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Publicarea informațiilor privind
piața de echilibrare și decontarea
dezechilibrelor etc.
Definirea și emiterea regulilor care
definesc piețele de echilibrare
Definirea și emiterea regulilor care
definesc decontarea dezechilibrelor
(inclusiv perioada de decontare,
stabilirea prețurilor dezechilibrelor,
rolurile BRP etc.)
Facilitarea piețelor de
echilibrare/operarea schimburilor
de energie de echilibrare
** Notă: Publicarea informațiilor despre Piața de Echilibrare de către NordPool în pagina Home a website-ului său se referă la Danemarca, Finlanda, Norvegia
și Suedia, și în paralel OTS-urile nordice publică o parte din aceste informații pe ENTSO_E TP. Efectuarea decontării și stabilirea regulilor de decontare (de exp.
garantii) în țările nordice este realizată, începând cu 1 februarie 2021, prin eSett (https://www.esett.com/about/), care este deținut de 4 OTS-uri nordice și nu
este membru al Europex.

1. OTE:
•

Serviciile tehnologice de sistem sunt achiziționate de OTS (ČEPS) direct sau prin
intermediul platformelor de echilibrare europene (în prezent doar TERRE; MARI și
PICASSO urmează). OTS activează energia de echilibrare în funcție de nevoile sistemului
energetic.

•

OTS publică informații despre energia de echilibrare.

•

Decontarea energiei de echilibrare activată, pentru BSP (furnizorii de servicii de
echilibrare) și OTS, este realizatăde către OTE.

•

Decontarea și compensarea dezechilibrelor se realizează de către OTE.

•

OTE publică rezultatele informațiilor rezultate din decontarea dezechilibrelor (de
exemplu, prețurile dezechilibrelor, volumele) și rezultatul agregat al energiei de
echilibrare activate corespunzătoare.

2. În Republica Cehă, principiile decontării energiei de echilibrare și ale decontării dezechilibrelor
(de exemplu, definiția perioadei de decontare, stabilirea prețurilor dezechilibrelor) sunt definite
în Comunicarea publică a NRA, denumită Reguli privind piața de energie electrică. OTE este
responsabil pentru înregistrarea PRE și realizarea decontării dezechilibrelor respective pe baza
regulilor de piață mai sus menționate.

3. Depinde de definiția pieței de echilibrare. Serviciile tehnologice de sistem sunt achiziționate de
OTS, în cazul activării energiei de reglaj de către OTS, atunci această energie este decontată și
compensată împreună cu decontarea dezechilibrelor de către OTE.

4. OPCOM stabilește drepturile de încasat/obligațiile de plată corespunzătoare tranzacțiilor
realizate de participanți pe piața de echilibrare, determină penalitățile pentru livrarea parțială a
energiei de echilibrare, calculează prețurile finale unice de dezechilibru, prețurile finale de deficit
și prețurile finale de excedent pentru fiecare interval de decontare și determină dezechilibrele
cantitative, drepturile de încasat/obligațiile de plată ale fiecărei PRE.

5. OPCOM publică informațiile rezultate din funcțiile de mai sus privind piața de echilibrare și
dezechilibrele PRE (prețurile finale unice de dezechilibru, prețurile finale de deficit și prețurile
finale de excedent, costurile efective pentru echilibrarea sistemului și costurile pentru
managementul restricțiilor de rețea).

6. SEMO nu definește în mod unilateral și nu emite reguli legate de echilibrare. Aceste reguli sunt
elaborate de un comitet format din participanți la piață, OTS, SEMO, operatorii de măsurare, NRA-

uri și, în cele din urmă, acestea sunt aprobate sau respinse de NRA-uri pe baza recomandărilor
acestui comitet.

7. În mare parte, da. Elexon decontează financiar toate produsele energetice de echilibrare activate
în mecanismul de echilibrare din Marea Britanie între OTS și Furnizorii de servicii de echilibrare.
OTS-ul nostru are, de asemenea, contracte bilaterale non-standard pentru servicii de echilibrare
și servicii tehnologice de sistem (cu BSP mici, putere reactivă, răspuns de frecvență, contracte de
opțiuni) pe care le decontează direct pe o bază bilaterală. Cu toate acestea, în viitor, cu TERRE
(RR european) și MARI (mFRR european), este probabil ca Elexon să rezolve aceste aspecte între
BSP-urile noastre, incluzând acum micile BSP și DSR, și OTS-ul nostru.

8. Regulile de decontare a energiei de echilibrare și dezechilibrelor sunt definite în GB în cadrul unui
Cod național de echilibrare și decontare (BSC), pe care Elexon îl administrează. Ajutăm industria
să definească regulile în grupurile de lucru și să furnizeze proiectele cu putere juridică ale
modificărilor propuse pentru acestea. Un grup de experți din industrie recomandă apoi orice
modificări pe care le consideră adecvate pentru NRA. NRA emite aprobarea finală, deși aceasta
este delegată grupului, cu excepția cazului în care se aplică anumite criterii, caz în care NRA va
adopta ea însăși decizia.

