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SEKRETARIATSAFGØRELSE 

GODKENDELSE AF FORSLAG OM PLAN 
FOR FÆLLES UDØVELSE AF 
MARKEDSKOBLINGSFUNKTIONERNE 
(”MCO-PLAN”) 

RESUMÉ 

1. Nord Pool A/S (”Nord Pool”) har anmeldt et forslag om plan for fælles 

udøvelse af markedskoblingsfunktionerne (”MCO-funktionerne”) i henhold til 

Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger Artikel 9, stk. 6, litra 

a til Sekretariatet for Energitilsynet (”Sekretariatet”). 

2. Nord Pool har sendt sin anmeldelse til Sekretariatet som led i sin rolle som 

Nominated Electricity Market Operator (”NEMO”) i de to danske budområder, 

DK1 og DK2.  

3. Nord Pool har udarbejdet planen for fælles udøvelse af MCO-funktionerne 

(”MCO-planen”) i fællesskab med NEMO’er udpeget i de andre EU 

medlemslande, som ligeledes har anmeldt den fælles MCO-plan til ”deres” 

kompetente regulerende myndighed(er). 

4. I henhold til CACM GL skal NEMO’erne fremsende en plan til alle de 

regulerende myndigheder og agenturet for samarbejde mellem 

energireguleringsmyndigheder (”ACER”), der angiver, hvordan de i fællesskab 

opretter og udøver de såkaldte markedskoblingsfunktioner (”MCO-funktioner”). 

5. CACM GL definerer ”markedskoblingsfunktionen” som ”den opgave, der 

består i at matche bud på henholdsvis Day- Ahead – og Intraday- markedet for 

forskellige budområder og simultant tildele overførselskapacitet”. 

6. Alle de regulerende myndigheder har rådført, samarbejdet og koordineret tæt 

med hinanden om vurderingen af MCO-planen, og hvorvidt forslaget lever op til 

de kriterier, der fastsættes i CACM GL, herunder forordningens 

formålsbestemmelse i Artikel 3 

7. Sekretariatet vurderer ud fra en helhedsbetragtning af bestemmelserne indeholdt 

i MCO-planen, at det fælles NEMO-forslag til MCO-planen ikke er til hinder for 

at formålet i CACM GL kan nås, herunder at MCO-planen fastsætter lige vilkår 

for NEMO’erne og sikrer, at NEMO’erne får en fair og ikke-diskriminerende 

behandling. 
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8. Det indgår som en væsentlig del af Sekretariatet’s vurdering, at alle de 

europæiske regulerende myndigheder er nået til enighed om, at MCO-planen kan 

godkendes. 

AFGØRELSE 

9. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

vurdering truffet afgørelse om følgende: 

- Godkendelse af Nord Pool A/S’ anmeldte forslag om plan for fælles 

udøvelse af markedskoblingsfunktionerne i henhold til Kommissionens 

forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger Artikel 9, 

stk. 6, litra a. 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 

10. I denne sag tages der stilling til Nord Pool A/S’ (herefter benævnt ”Nord 

Pool”) anmeldelse af plan for fælles udøvelse af markedskoblingsfunktionerne 

(herefter benævnt ”MCO
1
-plan”), jf. Artikel 7, stk. 3 i Kommissionens forordning 

(EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og 

håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”). 

11. Nord Pool anmelder MCO-planen til Sekretariatet for Energitilsynet 

(”Sekretariatet”) som led i sin rolle som Nominated Electricity Market Operator 

(”NEMO”) i de to danske budområder. Nord Pool har udarbejdet MCO-planen i 

fællesskab med NEMO’er udpeget i de andre EU medlemslande, som ligeledes har 

anmeldt den fælles MCO-plan til ”deres” kompetente regulerende myndighed(er). 

12. Sekretariatet har ligeledes modtaget en tilsvarende anmeldelse af den fælles 

MCO-plan fra EPEX Spot SE (herefter benævnt ”EPEX Spot”) i forbindelse med 

at EPEX Spot vil tilbyde day-ahead- og intraday-ydelser i de to danske 

budområder, jf. punkt 20 - 23 nedenfor. 

13. Sekretariatet behandler de to enslydende anmeldelser sideløbende og 

Sekretariatets afgørelser af de to anmeldelser vil derfor også være identiske. De to 

afgørelser offentliggøres desuden samtidig. 

14. CACM GL har til formål at skabe et velfungerende og indbyrdes 

sammenkoblet indre marked for energi. Med det for øje er hensigten med 

forordningen at fastsætte harmoniserede minimumsregler for kapacitetstildeling, 

håndtering af kapacitetsbegrænsninger og handel med elektricitet i EU for at 

fremme udviklingen af en fælles day-ahead- og intraday-kobling, jf. CACM GL 

præamblen (nr. 3). CACM GL trådte i kraft den 14. august 2015. 

15. ”Den fælles day-ahead-kobling” (herefter benævnt ”DA markedskoblingen”) 

er defineret i CACM GL Artikel 2, nr. 26 som ”den auktionsproces, hvor 

indsamlede bud matches og overførselskapacitet tildeles simultant for forskellige 

budområder på day-ahead-markedet”. 

16. Day-ahead-markedet (herefter benævnt ”DA markedet”) er en platform, hvor 

der handles med el mellem aktører dagen før driftsdøgnet. Markedet lukker for 

indkomne bud kl.12:00 dagen før driftsdøgnet. Herefter matches købs- og 

salgsbud, som offentliggøres ca. kl.13:00.  

17. ”Den fælles intraday-kobling” (herefter benævnt ”ID markedskoblingen”) er 

defineret i CACM GL Artikel 2, nr. 27 som ”den kontinuerlige proces, hvor 

indsamlede bud matches og overførselskapacitet tildeles simultant for forskellige 

budområder på intraday-markedet". 

                                                      
1 Market Coupling Operator 
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18. Intraday-markedet (herefter benævnt ”ID markedet”) er en platform, som i 

Norden åbner kl.14:00 dagen før driftsdøgnet, og hvor det er muligt at handle med 

el på markedet frem til en time før driftstimen. Formålet er at give aktørerne 

mulighed for at handle sig i balance, hvis der sker uforudsete ændringer i deres 

planer. 

19. De elektricitetsbørser, som afvikler handlen i engrosmarkedet for el, er vigtige 

aktører i de beslutningsprocesser, som CACM GL fastsætter den retlige ramme 

for. Hver medlemsstat skal derfor sikre, at der udpeges mindst én elektricitetsbørs, 

en såkaldt Nominated Electricity Market Operator (”NEMO”), i hvert budområde i 

medlemsstaten til at gennemføre den fælles DA- og ID-kobling.  

20. En NEMO, som er udpeget i en medlemsstat, kan tilbyde day-ahead- og/eller 

intraday-ydelser i en anden medlemsstat.  

21. Den 27. oktober 2015 blev Nord Pool udpeget som NEMO i de to danske 

budområder af Energitilsynet. NEMO-udpegningen gælder for både DA- og ID-

koblingen. 

22. Den 18. januar 2016 underrettede EPEX Spot Sekretariatet om, at EPEX Spot 

vil tilbyde handelsydelser i de to danske budområder for DA- såvel som ID-

koblingen. EPEX Spot er udpeget som NEMO bl.a. i Frankrig. 

23. EPEX Spot har endnu ikke påbegyndt DA- og ID aktiviteterne i de to danske 

budområder. 

24. Der er i skrivende stund 17 udpegede NEMO’er i budområderne i EU. 

25. I henhold til CACM GL Artikel 7, stk. 3 skal NEMO’erne fremsende en plan 

til alle de regulerende myndigheder og agenturet for samarbejde mellem 

energireguleringsmyndigheder (”ACER”), der angiver, hvordan de i fællesskab 

opretter og udøver de såkaldte markedskoblingsfunktioner, som beskrevet i Artikel 

7, stk. 2. 

