PROCEDURA PRIVIND ÎNREGISTRAREA, RETRAGEREA, SUSPENDAREA ŞI REVOCAREA PARTICIPANŢILOR LA/DE LA PIAŢA DE CERTIFICATE VERZI

Nr. crt

1

Compania

E.ON Energie Romania S.A

Capitolul

Text propus de OPCOM

Observatie participant

Raspunsul OPCOM

Termenul propus permite procedurarea la nivelul
participantului la piață a obligației privind
notificarea unei modificări în imediata apropiere a
termenului la care aceasta survine si evitarea unor
Termenul de actualizare ar trebui majorat la 7 zile situații de neindeplinire a obligatiei datorita
lucrătoare
termenului indepartat de conformare si
necesitatea reluarii documentelor intr‐un nou
proces.
Propunem mentinerea textului din documentul de
discutie.

Art. 5.1.6.2.

Art. 5.1.6.2. Participantul la PCV asigură
actualizarea documentelor depuse pentru
înregistrare la PCV, în termen de 1 ( una) zi
lucrătoare, ori de câte ori intervin modificări
faţă de versiunile documentelor depuse.

Art. 5.2.2.2.4.

Termenul propus permite procedurarea la nivelul
participantului la piață a obligației privind
notificarea unei modificări în imediata apropiere a
termenului la care aceasta survine si evitarea unor
Art. 5.2.2.2.4. Participantul la PCV nu asigură
Termenul de actualizare ar trebui majorat la 7 zile situații de neindeplinire a obligatiei datorita
actualizarea informaţiilor care îl privesc din
termenului indepartat de conformare si
RPPCV și/sau din RCV, în termen de 1 (una) zi lucrătoare
necesitatea reluarii documentelor intr‐un nou
lucrătoare de la data apariției modificărilor.
proces.
Propunem mentinerea textului din documentul de
discutie.

Art. 5.2.2.2.4.

Art. 5.2.2.2.4. Participantul la PCV nu asigură
actualizarea informaţiilor care îl privesc din
Înlocuirea sancţiunii de Suspendare cu Abatere
RPPCV și/sau din RCV, în termen de 1 (una) zi
lucrătoare de la data apariției modificărilor.

Data primirii
observatie

8/29/2017

În conformitate cu prevederile Art. 15 din
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței
de certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
77/2017:
"(1) OPCV suspenda din propria initiativa un
participant la PCV in oricare dintre urmatoarele
cazuri:
...
c) nu asigura actualizarea informatiilor din RPPCV
referitoare la datele de identificare si/sau de
contact ale participantului respectiv in termen de o
zi lucratoare de la data aparitiei modificarilor."
Propunem mentinerea textului din documentul de
discutie care este conform cu prevederile ROFPCV.
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Nr. crt

Compania

Capitolul

Art.5.2.2.3.1.b

Art.5.2.2.3.8.c

Text propus de OPCOM

Observatie participant

Art.5.2.2.3.1.b. Următoarele situații constituie
cazuri față de care ”OPCOM” S.A. suspendă
din proprie iniţiativă un participant la PCV de
la tranzacționare pe PCSCV:
b) Participantul la PCSCV nu transmite la
Înlocuirea sancţiunii de Suspendare cu Abatere
”OPCOM” S.A. confirmarea de
încasare/notificarea privind neîncasarea
contravalorii CV vândute/menținerea
notificării de neîncasare a CV respective la
termenul prevăzut la art. 24 alin. (8) din
ROFPCV.

Art.5.2.2.3.8. Următoarele situații constituie
cazuri față de care ”OPCOM” S.A. suspendă
din proprie iniţiativă un participant la PCV de
la tranzacționare pe PCTCV:
Înlocuirea sancţiunii de Suspendare cu Abatere
c) Participantul la PCV nu transmite la OPCOM
S.A. in termenul prevazut in ROFPCV, CBCV
incheiat pe PCTCV si pe PCBCV‐ND.

