AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Nota de prezentare
a deschiderii procesului de consultare publică pe marginea proiectului de Ordin pentru
aprobarea Regulilor generale privind piața centralizată de gaze naturale

Având în vedere:
 faptul că, în prezent, utilizatorii rețelei au responsabilitatea de a-și echilibra portofoliile
în perioada de echilibrare, fiind necesară oferirea posibilității de a achiziționa sau de
a vinde produse standardizate pe termen scurt pe o platformă de tranzacționare.
Produsele standardizate pe termen scurt sunt tranzacționate pentru livrare pentru ziua în
curs sau pentru ziua următoare, șapte zile pe săptămână, în conformitate cu normele
aplicabile ale platformei de tranzacționare, astfel cum sunt definite de comun acord de
operatorul platformei de tranzacționare și operatorul de sistem de transport. În afară de
acestea este necesară și definirea unor produse pe termen mediu şi lung care să se alinieze
și altor participanți la piață în afara utilizatorilor de rețea.
 faptul că, în scopul achiziționării de produse standardizate pe termen scurt, conform
prevederilor Regulamentului nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a
unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz, platforma de
tranzacționare trebuie să îndeplinească toate criteriile următoare:
o oferă un sprijin suficient pe parcursul zilei gaziere atât utilizatorilor rețelei, pentru a
comercializa, cât și operatorilor de sisteme de transport, pentru a întreprinde acțiuni
de echilibrare adecvate prin comerțul cu produse standardizate pe termen scurt
relevante;
o oferă un acces transparent și nediscriminatoriu;
o furnizează servicii în baza principiului egalității de tratament;
o asigură anonimatul tranzacționării cel puțin până în momentul încheierii unei
tranzacții;
o oferă o imagine de ansamblu detaliată a ofertelor curente pentru toți participanții la
tranzacționare;
o garantează că toate tranzacțiile sunt notificate în mod corespunzător operatorului de
sistem de transport.
 faptul că, în baza celor stipulate în Regulamentul 312/2014, după încheierea fiecărei
tranzacții, operatorul platformei de tranzacționare pune la dispoziția participanților la
tranzacționare suficiente detalii pentru a confirma tranzacția și publică fără întârziere
evoluția prețului de cumpărare marginal și a prețului de vânzare marginal după fiecare
tranzacție;
 faptul că, tranzacționarea produselor standardizate pe termen scurt contribuie atât la o mai
mare flexibilitate a pieței, la obținerea unei lichidități mărite, cât și la stabilirea
unui preț de referință al gazelor naturale;
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asigurarea unor garanţii suficiente contribuie la managementul riscului, participanţii la
pieţele centralizate în cadrul cărora tranzacţiile sunt garantate financiar având posibilitatea
de a tranzacționa pe aceste piețe în deplină siguranță financiară a tranzacțiilor încheiate,
ținând cont de:
 faptul că, în perioada 22.11.2017-15.12.2017, ANRE a publicat pe pagina proprie de
internet, în vederea consultării publice, principiile propuse în vederea tranzacționării
gazelor naturale pe piețele centralizate,
 propunerile formulate în cadrul ședinței din data de 21.01.2018 de o serie de participanți
din cadrul sectorului gazelor naturale referitoare la aceste principii de tranzacționare,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu completările ulterioare, ANRE demarează procesul de consultare publică pe marginea,
proiectului de Ordin pentru aprobarea Regulilor generale privind piața centralizată de gaze
naturale, prin publicarea documentelor aferente, pe pagina proprie de internet, în perioada
13.02.2018-02.03.2018.
Prezentul proiectul de ordin a fost dezvoltat pornind de la prevederile Ordinului președintelui
ANRE nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piața centralizată de gaze naturale, cu
modificările ulterioare, în vigoare în prezent.
Aspectele cu caracter de noutate ale modificărilor aduse se referă, printre altele la:
 segmentarea pieței centralizate și stabilirea, pentru fiecare segment al pieţei centralizate
în parte, a cerințelor specifice. Segmentele de piaţă centralizată propuse sunt: piața
produselor standardizate pe termen scurt, piața produselor standardizate pe termen mediu
și lung, piața produselor “Over-the-counter” (OTC).
 introducerea produselor standardizate și ale contractelor standard în cadrul tranzacțiilor
efectuate pe piața produselor standardizate pe termen scurt și pe piața produselor
standardizate pe termen mediu și lung;
 transferul dreptului de proprietate asupra cantității de gaze naturale tranzacționate se va
realiza doar în PVT în cadrul tuturor segmentelor pieţei centralizate de gaze naturale;
 prin derogare de la principiul enunţat anterior, va fi permisă încheierea de tranzacţii în
puncte de intrare/ieşire în/din sistemul de transport, altele decât PVT, doar OTS (în
calitate de iniţiator) şi doar în scopul întreprinderii de acţiuni de echilibrare în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014;
 toate tranzacțiile încheiate vor fi notificate OTS;
 tranzacțiile vor fi garantate din punct de vedere financiar fie de către titularul licenței de
administrare a pieței centralizate fie de către o terță parte, în condiţiile legii, în cazul
pieței produselor standardizate pe termen scurt sau, în cazul pieței produselor
standardizate pe termen mediu și lung, fie prin garanţii reciproce ale părţilor, în
cuantumurile incluse în clauzele contractelor standard aprobate de ANRE pentru fiecare
dintre produsele specifice acestui segment al pieţei centralizate, fie de către o terță parte,
în conformitate cu regulile specifice ale acesteia, în condiţiile legii;
 informațiile ce vor fi făcute publice în cadrul fiecărui segment al pieței centralizate.
Pentru o mai ușoară identificare a modificărilor propuse, proiectul de act normativ publicat
este însoțit de un tabel comparativ ce conține: în prima coloană din stânga tabelului - Ordinul ANRE
nr. 50/2013, iar în coloana a doua - varianta propusă de ANRE. Propunerile și observațiile părților
interesate, însoțite de argumentația aferentă, vor fi completate în ultima coloană a tabelului.
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Tabelul cu propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ va fi
transmis, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail
drpptgn@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data
de 02.03.2018, ora 1400.
Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări și/sau
cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.
Propunerile și observațiile formulate vor fi discutate în cadrul unei întâlniri programate
pentru data de 12.03.2018, ora 10:00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3.
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