26. CACM GL definerer ”markedskoblingsfunktionen” som ”den opgave, der 

består i at matche bud på henholdsvis DA- og ID-markedet for forskellige 

budområder og simultant tildele overførselskapacitet”, jf. Artikel 2, nr. 30. 

27. Artikel 7, stk. 2 fastsætter, at NEMO’erne udøver 

markedskoblingsfunktionerne i samarbejde med andre NEMO’er. Disse funktioner 

omfatter: 

A) Udvikling og vedligeholdelse af de algoritmer, systemer og procedurer, der anvendes i den 

fælles day-ahead- og intraday-kobling, 

 
B) Behandling af inputdata om overførselskapacitet og allokeringsbegrænsninger, som leveres 

af de ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning, 

 
C) Drift af priskoblingsalgoritmen og algoritmen for kontinuerlig handel, 
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D) Validering og fremsendelse af resultaterne af den fælles day-ahead- og intraday-kobling til 

NEMO’erne. 

 

28. NEMO’ernes forslag til planen for fælles udøvelse af 

markedskoblingsfunktionerne (”MCO-planen”) skal godkendes af alle regulerende 

myndigheder i EU, jf. CACM GL Artikel 9, stk. 6, litra a. 

29. Det følger desuden af CACM GL Artikel 7, stk. 4, at samarbejdet mellem 

NEMO’erne skal være strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt for på effektiv 

og sikker vis at kunne udvikle, gennemføre og drive en fælles DA- og ID-kobling. 

Det er i denne sammenhæng vigtigt at holde sig for øje, at oprettelsen af en fælles 

DA- og ID-kobling kræver, at potentielt konkurrerende elektricitetsbørser 

(NEMO’er) samarbejder om at oprette fælles markedskoblingsfunktioner. Derfor 

er tilsynet med og overholdelsen af konkurrencereglerne af den største betydning, 

hvad angår disse fælles funktioner, jf. CACM GL præamblen (nr. 20). 

30. Den fælles udøvelse af markedskoblingsfunktionerne skal være baseret på 

princippet om ikke-diskrimination og sikre, at ingen af NEMO’erne uberettiget 

opnår økonomiske fordele ved at deltage i markedskoblingsfunktionerne. 

MCO-PLANEN – FORLØB 

31.  Det følger af CACM GL Artikel 7, stk. 3 at MCO-planen skal fremsendes til 

alle de regulerende myndigheder og ACER senest otte måneder efter CACM GL’s 

ikrafttrædelse. 

32. NEMO’erne fremsendte MCO-planen til alle de regulerende myndigheder, 

herunder Sekretariatet den 14. april 2016. 

33. Alle de regulerende myndigheder rådførte, samarbejdede og koordinerede 

herefter tæt med hinanden om vurderingen af MCO-planen, og hvorvidt forslaget 

levede op til de kriterier, der fastsættes i CACM GL, herunder forordningens 

formålsbestemmelse i Artikel 3. 

34. I henhold til Artikel 9, stk. 10 har de regulerende myndigheder seks måneder 

fra modtagelse af MCO-planen til at træffe afgørelse om det anmeldte forslag. 

35. Hvis de regulerende myndigheder vurderer, at det anmeldte forslag ikke lever 

op til de kriterier, der er fastsat i CACM GL, kan de regulerende myndigheder 

anmode om en ændring af forslaget, jf. CACM GL Artikel 9, stk. 12. NEMO’erne 

har herefter 2 måneder til at fremlægge et ændret forslag til de regulerende 

myndigheder. 

36. De regulerende myndigheder vurderede, at det første forslag til MCO-planen 

ikke levede op til de kriterier, der er fastsat i CACM GL. Den 11. oktober 2016 

fremsendte de regulerende myndigheder derfor en fælles anmodning om ændring 

af MCO-planen til NEMO’erne (Bilag 2). 

37. Den fælles anmodning om ændringer angik navnligt: 
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 at enhver bestemmelse, der begrænser NEMO’ernes ansvar i forhold til MCO-

funktionerne, skal fjernes fra forslaget, 

 at enhver bestemmelse vedrørende dækning af omkostninger skal fjernes fra 

forslaget, 

 at enhver bestemmelse om omkostningsfordeling af omkostninger påløbet før 

ikrafttrædelsen af CACM GL skal fjernes, 

 at enhver bestemmelse, som omhandler omkostninger, der ikke specifikt 

relaterer sig til MCO-funktionerne skal fjernes, og 

 at MCO-planen skal sikre, at alle NEMO’erne bliver givet de samme 

rettigheder og forpligtelser for så vidt angår MCO-funktionerne. 

 

38. Den 14. december 2016 fremsendte NEMO’erne et ændret forslag til MCO-

planen til de regulerende myndigheder. 

39. De regulerende myndigheder rådførte, samarbejdede og koordinerede endnu 

engang tæt med hinanden om vurderingen af MCO-planen. De regulerende 

myndigheder vurderede endnu engang, at det ændrede forslag til MCO-planen 

ikke levede op til kriterierne i CACM GL, og derfor anmodede de regulerende 

myndigheder i fællesskab NEMO’erne om en ændring af MCO-planen (Bilag 3). 

40. Den fælles anmodning om ændringer angik navnligt: 

 at bestemmelserne om NEMO’ernes ansvar i forhold til MCO-funktionerne 

ikke var blevet fjernet helt, 

 at der stadigvæk kunne findes bestemmelser om omkostninger i MCO-planen, 

samt 

 at NEMO’erne ikke kunne retfærdiggøre en forskelligartet behandling af 

NEMO’erne ud fra formålene i CACM GL Artikel 3. 

 

41. Den sidste NEMO fremsendte pr. 26. april 2017 et ændret forslag til MCO-

planen (herefter benævnt ”den anmeldte MCO-plan”). Den anmeldte MCO-plan 

samt cover letter til MCO-planen er vedlagt denne afgørelse som henholdsvis bilag 

4 og bilag 5. 

42. De regulerende myndigheder skal træffe afgørelse om godkendelse af forslaget 

senest den 26. juni 2017. 

MCO-PLANEN 

43. Den anmeldte MCO-plans pligtsubjekter er NEMO’erne og planen regulerer, 

hvordan NEMO’erne i fællesskab opretter og udøver 

markedskoblingsfunktionerne. 

FORMÅLSBESTEMMELSE 

44. Det følger af CACM GL Artikel 9, stk. 9, at MCO-planen skal indeholde en 

beskrivelse af dens forventede betydning for målene i Artikel 3 i CACM GL.  
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45. Det fremgår af afsnit 1.1.2 til 1.1.10 i MCO-planen, at den fælles 

gennemførelse af markedskoblingsfunktionerne skal sikre, at målene i CACM GL 

Artikel 3 kan nås, herunder bl.a.: 

 at sikre, at transmissionssystemoperatører (”TSO’er”), NEMO’er, agenturet, 

regulerende myndigheder og markedsdeltagere får en fair og ikke-

diskriminerende behandling, 

 at bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af 

elektricitetstransmissionssystemet og elektricitetssektoren i Unionen, og 

 at skabe lige vilkår for NEMO’er. 

 

46. Det fremgår af MCO-planen i afsnit 1.1.5, at MCO-planen ikke på nogen måde 

begrænser NEMO’ernes ansvar til at sikre en retfærdig og ikke-diskriminerende 

behandling af TSO’er, ACER, de regulerende myndigheder eller 

markedsdeltagerne samt at MCO-planen ikke begrænser NEMO’ernes ansvar i 

forhold til at skabe lige vilkår mellem NEMO’erne. Således skal NEMO’erne i 

henhold til MCO-planen i fællesskab indsende oplysninger og nødvendige 

rapporter til ACER, ENTSO-E (”European Network of Transmission System 

Operators for Electricity”), de regulerende myndigheder og Europa Kommissionen 

i forbindelse med disses overvågning af NEMO’ernes gennemførelse af 

markedskoblingsfunktionerne, jf. CACM GL Artikel 82, stk. 6. 

