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SEKRETARIATSAFGØRELSE 

AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF FOR-
SLAG TIL ALTERNATIVE PROCEDURER 
(”FALLBACK PROCEDURES”) FOR CCR 
NORDIC 

AFGØRELSE 

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

begrundelse truffet afgørelse om følgende: 

 

 Godkendelse af Energinets anmeldte forslag af 17. januar 2018 vedrørende 

alternative procedurer for kapacitetsberegningsregionen Nordic, jf. artikel 44 i 

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

for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM 

GL”).  

 

SAGSFREMSTILLING 

2. I denne sag træffer Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om forslag til alter-

native procedurer (”fallback procedures”) for kapacitetsberegningsregionen 

(”CCR”) Nordic, jf. artikel 44 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om 

fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbe-

grænsninger (”CACM GL”). 

 

3. 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 fastsæt-

te harmoniserede minimumsregler for kapacitetstildeling, håndtering af kapaci-

tetsbegrænsninger 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. 

 

4. ”Fælles day-ahead-kobling” er defineret i artikel 2, nr. 26 som ”den auktions-

proces, hvor indsamlede bud matches og overførselskapacitet tildeles simultant for 

forskellige budområder på day-ahead-markedet”. 

 

5. ”Fælles intraday-kobling” er defineret i artikel 2, nr. 27 som ”den kontinuerlige 

proces, hvor indsamlede bud matches og overførselskapacitet tildeles simultant for 

forskellige budområder på intraday-markedet”. 

 

6. ”Matchning” er defineret i artikel 2, nr. 20 som ”den handelsproces, der anven-

des til at parre salgsbud med passende købsbud med henblik på at maksimere det 

økonomiske overskud for den fælles day-ahead- eller intraday-kobling”. 
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7. Matchning foregår for day-ahead-koblingen via en priskoblingsalgoritme udvik-

let, vedligeholdt og drevet af de såkaldte udpegede elektricitetsmarkedsoperatører 

(Nominated Electricity Market Operator, ”NEMO”) i henhold til artikel 36, stk. 1, 

litra a) i CACM GL. 

 

8. Som anført i CACM GL præamblen (nr. 21) kan der, på trods af udviklingen af 

en pålidelig priskoblingsalgoritme samt passende backupprocedurer, opstå situati-

oner, hvor priskoblingsprocessen ikke er i stand til at generere resultater. Derfor er 

det nødvendigt at fastlægge alternative procedurer, såkaldte ”fallback procedures” 

på nationalt og regionalt niveau for at sikre, at kapaciteten stadig kan fordeles. 

 

9. TSO’erne i hver CCR har på denne baggrund skulle udarbejde et forslag til 

robuste og rettidige alternative procedurer med henblik på at sikre effektiv, gen-

nemsigtig og ikke-diskriminerende kapacitetstildeling, for det tilfælde at den fæl-

les day-ahead-koblingsproces ikke kan generere resultater, jf. artikel 44 i CACM 

GL. 

 

10. Forslaget skulle udarbejdes senest 16 måneder efter CACM GL’s ikrafttrædel-

se, dvs. senest den 14. december 2016.  

 

11. Imidlertid blev selve kapacitetsberegningsregionerne, jf. artikel 15 i CACM 

GL først fastsat i ACER’s beslutning nr. 06-2016 af 17. november 2016. Da artikel 

44 i CACM GL fastsætter, at forslaget til alternative procedurer skal være i høring 

i mindst én måned forud for anmeldelse af forslaget til de regulerende myndighe-

der, var det ikke muligt for TSO’erne i hver CCR at overholde den i CACM GL 

fastsatte tidsfrist; den 14. december 2016. 

 

12. TSO’erne informerede de regulerende myndigheder og ACER samt Europa-

Kommissionen herom på et møde den 28. september 2016 i henhold til artikel 9, 

stk. 4 i CACM GL. Det blev bestemt, at TSO’erne i hver CCR skulle foreslå en ny 

frist, og på denne baggrund foreslog TSO’erne i CCR Nordic den 17. maj 2017 

som frist. De regulerende myndigheder i CCR Nordic tog orienteringen til efter-

retning. 

