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Cadrul legal al raportării

Legal framework of reporting

Conform Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului
European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind
integritatea și transparența pieței angro de energie, articolul 8,
(1) Participanții la piață sau o persoană sau o autoritate dintre
cele menționate la alineatul (4) literele (b)-(f), acționând în
numele acestora, furnizează Agenției o evidență a tranzacțiilor,
inclusiv a ordinelor de tranzacționare, de pe piețele angro de
energie. Informațiile raportate includ datele precise de
identificare a produse lor energetice angro cumpărate și
vândute, prețul și cantitatea convenite, datele și momentele de
executare, părțile la tranzacție și beneficiarii tranzacției, precum
și alte informații relevante. Deși întreaga responsabilitate
aparține participanților la piață, după primirea informațiilor
necesare de la una dintre persoanele sau autoritățile
menționate la alineatul (4) literele (b)-(f) se consideră că
obligația de raportare care revine participantului la piață
respectiv a fost îndeplinită.
*
Conform Regulamentulului UE punere în aplicare (UE) nr.
1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind
raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8
alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și
transparența pieței angro de energie, articolul 6 - Canalele de
raportare pentru tranzacții, „(1) Participanții la piață trebuie să
raporteze detaliile privind produsele energetice angro
executate pe piețe organizate, incluzând ordinele corelate și
necorelate, către agenție, prin piețele organizate vizate sau prin
sisteme de corelare sau de raportare a ordinelor. Piața
organizată în cadrul căreia a fost executat un produs energetic
angro sau a fost plasat un ordin, la cererea unui participant la
piață, va oferi un acord privind raportarea de date.”

According to the REGULATION (EU) No 1227/2011 of the
European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on
wholesale energy market integrity and transparency, article 8,
„(1) Market participants, or a person or authority listed in points
(b) to (f) of paragraph 4 on their behalf, shall provide the
Agency with a record of wholesale energy market transactions,
including orders to trade. The information reported shall
include the precise identification of the wholesale energy
products bought and sold, the price and quantity agreed, the
dates and times of execution, the parties to the transaction and
the beneficiaries of the transaction and any other relevant
information. While overall responsibility lies with market
participants, once the required information is received from a
person or authority listed in points (b) to (f) of paragraph 4, the
reporting obligation on the market participant in question shall
be considered to be fulfilled”.

În înțelesul Regulamentulului nr. 1348/2014 OPCOM este o
piață organizată (OMP) de tip bursă de energie.

On the meaning of the Regulation No 1348/2014, OPCOM is
an Organised Market Place (OMP), and an energy exchange as
one of the types of the defined OMPs.

www.opcom.ro

*
According to the Commission Implementing Regulation (EU)
No 1348/2014 of 17 December 2014 on data reporting
implementing Article 8(2) and Article 8(6) of Regulation (EU) No
1227/2011 of the European Parliament and of the Council on
wholesale energy market integrity and transparency, article 6 Reporting channels for transactions „(1) Market participants
shall report details of wholesale energy products executed at
organised market places including matched and unmatched
orders to the Agency through the organised market place
concerned, or through trade matching or trade reporting
systems. The organised market place where the wholesale
energy product was executed or the order was placed shall at
the request of the market participant offer a data reporting
agreement”.
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Raportarea prin RRM OPCOM

Reporting via RRM OPCOM

Cu scopul de a sprijini Participanții la piață să-și îndeplinească
obligațiile care le revin în temeiul REMIT și de a intra în
procesul de raportare a datelor de tranzacționare, RRM
OPCOM a dezvoltat o gamă de servicii (S) dedicate permițând
următoarele:

With the aim to support MPs to fulfil their obligations under
REMIT and to enter in trade data reporting business, RRM
OPCOM developed a dedicated range of services (S)
enabling the following:



S1: Furnizarea pentru participanții la piață a accesului
la datele de tranzacționare, în formatele platformelor
de tranzacționare OPCOM, pentru raportarea către
ACER a ofertelor/ordinelor și tranzacțiilor. Acest
serviciu include generarea și furnizarea UTI.



S2: Raportarea datelor (tranzacții și oferte/ordine)
către ACER, incluzând:
-

Serviciul de raportare către ACER, inclusiv
evenimentele ciclului de viață al tranzacției după
cum urmează: orice modificare a tranzacției va fi
raportată ca “modify” în timp ce rezilierea unui
contract va fi raportată “cancel”;

-

Accesul la datele transmise ACER. Astfel, datele
în format ACER XML vor fi accesibile prin serverul
OPCOM FTPS;

-



Accesul la confirmările ACER. Astfel, confirmările
în format ACER XML vor fi accesibile prin serverul
OPCOM FTPS.

S3: Raportarea detaliilor contractelor încheiate înainte
de 07.10.2015 incluzând:
-

-

-



S1: Provide MPs with access to trade data, in
OPCOM trading platforms’ formats, for reporting
trades and orders to trade to ACER. This includes
generation and provisioning of the UTI.