47. Det fremgår desuden af MCO-planen, at NEMO’erne i fællesskab skal 

udarbejde en årsrapport til interessenter om fremskridt med implementeringen og 

den operationelle ydeevne af DA- og ID-markedskoblingsfunktionerne. 

TIDSPLAN FOR GENNEMFØRELSEN AF MCO-FUNKTIONERNE 

48. MCO-planen beskriver de nødvendige opgaver for NEMO’erne, som i 

fællesskab skal oprette og udøve DA- og ID- MCO-funktionerne. CACM GL 

fastsætter, at MCO-planen bl.a. skal indeholde en detaljeret beskrivelse af og den 

foreslåede tidsplan for gennemførelsen, som ikke må overstige 12 måneder. 

49. Det fremgår af MCO-planens afsnit 5, at MCO-planen skal anses for at være 

gennemført, når de tekniske og kontraktlige milepæle, som omtalt i afsnit 5, er 

gennemført, og når DA- og ID- MCO-funktionerne er tilgængelige for alle 

NEMO’erne. 

50. NEMO’erne har en målsætning om, at implementeringen af MCO-planen 

vedrørende DA markedskoblingen skal være gennemført senest i april 2018 eller i 

hvert fald ikke senere end 12 måneder efter de regulerende myndigheders 

godkendelse af MCO-planen, dvs. 26. juni 2018.  

51. NEMO’erne har en målsætning om, at implementeringen af MCO-planen 

vedrørende ID markedskoblingen skal være gennemført senest i september 2017 

eller i hvert fald ikke senere end 12 måneder efter de regulerende myndigheder har 

godkendt MCO-planen, dvs. 26. juni 2018. 
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UDKAST TIL AFTALER 

52. CACM GL fastsætter i Artikel 7, stk. 3, at MCO-planen bl.a. skal angive de 

nødvendige udkast til aftaler mellem NEMO’erne og med tredjeparter. 

53. Det følger endvidere af præamblen (nr. 14) til CACM GL, at ud fra et hensyn 

om lønsomhed og med henblik på at gennemføre den fælles DA- og ID-kobling så 

snart som muligt, bør den fælles DA- og ID-kobling, hvor det er hensigtsmæssigt, 

gøre brug af eksisterende markedsoperatører og allerede implementerede 

løsninger, dog uden at udelukke konkurrence fra nye operatører. 

54. Den anmeldte MCO-plan bygger derfor på allerede eksisterende projekter 

(Price Coupling of Regions-projektet ”Euphemia” for DA markedskoblingen og 

Cross-Border Intraday-projektet ”XBID” for ID markedskoblingen) igangsat forud 

for ikrafttrædelsen af CACM GL, jf. MCO-planen præamblen (nr. 4).  

55. Desuden foreslår NEMO’erne, at change-management af 

markedskoblingsfunktionerne ligeledes skal baseres på allerede eksisterende set-

ups og inkludere følgende kontrakter: 

1. All NEMO Cooperation Agreement (the ”ANCA”) 

2. NEMO Operational Agreements (én kontrakt for DA og én kontrakt for ID) 

3. En række kontrakter mellem NEMO’erne og tredjeparts tjenesteudbydere, der 

er nødvendige for gennemførelsen af MCO-funktionerne. 

ANCA-KONTRAKTEN 

56. ANCA-kontrakten skal baseres på principper nærmere fastsat i MCO-planen 

(afsnit 4) og være åben for enhver, der er udpeget NEMO.  

57. ANCA kontrakten skal indeholde rettigheder og forpligtelser NEMO’erne 

indbyrdes og er et vigtigt redskab til at sikre, at samarbejdet mellem NEMO’erne 

er strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt for at udføre MCO-funktionerne, 

jf. præamblen (nr. 6) til den anmeldte MCO-plan. 

58. ANCA-kontrakten danner grundlag for oprettelsen af den såkaldte ”All NEMO 

Committee”. Enhver udpeget NEMO skal være berettiget til at blive part i ANCA-

kontrakten og blive medlem af ”All NEMO Committee”. 

59. ”All NEMO Committee” skal facilitere samarbejdet mellem NEMO’erne i 

forbindelse med en effektiv og sikker oprettelse og udøvelse af MCO-

funktionerne. 

60. ”All NEMO Committee” skal bestå af udpegede repræsentanter fra hver enkelt 

NEMO. ANCA-kontrakten skal fastsætte den interne organisering af NEMO’erne 

i ”All NEMO Committee”. 

61. ”All NEMO Committee” skal offentliggøre godkendte referater fra deres 

møder på en udpeget hjemmeside. 
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62. Agenturet og den Europæiske Kommission skal inviteres til møderne hos ”All 

NEMO Committee” som observatører. 

63. Det fremgår af MCO-planens afsnit 4.2, nr. 7, at DA relaterede beslutninger 

alene skal tages af NEMO’er, som er udpeget til at udbyde DA-ydelser og 

tilsvarende med ID relaterede beslutninger, der alene skal tages af de NEMO’er, 

der er udpeget til at tilbyde ID-ydelser. 

DA OPERATIONAL AGREEMENT 

64. Indholdet i DA Operational Agreement, der danner grundlag for samarbejdet 

om driften af DA-markedskoblingen, er nærmere omtalt i afsnit 6 i MCO-planen. 

65. Det følger af afsnit 6.1.2, at roller, principper og regler, der relaterer sig til 

NEMO’ernes udøvelse af de operationelle funktioner i forbindelse med DA 

markedskoblingen skal fremgå af DA Operational Agreement, som bl.a. skal 

indeholde tre muligheder for en udpeget NEMO til at blive en ”Operational 

NEMO” af DA markedskoblingen. 

66. En ”Operational NEMO” er defineret i MCO-planens afsnit 2, nr. 11a, som 

”en NEMO, hvis bud bliver matchet gennem DA-markedskoblingsfunktionen”.  

67. En NEMO kan blive en ”Operational NEMO” som: 

1. DA MCO Function Asset Co-owner, 

2. DA MCO Function Asset Licensee, eller 

3. Serviced NEMO. 

 

68. Det følger af MCO-planens afsnit 2, nr. 13, at der ved ”DA MCO Function 

Asset” skal forstås:” the systems, procedures, algorithm and service provider 

contracts used for the DA MCO Function”. 

69. Desuden er “DA MCO Function Asset Co-owner”, “Assets Licensee” og 

“Serviced NEMO” samt “Servicing NEMO” defineret i MCO-planens afsnit 2, nr. 

14, nr. 16 og nr. 18-19. 

1. “DA MCO Function Assets Co-owner: means a DA NEMO that is a co-owner 

of the DA MCO Function Assets” 

2. “DA MCO Function Assets Licensees: means all DA NEMOs that have a 

license providing them with the right to use the DA MCO Function Assets in 

its own name as Coordinator/Backup coordinator/Operator solely to perfom 

the DA MCO Functions for the purpose of Single Day Ahead Coupling” 

3. “Serviced NEMO: means a NEMO which has delegated some of its MCO 

tasks to another NEMO, according to a bilateral service provision agreement” 

4. “Servicing NEMO: means a NEMO, who shall be a DA MCO Function Asset 

Co-owner, acting in the name and for the account of a Serviced NEMO in the 

delegated tasks”. 
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70. En NEMO’s muligheder for at blive en “Operational NEMO” for den fælles 

DA markedskobling skal udvikles og implementeres i overensstemmelse med 

kravene fastsat i CACM GL, jf. MCO-planens afsnit 6.1.2 nr, 3. 

