera
(g) din Regulamentul CACM, întrucât stabilirea prețurilor capacității intrazilnice interzonale
demonstrează deficite la un anumit moment dat. Astfel se va realiza un semnal de preț ce
reflectă valoarea pe care capacitatea interzonală o are pe piață.

(9)

Propunerea garantează accesul egal la capacitatea interzonală și un mediu concurențial echitabil
la nivelul întregii Uniuni Europene, cu un cadru clar și consistent în ceea ce privește intervalul
de timp intrazilnic în conformitate cu articolul 3 litera (e) și (j) din Regulamentul CACM.

(10)

Prin introducerea Metodologiei CZIDCP prin intermediul unui mecanism de licitație,
Propunerea va sprijini cumularea de lichidități la momente date și astfel va permite formarea
transparentă și ordonată a prețului în baza unor principii de piață consistente și demonstrabile, în
conformitate cu articolul 3 litera (h) din Regulamentul CACM.

(11)

În concluzie, Propunerea contribuie la obiectivele generale ale Regulamentului CACM.

PREZENTA PROPUNERE CZIDCP ESTE ÎNAINTATĂ TUTUROR AUTORITĂȚILOR DE
REGLEMENTARE:
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Articolul 1
Subiect și domeniu de aplicare
Metodologia CZIDCP descrisă în prezenta Propunere reprezintă propunerea comună a tuturor OTS-urilor în
conformitate cu articolul 55 din Regulamentul CACM. Propunerea se aplică doar stabilirii prețurilor pentru
capacitatea intrazilnică interzonală. Tranzacționarea intrazilnică în interiorul unei zone de ofertare, precum
și licitațiile regionale complementare conform articolului 63 din Regulamentul CACM, nu fac parte din
domeniul de aplicare al Propunerii. Posibilele implicații pe care Metodologia CZIDCP le poate avea asupra
Metodologiei de Distribuție a Veniturilor din Congestii sau asupra Metodologiei de Calcul al Capacității nu
fac parte din domeniul de aplicare al prezentei Metodologii CZIDCP.

Articolul 2
Definiții și interpretări
1. În sensul Metodologiei CZIDCP, termenii utilizați au semnificația oferită acestora la articolul 2 din
Regulamentul CACM, articolul 2 din Regulamentul (CE) 714/2009, articolul 2 din Regulamentul (UE)
543/2013 al Comisiei și articolul 2 din Directiva 2009/72/CE.
2. În plus, se aplică următoarele definiții:
„Prima Oră de Licitație” (POL) reprezintă prima oră de livrare în care Unitățile de Timp ale Pieței se
alocă în cadrul licitației intrazilnice respective; și
„Licitația intrazilnică” (LI) reprezintă sesiunile de tranzacționare intrazilnice implicite din cadrul
licitațiilor organizate la nivel paneuropean cu scopul alocării energiei și capacității intrazilnice
interzonale la toate granițele zonelor de ofertare, prin aplicarea unui mecanism de cuplare a piețelor
între zonele de ofertare.
3. În prezenta Propunere pentru Metodologia CZIDCP, cu excepția cazului în care se impune diferit în
context:
a) singularul face referire și la plural, și vice versa;
b) anteturile sunt incluse doar în scopuri informative și nu vor afecta interpretarea prezentei Propuneri;
și
c) orice referințe la legislație, regulamente, directive, ordine, instrumente, coduri sau orice alte
legiferări includ orice modificare, completare sau repromulgare în vigoare la momentul respectiv.

Articolul 3
Noțiuni fundamentale privind metodologia de stabilire a prețurilor pentru capacitatea
intrazilnică interzonală
1.

Metodologia CZIDCP se introduce prin complementarea cuplării unice continue a piețelor intrazilnice
cu un mecanism de licitații implicite intrazilnice interzonale.

2.

Stabilirea prețurilor pentru capacitatea intrazilnică interzonală se realizează prin alocarea capacității
interzonale disponibile pentru respectivele unități de timp ale pieței (numite în continuare „MTU”) de
către LI utilizând principiul prețului marginal.

3.

LI-urile se facilitează de către OPEED-uri ca parte a funcției de OCP în conformitate cu articolul 7 din
Regulamentul CACM.

4.

Prețul stabilit pentru capacitatea interzonală reflectă situația pieței la momentul alocării.
LI respectă capacitatea interzonală și restricțiile de alocare a capacităților.

4
ENTSO-E AISBL • Avenue de Cortenbergh 100 • 1000 Bruxelles • Belgia • Tel + 32 2 741 09 50 • Fax + 32 2 741 09 51 • info@entsoe.eu • www.entsoe.eu

Propunerea tuturor OTS privind metodologia unică de stabilire a prețurilor pentru
capacitatea intrazilnică interzonală în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE)
2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea
capacităților și gestionarea congestiilor

5.

Ora de deschidere și închidere a porții intrazilnice interzonale pentru fiecare unitate de timp a pieței se
definește conform orelor de deschidere a porții intrazilnice interzonale și de închidere a porții
intrazilnice interzonale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul CACM.

6.