Raspunsul OPCOM

Data primirii
observatie

În conformitate cu prevederile Art. 15 din
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței
de certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
77/2017:
"(2) In cazul in care un participant la PCV incalca
regulile aplicabile unei componente ale PCV, OPCV
il suspenda din propria initiativa de la
tranzactionarea pe componenta de PCV respectiva,
pentru oricare dintre urmatoarele cazuri:
...
c) nu transmite la OPCV confirmarile pe propria
raspundere de incasare a contravalorii
corespunzatoare CV tranzactionate pe PCSCV
si/sau pe PCTCV si/sau pe PCBCV‐ND, inclusiv prin
CBCV incheiate inainte de intrarea in vigoare a OUG
nr.24/2017, sau notificarile privind neincasarea
contravalorii acestora, la termenul prevazut de
prezentul regulament;
Propunem mentinerea textului din documentul de
discutie care este conform cu prevederile ROFPCV.

În conformitate cu prevederile Art. 5.2.3.9 din
Procedura privind inregistrarea, retragerea,
suspendarea si revocarea participantilor la/de la
PCV :
Art 5.2.2.3.9. Pentru fiecare situație de tipul celor
menționate la art. 5.2.2.2.8 lit. b) și lit. c) ”OPCOM”
S.A. consemnează câte o abatere de la regulile de
tranzacționare pe PCV aplicabile pentru
tranzacționarea pe PCTCV.
Propunem mentinerea textului din documentul de
discutie care este conform cu prevederile ROFPCV.
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Nr. crt

Compania

Capitolul

Text propus de OPCOM

Observatie participant

Raspunsul OPCOM

Data primirii
observatie

A fost eliminata eroarea de numerotare a
articoleleor datorata unei erori in procesul de
prelucrare a documentului in vederea publicarii in
format word.
Mentiunea din textul articolului referitoare la art.
5.2.2.1. corespunde regulei corectate de
numerotare.

Art. 5.2.2.4.

Art. 5.2.2.4. În oricare dintre cazurile stipulat
la art. 5.2.2.1., ”OPCOM” S.A. dispune
suspendarea de la tranzacţionare a
Participantului de la PCV pentru o perioadă de Eliminare deoarece art. 5.2.2.1. nu există în
versiunea publicată pe site şi nu cunoaştem
3 (trei) luni, prin transmiterea către
clauzele pe care le conţine
participantul în cauză a unei notificări care
cuprinde atît motivele suspendării, cât şi data
la care aceasta produce efecte, conform
formularului din Anexa 5.

Art. 5.2.2.6.

Art. 5.2.2.6. Dacă un participant este
suspendat de la PCV conform prevederilor art.
5.2.2.1., atunci respectivul participant nu mai
are dreptul să transmită noi oferte pe piețele
centralizate anonime de CV și
contul/conturile de CV din RCV sunt blocate
pe perioada de suspendare, cu excepția
cazului în care:

În conformitate cu prevederile Art. 16 din
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței
de certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
77/2017:
"(1) In oricare dintre cazurile prevazute la art.15,
OPCV dispune suspendarea participantului de la
PCV sau de la componenta PCV, dupa caz, pentru o
perioada de 3 luni, prin transmiterea catre
participantul in cauza a unei notificari care
cuprinde atat motivele suspendarii, cat si data de la
care aceasta produce efecte, daca pana la acea
data participantul nu a facut dovada inlaturarii
cauzelor ce pot duce la suspendare."
Propunem mentinerea textului din documentul de
discutie care este conform cu prevederile ROFPCV.
A fost eliminata eroarea de numerotare a
articoleleor datorata unei erori in procesul de
prelucrare a documentului in vederea publicarii in
format word.
Mentiunea din textul articolului referitoare la art.
5.2.2.1. corespunde regulei corectate de
numerotare.
În conformitate cu prevederile Art. 16 din
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței
de certificate verzi aprobat prin Ordinul ANRE nr
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Nr. crt

Compania

Capitolul

Text propus de OPCOM

Observatie participant

Art. 5.2.2.6.1. Participantul la PCV are
obligație legală de achiziție CV, a achiziționat
și plătit contavaloarea CV respective înainte
Art. 5.2.2.6.1. de data suspendării, dar confirmarea de
încasare a vânzătorului este transmisă după
data suspendării, caz în care CV respective
Eliminare deoarece art. 5.2.2.1. nu există în
sunt transferate în contul cumpărătorului.
versiunea publicată pe site şi nu cunoaştem
clauzele pe care le conţine

Art. 5.2.2.6.2. Participantul la PCV în calitate
de vânzător, a transmis la OPCV confirmarea
Art. 5.2.2.6.2. de încasare după data suspendării, caz în care
CV respective sunt transferate în contul
cumpărătorului.