71. Det følger af MCO-planens afsnit 6.1.2 nr. 4, at en ”Operational NEMO” skal 

udøve én af følgende roller: 

1. ”Coordinator” eller ”Backup Coordinator” eller 

2. ”Operator”. 

 

72. En ”Coordinator” er ansvarlig for følgende: 

1. Koordinere den daglige drift af DA markedskoblingsfunktionerne, 

2. Foretage beregningerne af markedskoblingsresultaterne, 

3. Fungere som kontaktpunkt mellem “Operators” og “MCO Service Providers” 

i tilfælde af en hændelse, 

4. Intervenere i tilfælde af en hændelse og udføre nødvendige 

koordineringsforanstaltninger, og  

5. Indsende rapporter, der opsummerer de udførte trin. 

 

73. En “Backup Coordinator” er ansvarlig for følgende: 

1. Til enhver tid i markedskoblingsfasen at være klar til at overtage rollen som 

“Coordinator”, 

2. Foretage beregningerne af markedskoblingsresultaterne og indikere enhver 

uregelmæssighed til “Coordinator”, og 

3. Bistå “Coordinator” med nødvendige oplysninger og support. 

 

74. Hovedopgaverne for ”Operators” er følgende: 

1. Give alle andre “Operators”, herunder “Coordinator”, de oplysninger, der er 

nødvendige til beregning af markedskoblingsresultaterne for egne markeder 

og/eller servicemarkeder, 

2. Hvor en “Operator” parallelt med “Coordinator” beregner 

markedskoblingsresultaterne, så skal “Operator” informere “Coordinator”, 

hvis “Operator” bliver opmærksom på uregelmæssigheder, 

3. Deltage i de tiltag, som “Coordinator” indkalder til samt at overholde 

almindelig vedtagne beslutninger, og 

4. Godkende eller afvise markedskoblingsresultaterne for egne markeder og 

servicemarkeder. 

 

75. Èn NEMO udpeges som ”Coordinator” og én NEMO udpeges som ”Backup 

Coordinator” for at udøve den daglige drift af DA markedskoblingsfunktionerne. 

”Backup Coordinator” skal overvåge den koordinerende NEMO (”Coordinator”) 

og skal på ethvert tidspunkt være parat til at overtage den koordinerende rolle, 

såfremt der opstår problemer med den koordinerende NEMO’s aktiviteter. 



ENERGITILSYNET | GODKENDELSE AF FORSLAG OM PLAN FOR FÆLLES UDØVELSE AF 

MARKEDSKOBLINGSFUNKTIONERNE (”MCO-PLAN”) 

 

Side 11/23 

76. Rollerne som ”Coordinator” og ”Backup Coordinator” tildeles efter et princip 

om rotation. For at en NEMO kan blive ”Coordinator” eller ”Backup Coordinator” 

skal NEMO’en være ”DA MCO Function Asset Co-owner” eller ”DA MCO 

Function Asset Licensee” og opfylde særlige tekniske krav fremsat af den såkaldte 

”NEMO DA Operations Committee” og verificeret af den såkaldte ”All NEMO 

Committee” for at garantere en sikker og pålidelig drift af DA 

markedskoblingsfunktionerne. 

77. Alle NEMO’er vil hver især fortsat være ansvarlige for at validere de 

individuelle markedskoblingsresultater for deres respektive budområder, hvilket 

således ikke er en opgave for ”Coordinator” eller ”Backup Coordinator”. 

78. Desuden vil de NEMO’er, der er ”DA MCO Function Assets Co-owner” være 

ansvarlige for at forvalte forholdet til ”DA MCO Function Service Providers”, 

herunder at være ansvarlig for at enhver aftalt ændring gennemføres i forhold til 

”Service Providers”.  

79. Det følger af MCO-planens afsnit 6.2.1, at enhver NEMO er berettiget til at 

anmode om en ændring af DA MCO Function Assets på egne veje eller til brug for 

en undergruppe af NEMO, forudsat at den/de enkelte NEMO’er selv finansierer 

ændringerne, og forudsat at de pågældende ændringer godkendes af alle 

NEMO’erne. Effekterne af ændringerne skal først analyseres inden de godkendes 

til implementering. 

ID OPERATIONAL AGREEMENT 

80. Indholdet i ID Operational Agreement, der danner grundlag for samarbejdet 

om driften af ID markedskoblingen, er nærmere fastsat i MCO-planens afsnit 7. 

81. ID systemet indeholder funktioner til at udføre den løbende matchning af bud 

og er et centralt system, der støtter handel af ”Global Products” døgnet rundt alle 

ugens dage. ”Global Products” udgør bud, der indgår i den fælles intraday-

kobling. ”Local Products” er bud, der alene matches med andre bud inden for den 

pågældende NEMOs intraday-handelsplatform og inden for samme budområde. 

82. Den fælles ID kobling skal bl.a. være baseret på princippet om ”first-come 

first-served”, hvor budene med den højeste købspris og den laveste salgspris 

matches først, forudsat at begrænsninger på grænseoverskridende kapacitet 

respekteres, hvis budene kommer fra forskellige budområder. 

83.  Valideringen af ID markedskoblingsresultaterne, som udføres af 

matchningsalgoritmen, skal sikre, at alle begrænsninger i netværket og 

egenskaber, herunder pris, volumen, varighed osv. og regler for matchning af 

budene respekteres, når matchning af budene og prisresultaterne er bestemt. 

84. I henhold til CACM GL Artikel 81 har NEMO’erne mulighed for at 

uddelegere alle eller nogle af de opgaver, som NEMO’en tildeles i medfør af 

CACM GL til en eller flere tredjeparter. ID Operatonal Agreement er ikke til 

hinder for at en ”Servicing NEMO” udfører opgaver for en anden NEMO, en 
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såkaldt ”Serviced NEMO” forudsat, at en sådan aftale respekterer ethvert juridisk 

og teknisk krav i de gældende kontrakter. 

85. ID Operational Agreement skal indeholde præcise procedurer for, hvordan den 

fælles ID markedskobling skal udøves, og hvordan uforudsete hændelser skal 

håndteres af hver enkelt NEMO, og hvordan det skal sikres, at der sker en lige 

behandling af hver NEMO fra ID Service Providers side 

86. Det følger af MCO-planens afsnit 7.3, at anmodning om ændringer af ID MCO 

Functions skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne for DA MCO 

Functions (omtalt ovenstående i punkt 79). 

DEN FORVENTEDE VIRKNING PÅ OPRETTELSEN OG UDØVELSEN AF MCO-

FUNKTIONERNE 

87. Det følger af CACM GL Artikel 7, stk. 3, at MCO-planen skal indeholde en 

beskrivelse af den forventede virkning på oprettelsen og udøvelsen af 

markedskoblingsfunktionerne fra andre forslag til vilkår, betingelser eller metoder 

under CACM GL. 

88. I MCO-planens afsnit 8 beskriver NEMO’erne de forventede virkninger. 

89. NEMO’erne forventer ikke, at afgørelsen om kapacitetsberegningsregionerne, 

jf CACM GL Artikel 15 (”Capacity Calculation Regions”) vil have indflydelse på 

oprettelsen og udøvelse af MCO-funktionerne.  

90. Desuden forventer NEMO’erne ikke, at godkendelsen af metoden vedrørende 

fremsendelse af data om produktion og forbrug
2
, jf. CACM GL Artikel 16 

(”Generation and Load Data Provision”) og godkendelsen af den fælles netmodel
3
, 

jf. CACM GL Artikel 17 (”Common Grid Model”) vil have virkning på oprettelse 

og udøvelse af MCO-funktionerne, da disse metoder relaterer sig til præ-

koblingsfasen. 

