SIDC: Lansarea cu succes a celui de-al treilea val
Părțile Single Intraday Coupling (SIDC) confirmă lansarea cu succes a celui de-al treilea val
integrând Italia, care s-a alăturat SIDC pe 21 septembrie. Tranzacționarea pe orizontul de
timp intrazilnic s-a extins acum în 23 de țări cuplate prin SIDC. Sistemul funcționează bine.
Operatorii Pieței de Energie Electrică Desemnați (OPEED) și Operatorii de Transport și de Sistem
(OTS) implicați în Cuplarea unică a piețelor intrazilnice (SIDC – cunoscută anterior ca XBID) sunt
încântate să confirme lansarea cu succes a celui de-al treilea val de lansare al SIDC. Lansarea din
21 septembrie a integrat granițele de nord ale Italiei (IT-FR, IT-AT și IT-SI) precum și granițele
zonelor de ofertare interne ale Italiei în cuplarea deja existentă pe orizontul de timp intrazilnic.
Capacitatea transfrontalieră pe granițele italiene este acum alocată, începând cu 21
septembrie, atât în tranzacționarea continuă prin SIDC, cât și în trei licitații intrazilnice regionale
(CRIDA) care implică granițele IT-SI și IT-GR.
Integrarea Italiei în Single Intraday Coupling marchează o altă etapă importantă către finalizarea
pieței intrazilnice unice europene integrate. Un al patrulea val de lansare este planificat mai
târziu în 2022, care va integra granițele Greciei (GR-IT și GR-BG) precum și granițele slovace (SKCZ, SK-HU) în SIDC. Granița SK-PL este planificată pentru lansare în al doilea trimestru al anului
2023.
În plus față de aceste inițiative de extindere geografică, SIDC se concentrează în prezent pe
cercetare și dezvoltare pentru a pregăti implementarea de noi caracteristici complexe, cum ar
fi corelarea între produse și licitațiile europene intrazilnice. Corelarea între produse va permite
corelarea diferitelor produse între ele (de exemplu, produse de 15 minute cu produse de 60 de
minute), în timp ce licitațiile intrazilnice vor completa actuala piața continuă intrazilnică.
În prezent, SIDC cuplează piețele intrazilnice continue din 23 de țări: Austria, Belgia, Bulgaria,
Croația, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia,
Spania și Suedia.
_____________________________________________________________________________
Despre SIDC:
Soluția SIDC este bazată pe un sistem IT comun cu un registru unic de ordine (SOB), un modul de management al
capacităților (CMM) și un modul de transfer transfrontalier (SM). Aceasta permite ca ordinele introduse de
participanții la piață pentru corelarea continuă într-o zonă de ofertare să fie corelate de ordine introduse similar
de participanții la piață în orice altă zonă de ofertare din cadrul proiectului, atât timp cât capacitatea de transport
este disponibilă. Soluția intrazilnică permite atât alocarea explicită pe granițele Croația/Slovenia și
Franța/Germania (asa cum a fost solicitat de către autoritățile de reglementare respective) cât și tranzacționarea
continuă implicită. Aceasta este în concordanță cu modelul țintă al UE pentru o piață intrazilnică integrată.
Cuplarea intrazilnică la nivel european este o componentă esențială pentru finalizarea pieței interne europene de
energie. Odată cu creșterea cotei producției intermitente în mixul energetic european, conectarea piețelor
intrazilnice prin tranzacționarea transfrontalieră este un instrument din ce în ce mai important pentru ca actorii
pieței să își mențină pozițiile echilibrate. Scopul inițiativei SIDC este de a crește eficiența globală a tranzacționării
pe orizontul de timp intrazilnic.
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