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Acest document clarifică aspectele tehnice și operaționale ale taxelor pe care Agenția Uniunii
Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei (ACER) le
colectează în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) 2019/942 al Parlamentului European
și al Consiliului de instituire a unei Agenții a Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților
de Reglementare în Domeniul Energiei (Regulamentul ACER reformat) pentru colectarea,
utilizarea, prelucrarea și analizarea informațiilor raportate de participanții la piață sau de
entitățile terțe care raportează în numele acestora în temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE)
nr. 1227/2011.

Versiune
1

Data
17 decembrie 2020
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CAPITOLUL 1: INFORMAȚII GENERALE PRIVIND TAXELE REMIT
În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul ACER reformat, taxele se datorează ACER
pentru colectarea, utilizarea, prelucrarea și analizarea informațiilor raportate de participanții la
piață (MP) sau de entitățile care raporteaza în numele acestora în temeiul articolului 8 din
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 (REMIT). Taxele sunt proporționale cu costurile serviciilor
furnizate într-un mod eficient și, în același timp, sunt suficiente pentru a acoperi aceste costuri. În
plus, taxele sunt nediscriminatorii și evită impunerea unor sarcini financiare sau administrative
nejustificate MP sau entităților care acționează în numele acestora.
Pe baza deciziei Comisiei privind taxele datorate ACER pentru colectarea, utilizarea, prelucrarea
și analizarea informațiilor raportate conform REMIT, adoptată la 17 decembrie 2020, taxele vor
fi percepute anual; primul an în care ACER va colecta taxele va fi 2021. Taxele sunt plătite de
mecanismele de raportare înregistrate (RRM) care sunt inregistrate de către ACER în
conformitate cu articolul 8 din REMIT și articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare al
Comisiei (UE) nr. 1348/2014 (Regulamentul de punere în aplicare REMIT).
Taxa pe care fiecare RRM trebuie să o plătească este o combinație între o sumă forfetară – taxa
de înregistrare – și o sumă variabilă – taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor. O astfel de
compoziție reflectă în mod corespunzător diferiții factori care determină costurile serviciilor
relevante și, prin urmare, costurile eligibile ale ACER: numărul de RRM-uri, numărul de MP pentru
care RRM raportează și valoarea și caracteristicile datelor pe care RRM le raportează.
1. Cum se stabilește dimensiunea totală a taxei?
Valoarea totală a taxei calculate și colectate pentru fiecare RRM acoperă costurile eligibile.
Astfel cum se menționează la articolul 32 din Regulamentul ACER reformat, costurile eligibile sunt
costurile pe care ACER le suportă pentru a realiza colectarea, utilizarea, prelucrarea și analizarea
informațiilor raportate de RRM. Costurile eligibile includ, de asemenea, cheltuielile generale. În
fiecare an, costurile pentru anul următor sunt prezentate în documentul de programare adoptat
de Consiliul de Administrație al ACER până la 31 decembrie. În plus, documentul de programare
oferă, de asemenea, estimări ale costurilor eligibile care urmează să fie finanțate prin taxe pentru
încă doi ani ulteriori.
Costurile eligibile sunt mai mici decât contribuția UE la bugetul ACER în conformitate cu bugetul
UE pentru anul respectiv. În cazul în care costurile pe care ACER le suportă pentru colectarea,
utilizarea, prelucrarea și analizarea informațiilor raportate de RRM reprezintă mai mult de
jumătate din bugetul global al ACER, costurile eligibile se reduc în consecință.
În mod similar, în cazul în care valoarea totală a taxei calculate pentru fiecare RRM depășește
costurile eligibile, dimensiunea totală a taxei se reduce prin intermediul mecanismului de reducere
proporțională (pro-rata).
2. Cine va plăti taxa REMIT?
Taxa REMIT pentru anul curent n, adică taxa care acoperă costurile eligibile care apar în anul n,
trebuie plătită de toate entitățile înregistrate de ACER ca RRM în orice moment al anului n. RRMurile care sunt deja înregistrate la data de 1 ianuarie a anului n vor primi o notă de debit în luna
ianuarie a anului n. RRM-urile care se înregistrează mai târziu în anul n vor plăti nota de debit la
cerere și la înregistrarea cu succes.
A se vedea, de asemenea, Întrebări și răspunsuri în capitolul 2: Procesul de plată.
3. Cum se aplică reducerea proporțională a taxei?
În cazul în care suma taxelor individuale calculate pentru fiecare RRM depășește suma care
trebuie acoperită de taxe, și anume costurile eligibile, taxa individuală pe care fiecare RRM va
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trebui să o plătească este redusă proporțional, adică cu același procent. Scăderea afectează atât
taxa de înregistrare cat și taxa bazată pe evidențele tranzacțiilor. Scăderea procentuală se
bazează pe următorul factor de reducere:
Suma care trebuie acoperită de taxe

Factor de reducere =

.

Suma taxelor individuale pentru fiecare RRM

De exemplu, dacă suma care trebuie acoperită prin taxe este egală cu 9 milioane EUR, iar suma
taxelor individuale pentru fiecare RRM este egală cu 10 milioane EUR, fiecare RRM trebuie să
plătească doar 90% [9 milioane EUR/10 milioane EUR] din taxa lor.
4. Se aplică și o creștere proporțională a taxei?
Nu, nu se aplică o creștere proporțională a taxei. În cazul în care valoarea totală a taxei este
insuficientă pentru acoperirea costurilor eligibile, suma rămasă este acoperită de contribuția UE.
5. Există o ajustare automată a sumelor componentelor taxei cu inflația?
Nu, nu este prevăzută o ajustare automată directă a sumelor componentelor taxei cu inflația.
6. Revizuirea componentelor taxei
Comisia evaluează componentele individuale ale taxei și structura generală a taxelor până la 5
iulie 2024 și cel puțin o dată la cinci ani ulterior.
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CAPITOLUL 2: PROCESUL DE PLATĂ
1. Când sunt trimise notele de debit ale taxei și cât timp vor avea RRM-urile pentru a
efectua plata?
Nota de debit a taxei pentru taxa anuală va fi trimisă până la data de 31 ianuarie a fiecărui an și
va fi platita în termen de patru săptămâni.
Cu toate acestea, pentru notele de debit care depășesc 250.000 EUR, ACER și RRM pot conveni
reciproc ca taxele să fie plătite în rate. RRM prezintă ACER o cerere scrisă pentru plata în rate,
din primele zile ale anului n. Pentru fiecare rată vor fi trimise note de debit separate. În astfel de
cazuri, termenul de plată a ultimei rate nu poate fi mai târziu de 30 septembrie.
Pentru considerații speciale privind taxa în 2021, a se vedea, de asemenea, capitolul 5: Regimul
taxelor speciale pentru anul 2021.
2. De ce se plătește taxa anuală în avans pentru serviciu?
Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei1 stabilește regulamentul financiar-cadru pentru
organismele instituite de Uniune în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al
Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și care au personalității juridice
și primesc contribuții la bugetul Uniunii. Agenția este un astfel de organism și, în conformitate cu
Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei, a adoptat propriile norme financiare,
Regulamentul financiar al agenției2, care nu se îndepărtează de cele prevăzute de Regulamentul
delegat al Comisiei (UE) 2019/715.
În conformitate cu articolul 71 din Regulamentul financiar al agenției, agenția prestează servicii în
temeiul sarcinilor care i-au fost încredințate numai după ce taxa sau taxa corespunzătoare a fost
plătită.
3. Există măsuri în caz de întârziere sau neplată?
În cazul în care un RRM a întârziat la plata sau nu plătește taxa, ACER ia măsurile legale
corespunzătoare prin aplicarea normelor relevante din Regulamentul financiar al agenției, inclusiv
a celor privind dobânzile de întârziere și recuperarea.
În plus, în cazul în care un RRM a întârziat la plata taxei cu mai mult de o lună, ACER poate
decide să dezactiveze posibilitatea acestuia de a raporta date către ACER până când taxa este
plătită integral.
4. Un RRM va primi o defalcare a componentelor taxei?
Fiecare RRM va primi o defalcare a taxei pe componente: taxa de înregistrare și taxa bazată pe
înregistrările tranzacțiilor. Componenta taxei bazată pe înregistrările tranzacțiilor va fi defalcată
în continuare pe cluster de date (fie că este vorba de "înregistrări RRM-MP-OMP", "înregistrări
bilaterale RRM-MPi " sau "cluster de date Înregistrări contracte de transport RRM-MP").
A se vedea, de asemenea, Întrebări și răspunsuri în capitolul 4: Componenta taxei bazată pe
înregistrările tranzacțiilor și valoarea sa de corecție, pentru explicații suplimentare despre
formarea clusterelor de date.

