Harmonizált maximum és minimum elszámoló árak az egységes
másnapi piacösszekapcsolás esetén összhangban a
Kapacitásfelosztásra és szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó
iránymutatás létrehozásáról szóló 2015. július 24-i 1222/2015/EU
bizottsági rendelet (CACM Rendelet) 41(1) cikkével
Mivel
1. E dokumentum megállapítja a harmonizált maximum és minimum elszámolási árakat
(’HMMCP’) az egységes másnapi piac-összekapcsolás (’SDAC’) esetében, összhangban
a CACM Rendelet 41. cikkével.
2. A CACM Rendelet 41(1) cikke értelmében, a HMMCP-nek az SDAC esetében figyelembe
kell vennie a kiesett ellátás becsült értékét (’VoLL’). E követelmény célja, hogy a
HMMCP a SDAC-re vonatkozóan semmilyen akadályt ne jelentsen a szabadpiaci árak
kialakulásában. E dokumentum rendelkezik az SDAC esetében a HMMCP
módosításának szabályairól, melytől a következő célok elérése várható, például:
minimalizálni annak az esélyét, hogy a HMMCP az SDAC esetében megakadályozza a
szabadpiaci árak kialakulását. A HMMCP ennek következtében, implicit módon
figyelembe veszi a VoLL-t, mivel a módosítás fokozatosan növeli a HMMCP-t az SDAC
esetében egy olyan szintig, amely a VoLL értékét a piaci szereplők fizetési hajlandósága
által meghatározva reprezentálja.
3. A SDAC esetében a harmonizált maximum elszámolási árakra vonatkozóan módosítás
magába foglal egy átmeneti időszakot, amely időszak alatt az elszámolási áraz SDAC
esetében a harmonizált maximum elszámolási ár módosítás előtti értékében
maximalizálva van, míg a módosított érték referenciaként szolgál az SDAC esetében a
harmonizált maximum elszámolási árak további módosításának kiváltásához. Az
átmeneti időszak célja, hogy az SDAC esetében a harmonizált maximum elszámolási
árak módosított értékének beállásához kellő időt biztosítson a piaci szereplők számára,
eközben a szabadpiaci árak kialakulásában való hatást minimalizálja.
4. A HMMCPaz SDAC esetében a CACM Rendelet 3. cikkében foglaltak szerint a
kapacitásfelosztás és a szűk keresztmetszetek kezelésének általános céljait veszi
figyelembe.
5. E dokumentum teljesíti a „hatékony verseny előmozdítása a villamosenergia-termelés,
-kereskedelem és -ellátás terén” célját, mivel a HMMCP-t az SDAC esetében úgy
állapították meg, hogy ne korlátozza a hatékony versenyt a termelésében,
fogyasztásában, kereskedésében, illetve szolgáltatásban a nagykereskedelmi
piacokon. E limitek alkalmazása már jó ideje megtörtént néhány aukció alapú másnapi
piac-összekapcsolásnál, mint például az MRC és 4MMC, amelyek több ajánlattételi
övezetet is lefednek, és már bizonyították, hogy kielégítőek.
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6. E dokumentum teljesíti az „üzembiztonság biztosítása” célját a maximum és minimum
elszámolási árak harmonizálásával, valamint a szabadpiaci árak kialakulását
akadályozó tényezők eltörlésével. E lépés hozzájárul a flexibilitáshoz és ezáltal elősegíti
a biztonságos működést, valamint az ellátásbiztonságot.
7. E dokumentum teljesíti a „övezetközi kapacitás számításának és kiosztásának
optimalizálása” célját, továbbá az az átviteli infrastruktúra optimális kihasználásának
biztosítása” célját a szabadpiaci árak kialakulását akadályozó tényezők eltörlésével,
amely ténylegesen optimalizálja az övezetközi kapacitásfelosztást és az átviteli hálózat
használatát.
8. E dokumentum teljesíti, legalábbis semmilyen negatív hatással nem bír, az
„hozzájárulás az európai villamosenergia-átviteli rendszer és villamosenergia-ágazat
hatékony és hosszú távú működéséhez és fejlődéséhez” célját illetően.
9. E dokumentum teljesíti az „információk átláthatóságának és megbízhatóságának
biztosítása és javítása” célját, mivel a HMMCP-t az SDAC-re vonatkozóan nyilvánosan
megvitatták a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetők (NEMO-k) és az
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (Ügynökség). A végleges
dokumentumot szintén közzéteszik.
10. E dokumentum eleget tesz a „hozzájárulás az európai villamosenergia-átviteli rendszer
és villamosenergia-ágazat hatékony és hosszú távú működéséhez és fejlődéséhez”
céljának, mivel a HMMCP-t az SDAC esetében úgy határozták meg, hogy a keresleti és
kínálati ajánlatoknak teljesülése lehetséges legyen az SDAC esetében, ezáltal az SDAC
eredménye hatékony árszignálokat szolgáltat a forward (hosszú távú) árak
kialakulásában, amely hatékony előrejelzést tesz lehetővé a befektetésekhez a
termelésben és a kereslet oldali szabályozásban.
11. E dokumentum teljesíti a „tisztességes és szabályos piac, valamint a tisztességes és
szabályos árképzés iránti igény figyelembevétele” célját és az „övezetközi kapacitáshoz
való megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítása” céljait azáltal, hogy
harmonizálja a HMMCP-t az ajánlattételi övezetek között, amelyek részt vesznek az
SDAC-ben és az ezekben tevékenykedő NEMO-k között.