Capacitatea nu poate fi alocată în același timp unei LI și tranzacționării continue.

7.

În cazul în care capacitatea intrazilnică interzonală nu este oferită în cadrul LI-urilor, aceasta se alocă
prin intermediul tranzacționării continue.

8.

În cazul în care capacitatea intrazilnică interzonală oferită nu este alocată în cadrul LI-urilor respective,
aceasta va fi oferită prin intermediul tranzacționării continue ulterioare.

9.

Prețurile de închidere armonizate minime și maxime pentru cuplarea unică a piețelor intrazilnice în
temeiul articolului 54 din Regulamentul CACM se aplică LI-urilor.

10. Capacitatea interzonală și restricțiile de alocare sunt furnizate în conformitate cu articolul 58 din
Regulamentul CACM ca variabile de intrare pentru LI relevantă, sau la nivelul regional de calcul al
capacității pentru licitațiile de deschidere, la OPEED-urile respective în cadrul funcției acestora de
OCP, în termen de cel mult 15 minute de la ora de deschidere a porții intrazilnice interzonale.

Articolul 4
Noțiuni specifice privind metodologia de stabilire a prețurilor pentru capacitatea
intrazilnică interzonală
1.

LI-urile conțin toate unitățile de timp ale pieței din cadrul unei anumite POL până la sfârșitul zilei Z. În
cazul LI-urilor organizate în Z-1, POL începe la ora 00:00, astfel incluzând toate unitățile de timp ale
pieței din ziua Z.

2. Tranzacționarea continuă are loc începând cu o anumită POL și până la sfârșitul zilei Z. În cazul
tranzacționării continue care începe în Z-1, POL începe la ora 00:00, astfel incluzând toate unitățile de
timp ale pieței din ziua Z.
3.

Mecanismul LI ia în considerare toate ofertele valide depuse în cadrul acestei licitații și determină un
preț de închidere pentru toate zonele de ofertare relevante în baza ofertelor de cumpărare și de vânzare.

4.

LI-urile sunt în măsură să stabilească prețul pentru capacitatea interzonală pentru toate unitățile
relevante de timp ale pieței pe granițele zonelor de ofertare relevante.

5.

Nu există un transfer automat al ofertelor participanților la piață între LI-uri și tranzacționarea
intrazilnică continuă. Participanții la piață își înscriu ofertele în sistemul utilizat pentru LI precum și în
cel utilizat pentru tranzacționarea intrazilnică continuă.

Articolul 5
Specificarea calendarului pentru LI-urile și tranzacționarea continuă
1. O LI se organizează în ziua Z-1 pentru toate unitățile de timp ale pieței din ziua Z cu termenul limită de
depunere a ofertelor la ora 22:00.
2. LI permite cel puțin 30 de minute de tranzacționare interzonală continuă pentru o unitate dată de timp a
pieței.
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Articolul 6
Stabilirea prețurilor pentru capacitatea intrazilnică interzonală regională
1. În regiunile de calcul al capacităților în care ora de deschidere a porții intrazilnice interzonale este
stabilită înaintea LI la ora 22:00, licitațiile de deschidere interzonale regionale pot fi organizate înaintea
LI (numite în continuare „Licitații de Deschidere anterioare LI paneuropean”). OPEED-urile active în
regiunile de calcul al capacităților în care se aplică cele de mai sus implementează o astfel de licitație în
conformitate cu obligațiile desemnate funcției de OCP prevăzute la articolul 7 din Regulamentul
CACM și în coordonare cu OTS-urile relevante, după consultarea cu părțile interesate și notificarea
ANR-urilor relevante. Aceste regiuni de calcul al capacităților sunt definite la articolul 6 alineatul (2) și
alineatul (3).
2. În conformitate cu articolul 6 alineatul (1), toate OTS-urile din regiunea Nordică de calcul al
capacităților pot implementa Licitații de Deschidere anterioare LI paneuropean cu stabilirea fiabilă a
prețurilor conformă cu cerințele articolelor 3, 4 și 5 din prezenta Metodologie.
3. În conformitate cu articolul 6 alineatul (1), toate OTS-urile din regiunea Hansa de calcul al capacităților
pot implementa Licitații de Deschidere anterioare LI paneuropean pe granițele zonelor de ofertare,
începând nu mai târziu de momentul în care piața intrazilnică comună oferă produse de 15 minute pe
aceste granițe. Se va realiza o evaluare a fezabilității și un plan de implementare convenit ulterior de
îndată ce se cunoaște momentul la care produsele de 15 minute vor fi disponibile pe aceste granițe.
4. Pentru a evita dubla alocare a capacităților, tranzacționarea continuă se suspendă în acele regiuni în care
ora de deschidere a porții intrazilnice interzonale este stabilită a fi anterioară calendarului LI. Durata
suspendării nu va fi mai mare de:
a) 15 minute înaintea termenului limită pentru depunerea ofertelor către LI în conformitate cu
articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul CACM. Acest calendar se stabilește fără a aduce
atingere unei durate mai mari de timp în baza prevederilor metodologiei de calcul al capacității,
în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul CACM.
b) 30 de minute după termenul limită pentru depunerea ofertelor către LI.