1

Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiarcadru pentru organismele instituite în temeiul Tratatului TFUE și Euratom și menționat la articolul 70 din
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 122, 10.5.2019,
p. 1).
2
Decizia nr. 8/2019 a Consiliului de Administratie al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea
Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei din 21 iunie 2019 privind Regulamentul financiar al
Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei.
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5. Cum vor putea RRM-urile să țină evidența numărului lor de înregistrări ale
tranzacțiilor raportate și a taxei rezultate?
ACER intenționează să informeze RRM-urile cu privire la numărul de înregistrări ale tranzacțiilor
raportate trimestrial. Furnizarea acestor rapoarte a început în decembrie 2020.
6. Procesul de plată pentru RRM care se retrag la mijlocul anului
6.1 Când trebuie să solicite un RRM încetarea înregistrării pentru a nu plăti taxe pentru anul
următor?
RRM-urile care au informat ACER în orice moment al anului n, dar nu mai târziu de 31 decembrie
a anului n, că nu mai doresc să fie înregistrate de ACER și nu vor transmite nicio înregistrare a
tranzacțiilor, inclusiv cele referitoare la date fundamentale, dincolo de acel moment, nu vor fi
incluse în calculul taxei pentru anul n+1.
Cu toate acestea, aceste RRM-uri sunt încă obligate să plătească taxa pentru anul curent n în
întregime și nu au dreptul la nicio rambursare a taxelor plătite sau la renunțarea la orice taxe
datorate.
Există unele excepții de la această regulă în anul 2021.
Pentru toate întrebările legate de RRM-urile care se retrag, a se vedea, de asemenea:
•
•

•

Capitolul 3: Componenta taxei de înscriere, "2.1 RRM-urile care se retrag, trebuie, de
asemenea, să plătească componenta taxei de înscriere? "
Capitolul 4: Componenta taxei pe baza înregistrărilor tranzacțiilor și valoarea sa de
corecție, ‘5 Taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor și suma de corecție pentru RRMurile care se retrag";
Capitolul 5: Regimul taxelor speciale pentru 2021, "1 Retragerea RRM-urilor până la 31
martie 2021".

6.2 Unui RRM ii este permis sau poate să transmită date după data de retragere, adică după data
la care RRM a informat ACER cu privire la dorința sa de a înceta înregistrarea?
Nu, un RRM își încetează activitatea de raportare imediat după informarea ACER cu privire la
dorința sa de a înceta înregistrarea.
Unele excepții de la această regulă se aplică RRM-urilor înregistrate înainte de 31 martie 2021.
A se vedea, de asemenea, capitolul 5: Regimul taxelor speciale pentru 2021, "1 Retragerea RRM
până la 31 martie 2021".
7. Procesul de plată pentru RRM-urile care se înregistrează la mijlocul anului
Entitățile care își depun cererea de înregistrare ca RRM în anul n plătesc 50% din taxa de
înscriere forfetară la inițierea procesului de a deveni RRM. ACER va accepta cererea numai
atunci când se plătește o astfel de taxă. În cazul în care ACER respinge cererea deoarece
entitatea nu respectă cerințele RRM, entitatea nu are dreptul la rambursarea taxei plătite.
Odată ce o entitate este înregistrată ca RRM, ACER trimite entității o notă de debit pentru taxa
rămasă în valoare de 50% din taxa de înscriere forfetară.
În plus, cu excepția cazului în care un RRM nou inregistrat declară că va raporta numai date
fundamentale, RRM va trebui, pe lângă taxa de înscriere, să plătească și componenta taxei
bazate pe înregistrările tranzacțiilor pentru anul înregistrării. Aceasta este egală cu 65 EUR pentru
fiecare zi calendaristică de la data înregistrării până la sfârșitul anului. O astfel de sumă
corespunde componentei mediane a taxei pe baza înregistrărilor tranzacțiilor plătite de RRM,
împărțită la 365. În cazul în care un RRM consideră că suma nu este reprezentativă pentru
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raportarea preconizată, RRM și ACER pot conveni reciproc asupra unei sume diferite pentru a
reflecta mai bine raportarea preconizată de către RRM. Indiferent de sumă, taxa bazată pe
înregistrările tranzacției se plătește atunci când entitatea este înregistrată cu succes ca RRM.
Consideratii speciale se aplică entităților care solicită să devină RRM în 2020 și nu sunt aprobate
înainte de 31 decembrie 2020.
Pentru toate întrebările legate de RRM-urile nou înregistrate, a se vedea, de asemenea:
•
•

•

Capitolul 3: Componenta taxei de înscriere, "2.2 RRM-urile nou înregistrate au nevoie, de
asemenea, de plata unei componente a taxei de înscriere?"; si
Capitolul 4: Componenta taxei pe baza înregistrărilor tranzacțiilor și valoarea sa de
corecție, "6 Taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor și valoarea corecției pentru RRMurile nou înregistrate".
Capitolul 5: Regimul taxelor speciale pentru 2021,2 Înregistrarea entităților care solicită
să devină RRM înainte de 1 ianuarie 2021.

8. Procesul de plată pentru RRM suspendate
RRM-urile care sunt temporar suspendate de ACER pot fi nevoite să plătească taxele în funcție
de momentul suspendării:
•
•

•

•

RRM care sunt suspendate după data de 1 ianuarie a anului în curs și rămân suspendate
pentru întreg anul in curs sunt tratate ca RRM retrase.
RRM care sunt suspendate în anul precedent și care încetează să mai fie suspendate în
anul curent sunt tratate în mod similar cu RRM-urile nou înregistrate. Odată ce
suspendarea este ridicată, acestea plătesc întreaga taxă de înscriere, în timp ce taxa lor
bazată pe înregistrările tranzacțiilor are la bază ultima perioadă de raportare.
RRM care sunt suspendate pentru o perioadă scurtă în cursul anului în curs (cu perioada
de suspendare care începe după 1 ianuarie și se încheie înainte de 31 decembrie) sunt
tratate ca orice alt RRM. Taxa lor de înscriere trebuie plătită integral, în timp ce taxa lor
bazata pe înregistrări ale tranzacțiilor are la bază numărul de înregistrări raportate.
RRM care sunt suspendate pentru întregul an curent nu trebuie să plătească taxa.