 

13. Sekretariatet for Energitilsynet modtog anmeldelse af forslag til alternative 

procedurer fra Energinet den 17. maj 2017 (bilag 2). De øvrige nordiske regule-

rende myndigheder modtog ligeledes fra deres respektive TSO’er forslag til alter-

native procedurer i CCR Nordic. 

 

14. Forslaget skal godkendes af alle regulerende myndigheder i den berørte region, 

jf. artikel 9, stk. 7, litra e). 

 

15. Hvor godkendelse af et forslag kræver, at mere end én regulerende myndighed 

træffer en afgørelse, rådfører, samarbejder og koordinerer de kompetente regule-

rende myndigheder tæt med hinanden med henblik på at nå til enighed. 

 

16. Sekretariatet for Energitilsynet analyserede forslaget sammen med de øvrige 

nordiske regulerende myndigheder og kom frem til, at forslaget af 17. maj 2017 

skulle ændres før det kunne blive godkendt. 
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17. De nordiske regulerende myndigheder fandt hovedsageligt, at forslaget skulle 

præciseres og tydeliggøres visse steder, mens en enkelt anmodning om ændring 

havde større indvirkning på forslaget: 

 

18. De nordiske regulerende myndigheder var enige om, at – når det er muligt – 

skal den nordiske og den baltiske region holdes koblet. Derfor anmodede de nordi-

ske regulerende myndigheder om, at forslaget til alternative procedurer muliggjor-

de dette. 

 

19. Sekretariatet for Energitilsynet modtog det ændrede forslag til alternative pro-

cedurer den 17. januar 2018 (bilag 3). 

 

20. De nordiske regulerende myndigheder vurderer, at det ændrede forslag af 17. 

januar 2018 til alternative procedurer er i overensstemmelse med kriterierne fastsat 

i artikel 9 og 44 samt den generelle formålsbestemmelse i artikel 3 i CACM GL 

(bilag 4). 

FORSLAG TIL ALTERNATIVE PROCEDURER 

21. Overordnet set skal forslag til alternative procedurer i CCR Nordic sikre, at 

alle de nordiske budområder forbliver koblet for at sikre likviditet i det koblede 

område. Årsagen til at priskoblingsalgoritmen ikke kan generere et resultat er der-

for underordnet i forhold til, at de nordiske budområder til enhver tid skal forblive 

sammenkoblet. 

 

22. Forslaget fastsætter, at den såkaldte ”Fallback Coordinator” skal igangsætte de 

alternative procedurer, når priskoblingsalgoritmen ikke kan generere et resultat, 

som nærmere bestemt i forslag udarbejdet i henhold til artikel 36 og 37 i CACM 

GL. 

 

23. ”Fallback Coordinator” defineres i forslagets artikel 2, stk. 2, litra b) som ”the 

day-ahead NEMO, which in addition to performing the tasks of an operator during 

Market Coupling Session (MCS) is responsible for coordinating the operation of 

the MCS within the coupled region in case SDAC
1
 decoupling. The role of Fall-

back Coordinator will follow a rotational setup as outlined in this Proposal and 

procedures vested in this Proposal”. 

 

24. I henhold til artikel 4 i forslaget skal Fallback Coordinator som sit første 

skridt, efter at det er blevet klart, at priskoblingsalgoritmen ikke kan generere et 

resultat, beregne nettoposition og ligevægtspris for hvert budområde og levere 

resultaterne til alle TSO’erne og NEMO’erne i det sammenkoblede område. Resul-

taterne skal desuden leveres til den eller de enheder, der har til opgave at beregne 

transmissionskapaciteten, på regionalt plan eller højere, dvs. den såkaldte Coordi-

nated Capacity Calculator (”CCC’en”).  