91. NEMO’erne forventer, at forslag til backup-procedurer, jf. CACM GL Artikel 

36, stk. 3 (”Back-up methodology”) vil sikre, at der oprettes effektive og passende 

backup-procedurer for udøvelsen af MCO-funktionerne. 

92. Desuden forventer NEMO’erne, at følgende forslag ikke vil have en virkning 

på tidsplanen for gennemførelsen af MCO-planen, da kravene i de respektive 

forslag allerede er taget i betragtning i MCO-planen:  

1. forslag til en fælles algoritme, jf. CACM GL Artikel 37 (”the algorithm”),  

2. forslag til produkter, som NEMO’erne udbyder i den fælles DA- og ID-

koblingsproces, jf. CACM GL Artikel 40 og 53 (”products accommodated”), 

samt  

                                                      
2 Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 10. januar 2017 

3 Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 10. maj 2017 
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3. forslag til metode til prisfastsættelse af ID-kapacitet, jf. CACM GL Artikel 55 

(”Intraday Capacity Pricing Methodology”).  

 

93. NEMO’erne forventer imidlertid, at ovenstående forslag vil have betydning for 

udøvelsen af MCO-funktionerne. For at afbøde og styre de afledte konsekvenser af 

disse forslag, har NEMO’erne i hvert af forslagene foreslået en change-

management proces. 

94. NEMO’erne forventer ikke, at forslag til maksimums- og minimumspriser, jf. 

CACM GL Artikel 41 og 54 (”Harmonised Maximum and Minimum Prices”) får 

en virkning på tidsplanen for gennemførelsen og udøvelsen af MCO-planen. 

95. NEMO’erne forventer, at forslag til det områdeoverskridende ID-markeds 

åbningstidspunkt og lukketid, jf. CACM GL Artikel 59 (”Intraday Cross-Zonal 

Gate Opening and Intraday Cross-Zonal Gate Closure Times”) vil have en 

virkning på udøvelsen af MCO-funktionerne, da forslaget sætter grænser for den 

periode, hvor ID MCO-funktionerne er i stand til at allokere cross-zonal kapacitet. 

NEMO’erne forventer imidlertid ikke, at forslaget vil have en virkning på 

tidsplanen for gennemførelsen af MCO-planen. 

96. Forslag til tidspunktet for bindende DA-kapacitet, jf. CACM GL Artikel 69 

(”Day-Ahead Firmness Deadline”) forventes ikke at få en virkning på tidsplanen 

for gennemførelsen og udøvelsen af MCO-planen, da forslaget bygger på allerede 

eksisterende løsninger og allerede er blevet taget i betragtning i MCO-planen. 

97.  NEMO’erne forventer ikke, at forslag til metode til fordeling af 

flaskehalsindtægter, jf. CACM GL Artikel 73 (”Congestion Income Distribution”) 

vil få en virkning på tidsplanen for gennemførelsen og udøvelsen af MCO-

funktionerne, da forslaget relaterer sig til en post-koblings opgave. 

98. NEMO’erne kan først analysere eventuelle konsekvenser fra de kommende 

forslag til regionale kapacitetsberegningsmetoder, jf. CACM GL Artikel 20, stk. 2 

(”Capacity Calculation Methodology”), når forslagene er udarbejdet af TSO’erne. 

NEMO’erne foreslår, at der i denne forbindelse oprettes gennemsigtige og robuste 

change-management procedurer. 

99.  NEMO’erne forventer ikke, at forslag til koordineret belastningsomfordeling 

og modkøb, jf. CACM GL Artikel 35 (”Methodology for Coordinated 

Redispatching and Countertrading”) vil få en virkning på tidsplanen for 

gennemførelsen og udøvelsen af MCO-funktionerne, da NEMO’erne forventer, at 

tiltag i denne forbindelse ikke vil finde sted i samme tidsramme som udøvelsen af 

MCO-funktionerne. 

100. NEMO’erne forventer, at forslag til planlagte udvekslinger, jf. CACM GL 

Artikel 43 og 56 (”Scheduled Exchanges”) kan få en virkning på oprettelsen og 

udøvelsen af MCO-funktionerne, da udkast til forslag lægger op til, at beregning 

af planlagte udvekslinger skal være en forpligtelse under MCO-funktionerne. 
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101. NEMO’erne forventer ikke, at forslag til alternative procedurer, jf. CACM 

GL Artikel 44 (”Fallback Procedures”) vil få en virkning på tidsplanen for 

gennemførelsen og udøvelsen af MCO-funktionerne, da forslaget retter sig mod at 

sikre effektiv, gennemsigtig og ikke-diskriminerende kapacitetsallokering, såfremt 

den fælles DA-koblingsproces ikke kan generere resultater. 

102. NEMO’erne forventer ikke, at en ændring af budområder vil få en virkning 

på tidsplanen for gennemførelsen af MCO-planen. En ændring af budområder kan 

potentielt få en virkning på udøvelsen af MCO-funktionerne, hvorfor NEMO’erne 

foreslår, at der udarbejdes robuste og gennemsigtige change-management 

procedurer. 

103. Såfremt ovenstående forslag ikke godkendes af de regulerende myndigheder 

jf. den forudsatte tidsplan, eller såfremt forslagene ændres uforudset eller får 

uforudsete konsekvenser, så skal NEMO’erne i henhold til MCO-planens afsnit 8, 

nr. 29 analysere virkningen på oprettelsen og udøvelsen af MCO-funktionerne og i 

nødvendigt omfang foreslå afhjælpende foranstaltninger for at afbøde 

virkningerne. 

HØRING 

104. Udkast til den første version af MCO-planen sendte Sekretariatet i høring på 

Energitilsynets hjemmeside samt som nyhed ud til Sekretariatets abonnenter. 

Høringen løb fra den 26. maj 2016 til den 10. juni 2016. 

105. Sekretariatet modtog to høringssvar, som er vedlagt denne afgørelse som 

henholdsvis bilag 6 og 7. 

ENERGINET.DK 

106. Sekretariatet har modtaget høringssvar fra den danske TSO, Energinet. 

107. Energinet har bemærket, at udkast til MCO-planen alene vedrører forholdet 

mellem NEMO’erne uden at inkludere bestemmelser om forholdet til de 

europæiske TSO’er, herunder om grænsefladen mellem MCO-funktionerne og 

TSO’ernes opgaver.  

108. Energinet finder, at dette kan give anledning til noget usikkerhed, bl.a. da det 

er svært at dømme ud fra udkast til MCO-planen, hvordan MCO-planen tager 

national og regionale forhold i betragtning, herunder sikrer, at den nordiske 

systempris fortsat kan beregnes. 

109. Energinet har desuden bemærket, at enhver begrænsning af, hvad MCO-

funktionerne kan bruges til på regionalt eller nationalt plan bør fremgår eksplicit af 

forslaget til MCO-planen. 

110. Endvidere har Energinet bemærket, at udkast til MCO-planen ikke indeholder 

en beskrivelse af dens virkning på samarbejdet inden for Euphemia eller XBID, 

som er de eksisterende projekter, som MCO-planen bygger videre på.  
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111. Energinet har desuden anført, at udkast til den første version af MCO-planen 

indeholdt bestemmelser om omkostningsdækning i forbindelse med NEMO’ernes 

udgifter til oprettelse og udøvelse af MCO-funktionerne. Energinet bemærker, at 

dette ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i CACM GL om 

omkostningsfordeling og –dækning.  

