Tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe
PCCB-LE
Art.

Text de referință
Observații contract
cadru

Observații contract
cadru

Observatii/propuneri

Clarificări OPCOM

ALRO: Legea 123/2012 nu permite tranzacționarea în cadrul pieței
angro în afara piețelor centralizate, deci participanții angro sunt
obligați să își asume riscul tranzacționării pe una din piețele
disponibile. Având în vedere evoluția prețului PZU în luna ianuarie
2017, însăși autoritatea competentă a apreciat ca fiind greu de înțeles
o expunere ridicată la volatilitatea prețului pe PZU".
În ceea ce privește siguranța livrării, în condițiile disponibilității de a
oferta prețurile cerute de împrejurări, fapt ce ar garanta reușita
tranzacționării, PZU este singura piață care previne pentru participanți
riscul de contraparte, PI neavând (în general, nu numai în România)
lichiditatea necesară pentru a reprezenta o modalitate sigură de
tranzacționare a unor cantități comparabile cu cele tranzacționabile pe
celelalte piețe.
În timp ce un participant întâmpină în PZU riscul de preț amintit, în
piețele de contracte bilaterale (în cazul procedurilor revizuite aflate în
analiza PCCB-LE și PCCB-NC) un participant întâmpină riscul de
contraparte.

Competențele OPCOM se limitează la
propuneri pentru avizare a procedurilor
puse în discuție, iar contractele-cadru şi
cele standardizate sunt elaborate de
către OPCOM, în urma analizării într-un
grup de lucru constituit cu participanţii
la piaţă şi a luării în considerare a
observaţiilor primite în urma consultării
publice, în conformitate cu art. 11 din
Regulament. Propunerea restrânge
implicit drepturile date intițiatorului în
Art. 12 din Regulament, acesta putând
“introduce
clauze
specifice,
suplimentare/diferite de cele din
contractul-cadru,
privind
exclusiv
termenele de plată şi modalităţile de
plată, garanţiile şi penalităţile de natură
financiară.”

Având în vedere prevederile art. 12
AFEER: Introducerea posibilităţii de emitere pentru plata în avans şi a din Regulamentul privind modalităţile
facturii proforme.
de încheiere a contractelor bilaterale
În unele ţări UE nu se pot emite facturi fiscale înainte de plată/ livrare. de energie electrică prin licitaţie
extinsă şi negociere continuă şi prin
contracte
de
procesare,
prin
modalitatea de tranzacţionare PCCBLE, termenele de facturare şi condiţii
de plată a energiei electrice sunt
propuse de către inițiator. Prin urmare
această solicitare nu are obiect în
cazul acestui contract.
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Art. 16

Observații contract
cadru

AFEER: Vă rugăm să completați prevederile Procedurii PCCB-LE cu
aspecte privind obligațiile părților contractante față de S.C. OPCOM
S.A. atunci când una din părți, de comun acord cu cealaltă, cesionează
contractul încheiat pe baza contractului cadru (ne gandim la aspecte
privind informarea S.C. OPCOM S.A. având în vedere raportările pe
care S.C. OPCOM S.A. le face conform REMIT).

Regulamentul privind cadrul organizat
de tranzacționare a contractelor
bilaterale de energie electrică prevede
neechivoc
faptul
că
în
cazul
tranzacționării prin modalitatea PCCBLE este interzisă includerea de clauze
de
modificare
ulterioară,
prin
înțelegerea parților, în contractul
propus. Prin urmare, înlocuirea unei
părți din contract (ca și obiect al
cesiunii contractului) reprezintă o
modificare a contractului, fapt interzis
de Regulament.
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