 

 
1 Single Day-Ahead Coupling 
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25. Fallback Coordinatorens beregning af nettoposition og ligevægtspris for hvert 

budområde skal indeholde netværksdata og bud-data. Desuden skal kapaciteten på 

samkøringsforbindelserne ud af det sammenkoblede område sættes til 0 MW. 

 

26. Fallback Coordinatoren kan foretage beregningen indtil kl.20.00, og fristen for 

at levere resultaterne af beregningen til de relevante TSO’er, CCC’er og NEMO’er 

er kl. 20.05 CET.  

 

27. Såfremt Fallback Coordinatoren ikke er i stand til at generere et resultat indtil 

kl. 20.00 CET dagen forud for driftstimen (en såkaldt ”no-price-situation”), så vil 

ligevægtsprisen og nettopositionerne for hver budområde pr. tidsenhed i day-

ahead-tidsrammen fastsættes ud fra en specifik referencedag. 

 

28. ”Referencedag” er defineret i forslagets artikel 2, stk. 2, litra c) som ”the pre-

vious working day if the auction failure has effect on a working day, the previous 

Saturday if it has effect on a Saturday, the previous Sunday if it has effect on a 

Sunday and the previous Sunday or public holiday, as appropriate, if the action 

failure has effect on a public holiday. Working day means days from Monday to 

Friday not including public holidays. A public holiday must be a legal public holi-

day in countries in the coupled region with a combined consumption of at least 

67% of the total consumption for the last 10 years with available Eurostat stati-

stics. Christmas Eve (24/12) and New Year’s Eve (31/12) are considered public 

holidays.” Jf. forslagets artikel 5 litra c, skal der årligt udarbejdes en tabel med 

næste års helligdage i medfør af ovenstående definition. 

 

29. Hvis der er mere end én NEMO, der tilbyder day-ahead ydelser i alle budom-

råderne i CCR Nordic, udpeges Fallback Coordinatoren ud fra et rotationsprincip. 

Artikel 5 i forslaget fastsætter de nærmere regler og betingelser for Fallback Coor-

dinatoren. Det følger bl.a. af stk. 5, at 3 måneder efter godkendelse af de alternati-

ve procedurer skal de relevante NEMO’er i fællesskab med TSO’erne udarbejde 

detaljerede procedurer for samarbejdet mellem NEMO’erne og mellem NE-

MO’erne og TSO’erne. Desuden skal en NEMO opfylde betingelserne i artikel 6, 

stk. 1, for at kunne agere som Fallback Coordinator. 

 

30. Det følger af artikel 7, stk. 1, i forslaget, at hver NEMO, der modtager resulta-

terne af Fallback Coordinatorens beregning senest kl.20.05 CET – såfremt der ikke 

er tale om en ”no-price-situation” – skal levere resultaterne til markedsaktørerne 

senest kl. 20.10 CET. I tilfælde af en ”no-price-situation” skal Fallback Coordina-

toren senest kl.20.05 CET give instruktion til hver NEMO om, at resultaterne fra 

en specifik referencedag skal anvendes, og hver NEMO skal levere resultaterne til 

markedsdeltagerne senest kl.20.10 CET. 

 

31. I samarbejde med de relevante NEMO’er og TSO’er skal Fallback Coordinato-

ren indsende hændelsesrapporter til de relevante regulerende myndigheder i for-

bindelse med en afkoblingssituation. Rapporten skal indeholde en forklaring på, 

hvad der var skyld i afkoblingssituationen samt en evaluering af effekterne af de 

alternative procedurer (”Fallback procedures”) i forhold til NEMO’erne, TSO’erne 

og markedsdeltagerne. 
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32. De alternative procedurer skal implementeres i henhold til artikel 9 i forslaget, 

dvs. når MCO funktionen for day-ahead markedet er implementeret, og senest 4 

måneder efter at der er udarbejdet detaljerede samarbejdsprocedurer mellem NE-

MO’erne og mellem NEMO’erne og TSO’erne. 