RRM suspendate pot decide să se retragă de la ACER în orice moment în timpul perioadei de
suspendare.
9. Potential transfer de taxe între RRM și participantii la piata
9.1 Un Participant la piata va primi o prezentare generală a componentei taxei bazata pe
înregistrările tranzacțiilor pentru înregistrările tranzacțiilor raportate în numele său?
Schimbul de astfel de informații cu participantii la piata nu este în prezent prevăzut de ACER. Cu
toate acestea, MP sunt încurajați să se adreseze RRM-urilor pe care le utilizează pentru raportare
și să obțină astfel de informații de la aceștia. RRM-urile vor primi o prezentare generală a raportării
și vor putea partaja aceste informații cu clienții lor.
9.2 Există o garanție, o condiție sau o limită privind modul în care RRM-urile vor transfera taxa
către participanții la piață?
Perceperea taxei REMIT între un RRM și participanții acestuia depinde de acordurile de raportare
individuale între aceștia. ACER nu are mandat să monitorizeze modul în care RRM-urile transmit
taxele participantilor sau, în general, să monitorizeze taxele percepute de RRM-uri participantilor.
Cu toate acestea, participanții la piață ar trebui să fie conștienți de faptul că RRM-urile vor primi
o defalcare detaliată a taxei și că RRM-urile ar trebui să poată percepe participanților o taxa
similară cu cea facturată de ACER.
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9.3 Ce se întâmplă dacă un participant la piață nu plătește taxa ACER REMIT către RRM deloc
sau la timp?
Disciplina în materie de plăți și punerea sa în aplicare fac parte din acordurile individuale de
raportare dintre RRM și participanții la piață.
10. Tratamentul TVA
ACER nu este o entitate înregistrată în scopuri de TVA; ca urmare, notele de debit emise nu vor
avea o componentă TVA.
Comisia Europeană și instituțiile sale sunt scutite de TVA în conformitate cu articolele 3 și 4 din
Protocolul nr. 7 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind privilegiile și imunitățile
Uniunii Europene.
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CAPITOLUL 3: COMPONENTA TAXEI DE ÎNSCRIERE
1. Cât de mare este componenta taxei de înscriere?
Taxa de înscriere este o taxă fixă și este stabilită la 9.000 EUR per RRM. Aceasta este plătită
anual, precum și la înregistrarea inițială a unui RRM.
2. Care RRM trebuie să plătească componenta taxei de înscriere?
Taxa de înscriere a RRM reflectă costurile ACER pentru prelucrarea cererilor de înregistrare,
precum și pentru monitorizarea conformității RRM-urilor deja înregistrate cu cerințele RRM. Prin
urmare, taxa de înscriere în RRM pentru anul în curs n trebuie plătită de toate entitățile înregistrate
de ACER ca RRM în orice moment al anului n.
2.1 RRM-urile retrase trebuie, de asemenea, să plătească componenta taxei de înscriere?
RRM-urile care au informat ACER în orice moment al anului n, dar nu mai târziu de 31 decembrie
a anului n, că nu mai doresc să fie înregistrate la ACER -și nu vor transmite nicio înregistrare,
inclusiv cele referitoare la datele fundamentale, dincolo de acel moment, nu vor fi incluse în
calculul taxei pentru anul n+1. Cu toate acestea, astfel de RRM-uri sunt încă obligate să
plătească taxa pentru anul respectiv n (care rulează) în întregime și nu au dreptul la nicio
rambursare a taxelor plătite sau la renunțarea la orice taxe datorate.
Cu toate acestea, există unele excepții de la această regulă care se vor aplica în 2021.
A se vedea, de asemenea:
•
•

•

Capitolul 2: Procesul de plată, "6 Procesul de plată pentru RRM care se retrage la mijlocul
anului";
Capitolul 4: Componenta taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor și valoarea sa de
corecție, "5.1 RRM-urile retrase trebuie, de asemenea, să plătească componenta taxei
bazate pe înregistrările tranzacțiilor?"; si
Capitolul 5: Regimul taxelor speciale pentru 2021, "1 Retragerea RRM-urilor până la 31
martie 2021".

2.2 RRM-urile nou înregistrate trebuie, de asemenea, să plătească o componentă a taxei de
înscriere?
Entitățile care depun cererea de înregistrare ca RRM în anul n plătesc 50% din taxa de înscriere
forfetară atunci când inițiază cererea de înregistrare ca RRM. În cazul în care ACER respinge
cererea deoarece entitatea nu respectă cerințele RRM, entitatea nu are dreptul la rambursarea
părții plătite din taxa de înscriere. Odată ce o entitate este înregistrată ca RRM, ACER trimite
entității o notă de debit pentru taxa rămasă constând în 50% din taxa de înscriere fixă.
Cu excepția cazului în care un RRM nou înregistrat declară că va raporta numai date
fundamentale, va trebui, în plus, să plătească componenta taxei bazată pe înregistrările
tranzacțiilor, odată înregistrat.
A se vedea, de asemenea:
•
•

Capitolul 2: Procesul de plată, "7 Procesul de plată pentru RRM care se înregistrează la
mijlocul anului";
Capitolul 4: Componenta taxei pe baza înregistrărilor tranzacțiilor și valoarea sa de
corecție, "6 Taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor și valoarea corecției pentru RRMurile nou înregistrate".
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CAPITOLUL 4: COMPONENTA TAXEI PE BAZA ÎNREGISTRĂRILOR TRANZACȚIILOR ȘI
VALOAREA SA DE CORECȚIE
1. Ce este o înregistrare de tranzacție?
O înregistrare a tranzacției reprezintă orice tranzacție (tranzacție efectuată pe un contract
standard, tranzacție bilaterală, executarea unui contract nestandardizat, ordin de tranzacționare
și contract nestandardizat) raportabilă în tabelele 1 și 2, precum și orice tranzacție (ofertă sau
drept) legată de contractele de transport a energiei electrice și gazelor raportabile cu tabelele 3
și 4. În ceea ce privește tabelele 1 și 2, fiecare eveniment pe durata ciclului de viață al unei
tranzacții este considerat o înregistrare nouă. În ceea ce privește tabelele 3 și 4, fiecare ofertă
raportată și fiecare drept alocat, inclusiv toate versiunile sale, este considerat o înregistrare.
Raportarea profilurilor diferite (de exemplu, oferte cu mai multe blocuri) nu afectează numărul de
înregistrări.
1.1 Înregistrările referitoare la tranzacțiile cu produse energetice angro decontate financiar sunt
luate în considerare pentru componenta taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor?
Da, toate înregistrările tranzacțiilor, inclusiv cele referitoare la produse energetice angro
decontate financiar, care sunt raportate ACER sunt luate în considerare pentru componenta taxei
bazate pe înregistrările tranzacțiilor.
1.2 Ce sunt datele fundamentale și sunt acestea luate în considerare pentru componenta taxei
bazate pe înregistrările tranzacțiilor?
Datele fundamentale acoperă:
• datele platformei de transparență ENTSO-E și informațiile privind nominalizările pentru
energia electrică în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul de punere în aplicare a
REMIT; si
• datele platformei ENTSO-G, nominalizările, disponibilitatea instalațiilor GNL, încărcarea
și descărcarea GNL, dimensiunea depozitelor de inmagazinare și cantitatea de gaze
inmagazinata în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare a
REMIT.
Datele fundamentale nu fac obiectul taxelor REMIT. Prin urmare, componenta taxei bazate pe
înregistrările tranzacțiilor nu se aplică RRM-urilor care raportează numai date fundamentale. În
mod similar, dacă un RRM raportează atât date fundamentale, cât și înregistrări de tranzacții,
acesta vor fi taxate numai pentru înregistrările tranzacțiilor.
2. Cât de mare este componenta taxei bazată pe înregistrările tranzacțiilor?
Componenta taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor din anul n se bazează pe numărul de
înregistrări ale tranzacțiilor raportate în anul n-1, precum și pe complexitatea și diversitatea
acestora.
Toate înregistrările de tranzacții raportate de un RRM în numele unui MP individual sunt împărțite
în mai multe clustere (grupuri de date):
•