Raspunsul OPCOM

Data primirii
observatie

de certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
77/2017:
"(4) Daca un participant este suspendat de la PCV
conform prevederilor art.15 alin (1), atunci
respectivul participant nu mai are dreptul sa
transmita noi oferte pe pietele centralizate
anonime de CV, toate ofertele acestuia pentru
sesiunea curenta de tranzactionare se considera
automat anulate, contul/conturile de CV din RCV
sunt blocate pe perioada de suspendare, cu
exceptia cazului in care:
a) participantul la PCV are obligație legală de
achiziție CV, a achiziționat și plătit contavaloarea
CV respective înainte de data suspendării, dar
confirmarea de încasare a vânzătorului este
transmisă după data suspendării, caz în care CV
respective sunt transferate în contul
cumpărătorului.
b) Participantul la PCV în calitate de vânzător, a
transmis la OPCV confirmarea de încasare după
data suspendării, caz în care CV respective sunt
transferate în contul cumpărătorului."
Propunem mentinerea textului din documentul de
discutie care este conform cu prevederile ROFPCV.
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Nr. crt

Compania

Capitolul

Art. 5.2.2.8.

Text propus de OPCOM

Art. 5.2.2.8. Pe perioada suspendării,
vânzătorul implicat într‐un CBCV încheiat pe
componenta PCV de la care este suspendat
poate onora obligațiile contractuale numai
prin achiziția de CV de pe celelalte
componente ale PCV.

Observatie participant

Intră în contradicţie cu art. 5.2.2.6. : în contextul
în care contul de CV din RCV este blocat cum se
pot onora obligaţiile contractuale?

Raspunsul OPCOM

Data primirii
observatie

În conformitate cu prevederile Art. 16 din
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței
de certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
77/2017:
"(6) Pe perioada suspendării, vânzătorul implicat
într‐un CBCV încheiat pe componenta PCV de la
care este suspendat poate onora obligațiile
contractuale numai prin achiziția de CV de pe
celelalte componente ale PCV.
(7) Suspendarea de la PCV sau o componenta a PCV
un participant care are obligatie legala de achizitie
de CV nu il exonereaza pe acesta de indeplinirea
obligatiei egale respective."
Contul CV din RCV nu este blocat pentru
participantul suspendat de la o componenta PCV.
Acesta poate participa la celelalte componente ale
PCV, alta decat cea de la care este suspendat.
Propunem mentinerea textului din documentul de
discutie care este conform cu prevederile ROFPCV.

Observatie

Pentru a putea efectua raportarea trimestrială solicitată de către ANRE avem nevoie de
introducerea în RCV a preţului plătit pentru fiecare CV şi a datei emiterii confirmării de încasare
emisă de către vânzător în conformitate cu macheta de raportare ESRE_OpEc (monitorizarea
tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV).

Am luat nota asupra cerintei dumneavoastra si vom
analiza oportunitatea si impactul asupra
functionarii eficiente a aplicatiei a implementarii
functionalitatilor care sa asigure furnizarea datelor
mentionate care nu fac obiectul cerintelor stabilite
prin cadrul de reglementare aplicabil Registrului
Certificatelor Verzi.
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Nr. crt

2

Compania

Capitolul

AFEER Asociatia Furnizorilor de
Art.5.1.1.3.10
Energie Electrica din Romania

Text propus de OPCOM

Observatie participant

Raspunsul OPCOM

Art.5.1.1.3.10. Declaraţia pe proprie
răspundere a reprezentantului legal, din care
să rezulte că operatorul economic pe care îl
reprezintă se încadrează în categoria
operatorilor economici cu obligaţie de
achiziţie de CV, conform modelului din Anexa
2, însoțită, după caz, de anexa
corespunzătoare menționată în declarația pe
proprie răspundere, respectiv de lista
actualizată a contractelor în vigoare cu clienții
finali pentru vânzare‐cumpărare de energie
electrică, care conține denumirea clienților
finali, cantitatea de energie electrică
contractată și perioada de valabilitate a
fiecărui contract, pentru operatorii economici
cu obligaţie de achiziţie de CV alții decât
furnizorii de ultimă instanță, sau de lista
actualizată a punctelor de consum alimentate
pentru consum final propriu, altul decât
consumul propriu tehnologic.

