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ANMELDELSE AF ÆNDRET FORSLAG TIL FÆLLES
REGLER FOR AFREGNING MELLEM ASYNKRONT
FORBUNDNE TSO'ER MED HENBLIK PÅ
TILSIGTET UDVKESLING AF ENERGI - EBGL
ARTIKEL 50, STK. 4.

I henhold til artikel 5, stk. 3, litra k, og artikel 5, stk. 3, litra m, i Kommissionens forordning (EU)

2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektrici-

tet (herefter kaldet EBGL) anmelder Energinet hermed et forslag til fælles regler for afregning

mellem asynkront forbundne TSO’er med henblik på tilsigtet udveksling af energi, jf. EB GL ar-

tikel 50, stk. 4.

Energinet anmeldte den 18. juni 2019 to forslag vedrørende fælles regler for afregning mellem

asynkront forbundne TSO’er, der henholdsvis tilsigtet og utilsigtet udveksler energi mellem synkron-

områder. Forslagene var udarbejdet i samarbejde med de relevante TSO’er i kontinentaleuropa.

Den 20. december 2019 sendte Forsyningstilsynet –og de øvrige relevante regulatorer -anmodning

om ændring af forslaget efter artikel 50, stk. 4, til Energinet. Den sidste af de asynkront forbundne

TSO’er modtog anmodning om ændring af forslagene 25. januar 2020.

Energinet har i samarbejde med de relevante TSO’er udarbejdet vedlagte ændrede forslag til fælles

regler for afregning for tilsigtet udveksling af energi.

Ændringerne omfatter navnlig inddragelse i forslaget af rampingenergi, jf. artikel 137, stk. 3, i Kom-

missionens forordning (EU) 2017/1485 om retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssyste-

mer (SOGL).
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Indstilling til godkendelse

Energinet indstiller hermed det ændrede forslag for fælles regler for afregning af energi mellem

asynkront forbundne TSO’er til godkendelse af Forsyningstilsynet.

Det er Energinets vurdering, at forslaget opfylder målene i EBGL, som nærmere beskrevet i forsla-

gets Whereas samt i vedlagte ”Explanatory document”.

Høring

Forslaget har ikke været i høring.

Dokumenter
Til godkendelse

All asynchronously connected TSOs' proposal for Common settlement rules for in-

tended exchanges of energy between synchronous areas as a result of the frequency

containment process and of ramping restrictions in accordance with the Article 50(4)

of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guide-

line on electricity balancing

Til information:

Explanatory document to the All asynchronously connected TSOs' proposal for Com-

mon settlement rules for intended exchanges of energy between synchronous areas

as a result of the frequency containment process and of ramping restrictions in ac-

cordance with the Article 50(4) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 No-

vember 2017 establishing a guideline on electricity balancing

Spørgsmål til forslaget

Spørgsmål til forslaget sendes til myndighed@energinet.dk, cc. Asger Grønlund Arnklit

AGA@energinet.dk.

Energinet imødeser Forsyningstilsynets bekræftelse på modtagelsen af anmeldelsen.

Med venlig hilsen

Mikael Marstal
Energinet

Myndighedsenheden
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Med venlig hilsen

Mikael Marstal
mmf@energinet.dk
EnerginetMyndighedsenheden