Articolul 7
Publicarea și implementarea metodologiei de stabilire a prețurilor pentru capacitatea
intrazilnică interzonală
1.

OTS-urile publică Metodologia CZIDCP, fără întârzieri nejustificate, după obținerea aprobării
autorităților naționale de reglementare sau după ce s-a luat o decizie de către Agenția pentru
Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei în conformitate cu articolul 9
alineatul (10), articolul 9 alineatul (11) și articolul 9 alineatul (12) din Regulamentul CACM.

2.

OTS-urile și OPEED-urile implementează Metodologia CZIDCP pe toate granițele zonelor de
ofertare, urmând pașii de implementare descriși la articolul 7 alineatul (3) litera (a) - (f) și în
conformitate cu planul de proiect definit conform articolului 7 alineatul (3) litera (f), de îndată ce
metodologia de calcul al capacității intrazilnice pentru diferitele regiuni de calcul al capacităților,
conform articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul CACM a fost aprobată de către ANR-uri și
implementată de către OTS-uri, orele de deschidere și de închidere ale porților intrazilnice
interzonale conform articolului 59 alineatul (1) din Regulamentul CACM au fost aprobate de către
ANR-uri precum și implementate de către OTS-uri și după ce tranzacționarea continuă ca parte a
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cuplării unice a piețelor intrazilnice în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul CACM a fost
implementată pe respectiva graniță a zonei de ofertare.
3. Odată ce ANR-urile au aprobat Metodologia CZIDCP și precondițiile prevăzute la articolul 7
alineatul (2) au fost satisfăcute, OTS-urile și OPEED-urile cooperează pentru a asigura
implementarea în timp util a Metodologiei. Toate OTS-urile urmează următorii pași, în coordonare
cu toate OPEED-urile:
a) Analizează și, atunci când este relevant, solicită un amendament în termen de nouă luni de la
aprobarea de către autoritățile de reglementare a Metodologiei CZIDCP și a precondițiilor
prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din „Propunerea tuturor OPEED-urilor pentru produse”,
propusă de către OPEED-uri în conformitate cu articolul 53 din Regulamentul CACM pentru a
reflecta introducerea LI-urilor.
b) Analizează și, atunci când este relevant, solicită un amendament în termen de nouă luni de la
aprobarea de către autoritățile de reglementare a Metodologiei CZIDCP și a precondițiilor
prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din „Propunerea tuturor OPEED-urilor pentru metodologia
de rezervă”, propusă de către OPEED-uri în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul
CACM pentru a reflecta introducerea LI-urilor.
c) Analizează și, atunci când este relevant, solicită un amendament în termen de nouă luni de la
aprobarea de către autoritățile de reglementare a Metodologiei CZIDCP și a precondițiilor
prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din „Propunerea tuturor OPEED-urilor pentru prețurile de
închidere armonizate minime și maxime pentru cuplarea unică a piețelor intrazilnice”, propusă
de către OPEED-uri în conformitate cu articolul 54 din Regulamentul CACM pentru a reflecta
introducerea LI-urilor.
d) Analizează și, atunci când este relevant, solicită un amendament în termen de nouă luni de la
aprobarea de către autoritățile de reglementare a Metodologiei CZIDCP și a precondițiilor
prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din „Propunerea tuturor OPEED-urilor pentru un set
comun de cerințe pentru algoritmul de tranzacționare prin corelare continuă”, în conformitate
cu articolul 41 din Regulamentul CACM pentru a reflecta introducerea LI-urilor și pentru a
determina ce algoritm să fie utilizat pentru implementarea Metodologiei CZIDCP.
e) Definește și specifică, în cooperare cu OPEED-urile, în termen de nouă luni de la aprobarea de
către autoritățile de reglementare a amendamentelor propuse în prezentul articol 7 alineatul (3)
literele a) - d) din prezenta Metodologie, a proceselor și calendarelor necesare pentru
incorporarea Metodologiei CZIDCP pentru granițele zonelor relevante de ofertare.
f) În termen de 12 luni de la aprobarea de către autoritățile de reglementare a amendamentelor
propuse la articolul 7 alineatul (3) literele a) - d) din prezenta Metodologie CZIDCP se
transmite un plan de proiect detaliat pentru implementările IT în cauză, inclusiv informațiile cu
privire la configurația guvernanței proiectului, către ANR-uri în scop informativ, în coordonare
cu toate OPEED-urile.

Articolul 8
Limba
Limba de referință pentru această propunere este limba engleză. Pentru a evita orice interpretare, în cazul în
care OTS-urile au nevoie să traducă prezenta Propunere în limba / limbile lor naționale, în eventualitatea
unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză publicată de către OTS-uri conform articolului 9
alineatul (14) din Regulamentul CACM și orice versiune în altă limbă, OTS-urile relevante sunt obligate să
elimine orice neconcordanțe prin furnizarea unei traduceri revizuite a prezentei Propuneri către autoritățile
naționale de reglementare relevante.
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