Art.5.1.1.3.10. Declaraţia pe proprie răspundere
a reprezentantului legal, din care să rezulte că
operatorul economic pe care îl reprezintă se
încadrează în categoria operatorilor economici cu
obligaţie de achiziţie de CV, conform modelului
din Anexa 2, însoțită, după caz, de anexa
corespunzătoare menționată în declarația pe
proprie răspundere, respectiv de lista actualizată
a contractelor în vigoare cu clienții finali pentru
De acord cu propunerea de modificare.
vânzare‐cumpărare de energie electrică, care
conține denumirea clienților finali, cantitatea de
energie electrică contractată și perioada de
valabilitate a fiecărui contract, pentru operatorii
economici cu obligaţie de achiziţie de CV alții
decât furnizorii de ultimă instanță, sau de lista
actualizată a punctelor de consum alimentate
pentru consum final propriu, altul decât consumul
propriu tehnologic.

Anexa 2
Pentru conformitate anexăm la prezenta:
o Lista contractelor în vigoare cu clienții finali
pentru vânzare‐cumpărare de energie
electrică, care conține denumirea clienților
finali, cantitatea de energie electrică
contractată și perioada de valabilitate a
fiecărui contract.
o Lista punctelor de consum alimentate
pentru consum final propriu, altul decât
consumul propriu tehnologic.

o La data prezentei declaratii, pentru anul
calendaristic in curs, consumul de energie
electrica previzionat a fi vandut clientilor finali
prin contractele de vanzare/cumparare incheiate
este de …… MWh.
De acord cu propunerea de modificare.
O La data prezentei declaratii, pentru anul
calendaristic in curs, consumul de energie
electrica previzionat pentru consumul propriu,
altul decat consumul propriu tehnologic, este de
......MWh.

Data primirii
observatie

8/29/2017
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Nr. crt

Compania

Capitolul

Text propus de OPCOM

Observatie participant

Raspunsul OPCOM

Art.5.2.2.2.3

Art.5.2.2.2.3. Participantul la PCV nu transmite
Art.5.2.2.2.3. Participantul la PCV nu
transmite până cel mai târziu la data 31 martie până cel mai târziu la data 31 martie a fiecărui an
sau ori de câte ori intervin modificări ale datelor
a fiecărui an sau ori de câte ori intervin
notificate anterior, declarația pe propria
modificări ale datelor notificate anterior,
declarația pe propria răspundere actualizată răspundere actualizată din care să rezulte dacă se De acord cu propunerea de modificare.
încadrează în categoria operatorilor economici cu
din care să rezulte dacă se încadrează în
categoria operatorilor economici cu obligație obligație de achiziție de CV, conform modelului
de achiziție de CV, însoțită, după caz, de
din Anexa 2 însoțită, după caz, de documentele
menționate la art. 5.1.1.3.10.
documentele menționate la art. 5.1.1.3.10.

Observatie

Motivatie pentru propunerile de modificare anterioare:
‐ tratament nediscriminatoriu aplicat tuturor operatorilor economici cu obligatie de achhizitie de
CV, in conditiile in care consideram ca exceptia propusa pentru FUI este abordarea corecta;
‐ pt furnizori nu mai exista posibilitatea de a vinde CV si prin urmare nici riscul de a face training
cu CV, situatie care ar putea justifica cerintele referitoare la contractele cu clientii finali;
respectarea prevederilor art.15, alin1) din Ord 77/2017, respectiv ca o singura data sa fie
transmisa declaratia pe propria raspundere actualizata;
‐ informatiile detaliate la nivelul propus nu sunt relevante, vand in vedere ca in prezent in
Romania sunt peste 8,5 milioane de clienti finali si zilnic mii de clienti finali isi modifica contractele
de furnizare a energiei electrice (schimbari de titulari de contract, de conventii de consmu, etc)
si/sau isi schimba furnizorul;
‐monitorizarea PCV, inclusiv sub aspectul mentionat la punctele propuse a fi modificate in
procedura, este numai de competenta ANRE, conform prevederilor art.35 din Ord.77/2017, pe
baza unor machete speciale solicitate de ANRE, drept urmare genul de informatii de detaliu nu
trebuie transmise la OPCOM.