112. Energinet har endvidere angivet, at en bestemmelse om, at NEMO’erne selv 

skal verificere, om afholdte omkostninger er rimelige, effektive og proportionale 

samt at NEMO’erne selv skal godkende budgetterne, ikke er acceptabelt for 

Energinet. Dette bl.a. på baggrund af, at såfremt Energinet skal dække dele af eller 

alle udgifterne for NEMO’erne i de danske budområder, angiver Energinet, at 

Energinet i så fald vil have mulighed for at drøfte budgettet forud for at det 

godkendes. 

113. Yderligere fremgår det, at Energinet er af den opfattelse, at de europæiske 

TSO’er bør gives indflydelse i drift og udvikling af MCO-funktionerne, da 

udøvelsen af MCO-funktionerne er afgørende for en effektiv brug af 

infrastrukturen og systemsikkerheden samt at TSO’erne i nogen eller høj grad skal 

dække NEMO’ernes udgifter til oprettelse og udøvelse af MCO-funktionerne, jf. 

CACM GL. Energinet angiver, at TSO’erne bør gives stemmerettigheder, og at 

fælles NEMO/TSO-udvalg bør etableres. 

NORDENERGI 

114. Nordenergi, den nordiske paraplyforening af nordiske el-industriforeninger 

finder, at MCO-planen ikke angiver, hvad NEMO’erne skal gøre i tilfælde af, at 

den fælles day-ahead markedskobling ikke kan generere et resultat (såkaldte 

”Alternative procedurer”, jf. CACM GL Artikel 44). Nordenergi er bekymret for, 

at der med flere NEMO’er i et budområde, vil opstå flere priser i samme 

budområde. 

115. Desuden har Nordenergi angivet, at MCO-planen bør indeholde en 

bestemmelse om, at NEMO’erne skal have mulighed for at dele aggregerede 

buddata for at muliggøre en beregning af indekser, såsom den fælles nordiske 

systempris. 

VURDERING 

116. I den foreliggende sag anmodes Sekretariatet om at godkende Nord Pool A/S’ 

forslag om plan for fælles udøvelse af markedskoblingsfunktionerne i henhold til 

Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger Artikel 9, stk. 6, litra 

a. 

117. Det fremgår af CACM GL Artikel 3, at forordningen har til formål bl.a. at 

fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med og forsyning af 

elektricitet, sikre, at bl.a. NEMO’er får en fair og ikke-diskriminerende 

behandling, sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig markeds- og 

prisdannelse respekteres, samt at skabe lige vilkår for NEMO’erne. 
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118. Desuden følger det af CACM GL Artikel 7, stk. 3, at MCO-planen skal 

angive, hvordan NEMO’erne i fællesskab opretter og udøver MCO-funktionerne. 

MCO-planen skal endvidere angive de nødvendige udkast til aftaler mellem 

NEMO’erne og med tredjeparter. Desuden skal MCO-planen indeholde en 

detaljeret beskrivelse af tidsplan for gennemførelsen af markedskoblingen samt 

omfatte en beskrivelse af de under CACM GL andre vilkår, betingelser og 

metoders forventede virkning på oprettelsen og udøvelsen af 

markedskoblingsfunktionerne. 

119. Sekretariatet konstaterer, at forslag til MCO-plan indeholder en tidsplan for 

gennemførelsen, der ikke overstiger 12 måneder fra MCO-planen er godkendt af 

alle de europæiske regulerende myndigheder. 

120. Sekretariatet konstaterer desuden, at forslag til MCO-planen omfatter en 

beskrivelse af de under CACM GL andre vilkår, betingelser og metoders 

forventede virkning på oprettelsen og udøvelsen af markedskoblingsfunktionerne. 

121. Sekretariatet bemærker, at den anmeldte MCO-plan tager hensyn til de 

ændringer, som alle de europæiske regulerende myndigheder anmodede om den 

11. oktober 2016 (se punkt 37) og den 14. februar 2017 (se punkt 40). 

Sekretariatet bemærker navnlig, at den anmeldte MCO-plan: 

 ikke indeholder bestemmelser, der begrænser NEMO’ernes ansvar i forhold til 

MCO-funktionerne, 

 at alle bestemmelser vedrørende omkostningsrelaterede betingelser er fjernet 

fra MCO-planen, samt 

 at MCO-planen ikke indeholder bestemmelser, der kan give anledning til 

diskriminering mellem NEMO’erne. 

 

122. Sekretariatet bemærker, at der er kommet relativ få bemærkninger fra 

markedsaktørerne til MCO-planen. Sekretariatet vurderer, at dette skyldes, at 

MCO-planens pligtsubjekt er NEMO’erne og deres samarbejde om at oprette og 

udøve markedskoblingsfunktionerne.  

123. Sekretariatet lægger herunder vægt på, at MCO-planen ikke fastsætter 

rettigheder eller forpligtelser for andre end de elbørser, der fungerer som 

NEMO’er.  

124. Det er desuden Sekretariatets vurdering, at MCO-planen ikke sætter 

begrænsninger for, hvem der kan udpeges som NEMO i en medlemsstat. 

125. Sekretariatet bemærker, at Energinet’s anbringende, hvad angår 

bestemmelser om omkostningsdækning, er håndteret ved, at bestemmelserne er 

fjernet i den anmeldte MCO-plan.  

126. For så vidt angår Energinet’s bemærkning om, at MCO-planen bør inkludere 

forholdet til TSO’erne, bemærker Sekretariatet, at det i henhold til CACM GL 

Artikel 7, stk. 2 er NEMO’erne, der udøver markedskoblingsfunktionerne i 
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samarbejde med andre NEMO’er. Det er dette samarbejde, som MCO-planen skal 

sætte rammerne for. Det er derfor Sekretariatets opfattelse, at Energinet’s 

bemærkning er uden for rammerne af MCO-planen. Endvidere bemærker 

Sekretariatet, at CACM GL fastsætter de videre rammer for TSO’ernes og 

NEMO’ernes opgavefordeling. 

127. Sekretariatet bemærker yderligere, at Energinet efterlyser en beskrivelse af de 

såkaldte ”Euphemia-” og ”XBID”-projekter og de afledte konsekvenser på disse 

projekter ved en godkendelse af MCO-planen.  

128. Sekretariatet og de andre europæiske regulerende myndigheder er af den 

opfattelse, at henvisning til eksisterende projekter, der er igangsat uden for 

rammerne af CACM GL, ikke hører under MCO-planen. Euphemia- og XBID-

projekterne er igangsat uden for rammerne af CACM GL.  

129. Den fælles day-ahead- og intraday-kobling under CACM GL kan bygge 

videre på de eksisterende projekter, men enhver beskrivelse af de eksisterende 

projekter igangsat uden for rammerne af CACM GL bør ikke være indeholdt i 

selve MCO-planen. 

130. For så vidt angår Nordenergi’s bekymring om, at MCO-planen ikke 

indeholder en beskrivelse af de såkaldte ”alternative procedurer”, henviser 

Sekretariatet til, at Energinet i samarbejde med de relevante TSO’er i de to 

kapacitetsberegningsregioner, som de danske budområdegrænser er placeret i, skal 

udarbejde et forslag hertil. Sekretariatet har pr. 17. maj 2017 og pr. 14. juni 2017 

modtaget forslag til alternative procedurer for begge kapacitetsberegningsregioner; 

henholdsvis CCR Nordic og CCR Hansa. 

131. Desuden henviser Sekretariatet til, at Energinet’s forslag til ordninger for 

tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde (”MNA-forslaget”), jf. 

Sekretariatets afgørelse af 10. april 2016, sikrer, at den nordiske systempris kan 

beregnes.  

