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FØLGEBREV – ANM ODNIN G OM UNDTAGELSE
FOR TIDSFRISTEN FOR I MPLEMENTERING AF DE
EUROPÆISKE PLATFORME

I henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse

af retningslinjer for balancering af elektricitet (herefter benævnt EBGL) anmoder Energinet

hermed om undtagelse fra tidsfristen for implementering af den europæiske mFRR platform

samt den europæiske aFRR platform, jf. forordningens artikel 62, stk. 5, jf. artikel 20, stk. 6,

samt artikel 21, stk. 6.

Energinet ønsker at anmode om maksimal udsættelse af tiltrædelse på de europæiske plat-

forme, og ønsker dermed udskydelse til og med 24. juli 2024. De nordiske TSO’er anmoder alle

om maksimal udsættelse, og forventer at tilslutte sig den europæiske mFRR platform i Q4 2023

/ Q1 2024, og den europæiskeaFRR platform i Q2 2024.

Anmodningen om undtagelse skal, jf. EBGL artikel 62, stk. 4 indgives seks måneder inden da-

toen for implementering af de europæiskeplatforme. Det bemærkes, at udsættelsen kun kan

indrømmes én gang for en periode på højst to år jf. EBGL artikel 62, stk. 9.

Arbejdet med implementering af de europæiske platformeog dermed også grundlaget for an-

modningerneom undtagelse er sket i regi af det nordiske samarbejde vedrørende Nordic Ba-

lancing Model, NBM. Energinet og de øvrige nordiske TSO’ers fælles mål for anmodningerne

om udsættelse af tidsfristen,er en sikker og kontrolleret fælles overgang til de europæiske

platforme,samt at opnå en samtidigt afstemt beslutning for alle de nordiske lande, der,uden

ophold,sikrer fortsættelsen af det fælles nordiske balancemarked og driftssamarbejde i forbin-

delse med overgangen til deeuropæiske platforme.

Anmodningerneom undtagelse sker nationalt, og de øvrige nordiske TSO’ervil fremsende til-

svarende anmodninger til deres respektive nationale regulatorer. Selvom anmodningerne om

undtagelse sker nationalt, er der tale om koordinerede anmodninger fra de nordiske TSO’er.
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Anmodningerne fremsættes i kontekst af et historisk operationelt og markedsmæssigt samar-

bejde i det frekvensbalancerede nordiske synkrone område inklusive DK1. Opretholdelse af et

fælles nordisk regulerkraftmarked og fælles nordisk IT-udvikling er hovedprioriteten bag an-

modningerne frem mod integrationen til de europæiske balancemarkeder.

Energinet finder derfor, at det er nødvendigt, at beslutningen vedrørende anmodningen om

undtagelse af tidsfristen for implementering af den europæiske mFRR platform, samt anmod-

ningen om undtagelse for implementering af den europæiske aFRR platform harmoniseres mel-

lem de nordiske regulatorer. Det anses dermed ikke som en mulighed, at én af de nordiske

lande overgår til de europæiske platforme før de øvrige nordiske lande er klar.