 

HØRING 

33. Sekretariatet for Energitilsynet sendte Energinets anmeldelse af 17. maj 2017 i 

høring den 19. maj 2017 med frist for bemærkninger den 9. juni 2017. 

34. Sekretariatet for Energitilsynet foretog høringen i samarbejde med de øvrige 

regulerende myndigheder i CCR Nordic via hjemmesiden 

www.nordicenergyregulators.org.  

 

35. Sekretariatet for Energitilsynet og de øvrige nordiske regulerende myndighe-

der modtog 3 høringssvar: 

 Nordenergi 

 EPEX Spot 

 Nord Pool 

NORDENERGI 

36. Nordenergi, en paraplyforening af nordiske elindustriforeninger, angav i sit 

høringssvar, at Nordenergi overordnet set støttede forslaget fra de nordiske 

TSO’er. 

 

37. Nordenergi angav endvidere, at risikoen for, at markedsdeltagerne først får 

resultaterne senere i en afkoblingssituation, end under normale omstændigheder, er 

bedre end en ”no-price-situation”. Desuden angav Nordenergi, at fristen kl. 20.00 

for Fallback Coordinatorens beregning var i overensstemmelse med den nuværen-

de praksis.  

 

38. Endvidere angav Nordenergi i sit høringssvar, at i de sjældne tilfælde, hvor en 

”no-price-situation” forekommer, så er forslaget med at anvende resultaterne fra 

en referencedag den bedste mulighed på nuværende tidspunkt. For det første er det 

i overensstemmelse med nuværende praksis. For det andet er det for besværligt at 

indføre skyggeauktioner på alle budområdegrænserne i CCR Nordic grundet det 

høje antal af budområder i regionen. Endelig er muligheden med at give al kapaci-

teten til intraday-markedet ikke en optimal løsning for nuværende, da deltagelsen i 

intraday-markedet er for lav i sammenligning med deltagelsen i day-ahead-

markedet. Hvis disse forudsætninger en dag ændrer sig, kan løsningen med at give 

kapaciteten til intraday-markedet blive relevant. 

 

39. I forhold til risikoen for markedsdeltagerne ved, at resultaterne fra en referen-

cedag anvendes, og dermed at markedsdeltagerne kommer i ubalance, angav 

Nordenergi, at markedsdeltagene allerede i dag forsøger at afbøde den risiko, bl.a. 

ved at forsøge at handle sig i balance i intraday-markedet, og at det desuden er 

svært at forestille sig, hvordan den sjældne situation ellers kan håndteres. 

http://www.nordicenergyregulators.org/
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40. Endelig angav Nordenergi, at Nordenergi støtter udvælgelsen af Fallback Co-

ordinatoren ved at anvende et rotationsprincip, og dermed sikre at der ikke diskri-

mineres mellem aktive NEMO’er i de nordiske budområder. 

EPEX SPOT 

41. EPEX Spot, elbørs og udpeget NEMO i nogle EU-medlemslande, herunder 

Frankrig, samt NEMO, der påtænker at tilbyde day-ahead- og intraday-

handelsydelser i de nordiske budområder, angav i sit høringssvar, at særligt 

spørgsmålet om ansvar i forbindelse med en ”no-price-situation” krævede nærme-

re eftertanke. 

 

42. Desuden angav EPEX Spot, at såfremt bare én NEMO er en del af den fælles 

europæiske markedskobling, så bør hele det nordiske område ikke afkobles fra den 

fælles europæiske markedskobling. En ligevægtspris for de nordiske budområder 

ville således i stedet blive beregnet ud fra en vægtet gennemsnitspris fra de for-

skellige NEMO’ers markedsresultater i relevante CCRs i Europa. 

 

43. Endvidere angav EPEX Spot, at reglen om, at Fallback Coordinatoren skal 

beregne et resultat for CCR Nordic indtil kl. 20.00 var problematisk, da det vil 

have en effekt på den daglige drift mellem NEMO’erne og deres centrale modpar-

ter og deres respektive aftaler med TSO’erne. 

