CHESTIONAR PRIVIND TERMENUL – LIMITĂ DE ÎNCHIDERE
A LICITAŢIILOR PENTRU CUPLAREA PIEŢELOR DE ENERGIE ELECTRICĂ
PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ÎN CZ-SK-HU şi PL-RO
Stimaţi Participanţi la Piaţa de energie electrică,
Începând cu 11 septembrie 2012, Cehia, Slovacia și Ungaria au operat cu succes piețele de
energie electrică pentru ziua următoare PZU funcționând în regim cuplat (așa-numita CZ-SKHU Market Coupling).
Pentru obţinerea beneficiilor alocării implicite a capacității către participanţii la piaţă,
Romania și Polonia şi-au exprimat interesul privind participarea la proiectul CZ-SK-HU
Market Coupling (comunicatul de presă din 30 ianuarie 2013). Toate părţile implicate au
analizat de atunci posibilitatea maximizării efectelor integrării prin aderarea României și
Poloniei la pieţele integrate de energie electrică pentru ziua următoare din Cehia, Slovacia și
Ungaria
În acest sens, se va lua în considerare cea mai importantă şi acceptată abordare pentru
luarea deciziilor fundamentale. În prezent, legat de anticipata implementare a tranzacţiilor
implicite (de ex. cuplarea pieţei), punctul de interes este reprezentat în principal de acordurile
privind alocarea capacităţii la graniţele comune ale Cehiei, Slovaciei, Ungariei, Poloniei şi
României: Termenul limită de închidere a licitaţiilor - Gate Closure Time1 (GCT) în cazul
pieţelor implicate în viitoarea cuplare.
Întrucât toţi participanţii din cadrul pieţelor implicate pot fi afectaţi de acest parametru,
operatorii de transport din Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia şi România şi operatorii de piata
– PX ( denumiţi în continuare Părţile) solicita să fie transmise opinii pe această temă. Pe
baza rezultatelor acestui chestionar se va lua decizia finală de către autoritatea de
reglementare din domeniul energiei din fiecare ţară.
În contextul descris mai sus şi având în vedere că iniţiativele centrate pe cuplarea pieţelor în
regiunea CEE implica depasirea multor obstacole (în special cele legate de dezvoltarea
metodei de calcul a capacităţii bazat pe fluxurile de energie precum şi problema fluxurilor
neplanificate), Agenţia de Cooperare a Autorităţilor Europene din domeniul Energiei (ACER)
şiAutorităţile de Reglementare din domeniul energiei au sugerat neoficial (în condiţiile în care
Declaraţia Comună - Joint Declaration2 nu a fost retrasă) să se beneficieze de conexiunea
existentă a PZU energie electrică din Polonia pentru viitoarea regiune NV Europeană prin
cablul Suedia – Polonia. Ideea ACER şi a Autorităţilor de Reglementare din domeniul
energiei ar fi extinderea CZ-SK-HU Market Coupling împreună cu pieţele de energie din
Polonia şi România către pieţele europene Central-vestice (CWE)/Nord vestice (NWE)
folosind cablul Suedia-Polonia. Acest lucru ar avea următoarele implicaţii :
1

Termenul – limită pentru înscrierea în registrul de licitaţii al părţilor Px.
http://www.acer.europa.eu/Electricity/Regional_initiatives/Meetings/27th_CEE_IG_meeting/Document Library/1/CEE NRAs
joint declaration_20120326.pdf
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GCT ar fi ora 12:00 CET3 în toate PZU interconectate : cele 5 pieţe şi CWE/NWE (PLSE, PL-CZ, PL-SK, CZ-SK, SK-HU, HU-RO);



Cele 5 pieţe cuplate vor fi conectate la regiunea nord-vestică (FR, DE, BE, NL, DK,
NO, SE, FI, etc.) cu un singur interconector: cablul Swe-Pol DC;



Licitaţiile de capacităţi zilnice explicite organizate de CAO GmbH ar fi tranzacţionaţe
pe platformele CZ-DE, CZ-AT, HU-AT and PL-DE (cu aceleaşi intervale orare actuale,
de exemplu GCT la 09:15 CET, rezultate la 09h25 sau 10:15 CET cel mai târziu).