S2: Data reporting (trade and order to trade) to
ACER, including:



Data reporting service to ACER, incl. lifecycle
events for trades as follows: any modification of
trade will be reported as “modify” while an
early termination of an existing contract will be
reported as “cancel”;

-

Access to the data submitted to ACER. Thus,
ACER XML data will be made available on
OPCOM FTPS server;

-

Access to the ACER’s XML receipts. Thus,
ACER’s XML receipts will be made available on
OPCOM FTPS server.

S3: Back loading reporting of details of contracts
which were concluded before 07.10.2015, including:

Serviciul de raportare către ACER, inclusiv
evenimentele ciclului de viață al tranzacției după
cum urmează: orice modificare a tranzacției va fi
raportată ca “modify” în timp ce rezilierea unui
contract va fi raportată “cancel”;
Accesul la datele transmise ACER. Astfel, datele
în format ACER XML vor fi accesibile prin serverul
OPCOM FTPS;
Accesul la confirmările ACER. Astfel, confirmările
în format ACER XML vor fi accesibile prin serverul
OPCOM FTPS.
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-

Data reporting service to ACER, incl. lifecycle
events for trades as follows: any modification of
trade will be reported as “modify” while an
early termination of an existing contract will be
reported as “cancel;

-

Access to the data submitted to ACER. Thus,
ACER XML data will be made available on
OPCOM FTPS server;

-

Access to the ACER’s XML receipts. Thus,
ACER’s XML receipts will be made available on
OPCOM FTPS server.
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Soluția RRM OPCOM

RRM OPCOM Solution

În scopul raportării datelor conform REMIT ca RRM, OPCOM
a dezvoltat o soluție destinată asigurării unui echilibru între
obiectivul general de asigurare a eficienței, eficacității,
manipulării și raportării în condiții de securitate a datelor de
tranzacționare și soluția prin care nu se propun costuri
nejustificate.

For the purpose of data reporting under REMIT as a RRM,
OPCOM developed a solution aimed to strike a balance
between the general objective of ensuring the efficient,
effective and safe handling and reporting of trade data and
the solution that does not propose unjustified costs.

Oferte/ordine
Offers/orders

Platformele OPCOM de
tranzacționare
OPCOM trading platforms

Acces prin serverul OPCOM FTPS
la datele raportate în format
ACER XML
Acces through OPCOM FTPS
server to reported data in ACER
XML format

Acces prin serverul OPCOM
FTPS la confirmarile în format
ACER XML
Acces through OPCOM FTPS
server to the receipts in ACER
XML format

Datele raportate în
format ACER XML
Reported data in
ACER XML format

RRM
OPCOM
RRM
OPCOM

ARIS

Participanți la piață
Market Participants

Oferte/ordine, tranzacții
Offers/orders, trades

Feedback

Accesul la datele raportate și
confirmări ACER

Acces to the reported data and
ACER receipt

Acces prin serverul OPCOM FTPS.

Acces through OPCOM FTPS server.
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Acordul de raportare a datelor
REMIT

REMIT Data Reporting Agreement

Încheierea Acordului de raportare a datelor REMIT este o
condiție prealabilă pentru utilizarea serviciilor. Acest acord
poate fi utilizat pentru a selecta furnizarea în formatul
platformelor a datelor de tranzacționare, raportarea la ACER,
precum și raportarea detaliilor contractelor care au fost
încheiate anterior datei de 07.10.2015.

The conclusion of the REMIT Data Reporting Agreement is a
precondition for the use of the services. This agreement can
be used to select the provision of the trade data in trading
platforms’ formats, the reporting to ACER as well as back
loading reporting of details of contracts which were
concluded before 07.10.2015.

Participanții la tranzacționare care încheie tranzacții pe un
OMP sunt obligați să se înregistreze înainte de intrarea în
vigoare a obligației de raportare a datelor prevazută pentru 7
octombrie 2015.

Trading participants that conclude transactions on an OMP
are obliged to register as market participants before the start
of the data reporting obligation on 7 October 2015.

Înregistrarea se face la Autoritatea Națională de
Reglementare (NRA) din statul membru în care este stabilit
participantul la piață sau rezident.
Deoarece OPCOM a fost deja recunoscut ca OMP de ACER,
toți participanții la tranzacționare trebuie să se înregistreze.
Mai mult decat atat, Agentia a aprobat vineri, 24 iulie 2015,
primele cinci mecanisme de raportare inregistrate conform
REMIT, RRM OPCOM fiind unul dintre ele.

Tarifele
Serviciul S1
Serviciul S2
Serviciul S3

Registration shall be made with the National Regulatory
Authority (NRA) of the member state within which the market
participant is established or resident.
Since OPCOM has already been recognised as OMP by
ACER, all trading participants need to register.
Moreover, the Agency has approved on Friday, 24 July 2015,
the first five Registered Reporting Mechanisms under REMIT,
RRM OPCOM being one of them.

Fees
Service S1
Service S2
Service S3

24 Working Hours To Report
RRM OPCOM is committed
to do that on your behalf
www.opcom.ro
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RRM OPCOM
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