clusterul de date RRM-MP-OMP. Toate înregistrările tranzacțiilor care se referă la
tranzacții (inclusiv ordine și evenimente ale ciclului de viață) cu contracte standard care
au avut loc pe un OMP formează un cluster de date "Înregistrări RRM-MP-OMP". Dacă
astfel de înregistrări de tranzacții se referă la tranzacții care au loc pe diferite OMP, se
formează mai multe clustere, câte unul pentru fiecare combinație unică RRM-MP-OMP.

•

clusterul de date Înregistrări bilaterale RRM-MP. Toate înregistrările tranzacțiilor
referitoare la tranzacții cu contracte care au avut loc în afara OMP, inclusiv înregistrările
cadru de contract nestandardizat, sunt grupate împreună și tratate ca un grup de
"înregistrări bilaterale RRM-MP-e".
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•

clusterul de date RRM-MP-înregistrări privind transportul. Toate înregistrările
tranzacțiilor referitoare la tranzacțiile cu contracte de transport de energie sunt grupate și
tratate ca un grup de "înregistrări de transport RRM-MP".

Taxele pentru un cluster unic de înregistrări RRM-MP-OMP și un cluster unic de"RRM-MPînregistrări privind transportul" sunt definite la articolul 6 alineatul (2) din Decizia privind taxele
REMIT ACER.
Înregistrări de tranzacții per cluster de date
Subcomponentă taxă în EUR
De la 1 la 1.000
250.1.001 până la 10.000
500.10.001 până la 100.000
1.000.100.001 până la 1.000.000
2.000.Peste 1 milion până la 10 milioane
4.000.Peste 10 milioane până la 100 de milioane
8.000.Peste 100 de milioane
16.000.Taxele pentru un cluster unic de "înregistrări bilaterale RRM-MP" sunt definite la articolul 6
alineatul (3) din Decizia privind taxele REMIT.
Înregistrări de tranzacții per cluster de date
De la 1 la 100
101 până la 1.000
1.001 până la 10.000
10.001 până la 100.000
100.001 până la 1 milion
Peste 1 milion până la 10 milioane
Peste 10 milioane

Subcomponentă taxă în EUR
250.500.1.000.2.000.4.000.8.000.16.000.-

3. Care este valoarea de corecție a taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor?
La începutul anului n, componenta taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor este estimată la
numărul de înregistrări de tranzacții trimise în anul n-1. Cu toate acestea, la începutul anului n+1,
când numărul real de înregistrări de tranzacții raportate în anul n este cunoscut, componenta
taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor pentru anul n este recalculată utilizând numărul real de
înregistrări de tranzacții raportate în anul n.
Diferența dintre taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor calculată utilizând numărul de înregistrări
de tranzacții raportate în anul n și taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor calculată utilizând
numărul de înregistrări de tranzacții raportate în anul n-1, este fie o valoare de corecție pozitivă,
fie negativă.
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O sumă de corecție pozitivă trebuie plătită integral. O corecție negativă se scade din taxa bazată
pe înregistrările tranzacțiilor calculată pentru anul n+1, dar numai în măsura în care valoarea
combinată a taxei bazate pe înregistrările tranzacției scăzută cu suma de corecție rămâne pozitivă
sau zero.
Suma de corecție se adaugă la nota de debit a taxei pentru anul n+1 ca subcomponentă a
componentei taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor.
4. Care RRM-uri trebuie să plătească componenta taxei bazate pe înregistrările
tranzacțiilor?
Componenta taxei bazată pe înregistrările tranzacțiilor RRM trebuie plătită de toate entitățile
înregistrate de ACER ca RRM în orice moment al anului n care se preconizează că vor prezenta
înregistrări de tranzacții în anul n. Aceste entități sunt RRM-uri care fie au prezentat deja
înregistrări ale tranzacțiilor în anul n-1, fie noi RRM-uri care s-au înregistrat în anul n pentru
raportarea de date conform Tabelului 1 la Tabelul 4, astfel cum sunt definite în anexa la
Regulamentul (UE) de punere în aplicare a REMIT nr. 1348/2014.
Componenta taxei bazată pe înregistrările tranzacțiilor nu se aplică RRM-urilor care raportează
exclusiv date fundamentale.
5. Taxa bazata pe inregistrarile tranzactiilor și suma de corecție pentru RRM-urile
retrase
5.1 RRM-urile retrase trebuie, de asemenea, să plătească componenta taxei bazate pe
înregistrările tranzacțiilor?
RRM-urile care se retrag în orice moment al anului n sunt obligate să plătească componenta taxei
pe baza înregistrărilor tranzacțiilor pentru anul n în întregime, inclusiv orice valoare potențială
de corecție pozitivă sau componenta taxei pe baza înregistrărilor tranzacțiilor. Aceștia nu au
dreptul la rambursarea taxelor plătite sau la renunțarea la taxele datorate.
6. Taxa bazata pe inregistrarile tranzactiilor și suma de corecție pentru RRM-urile nou
înregistrate
6.1 RRM-urile nou înregistrate trebuie, de asemenea, să plătească componenta taxei bazata pe
înregistrările tranzacțiilor?
Da, RRM-urile nou înregistrate trebuie, de asemenea, să plătească componenta taxei bazate pe
înregistrările tranzacțiilor, care este de 65 EUR pentru fiecare zi calendaristică de la data
înregistrării până la sfârșitul anului. O astfel de sumă corespunde componentei mediane a taxei
pe baza înregistrărilor tranzacțiilor plătite de RRM, împărțită la 365. RRM-urile și ACER pot
conveni bilateral asupra unei sume diferite pentru a reflecta mai bine raportarea preconizată de
către RRM-ul relevant.
6.2 Suma de corecție se aplică RRM-urilor nou înregistrate?
Da, suma de corecție se aplică RRM-urilor nou înregistrate. La sfârșitul primului an de înregistrare
a RRM,componenta taxei bazate pe înregistrările tranzactiilor se calculează utilizând numărul real
de înregistrări de tranzacții raportate și se compară cu componenta taxei bazate pe înregistrările
tranzacțiilor calculată utilizând o rată zilnică de 65 EUR.
6.3 Cum estimăm componenta taxei bazata pe înregistrărilor tranzacțiilor pentru anul n+1 pentru
RRM-urile care au fost nou înregistrate în cursul anului n?
RRM-urile care au fost nou înregistrate în anul n au transmis înregistrările tranzacțiilor numai întro perioadă a anului n. Pentru a estima numărul anual de înregistrări ale tranzacțiilor și
componenta corespunzătoare a taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor în anul n+1, numărul
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de înregistrări de tranzacții raportate este scalat de la perioada de raportare reală (care este mai
mică de un an) la un an întreg, având în vedere un profil de raportare a tranzacțiilor forfetare.
Acest număr estimat de înregistrări de tranzacții în anul n reprezintă parametrul utilizat pentru
cuantificarea taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor în anul n+1.
A se vedea, de asemenea:
•
•

Capitolul 2: Procesul de plată, punctul "7. Procesul de plată pentru RRM-urile care se
înregistrează la mijlocul anului"; și
Capitolul 3: Componenta taxei de înscriere, "6 Taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor
și suma de corecție pentru RRM-urile nou înregistrate".