9. Sub rezerva aprobării de către NRA austriac. În realitate, APCS se consultă cu participanții la piață
și cu NRA și apoi prezintă proiecte coordonate.

10. HROTE este responsabil pentru calculele de decontare a dezechilibrelor pentru PRE. În ceea ce
privește publicarea informațiilor pentru decontarea dezechilibrelor, HROTE publică un coeficient
de neutralitate financiară care este utilizat în calculele de decontare a dezechilibrelor. HROTE
publică, de asemenea, prețurile pentru perioada anuală de decontare a dezechilibrelor (a doua
compensare). Prețurile utilizate în perioada de decontare lunară (prețuri unice orare) sunt
publicate pe platforma de transparență ENTSO-E.

11. Serviciile tehnologice de sistem pentru zona de reglementare slovenă sunt achiziționate de OTS
(ELES). OTS activează energia de echilibrare în funcție de nevoile sale. În completarea aFRR și
mFRR (furnizate de ELES), Borzen operează o platformă pentru RR care funcționează în paralel cu
piața intrazilnică pe aceeași platformă cu aceleași oferte.
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12. Operatorul de piață realizează în totalitate decontarea dezechilibrelor (volume fizice și decontări
financiare).

13. Informațiile de pe piața de echilibrare aparțin OTS, deoarece este entitatea care îndeplinește
funcția de administrare a acestei piețe.

14. Ca organizator al pieței în Muntenegru, operatorul de piață definește și emite regulile pieței de
echilibrare, în conformitate cu Legea energiei din Muntenegru.

15. Ca organizator de piață în Muntenegru, operatorul de piață definește și emite regulile de

decontare a dezechilibrelor, în conformitate cu Legea energiei din Muntenegru.

16. În conformitate cu Legea energiei din Muntenegru, operatorul de piață are funcții separate de

organizare și administrare a pieței (operator de piață) și de administrare a tranzacționării
(tranzacționarea energiei de echilibrare), care este o funcție a OTS.

17. Calcularea dezechilibrelor PRE și un calcul propus al costurilor dezechilibrelor în conformitate cu
datele măsurate, a cantităților activate de servicii de echilibrare pentru fiecare furnizor de servicii
de echilibrare, a prețului de decontare și a programului zilnic final primit de la OTS și Operatorii
de distribuție. În plus, MEMO este responsabil de ținerea evidenței tuturor acordurilor privind
crearea grupurilor de echilibrare, încheiate între participanții la piața energiei electrice și
operatorul pieței energiei electrice (MEMO), precum și de publicarea și actualizarea evidențelor
tuturor BRP și ale membrilor grupului lor de echilibrare.

18. GME este responsabil de înființarea și gestionarea platformei de tranzacționare pentru
funcționarea pieței de echilibrare, care face parte din piața de energie electrică italiană.
GME este responsabil pentru colectarea ofertelor de vânzare și cumpărare și publicarea
rezultatelor pieței de echilibrare. Terna (OTS italian) este responsabil de definirea regulilor pieței
de echilibrare și de acceptarea ofertelor de vânzare și cumpărare. De asemenea, decontarea
comercială a ofertelor de vânzare și cumpărare acceptate în Piața de Echilibrare este sub
responsabilitatea Terna.

19. Răspunsurile din coloană se referă la toate cele patru țări nordice (NOR, SE, FI, DK).
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Alte funcții exercitate în piața de echilibrare care nu sunt listate mai sus:
OTE desfășoară activitățile menționate mai sus și pe piața gazelor naturale și înregistrează
furnizorii și modificările furnizorilor atât pe piața energiei electrice, cât și pe cea a
OTE

gazelor. În afară de activitățile legate de echilibrarea pieței și de soluționarea
dezechilibrelor, OTE organizează piața pentru ziua următoare și piața de energie
electrică intrazilnică, precum și piețele de gaze intrazilnică și cu flexibilitate.
Încheie PPA-uri, și acționează ca PRE pentru RES utilizând un tarif de tip „feed in”;
Gestionează evidența tuturor acordurilor de participare pe piață încheiate cu participanții
la piața energiei electrice și la grupurile de echilibrare; Pregătește programul zilnic;

MEMO

publica informațiile necesare pentru buna organizare și gestionare a pieței energiei
electrice;
Realizează activități de cercetare-dezvoltare a pieței de echilibrare în Macedonia de
Nord.
Borzen desfășoară activitățile de gestionare a schemelor de echilibrare, înregistrarea
contractelor încheiate, elaborarea unui calendar orientativ de funcționare și decontarea
financiară a tranzacțiilor, toate legate de activitățile menționate anterior. În cadrul

BORZEN

Centrului de sprijin RES/CHP, punem în aplicare politici de mediu și promovăm
sensibilizarea publicului. Centrul de sprijin RES/CHP este operatorul schemei de sprijin
pentru generarea de energie din surse regenerabile de energie și cogenerarea de înaltă
eficiență a energiei termice și electrice.

Despre
Europex este o asociație non-profit a burselor de energie din Europa 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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