- Document de sinteză (Actualizare) -

Sarcinile esențiale ale operatorilor delegați pe piața energiei electrice
Bruxelles, 12 februarie 2021 | Într-o serie de state membre ale UE/SEE, părțile contractante ale
Comunității Energiei1 și Marea Britanie, anumite funcții esențiale legate de funcționarea pieței de
echilibrare sunt îndeplinite de terți și nu de către operatorii de transport și de sistem (OTS). Acești
"operatori delegați" sunt recunoscuți în Regulamentul UE privind energia electrică (UE 2019/943),
în Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare
privind echilibrarea sistemului de energie electrică și în REGULAMENTUL (UE) 2017/2196 AL COMISIEI
din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea
sistemului electroenergetic.
Sarcinile îndeplinite de operatorii delegați includ, printre altele, calculul și decontarea dezechilibrelor,
publicarea datelor referitoare la piețele de echilibrare a energiei electrice și emiterea regulilor
referitoare la piețele de echilibrare și la decontarea dezechilibrelor. Aceste sarcini sunt esențiale
pentru ca piața energiei electrice să funcționeze eficient și reprezintă legătura dintre schimbul fizic
de energie electrică și rezultatele financiare.
Figura 1: Operatori delegați activi pe piețele europene
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Aceste acorduri ale terților au fost stabilite în întreaga Europă în ultimele două decenii și reprezintă
funcții indispensabile în sprijinul piețelor europene de energie electrică. Operatorii delegați oferă
expertiză în domeniile lor de responsabilitate și contribuie la creșterea concurenței și a inovării.
În afară de statele membre UE, există acorduri similare în Marea Britanie, Norvegia (SEE) și următoarele părți
contractante ale Comunității Energiei: Georgia, Muntenegru și Macedonia de Nord.
1

Acest tip de acord există în prezent în unsprezece state membre ale UE/SEE: Austria, Croația,
Republica Cehă, Irlanda, România, Slovacia, Slovenia, precum și Danemarca, Finlanda, Norvegia și
Suedia.

a) Sarcini comune ale operatorilor delegați
Sarcinile care sunt îndeplinite de operatorii delegați din listă pot varia în funcție de statul membru
UE și la fel și în celelalte țări considerate. O sinteză a sarcinilor îndeplinite în prezent de membrii
Europex, inclusiv operatori delegati, este prezentată în documentul anexat „Document de sinteză
privind funcțiile îndeplinite în piața de echilibrare - membri Europex”. Figura 1 furnizează o
prezentare generală a sarcinilor referitoare la piața de echilibrare îndeplinite în piața de energie
electrică. Toate sarcinile enumerate nu sunt neapărat efectuate de toți operatorii delegați
Figura 1: Sarcini îndeplinite de operatorii delegați în legătură cu echilibrarea

Calculul dezechilibrelor
•Calculul dezechilibrelor pe participant la piață (MP) / Parte Responsabilă cu
echilibrarea (PRE). Aceasta constituie baza pentru decontarea dezechilibrelor
Decontarea dezechilibrelor
•Decontarea finaciară a dezechilibrelor participanților de la producția și/sau
consumul prognozat / contractat
Publicarea datelor
•Publicarea datelor cu privire la piața de echilibrare și decontarea
dezechilibrelor, etc.
Regulile pieței de echilibrare
•Proiectarea și emiterea regulilor de funcționare a piețelor de echilibrare
Regulile de decontare a dezechilibrelor
•Proiectarea și emiterea regulilor de stabilire a decontării dezechilibrelor
(inclusiv perioada de decontare, stabilirea prețurilor dezechilibrelor, rolurile
PRE, etc.)
Facilitarea piețelor de echilibrare
•Facilitarea piețelor de echilibrare și tranzacționarea energiei de echilibrare
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b) Recunoașterea juridică a operatorilor delegați / terților
Operatorii delegați, după se cunoaște în acest moment, au jucat un rol activ pe parcursul procesului
de elaborare a codurilor de rețea și a orientărilor pentru piața internă europeană a energiei electrice.
Aceștia au participat activ la consultări publice și la grupuri consultative ale părților interesate,
oferind know-how-ul lor tehnic și împărtășind experiența lor îndelungată în facilitarea piețelor
energiei electrice.
Rolul distinct și important al terților a fost recunoscut pentru prima dată în două dintre codurile și
orientările privind rețeaua, respectiv în Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie
2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică și în
REGULAMENTUL (UE) 2017/2196 AL COMISIEI din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea
privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic2. Codurile și orientările de rețea
prevăd că OTS pot delega toate sau o parte din anumite activități unei terțe părți. De asemenea,
statele membre sau, în unele cazuri, autoritățile naționale de reglementare (NRA) pot atribui sarcini
și obligații unui terț.
Aceste acorduri au fost recunoscute ulterior în cea mai recentă reformare a Regulamentului privind
energia electrică (UE) 2019/943, ca parte a Pachetului privind energia curată pentru toți europenii.
La articolul 2 alineatul (33) din regulament, "operatorii delegați" sunt definiți ca entitate căreia i-au
fost atribuite sarcini sau obligații specifice unui operator de transport și de sistem sau unui operator
de piață de energie electrică desemnat în temeiul prezentului regulament sau al altor acte juridice ale
Uniunii de către operatorul de sistem de transport sau de către OPEED sau care au fost atribuite de
un stat membru sau de o autoritate de reglementare. "

c) Lista operatorilor delegați - membri ai Europex
Ţară

Nume complet

Austria
Croaţia

APCS - Compensare și decontare energie electrică
HROTE – Operatorul pieței de energie din Croația

Republica Cehă

OTE – Operatorul pieței de energie electrică și gaze din Cehia

Georgia

ESCO – Operatorul pieței de energie

Marea Britanie

Elexon

Irlanda și N.I.

SEMO – Operatorul pieței unice de energie electrică
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Macedonia
Nord

de MEMO – Operatorul pieței de energie electrică din Macedonia de Nord

România

OPCOM – Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale din România

Slovacia

OKTE – Operatorul pieței de energie electrică pe termen scurt

Slovenia

Borzen – Operatorul pieței de energie din Slovenia
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De exemplu, articolul 13 din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei
linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică stabilește norme privind delegarea și atribuirea
acestor sarcini. Acestea sunt menționate și în Codul rețelei de urgență & restaurare, de exemplu la articolul 38.
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SEMO funcționează în cadrul pieței unice a energiei electrice (SEM) din Irlanda.
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Despre
Europex este o asociație non-profit a burselor de energie European cu 29 de membri. Acesta
reprezintă interesele piețelor angro de energie electrică, gaze și mediu bazate pe burse, se
concentrează asupra evoluțiilor cadrului european de reglementare pentru comerțul angro cu
energie și oferă o platformă de discuții la nivel european.
Contact
Europex – Asociația Schimburilor Europene de Energie
Adresa: Rue Archimède 44, 1000 Bruxelles, Belgia
Telefon: +32 2 512 34 10
Site-ul: www.europex.org
E-mail: secretariat@europex.org
Twitter: @Europex_energy
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