7. Va afecta actualizarea ghidurilor (TRUM) în viitor calcularea taxei?
Ghidurile vor continua să fie actualizate pe baza consultărilor în temeiul articolului 5 alineatul (2)
din Regulamentul de punere în aplicare a REMIT, așa cum s-a procedat în trecut. În viitor, ghidul
poate fi îmbunătățit suplimentar, cu toate acestea, fără intenția de a crește superficial taxele.
Bariera pentru un astfel de comportament o reprezintă calculul taxei bazate pe costuri; indiferent
de numărul de înregistrări ale tranzacțiilor raportate, taxa globală primită de ACER nu va depăși
niciodată costurile eligibile. În plus, deși modificările de ghiduri pot afecta taxa per RRM individual,
dimensiunea taxelor individuale per RRM nu împiedică și nu determină îmbunătățirile ghidurilor
ACER.
8. Considerații generale la calcularea taxei pe bază de inregistrari ale tranzacțiilor
8.1 Ce marcă de timp este luată în considerare la evaluarea raportării anului înregistrării unei
tranzacții?
Evaluarea anului în care este raportată o înregistrare a tranzacției se bazează pe timpul de
transmitere a înregistrării tranzacției, adică marca temporală a fișierului, inclusiv a înregistrării
tranzacției, care a fost transmis la ARIS.
Numai timpul de transmitere este relevant pentru calcularea taxei. Prin urmare, nu se iau în
considerare mărcile de timp legate de afacere, cum ar fi cele din Tabelul 1 Câmpul de date nr.
(30) Marca de timp a tranzacțiilor, Tabelul 2 Câmpul de date nr. (12) Data contractului, Tabelul 3
Câmpul de date nr. (9) Intervalul de timp de ofertare sau Tabelul 4 Câmpul de date nr. (10). Data
și ora de începere. Lista exemplelor de câmpuri nu este exhaustivă. Toate mărcile temporale
legate de afacere raportate la ARIS sunt irelevante pentru calcularea taxei.
8.2 Vor fi percepute taxe pentru tranzacțiile care au avut loc înainte de introducerea taxei, dar au
fost raportate in ARIS numai după introducerea taxei ("backloading")?
Da. Dacă înregistrarea tranzacției este sau nu numărată depinde de momentul în care
înregistrarea a fost transmisă în baza de date ARIS.
8.3 Numărarea înregistrărilor tranzacțiilor care declanșează reguli de validare
Toate înregistrările de tranzacții inserate în baza de date ARIS sunt luate în considerare pentru
taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor.
Înregistrările tranzacțiilor sunt raportate la ARIS sub formă de fișiere XML. La fiecare transmitere
de fișiere, fișierul este verificat în raport cu mai multe reguli pentru a asigura că fișierul și conținutul
său îndeplinesc standardele cerute, astfel cum sunt descrise în Documentul de validare a datelor
sistemului informatic ACER REMIT. Aceste verificări asigură validitatea fișierului și/sau a
înregistrărilor tranzacțiilor din fișier. În funcție de erorile care (nu) apar la efectuarea verificărilor,
toate înregistrările de tranzacții din fișier sunt fie inserate în baza de date ARIS, fie respinse. O
Pag 15 din 24

înregistrare de tranzacție poate încălca anumite reguli de validare și poate fi inserată în baza de
date ARIS.
Pentru a determina dacă înregistrările de tranzacții din orice fișier trimis către ARIS au fost
inserate în baza de date ARIS, RRM-urile pot consulta partea de confirmare tehnică a buletinului
de validare a datelor generat de ARIS și primit de RRM după fiecare transmitere de fișiere. Dacă
starea inclusă în buletinul de confirmare tehnică este populată cu valoarea "Aceptat", aceasta
înseamnă că toate înregistrările de tranzacții din fișier au fost inserate în baza de date ARIS. În
toate celelalte cazuri, toate înregistrările trimise în fișier au fost respinse și nu au fost incluse în
baza de date ARIS.
8.4 Numărarea înregistrărilor tranzacțiilor care au fost trimise accidental de mai multe ori
Toate înregistrările de tranzacții inserate în baza de date ARIS sunt luate în considerare pentru
taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor. Dacă o înregistrare de tranzacție este o dublură exactă
a unei înregistrări de tranzacție existente (adică toate câmpurile raportate sunt identice),
înregistrarea tranzacției nu este validă, dar este totuși inserată în baza de date ARIS. Din acest
motiv, toate transmiterile unei înregistrări de tranzacție vor fi luate în considerare în calculul taxei
de înregistrare a tranzacțiilor.
8.5 Numărarea înregistrărilor tranzacțiilor care au fost transmise mediului de testare
Înregistrările tranzacțiilor transmise la "TESTFRAMEWORK", adică mediul de testare ARIS, nu
sunt luate în considerare în calculul taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor.
8.6 Numărarea înregistrărilor tranzacțiilor care au fost transmise printr-un canal de raportare
paralel
Înregistrările tranzacțiilor transmise către ACER printr-un canal de raportare paralel sunt inserate
în bazele de date ARIS. Prin urmare, acestea sunt luate în considerare în componenta taxei
bazate pe înregistrările tranzacțiilor. Raportarea prin intermediul unui canal de raportare paralel
se utilizează numai în mod excepțional, pe baza instrucțiunilor specifice date de ACER.
8.7 Vor fi percepute taxe suplimentare în cazul unei cereri de retransmitere din partea ACER
datorate calității insuficiente a datelor?
Da, înregistrările tranzacțiilor trebuie raportate conform TRUM. În cazul unei calități slabe a
datelor, ACER poate solicita retrimiterea înregistrărilor tranzacției. În astfel de circumstanțe, atât
înregistrările raportate inițial, cât și corecțiile acestora vor fi luate în considerare în calculele
taxelor bazate pe înregistrările tranzacțiilor.
9. Atribuirea înregistrărilor tranzacțiilor către clusterele "Înregistrări RRM-MP-OMP"
Numai înregistrările tranzacțiilor care descriu tranzacțiile legate de contractele standard de
furnizare de energie electrică și gaze naturale și executate pe OMP pot fi atribuite unui cluster de
date "înregistrări RRM-MP-OMP". Aceste înregistrări ale tranzacțiilor sunt raportate ACER
utilizând câmpurile prezentate în tabelul 1, astfel cum sunt definite în anexa la Regulamentul de
punere în aplicare a REMIT. În schema din tabelul 1 pentru raportarea tranzacțiilor, o înregistrare
de tranzacție este egală cu un "TradeReport" din "TradeList" furnizat. În schema din tabelul 1
pentru a raporta un ordin, o înregistrare de tranzacție este egală cu un 'OrderReport' din
'OrderList' furnizat.
O înregistrare a tranzacțiilor care descrie tranzacțiile executate pe OMP-uri este atribuită
clusterului ‘Înregistrări RRM-MP-OMP’, după urmează:
•

RRM-ul care trimite informațiile este identificat pe baza utilizatorului (numelui) care trimite
fișierul, care identifică în mod unic RRM-ul; codul aceluiași RRM ar trebui totuși să fie
introdus în tabelul 1 Câmpul de date nr. (6) Identificatorul entității raportoare.
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•

•

MP este identificat prin intermediul tabelului 1 Câmpul de date nr. (1) Identificatorul
participantului la piață sau al contrapărții. În cazul în care un MP utilizează mai multe
coduri diferite, diferitele coduri sunt cartografiate în conformitate cu codurile disponibile în
CEREMP.
OMP este identificat prin tabelul 1 Câmpul de date nr. (27) Identificatorul pieței
organizate/OTC. În cazul în care OMP utilizează mai multe coduri diferite, diferitele coduri
sunt cartografiate în conformitate cu codurile disponibile în Lista locurilor de piață
organizată.