 

44. Ydermere angav EPEX Spot, at markedsdeltagerne ville blive udsat for finan-

sielle risici ved eventuelle ubalancer i de sjældne tilfælde, hvor en ”no-price-

situation” forekommer. 

 

45. EPEX Spot vil derfor foretrække lokale auktioner (”skygge-auktioner”) som 

alternative procedurer i en Fallback situation. 

 

NORD POOL 

46. Nord Pool, elbørs og udpeget NEMO i alle de nordiske budområder, angav at 

forslaget fra de nordiske TSO’er afspejlede den retfærdige og effektive eksisteren-

de praksis. 

 

47. Desuden angav Nord Pool, at beregningen også burde koordineres med de 

alternative procedurer i CCR Baltic, når det er muligt, således at det er i overens-

stemmelse med nuværende praksis. 

 

BEGRUNDELSE 

48. I den foreliggende sag anmodes Sekretariatet for Energitilsynet om at godken-

de Energinets anmeldte forslag til alternative procedurer (”Fallback procedures”), 

jf. artikel 44 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af ret-

ningslinjer for kapacitetstildelingen og håndtering af kapacitetsbegrænsninger 

(”CACM GL”). 
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49. Forslaget skal godkendes af Sekretariatet for Energitilsynet i overensstemmel-

se med artikel 9, stk. 7, litra e) i CACM GL under iagttagelse af de formål, der 

følger af artikel 3 samt de specifikke betingelser oplistet i artikel 44 i CACM GL. 

50. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at forslaget er anmeldt rettidigt jf. 

pkt. 10 - 13. 

51. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker desuden, at TSO’erne har været i 

dialog med de relevante NEMO’er under udarbejdelsen af forslaget, jf. forslagets 

præambel (nr. 3). 

52. Det indgår i vurderingen, at forslaget gør brug af allerede implementerede 

løsninger. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at dette gøres uden at udelukke 

konkurrencen fra nye operatører i overensstemmelse med præamblen (nr. 14) i 

CACM GL. Sekretariatet for Energitilsynet lægger i denne forbindelse vægt på, at 

Nordenergi, som repræsentant for elindustriforeningerne i Norden i sit høringssvar 

angiver, at Nordenergi støtter forslaget om at fortsætte med nuværende alternative 

procedurer. 

 

53. Desuden lægger Sekretariatet for Energitilsynet vægt på, at forslaget sikrer 

driftssikkerheden, når den fælles europæiske priskoblingsalgoritme ikke kan gene-

rere resultater. 

 

54.  Sekretariatet for Energitilsynet finder, at forslaget giver markedsaktørerne i 

CCR Nordic og, når muligt, i CCR Baltic mulighed for at handle på tværs af bud-

områdegrænserne. Sekretariatet for Energitilsynet anser det for vigtigt og værdi-

fuldt, at markedsaktørerne kan handle på tværs af budområdegrænser og især for 

markedsaktørerne i CCR Nordic, som består af mange små budområder. 

 

55. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at forslaget sørger for, at behovet 

for retfærdig og ordentlig markeds- og prisdannelse respekteres. 

 

56. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Nord Pools bemærkning om, ”at 

genåbne ordrebøger” allerede gælder for NEMO’er aktive i de nordiske budområ-

der jf. bl.a. Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 10. april 2017 om God-

kendelse af forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et 

budområde. 