12. E dokumentum teljesíti az „egyenlő versenyfeltételek teremtése a kijelölt
villamosenergiapiac-üzemeltetők számára” célját, mivel az alkalmazott limit azonos
lesz az egy ajánlattételi övezeten belül tevékenykedő NEMO-k számára csakúgy, mint
a több ajánlattételi övezetben is tevékenykedő egyes NEMO-k számára.
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1. cím
Általános rendelkezések
1. cikk
Tárgy és hatály
A CACM Rendelet 41. cikke értelmében, az SDAC-ben résztvevő összes ajánlattételi zónában a
HMMCP-t szükséges alkalmazni.
1. cikk
Fogalom meghatározások és értelmezések
1. Az e dokumentumban használt kifejezések jelentése megegyezik a CACM Rendelet 2.
cikkében, illetve a Bizottság 2013 június 14-i 543/2013/EU a villamosenergia-piacokra
vonatkozó adatok benyújtásáról és közzétételéről, valamint a 714/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló rendeletében
használt kifejezésekkel.
2. Továbbá a következő kifejezések alkalmazandók ebben a dokumentumban:
a.) „Harmonizált maximum elszámoló árak az SDAC esetében” alatt a maximum
elszámoló ár értékét értjük, amelyet az SDAC-ben résztvevő összes ajánlattételi
zónában alkalmaznak;
b.) „Harmonizált minimum elszámoló árak az SDAC esetében” alatt a minimum
elszámoló ár értékét értjük, amelyet az SDAC-ben résztvevő összes ajánlattételi
zónában alkalmaznak.
3. Jelen dokumentumban, ha csak a szövegösszefüggés nem kívánja máshogy:
a.) az egyes szám jelöli a többes számot és fordítva;
b.) a tartalomjegyzék, fejlécek és példák, csak a kényelmet szolgálják, és nem
befolyásolják ezen dokumentum értelmezését;
c.) bármilyen hivatkozás jogszabályra, rendeletre, irányelvre, határozatra, más jogi
eszközre, szabályzatra vagy bármilyen más jogalkotásra, magában foglalja annak
bármely hatályban lévő módosítását, kiterjesztését vagy újbóli kihirdetését.
2. cím
Maximum és minimum árak
3. cikk
Harmonizált maximum és minimum elszámoló árak az SDAC esetében
1. A harmonizált maximum elszámoló ár az SDAC esetében +3 000 EUR/MWh.
2. A harmonizált minimum elszámoló ár az SDAC esetében -500 EUR/MWh.
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4. cikk
Az SDAC esetén értelmezett maximum árak megállapításához és módosításához szükséges
kritériumok és folyamatok
1. A harmonizált maximum elszámoló ár az SDAC esetében, illetve a 0. cikk értelmében
az alábbi szabályok alapján módosul:
a.) a harmonizált maximum elszámoló árat az SDAC esetében 1 000 EUR/MWh-val kell
növelni abban az esetben, ha az elszámoló ár meghaladja 60%-nál nagyobb
mértékben az SDAC esetében meghatározott harmonizált maximum árat legalább
egy piaci időegységben, egy adott napon egy, vagy több ajánlattételi övezetben;
b.) az (a) albekezdés szerint beállított, megnövelt harmonizált maximum elszámoló
árat minden olyan ajánlattételi övezetben alkalmazni kell, mely részt vesz az SDACben a hivatkozott esemény bekövetkezésének napjától számított öt héten belül;
c.) a (b) albekezdés mellett, az (a) albekezdésben definiált módosítási kritérium
további alkalmazásának céljából az (a) bekezdés szerint beállított, megnövelt
harmonizált maximum elszámoló ár kerül alkalmazásra az esemény bekövetkezési
napját követő napot követően;
d.) a (b) albekezdésben hivatkozott ajánlattételi zónak csak azok, melyek elszámolt
vételi és eladási volumenekkel rendelkeznek, továbbá azok, melyek az SDAC részét
képezik (kivéve olyan piaci időegységeket, melyek során az ajánlattételi övezetek
szétválasztásra kerültek).
2. A NEMO-k transzparens módon kihirdetik és közzéteszik a módosított harmonizált
maximum elszámoló árat az SDAC esetében legalább négy héttel az SDAC-ben történő
bevezetést és alkalmazást megelőzően.
3. A NEMO-k legalább két évente újra felülvizsgálatot végeznek a HMMCP-ről, melyet
megosztanak minden piaci szereplővel és megvitatnak az érdekelt felekkel a CACM
Rendelet 11. cikke szerint szervezett fórumokon. Minden változtatást követhet
felülvizsgálat az 1. bekezdés szerint, amennyiben a NEMO-k ezt helyénvalónak ítélik.
3. cím
Végső rendelkezések
5. cikk
A bevezetés időtartama
A NEMO-k az összes SDAC-ben résztvevő ajánlattételi zónában bevezetik az SDAC-re
vonatkozó HMMCP-t rögtön azután, hogy az MCO funkció bevezetésre került a CACM
Rendelet 7(3) cikke alapján.
6. cikk
Nyelvi lemondó nyilatkozat
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A SDAC-re vonatkozó HMMCP referencia nyelve az angol. A kétségek elkerülése érdekében,
azokban az esetekben, melyekben a NEMO-k kötelesek lefordítani az SDAC-re vonatkozó
HMMCP-t a nemzeti szabályozó hatóság nyelvére, és a CACM Rendelet 9(14) cikkével
összhangban lévő verzió, illetve egyéb más verzió közt ellentmondás lép fel, a vonatkozó
NEMO-k kötelesek az ellentmondásokat megszüntetni azáltal, hogy benyújtanak egy
felülvizsgált verziót az SDAC-re vonatkozó HMMCP-ből a vonatkozó nemzeti szabályozó
hatóságoknak.
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