Tranzacțiile raportate în tabelul 1, dar tranzacționate în afara OMP (Tabelul 1 Câmpul de date nr.
(27) Identificatorul pieței organizate/OTC este populat cu "XBIL") nu sunt atribuite clusterului de
date "Înregistrări RRM-MP-OMP"; acestea sunt atribuite în schimb clusterului de date "Înregistrări
RRM-MP-înregistrări bilaterale".
9.1 Înregistrările tranzacțiilor trimise ca parte a unui "set complet OMP" sunt incluse în taxa bazată
pe înregistrările tranzacțiilor?
Da, astfel de înregistrări de tranzacții sunt luate în considerare pentru componenta taxei bazate
pe înregistrările tranzacțiilor.
9.2 O înregistrare de tranzactie poate fi atribuită clusterului "Înregistrări RRM-MP-OMP" bazat pe
câmpului de date nr. (8) din tabelul 1 Identificatorul beneficiarului, având în vedere că MP care
execută tranzacția poate acționa ca principal?
Nu, MP-ul din clusterul de date "Înregistrări RRM-MP-OMP" este întotdeauna identificat utilizând
câmpul de date nr. (1) din tabelul 1 Identificatorul participantului la piață sau al contrapărții.
9.3 Înregistrările tranzacțiilor ordinelor și evenimentele ciclului lor de viață sunt incluse în clusterul
"Înregistrări RRM-MP-OMP"? Dar tranzacțiile și evenimentele legate de ciclul lor de viață?Dar
înregistrările tranzacțiilor eronate?
Da, toate înregistrările tranzacțiilor care conțin detalii privind tranzacțiile cu contracte standard
raportate utilizând tabelul 1 (oferte și tranzacții), inclusiv evenimentele ciclului lor de viață,
înregistrările eronate ale tranzacțiilor și corecțiile acestora, sunt atribuite clusterului corespunzător
"Înregistrări RRM-MP-OMP".
9.4 Sunt înregistrările tranzacțiilor reprezintând o oferta corelată și înregistrările de tranzacții
reprezentând o tranzacție rezultată (unilaterală) tratate ca o înregistrare unică a tranzacției sau
ca două tranzacții separate?
O înregistrare de tranzacție reprezentând o oferta corelată și o înregistrare de tranzacție
reprezentând tranzacția care rezultă din oferta(ofertele) corelată(corelate) sunt tratate ca două
înregistrări de tranzacții separate.
9.5 Transmiterea unui contract standard (adică un contract din "ContractList" în schema tabelului
1) este atribuită oricărui cluster de "înregistrări RRM-MP-OMP"?
Înregistrările raportate utilizând câmpurile din Tabelul 1 în care numai câmpurile de date legate
de detaliile contractului (de la Câmpul de date nr. (21) Identificatorul contractului până la Câmpul
de date nr. (29) Ultima dată și oră de tranzacționare) sunt completate, nu sunt considerate
înregistrări de tranzacții și, prin urmare, nu sunt atribuite niciunui cluster "Înregistrări RRM-MPOMP".
9.6 Atunci când se grupează înregistrările tranzacțiilor după OMP, înregistrările tranzacțiilor sunt
grupate/diferențiate suplimentar în funcție de segmentul de piață sau de tipul contractului?
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Gruparea se bazează pe OMP raportat în tabelul 1 Câmpul de date nr. (27) Identificatorul pieței
organizate/OTC. În cazul în care un OMP utilizează mai mulți identificatori diferiți (MIC, LEI, cod
ACER), diferitele coduri sunt cartografiate în conformitate cu codurile disponibile în Lista locurilor
de piață organizată.
În cazul în care un OMP oferă mai multe tipuri de contracte, acest lucru nu va afecta gruparea în
nici un fel.
9.7 Tratamentul participantilor la piata care aparțin aceluiași grup
Identificarea participantilor la piață se bazează pe CEREMP; o entitate din CEREMP va fi, de
asemenea, tratată ca o singură entitate în scopul taxelor. Prin urmare, înregistrările tranzacțiilor
raportate de participanti aparținând aceluiași grup nu vor face parte din același cluster, ci vor
forma mai multe clustere individuale "Înregistrări RRM-OMP-MP ".
9.8 Numărarea înregistrărilor de tranzacții raportate cu un cod RRM nevalid [Tabelul 1 Câmpul
de date nr. (6) Identificatorul entității raportoare]
Înregistrările de tranzacții raportate cu un cod RRM nevalid sunt respinse înainte de a intra în
baza de date ARIS și, prin urmare, nu sunt luate în considerare pentru taxa bazată pe
înregistrările tranzacțiilor.
9.9 Numărarea înregistrărilor tranzacțiilor raportate cu un cod OMP nevalid [Tabelul 1 Câmpul de
date nr. (27) Identificatorul pieței organizate/OTC] sau cod MP nevalid [Tabelul 1 Câmpul de date
nr.(1) Identificatorul participantului la piață sau al contrapărții]
Înregistrările de tranzacții raportate cu un cod OMP sau MP nevalid sunt contorizate în scopul
componentei taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor. Codurile nevalide sunt coduri OMP care
nu sunt incluse în "Lista locurilor din piață organizată" și codurile MP care nu sunt incluse în
CEREMP. Chiar dacă un cod OMP sau MP nevalid declanșează reguli de validare, astfel de
înregistrări de tranzacții intră în continuare în baza de date ARIS.
Fiecare cod OMP sau MP nevalid formează un cluster separat "Înregistrări RRM-OMP-MP". În
cazul în care sunt raportate mai multe înregistrări de tranzacții cu același cod OMP sau MP
nevalid, toate înregistrările de tranzacții aparțin aceluiași cluster de date.
9.10 Numărarea înregistrărilor tranzacțiilor referitoare la un cod de punct sau zonă de livrare sau
la un neacceptat [Tabelul1 Câmpul de date nr. (48) Punctul sau zona de livrare]
Înregistrările tranzacțiilor raportate cu un cod de punct sau zonă de livrare neacceptat sunt
numărate în scopul componentei taxei bazate pe înregistrările tranzacțiilor. Chiar dacă o referință
la un punct de livrare sau la un cod neacceptate declanșează reguli de validare, astfel de
înregistrări de tranzacții intră în continuare în baza de date ARIS.
Cu toate acestea, punctul sau zona de livrare nu face parte din grupare în clustere, ceea ce
înseamnă că raportarea codurilor neacceptate nu are niciun impact asupra formării clusterului de
date "Înregistrări RRM-OMP-MP". Înregistrările tranzacțiilor în care punctul sau zona de livrare se
referă la un cod neacceptat vor fi incluse în clusterul de date "Înregistrări RRM-OMP-MP" în
același mod ca și ordinele care se referă la un punct de livrare sau la un cod de zonă acceptat.
În cazul în care o înregistrare de tranzacție este raportată cu mai multe puncte de livrare sau
zone, acest lucru nu va afecta numărarea înregistrărilor, adică o astfel de înregistrare va fi în
continuare contorizată o singură dată.
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10. Atribuirea înregistrărilor tranzacțiilor către clusterul "Înregistrări bilaterale RRMMP"
Înregistrările care aparțin clusterelor de date “Înregistrări bilaterale RRM-MP” sunt raportate
utilizând fie tabelul 1, fie tabelul 2, astfel cum sunt definite în anexa la Regulamentul de punere
în aplicare a REMIT.
Orice înregistrare de tranzactie care descrie o tranzacție cu un contract de furnizare de energie
electrică și gaze naturale executate în afara OMP, care este raportată utilizând câmpurile din
tabelul 1, este atribuită clusterului de date corespunzător „Înregistrări bilaterale RRM-MP”, după
urmează:
•