57. Desuden lægger Sekretariatet for Energitilsynet vægt på, at Nordenergi jf. pkt. 

39 angiver, at markedsdeltagerne allerede i dag er udsat for risici for ubalancer, 

når resultaterne fra en referencedag anvendes og det er Sekretariatet for Energitil-

synets opfattelse, at markedsdeltagerne ikke pålægges yderligere risici end de alle-

rede har i dag.I den forbindelse lægger Sekretariatet for Energitilsynet desuden 

vægt på, at de alternative procedurer alene finder anvendelse i de få tilfælde, hvor 

den fælles europæiske priskoblingsalgoritme samt backup procedurer hertil ikke 

kan generere resultater – og at resultaterne fra en referencedag formentlig kun 

kommer til at blive anvendt i sjældne tilfælde, sådan som Nordenergi, EPEX Spot 

og Nord Pool også bemærker i deres respektive høringssvar. 
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58. Endelig indgår det i Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at forslaget er 

udarbejdet i fællesskab af alle de nordiske TSO’er samt at alle de regulerende 

myndigheder i CCR Nordic er enige om, at forslaget af 17. januar 2018 kan god-

kendes. 

 

59. Samlet set vurderer Sekretariatet, at de alternative procedurer (”Fallback pro-

cedures”) lever op til de specifikke krav i CACM GL, samt at forslaget ikke er til 

hinder for at formålene med CACM GL artikel 3 kan nås. 
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BILAG 1 

 

LOVGRUNDLAG 
60. 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) 

 

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

regulerer den grænseoverskridende handel med elektricitet i det indre marked. 

 

62. 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.” 

 

63. 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). 

64. 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. 

 

65. 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: 
”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.” 

 

66. 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 
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indstilling om vedtagelse, da Kommissionen fandt, at udkastet til netreglen ikke 

var formuleret tilstrækkeligt konkret til at kunne vedtages i form af en netregel. 

 

67. 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.” 

 

68. 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 KAPACITETSBE-

GRÆNSNINGER. 

 

69. 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 en retningslinje. Det ændrer dog ikke ved, at der 

er tale om en forordning, som gælder umiddelbart og er bindende i medlemslande-

ne. 

70. 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 kon-

kurrenceevnen, til gavn for forbrugerne. 

71. De juridiske bestemmelser relevant for afgørelse om alternative procedurer 

(fallback-ordninger) er  artikel 3, 8, 9 og 44 i CACM GL. 

 

72. 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. 
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73. Artikel 8 fastsætter TSO’ernes opgaver i relation til den fælles day-ahead- og 

intraday-kobling. Det følger bl.a. heraf, at TSO’erne skal fastlægge, og i givet fald, 

gennemføre alternative procedurer for kapacitetstildeling, jf. artikel 44. 

 

74. TSO’ernes forslag til de alternative procedurer skal godkendes af alle regule-

rende myndigheder i den berørte kapacitetsberegningsregion i henhold til artikel 9, 

stk. 7, litra e) og skal bl.a. omfatte et forslag til tidsrammen for gennemførelsen af 

disse og en beskrivelse af deres forventede betydning for målene i denne forord-

ning, jf. artikel 9, stk. 9. 

 

75. Artikel 9, stk. 10 fastsætter at, hvor godkendelsen af vilkår, betingelser og 

metoder kræver, at mere end én regulerende myndighed træffer en afgørelse, råd-

fører, samarbejder og koordinerer de kompetente regulerende myndigheder tæt 

med hinanden med henblik på at nå til enighed. Hvor det er relevant, tager de 

kompetente regulerende myndigheder agenturets udtalelse i betragtning. De regu-

lerende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår, betingelser og me-

toder, jf. stk. 6-8, senest seks måneder efter at de, eller i givet fald den sidste be-

rørte regulerende myndighed, har modtaget de omhandlede vilkår, betingelser og 

metoder. 

 

76. Endelig følger det af artikel 44, at: 

 
”Senest 16 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse udarbejder hver TSO i samarbejde med al-

le de andre TSO'er i kapacitetsberegningsregionen et forslag til robuste og rettidige alternative proce-

durer med henblik på at sikre effektiv, gennemsigtig og ikke-diskriminerende kapacitetstildeling, for det 

tilfælde at den fælles day-ahead-koblingsproces ikke kan generere resultater. 

 
Forslaget til fastlæggelse af alternative procedurer sendes i høring i overensstemmelse med artikel 

12.” 

 

 