132. Sekretariatet vurderer på denne baggrund og ud fra en helhedsbetragtning af 

bestemmelserne indeholdt i MCO-planen, at det fælles NEMO-forslag til MCO-

planen ikke er til hinder for at nå formålene i CACM GL, herunder at MCO-

planen fastsætter lige vilkår for NEMO’erne og sikrer, at NEMO’erne får en fair 

og ikke-diskriminerende behandling. 

133. Det indgår som en væsentlig del af Sekretariatet’s vurdering, at alle de 

europæiske regulerende myndigheder er nået til enighed om, at MCO-planen kan 

godkendes, jf. All-NRAs’ position paper (Bilag 8). 

134. Desuden lægger Sekretariatet vægt på, at forslaget til MCO-planen er 

udarbejdet i fællesskab af alle de udpegede NEMO’er og derfor er udtryk for en 

enighed blandt NEMO’erne om rammerne for deres samarbejde. 
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135. Sekretariatet vurderer desuden, at MCO-planen ikke indeholder 

bestemmelser, der kan medføre at én eller flere NEMO’er uberettiget opnår 

økonomiske fordele ved at deltage i markedskoblingsfunktionerne i 

overensstemmelse med CACM GL Artikel 7, stk. 4. 

136. Den fælles oprettelse og udøvelse af markedskoblingsfunktionerne kræver, at 

potentielt konkurrerende elektricitetsbørser (NEMO’er) samarbejder. Tilsynet med 

og overholdelsen af konkurrencereglerne er derfor af den største betydning, hvad 

angår NEMO’ernes samarbejde om MCO-funktionerne.  

137. Oprettelsen af en fælles DA- og ID-kobling kræver, at potentielt 

konkurrerende elektricitetsbørser (NEMO’er) samarbejder om at oprette fælles 

markedskoblingsfunktioner. Derfor er tilsynet med og overholdelsen af 

konkurrencereglerne af den største betydning, hvad angår disse fælles funktioner.  

138. Sekretariatet er ikke den kompetente myndighed i forhold til vurdering af 

konkurrenceforhold i henhold til konkurrencereglerne. Sekretariatet er imidlertid 

pålagt en forpligtelse til at oplyse konkurrencemyndigheden om forhold, som kan 

udgøre en overtrædelse af konkurrencelovgivningen. 

139. Der er ikke noget i MCO-planen, der giver Sekretariatet anledning til at tro, 

at MCO-planen fastsætter videre rammer for NEMO’ernes samarbejde end hvad 

der er absolut nødvendigt for, at NEMO’erne kan oprette og udøve 

markedskoblingsfunktionerne i henhold til CACM GL’s bestemmelser. 

140. Samlet set vurderer Sekretariatet, at Nord Pool’s forslag til plan for den 

fælles udøvelse af markedskoblingsfunktionerne er i overensstemmelse med 

kriterierne i CACM GL og ikke er til hinder for at CACM GL’s formål kan nås. 
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BILAG 1 

 

RETSGRUNDLAG 

141. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for 

ovenstående betragtninger og vurderinger, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes 

i lyset af lovgrundlaget.  

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 714/2009 AF 13. JULI 2009 

(FORORDNING 714/2009) 

 

142. Forordning 714/2009 (forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009) 

regulerer den grænseoverskridende handel med elektricitet i det indre marked. 

143. Formålet med forordningen defineres i art. 1: 

”Denne forordning har til formål at: 
a) fastsætte fair regler for den grænseoverskridende handel med elektricitet, 
for dermed at øge konkurrencen på det indre marked for elektricitet under 
hensyntagen til de nationale og regionale markeders særlige kendetegn. 
Dette indebærer indførelsen af en kompensationsordning for 
grænseoverskridende strømme af elektricitet og opstilling af harmoniserede 
principper for transmissionsafgifter på tværs af grænserne og for fordeling af 
ledig kapacitet på samkøringslinjerne mellem de nationale 
transmissionssystemer  
 
b) fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked 
med et højt forsyningssikkerhedsniveau for elektricitet. Den indeholder 
mekanismer til harmonisering af disse regler for grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.” 

 

144. Med forordningen er der oprettet et europæisk samarbejdsorgan for 

transmissionssystemoperatører for elektricitet (››ENTSO for elektricitet‹‹) til 

sikring af, at elektricitetstransmissionsnettet forvaltes optimalt, og der åbnes 

mulighed for elektricitetshandel og elektricitetsforsyning på tværs af grænserne i 

Fællesskabet, jf. art. 5 og præamblen (nr. 7). 

145. Forordningen fastsætter proceduren for indførelse af de såkaldte netregler 

(”network codes”), som er harmoniserede retsakter for elmarkedet, samt fastsætter 

retningslinjer (”guidelines”), der medfører nødvendig harmonisering, bl.a. 

vedrørende handel med el. 

146. ENTSO for elektricitet skal samarbejde om at etablere netregler. Netreglerne 

bør være i tråd med de overordnede retningslinjer (»framework guidelines«), som 

efter deres beskaffenhed er ikke-bindende, og som er opstillet af Agenturet for 

Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (herefter benævnt ”ACER”), 

jf. præamblen (nr. 6). De overordnede retningslinjer skal angå områder, som 

Kommissionen i henhold til art. 6(1) skal angive på en prioritetsliste. Herefter sker 

udarbejdelsen af netregler efter proceduren i art. 6. Endelig følger det af art. 6(9) 

at: 
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”9. Når agenturet er overbevist om, at netreglerne er i tråd med de relevante 
overordnede retningslinjer, forelægger agenturet netreglerne for 
Kommissionen og kan henstille, at de vedtages inden for et rimeligt tidsrum. 
Hvis Kommissionen ikke vedtager reglerne, angiver den årsagerne hertil.” 

 

147. I forbindelse med vedtagelse af CACM GL (Kommissionens forordning 

(EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger) har Kommissionen 

ikke fulgt ACER’s indstilling om vedtagelse, da Kommissionen fandt, at udkastet 

til netreglen ikke var formuleret tilstrækkeligt konkret til at kunne vedtages i form 

af en netregel. 

148. CACM GL er derfor vedtaget som en retningslinje (”guideline”) med 

hjemmel i forordningens art. 18(3)(b) og art. 18(5). 

”3. I retningslinjer, der medfører det minimum af harmonisering, som er 
nødvendigt for at nå denne forordnings mål, fastsættes endvidere, hvor der er 
relevant: 
[…] 
b) nærmere regler for handel med elektricitet 
[…] 
5. Kommissionen kan vedtage retningslinjer for de punkter, der er anført i stk. 
[…] 3 i denne Artikel.” 

 

149. I forhold til den EU-retlige lovgivningsproces vedtages netregler og 

retningslinjer som gennemførelsesretsakter i den såkaldte komitologiproces, hvor 

retsakten inden vedtagelse behandles i en komité bestående af medlemslandene. 

 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1222 AF 24. JULI 2015 OM FASTSÆTTELSE AF 

RETNINGSLINJER FOR KAPACITETSTILDELING OG HÅNDTERING AF 

KAPACITETSBEGRÆNSNINGER. 

 

150. Med hjemmel i forordning 714/2009 er vedtaget CACM GL 

(Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af 

retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger). 

Forordningen er som nævnt ikke en netregel, men retningslinje. Det ændrer dog 

ikke ved, at der er tale om en forordning, som gælder umiddelbart og er bindende i 

medlemslandene. 

151. Af præamblen (nr. 3) fremgår det, at forordningen fastsætter harmoniserede 

minimumsregler, i sidste ende med tanke på en fælles day-ahead- og intraday- 

kobling, med henblik på at skabe et klart retsgrundlag for lønsom og moderne 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der fremmer handel 

med elektricitet i Unionen og en mere lønsom udnyttelse af nettet samt øger 

konkurrenceevnen, til gavn for forbrugerne. 