•

•

RRM care transmite informațiile este identificat pe baza utilizatorului (numelui) care
transmite fișierul, care identifică în mod unic RRM; codul aceluiași RRM ar trebui, totuși,
să fie, de asemenea, inserat în Câmpul de date nr. (6) Identificatorul entității raportoare
MP este identificat prin intermediul Câmpului de date nr. (1) Identificatorul participantului
la piață sau al contrapărții. În cazul în care un MP utilizează mai multe coduri diferite,
diferitele coduri sunt cartografiate în conformitate cu codurile disponibile în CEREMP.
Dacă tranzacția a avut loc sau nu pe un OMP este evaluată pe baza Câmpului de date nr.
(27) Identificatorul pieței organizate/OTC. Numai înregistrările tranzacțiilor în care acest
fișier este completat cu valoarea „XBIL” sunt atribuite clusterului „RRM-MP-înregistrări
bilaterale”.

În schema Tabelului 1, o înregistrare de tranzacție este egală cu un 'TradeReport' din 'TradeList'
furnizat.
În plus, clusterul " înregistrări bilaterale RRM-MP " include, de asemenea, toate înregistrările
tranzacțiilor raportate utilizând detaliile prezentate în tabelul 2, și anume contractele de furnizare
nestandardizate. În acest caz, atribuirea clusterului de date RRM-MP-înregistrări bilaterale se
efectuează după urmează:
•

•

RRM-ul care trimite informațiile este identificat pe baza utilizatorului (numelui) care
transmite fișierul, care identifică în mod unic RRM-ul; codul aceluiași RRM ar trebui, de
asemenea, să fie inserat în Câmpul de date nr. (5) Ientificatorul entității raportoare.
MP este identificat prin intermediul Câmpului de date nr. (1) Identificatorul participantului
la piață sau al contrapărții. În cazul în care un MP utilizează mai multe coduri diferite,
diferitele coduri sunt mapate în conformitate cu codurile disponibile în CEREMP.

În schema Tabelului 2, o înregistrare de tranzacție este egală cu un 'nonStandardContractReport'
din 'TradeList' furnizat.
10.1 O înregistrare a tranzacției poate fi atribuită clusterului "RRM-MP- înregistrări
bilaterale " bazat pe tabelul 1 Câmpul de date nr. (8) Identificatorul beneficiarului sau
pe Tabelul 2 Câmpul de date nr. (7) Identificatorul beneficiarului, considerand ca un
alt MP poate fi beneficiarul tranzactiei?
Nu, MP-ul din clusterul de date "RRM-MP- înregistrări bilaterale " este întotdeauna identificat
utilizând Câmpul de date nr. (1) fie din tabelul 1, fie prin tabelul 2 Identificatorul participantului la
piață sau al contrapărții.
10.2 Atunci când se grupează înregistrările tranzacțiilor în clusterul "Înregistrări RRM-MPînregistrări bilaterale ", se disting înregistrările bilaterale din tabelul 1 de înregistrările
bilaterale din tabelul 2?
Nu, toate înregistrările tranzacțiilor bilaterale raportate de același RRM în numele aceluiași MP,
indiferent dacă sunt raportate utilizând câmpurile de raportare din tabelul 1 sau tabelul 2, vor
aparține aceluiași grup de înregistrări bilaterale RRM-MP.
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10.3 Tratamentul participantilor la piața aparținând aceluiași grup
A se vedea răspunsul din capitolul 4: Componenta taxei pe baza înregistrărilor tranzacțiilor și
valoarea sa de corecție, întrebarea "9.7 Tratamentul participantilor la piata care aparțin aceluiași
grup".
10.4 Numărarea înregistrărilor de tranzacții care au fost raportate cu un cod RRM nevalid
[Tabelul 2 Câmpul de date nr. (5) Identificatorul entității raportoare]
Înregistrările tranzacțiilor raportate cu un cod RRM nevalid nu sunt luate în considerare pentru
calculul taxei REMIT, având în vedere că aceste înregistrări de tranzacții sunt respinse înainte de
a intra în baza de date ARIS.
10.5 Numărarea înregistrărilor tranzacțiilor care au fost raportate cu un cod MP nevalid
[raportate utilizând Câmpul de date nr. (1) Identificatorul participantului la piață sau
al contrapărții fie din Tabelul 1, fie din Tabelul nr. 2]
Înregistrările tranzacțiilor raportate cu un cod MP nevalid, adică un cod care nu se găsește în
CEREMP, sunt luate în considerare pentru calcularea taxei. Chiar dacă un cod MP nevalid
declanșează reguli de validare, astfel de înregistrări de tranzacții intră totuși în baza de date ARIS.
Fiecare cod MP nevalid formează un cluster de date separat "RRM-MP- înregistrări bilaterale". În
cazul în care mai multe înregistrări de tranzacții sunt raportate cu același cod MP nevalid, toate
aceste înregistrări de tranzacții aparțin aceluiași cluster de date.
10.6 Numărarea înregistrărilor tranzacțiilor raportate cu un cod de punct sau zonă de
livrare neacceptat [raportate utilizând câmpul de date nr. (41) Punctul sau zona de
livrare fie din tabelul 1, fiedin tabelul 2]
Înregistrările tranzacțiilor raportate cu un cod de punct de livrare sau zonă neacceptat sunt luate
în considerare pentru calculul taxei. Chiar dacă raportarea unui unui cod de punct sau zonă de
livrare neacceptat declanșează reguli de validare, astfel de înregistrări de tranzacții intră totuși în
baza de date ARIS.
Punctul sau zona de livrare nu face parte din grupare în clustere, ceea ce înseamnă că raportarea
codurilor nevalide nu are niciun impact asupra formării clusterului de date "Înregistrări bilaterale
RRM-MP". Înregistrările tranzacțiilor în care punctul sau zona de livrare nu este acceptată vor fi
numărate în clusterul de date "Înregistrări bilaterale RRM-MP" în același mod ca și înregistrările
de tranzacții raportate cu un punct de livrare acceptat sau cod de zonă.
11. Atribuirea înregistrărilor tranzacțiilor către clusterul "Înregistrări contracte de
transport RRM-MP"
Toate înregistrările tranzacțiilor legate de transportul de energie electrică sau gaze naturale
raportate de același RRM în numele aceluiași MP sunt grupate într-un singur cluster " Înregistrări
de transport RRM-MP". Aceste date sunt raportate utilizând formate de date definite în tabelul 3
și tabelul 4 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare a REMIT.
[Orientări suplimentare vor urma în timp util.]
CAPITOLUL 5: REGIMUL TAXELOR SPECIALE PENTRU 2021
Valoarea totală a taxei care urmează să fie acoperită în 2021, adică costurile eligibile, este egală
cu 8,824 milioane EUR.
În cazul componentelor taxei, taxa de înscriere va fi de 9.000 EUR pentru fiecare RRM care nu
va informa ACER că dorește să se retragă până la 31 martie 2021; pentru aceleași RRM-uri,
componenta taxei pe baza înregistrărilor tranzacțiilor va fi calculată pe baza datelor din 2020. În
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anul 2022, taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor pentru 2021 va fi ajustată utilizând valoarea
corecției pentru a reflecta în mod corespunzător raportarea efectivă efectuată în 2021.
În timp ce notele de debit ale taxelor vor fi partajate cu RRM-urile încă din ianuarie 2021, cea mai
apropiată dată a plățiilor va fi la 31 martie 2021.
1. Retragerea RRM până la 31 martie 2021
RRM-urile care informează ACER până la 31 martie 2021 că nu mai doresc să fie înregistrate de
ACER nu trebuie să plătească taxa (nici componenta taxei de înscriere, nici componenta taxei
bazate pe înregistrările tranzacțiilor). Aceste RRM-uri vor putea continua să raporteze datele până
la 30 iunie 2021.
Pentru RRM-urile care doresc să se retragă după 31 martie 2021, se aplică normele generale de
retragere.
A se vedea, de asemenea, capitolul 2: Procesul de plată, 6. Procesul de plată pentru RRM care
se retrage la mijlocul anului.
2. Înregistrarea entităților care aplică pentru a deveni RRM înainte de 1 ianuarie 2021
Entitățile care și-au depus înregistrarea în 2020 vor plăti taxa de înscriere integrală odată
înregistrate cu succes. Taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor va fi calculată în conformitate cu
calculul standard al unei taxe bazate pe înregistrările tranzacțiilor pentru RRM-urile nou
înregistrate.
A se vedea, de asemenea, capitolul 4: Componenta taxei bazată pe înregistrările tranzacțiilor și
valoarea sa de corecție, 6 Taxa bazată pe înregistrările tranzacțiilor și suma de corecție pentru
RRM-urile nou înregistrate.
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Terminologie și abrevieri
1. Lista regulamentelor
Regulamentul ACER (UE) 2019/942 al Parlamentului European și
al Consiliul de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru
Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
REMIT
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al
Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de
energie.
Actele
de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei
implementare
privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8
REMIT
alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și
transparența pieței angro de energie.
Decizia privind Decizia Comisiei privind taxele datorate Agenției Uniunii Europene
taxa REMIT
pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul
Energiei pentru colectarea, utilizarea, prelucrarea și analizarea
informațiilor raportate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1227/2011
al Parlamentului European și al Consiliului
2. Lista abrevierilor
Regulamentul
ACER