Data primirii
observatie
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Nr. crt

3

Compania

Electrica Furnizare S.A./ Caba
Camelia

Capitolul

Text propus de OPCOM

Observatie participant

Raspunsul OPCOM

Art. 5.2.2.3.9

În conformitate cu prevederile Art. 15 din
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței
de certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
77/2017:
"(2) In cazul in care un participant la PCV incalca
regulile aplicabile unei componente ale PCV, OPCV
Art. 5.2.2.3.9 Pentru fiecare situație de tipul
il suspenda din propria initiativa de la
celor menționate la art. 5.2.2.2.8 lit. b) și lit. c) Consideram ca si literele a) si d) ale art. 5.2.2.2.8 tranzactionarea pe componenta de PCV respectiva,
”OPCOM” S.A. consemnează câte o abatere pot constitui abatere, fiind la fel de grave ca lit.b) pentru oricare dintre urmatoarele cazuri:
de la regulile de tranzacționare pe PCV
si c) ale aceluiasi articol.
...
aplicabile pentru tranzacționarea pe PCTCV.
b) nu detine CV necesare tranzactiei efectuate pe
PCTCV la termenele stabilite in regulament;
d) nu încheie CBCV rezultat din tranzacționarea pe
PCTCV cu respectarea contractului standard pentru
produsul standard tranzacționat.
Propunem mentinerea textului din documentul de
discutie care este conform cu prevederile ROFPCV.

Art. 5.2.2.3.10

Art. 5.2.2.3.10 ”OPCOM” S.A. suspendă de la
PCSCV participanții la PCV care cumulează în
decurs de un an calendaristic 3 (trei) abateri
de la regulile de tranzacționare pe PCV
aplicabile pentru tranzacționarea pe PCTCV.

Art. 5.2.2.5

Se accepta o perioada de 1 zi lucratoare de la data
transmiterii notificarii de catre OPCOM.
Art. 5.2.2.5 Suspendarea produce efecte de la Propunem introducerea unei perioade de gratie
Notificarea transmisa de catre OPCOM va cuprinde
data transmiterii notificării de către ”OPCOM” de 1 zi lucratoare de la data transmiterii
atat motivele suspendarii, cat si data de la care
S.A., dacă până la acea dată participantul nu a notificarii, astfel incat participantul sa beneficieze
aceasta produce efecte conform Art.16 alin (1) 15
făcut dovada înlăturării cauzelor ce pot duce de o marja de timp pentru a dovedi inlaturarea
din Regulamentul de organizare și funcționare a
cauzelor ce au dus la suspendare.
la suspendare.
pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 77/2017

Consideram ca ar fi utila o mentiune privind
termenul de prescriere al abaterilor (pe an
calendaristic, la indeplinirea cotei etc.).

Data primirii
observatie

8/30/2017

In decurs de un an calendaristic (incepand cu data
primirii primei abateri) participantul poate cumula
3 abateri de la regulile de tranzactionare pe PCV.

8/9

PROCEDURA PRIVIND ÎNREGISTRAREA, RETRAGEREA, SUSPENDAREA ŞI REVOCAREA PARTICIPANŢILOR LA/DE LA PIAŢA DE CERTIFICATE VERZI

Nr. crt

Compania

Capitolul

Text propus de OPCOM

Observatie participant

Art.5.2.4.3

Daca un participant este revocat de la PCV (toate
componenetele PCV), cum isi poate indeplini
obligatia de achizitie CV? Nu este specificat in
Art.5.2.4.3 Revocarea de la PCV nu
exonerează operatorul economic respectiv de regulament o modalitate prin care acesta isi
obligația legală de achizitie de CV.
poate indeplini cota obligatorie de achizitie CV,
acest lucru atragand dupa sine aplicarea
penalitatilor pentru neindeplinirea cotei.

Observatie

Observatie generala: articolele 5.2.2, 5.2.3 si 5.2.4. contin referinte eronate sau care un exista.
Solicitam corectarea acestora.

Raspunsul OPCOM

Data primirii
observatie

Participantul revocat de la PCV isi poate indeplini
obligatia de achizitie de CV, platind penalitatile
pentru neachizitionarea CV.
Propunem mentinerea textului din documentul de
discutie care este conform cu prevederile ROFPCV.

A fost eliminata eroarea de numerotare a
articoleleor datorata unei erori in procesul de
prelucrare a documentului in vederea publicarii in
format word.
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