152. Det fremgår endvidere af præamblen (nr. 19) at elektricitetsbørserne tager 

imod købsbud og salgsbud inden for forskellige tidsrammer, og disse udgør de 

inputdata, der er nødvendige for at gennemføre kapacitetsberegningen i 

forbindelse med den fælles-day-ahead- og intraday-kobling. Med henblik på 
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reglerne for handel med elektricitet i CACM GL er det derfor nødvendigt at 

fastsætte en institutionel ramme for elektricitetsbørser. 

153. Oprettelsen af en fælles day-ahead- og intraday-kobling kræver, at potentielt 

konkurrerende elektricitetsbørser samarbejder om at oprette fælles 

markedskoblingsfunktioner ifølge præamblen (nr. 20). 

154. Ifølge præamblen (nr. 25) er det nødvendigt, at TSO’er, NEMO’er og 

regulerende myndigheder samarbejder, for at fremme gennemførelsen af et 

velfungerende indre marked for elektricitet og for at sikre optimal forvaltning, 

koordineret drift og sund teknisk udvikling af elektricitetstransmissionssystemet i 

Unionen. TSO’er, NEMO’er og regulerende myndigheder bør udnytte de 

synergier, der opstår som følge af projekter vedrørende kapacitetstildeling og 

håndtering af kapacitetsbegrænsninger, som bidrager til udviklingen af det indre 

marked for elektricitet. De bør trække på de erfaringer, der gøres, respektere de 

afgørelser, der træffes, og anvende de løsninger, der udvikles i forbindelse med 

disse projekter. 

155. De juridiske bestemmelser relevant for fremsendelse og godkendelse af 

NEMO’ernes forslag til plan for fælles udøvelse af markedskoblingsfunktionerne 

findes i CACM GL Artikel 3, 7 og 9. 

156. Det følger af Artikel 3, at CACM GL har til formål at: 

a) fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med og 
forsyning af elektricitet 

b) sikre optimal udnyttelse af transmissionsinfrastrukturen 
c) sikre driftssikkerheden 
d) optimere beregningen og tildelinge af overførselskapacitet 
e) sikre at TSO’er, NEMO’er, agenturet, regulerende myndigheder og 

markedsdeltagere får en fair og ikke-diskriminerende behandling 
f) sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed 
g) bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af 

elektricitetstransmissionssystemet og elektricitetssektoren i Unionen 
h) sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig markeds- og 

prisdannelse respekteres 
i) skabe lige vilkår for NEMO’er 
j) sørge for ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet. 

 

157. Artikel 7 i CACM GL omhandler NEMO’ernes opgaver i i forbindlese med 

den fælles day-ahead- og intraday-kobling. 

158. I henhold til CACM GL Artikel 7, stk. 1, litra a), er NEMO’erne navnlig 

ansvarlige for at udøve de i stk. 2 omhandlede markedskoblingsfunktioner i 

samarbejde med andre NEMO’er i forbindelse med den fælles day-ahead- og 

intraday-kobling.  

159. Det fremgår af Artikel 7, stk. 2, at NEMO’erne udøver 

markedskoblingsfunktioerne i samarbejde med andre NEMO’er. Disse funktioner 

omfatter: 
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a) Udvikling og vedligeholdelse af de algoritmer, systemer og 

procedurer, der anvendes i den fælles day-ahead- og intraday-

kobling, jf. Artikel 36 og 51 

b) Behandling af inputdata om overførselskapacitet og 

allokeringsbegrænsninger, som leveres af de ansvarlige for den 

koordinerede kapacitetsberegning, jf. Artikel 46 og 58 

c) Drift af priskoblingsalgoritmen og algoritmen for kontinuerlig 

handel, jf. Artikel 48 og 60 

d) Validering og fremsendelse af resultaterne af den fælles day-

ahead- og intraday-kobling til NEMO’erne, jf. Artikel 48 og 60. 

160. Ifølge Artikel 7, stk. 3 skal NEMO’erne fremsende en plan til alle de 

regulerende myndigheder og agenturet senest otte måneder efter CACM GL’s 

ikrafttrædelse. Planen skal angive, hvordan NEMO’erne i fællesskab opretter og 

udøver de i Artikel 7, stk. 2 omhandlede markedskoblingsfunktioner. Planen skal 

desuden angive de nødvendige udkast til aftaler mellem NEMO’erne og med 

tredjeparter. Planen skal omfatte en beskrivelse af og den foreslåede tidsplan for 

gennemførelsen, som ikke må overstige 12 måneder, samt en beskrivelse af 

vilkårenes, betingelsernes og metodernes forventede virkning på oprettelsen og 

udøvelsen af markedskoblingsfunktionerne i stk. 2. 

161. Samarbjdet mellem NEMO’erne skal være strengt begrænset til, hvad der er 

nødvendigt for på effektiv og sikker vis at kunne udvikle, gennemføre og drive 

fælles day-ahead- og intraday-kobling. Den fælles udøvelse af 

markedskoblingsfunktionerne skal være baseret på princippet om ikke-

diskrimination og sikre, at ingen af NEMO’erne uberettiget opnår økonomiske 

fordele ved at deltage i markedskoblingsfunktioner, jf. Artikel 7, stk. 4. 

162. Det fremgår af Artikel 7, skt. 5, at agenturet overvåget NEMO’ernes 

fremskridt med oprettelsen og udøvelsen af markedskoblingsfunktionerne, navnlig 

hvad angår de kontraktlige og lovgivningsmæssige rammer, og hvorvidt de er 

tekniske parate til at udøve markedskoblingsfunktionerne. 

163. Artikel 9, stk. 1 omhandler, at TSO’erne og NEMO’erne udarbejder de 

vilkår, betingelser og metoder, der er fastlagt krav om ved CACM GL, og 

fremsender dem til de kompetente regulerende myndigheder til godkendelse inden 

for de i CACM GL fastsatte frister. Hvis et forslag til vilkår, betingelser og 

metoder, der følger af CACM GL, skal udarbejdes og aftales mellem flere TSO’er 

eller NEMO’er, samarbejder de deltagende TSO’er og NEMO’er tæt herom. 

164. Desuden følger det af Artikel 9, stk. 5, at hver regulerende myndighed 

godkender de vilkår, betingelser og metoder, der anvendes til at beregne eller 

fastlægge den fælles day-ahead- og intraday-kobling, og som udvikles af 

TSO’erne og NEMO’erne. De er ansvarlige for godkendelsen af de vilkår, 

betingelser og metoder, der er omhandlet i bestemmelsens stk. 6-8. 
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165. Stk. 6 fastsætter, hvilke forslag til vilkår, betingelser og metoder, der skal 

godkendes af alle de regulerende myndigheder, herunder planen for fælles 

udøvelse af markedskoblingsfunktionerne, jf. Artikel 7, stk. 3. 

166. Artikel 9, stk. 9 bestemmer, at forslag til vilkår, betingelser og metoder skal 

omfatte et forslag til tidsrammen for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af 

deres forventede betydning for målene i CACM GL.  

167. De regulerende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår, 

betingelser og metoder, jf. stk. 6-8, senest seks måneder efter at de, eller i givet 

fald sidste berørte regulerende myndighed, har modtaget de omhandlede vilkår, 

betingelser og metoder, jf. Artikel 9, stk. 10. 

168. De TSO’er og NEMO’er, der er ansvarlige for at fastlægge de i CACM GL 

omhandlede vilkår, betingelser og metoder, offentliggør dem på internettet, når de 

kompetente regulerende myndigheder har godkendt dem, eller, hvis en sådan 

godkendelse ikke er påkrævet, når de er fastlagt, undtagen hvis disse oplysninger 

anses for værende fortrolige i henhold til Artikel 13 i CACM GL, jf. Artikel 9, stk. 

14. 

 

 