ACER/Agenție
ARIS

Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de
Reglementare din Domeniul Energiei
Sistemul informatic REMIT al agenției

RRM

Mecanism de raportare înregistrat

OMP

Piață organizată

MP

Participant la piață

Wep

Produs energetic angro

CEREMP

Registrul european centralizat al participanților la piața de energie

3. Lista termenilor
Contract
Un contract convenit între doi participanți la piață (MP) în afara
bilateral
piețelor organizate. Toate contractele non-standard (TABELUL
REMIT 2) sunt contracte bilaterale. Important: tranzacțiile
bilaterale cu contracte pot fi raportate și în tabelul 1 REMIT, daca
acestea sunt contracte standard. Cu toate acestea, nu există
ordine asociate tranzacțiilor bilaterale.
Contract

Un contract este un instrument tranzacționabil specific care
permite unui participant la piață să comercializeze un produs.
Tranzacțiile (inclusiv ordinele) pot avea loc numai pe baza unui
contract. Pot exista mai multe contracte pentru un singur produs.
Un exemplu de contract este "Contract forward pentru energia
electrică livrată în Franța în cursul anului 2021, profil de bază,
oferit de brokerul TFS și denumit FR21 cu ID-ul contractului 123".
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Participant
piață (MP)

la

Participanții la piață sunt părți care încheie tranzacții care trebuie
raportate ACER în cadrul REMIT. Participantii la piata se
înregistrează la autoritatea națională de reglementare (ANR) în
statul membru în care sunt stabiliți sau rezidenți sau, dacă nu sunt
stabiliți sau rezidenți în Uniune, în statul membru în care își
desfășoară activitatea.

Contract
nestandardizat

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 1348/2014 al Comisiei, înseamnă un contract privind
orice produs energetic angro care nu este un contract standard.

Executarea
contractelor
nestandardizate

Executarea unui contract nestandard este raportată utilizând
tabelul 1. Executarea este o înregistrare comercială bilaterală care
se referă la un contract nestandard existent (poate fi considerat un
contract-cadru).

Piață organizată
(OMP)

O platformă de tranzactionare sau o bursa în care sunt oferite
contracte standard pentru tranzacționare. Toate OMP-urile sunt
listate in Lista piețelor organizate care este disponibilă pe portalul
REMIT și publicată în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul
de aplicare a REMIT.

Mecanisme
raportare
Inregistrate
(RRM)

Mecanismele de raportare înregistrate sunt participanți la piață
sau entități care raportează în numele participanților la piață care
îndeplinesc cerințele tehnice și organizatorice pentru raportarea
datelor în vederea asigurării unui schimb de date și al unei utilizari
eficiente, eficiente și sigure a informațiilor în scopul raportării
informațiilor în conformitate cu articolul 8 din REMIT, în
conformitate cu articolul 11 din Regulamentul de punere în
aplicare a REMIT.

de

Cerințe RRM

Cerințe în temeiul articolului 11 din Regulamentul de punere în
aplicare a REMIT care detaliază cerințele pe care trebuie să le
îndeplinească entitățile care doresc să devină RRM.

Contract standard

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în
aplicare a REMIT, înseamnă un contract privind un produs
energetic angro admis la tranzacționare pe o piață organizată,
indiferent dacă tranzacția are sau nu are loc efectiv pe piața
respectivă.

Înregistrare
tranzacție

Un set de date individuale care conține detaliile unei tranzacții,
ordine de tranzacționare sau contract sau care conține informații
privind ciclul de viață, cum ar fi modificările, rezilierile anticipate
sau corecțiile tranzacțiilor, ordinele de tranzacționare sau
contractele, care sunt raportate ACER în temeiul articolului 3 din
Regulamentul de punere în aplicare a REMIT.

Contract
transport

de

Un contract convenit între doi participanți la piață pentru
comercializarea capacității de transport.
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Tabelul 1, Tabelul
2, Tabelul 3,
Tabelul 4

Formate de date diferite pentru raportarea tranzacțiilor care pot fi
raportate către ACER în temeiul articolului (8) din REMIT, astfel
cum sunt definite în regulamentul de punere în aplicare a REMIT.

Produs energetic
angro

Produsele energetice angro sunt produse definite la articolul 2
alineatul (4) din REMIT.
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