Noi înţelegem că acordurile propuse de alocare a capacităţii şi PZU pot influenţa participanţii
la piaţă şi modalitatea lor de tranzacţionare.
Această extindere CZ-SK-HU MC este planificată ca un pas intermediar către formarea pieţei
interne europene de energie electrică (de ex. includerea tuturor graniţelor în regiunea CEE).
Decizia în acest aspect se va lua în favoarea participanţilor la piaţă, iar în acest sens suntem
interesaţi să primim opiniile dumneavoastră care vor ajuta considerabil operatorii de
transport, Operatorii de piata şi Autorităţile de Reglementare din domeniul energiei în
planificarea viitoarelor acţiuni către crearea Pieţei interne Europene de energie Electrică în
cel mai efficient mod.
Vă rugăm să răspundeți la următoarea întrebare:
Aveți vreo obiecție față de soluția ca regiunea Nord-Vestică (NWE) împreună cu cele cinci
piețe cuplate prin intermediul Swe-Pol să aibă un GCT unic la 12:00 CET? În același timp, la
unele granițe între acestea, capacitatea de transport va mai fi (pentru o perioada de timp
tranzitorie ) alocată prin licitații explicite organizate de către CAO GmbH ?
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Noi nu avem nici o obiecție față de 12:00 CET.

CET/CEST – Ora Europei Centrale
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Trecerea la GCT la 12:00 CET nu este acceptabila pentru noi până când licitația
implicită nu este introdusă la toate granițele CEE. Acest lucru înseamnă că realizarea
cuplării cu PZU din Polonia nu va fi implementată înainte de introducerea de licitații
implicite la toate granițele din CEE.
În cazul în care nu poate fi acceptabil pt Dvs., vă rugăm să indicați care sunt motivatiile dvs.
majore în acest sens?

Dorim să vă mulțumim cu anticipaţie pentru opiniile dvs. importante în această problemă.
Poziția dumneavoastră va fi luata în considerare la formularea deciziei finale.
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CUM SE RĂSPUNDE LA CHESTIONAR

Răspunsurile la chestionar sunt aşteptate până la data de 24 Iulie 2013 la adresa de email
lcaracasian@anre.ro.
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi.
Persoanele de contact sunt:

Companie

Persoană de contact

Adresă
de
e-mail
eventuale clarificări

URE

Jakub Paluch

jakub.paluch@ure.gov.pl

PSE

Jacek Ratz

jacek.ratz@pse.pl

TGE

Jacek Brandt

jacek.brandt@tge.pl

ERÚ

Vojtěch Jahoda

vojtech.jahoda@eru.cz

CEPS

Martin Palkovsky

palkovsky@ceps.cz

OTE

Ondřej Máca

omaca@ote-cr.cz

URSO

Nataša Hudcovičová

hudcovicova@urso.gov.sk

SEPS

Mário Turčík

mario.turcik@sepsas.sk

OKTE

Juraj Šedivý

juraj.sedivy@okte.sk

MEKH

Attila Bakonyi

bakonyia@mekh.hu

MAVIR

Réka Sárközi

sarkozir@mavir.hu

HUPX

Gábor Katona

katona@hupx.hu

ANRE

Lusine Caracasian

lcaracasian@anre.ro

Transelectrica

George Visan

george.visan@transelectrica.ro

OPCOM

Cristina Setran

cristina.setran@opcom.ro
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pentru

RĂSPUNS
PENTRU CHESTIONARUL
PRIVIND TERMENUL – LIMITĂ DE ÎNCHIDERE
A LICITAŢIILOR PENTRU CUPLAREA PIEŢELOR DE ENERGIE ELECTRICĂ
PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ÎN CZ-SK-HU & PL-RO
Vă rugăm să-l completaţi şi sa-l trimiteţi până la data de 24 Iulie 2013 la adresele de
e-mail lcaracasian@anre.ro
Numele companiei:
Numele persoanei
de contact :
E-mail persoană de
contact:
Activitate în piaţă :
Aveţi vreo obiecţie la
soluţia ca regiunea NWE
împreună cu cele cinci
piețe cuplate prin
intermediul Swe-Pol să
aibă un GCT unic la 12:00
CET ? În același timp, la
unele granițe între
acestea, capacitatea de
transport va mai fi (pentru
o perioad tranzitorie de
timp) alocată prin licitații
explicite organizate de
către CAO GmbH ?
Dacă nu este acceptabil pt
Dvs., vă rugăm să indicaţi
principalele Dvs. motivatii.

 PL  CZ

 Nu avem obiecţii
Privind ora 12:00
CET.

 SK

 HU

 RO

 Trecerea la GCT la 12:00 CET nu este
acceptabila
pentru noi până când licitația implicită nu este
introdusa la toate granițele CEE.
Acest lucru înseamnă că realizarea cuplării
cu PZU din Polonia nu va implementată înainte
de introducerea de licitații implicite la toate
granițele
din CEE

Motivatiile noastre sunt :
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