Core FB MC
Părțile din proiectul Core de cuplare a piețelor pe bază
de fluxuri transmit actualizarea planificării proiectului
și informează despre canalele de comunicare către
participanții la piață
Amsterdam, Berlin, București, Budapesta, Bratislava,
Luxemburg, Paris, Praga, Viena, Varșovia, Zagreb

Bruxelles, Liubliana,
03 martie 2020

Părțile din proiect implicate în proiectul cuplării pe baza de fluxuri a piețelor pentru
ziua următoare în cadrul Core (Core FB MC) anunță lansarea cu succes a etapei
interne de testare, așa-numita funcționare internă în paralel organizată de OTS din
Core. Funcționarea internă în paralel va fi urmată de funcționarea externă în paralel
în T4 2020. Aceste operări în paralel preced intervalul de punere în funcțiune Core
FB MC prevăzut actualmente între T2 și T3 2021.

Următoarele repere ale proiectului Core FB MC
În conformitate cu articolul 20 (8) din Regulamentul CACM, într-o perioadă de cel
puțin șase luni OTS implicați vor testa metodologia pe baza de fluxuri împreună cu
regimurile existente de calculare și alocare a capacității aplicate în prezent în RCC
Core și vor permite participanților la piață să se adapteze la fiecare schimbare a
calculării capacității. Această etapă de testare, așa-numita funcționare externă în
paralel este planificată să dureze din noiembrie 2020 până în mai 2021.
Participanții la piață care doresc să urmărească mai îndeaproape dezvoltarea
proiectului sunt invitați să se alăture Grupului Consultativ al Core (CCG) transmițând
un email la CoreCG@magnus.nl. Participanții din Grupul Consultativ al Core vor
primi periodic informații precum și invitație la teleconferințe și reuniuni.
Următoarele întruniri personale ale CCG sunt planificate pe 7 aprilie 2020 la
Bruxelles și pe 7 octombrie 2020 la Viena. În afară de stadiul general al proiectului
prima întâlnire va constitui o oportunitate de a discuta evoluțiile transparenței în
Regiunea de Calculare a Capacității Core (RCC Core) împreună cu unele aduceri la
zi pentru metodologiile ce vor fi elaborate de OTS din RCC Core. A doua întâlnire va
fi devotată organizării funcționării externe în paralel.

Core FB MC
În continuare părțile proiectului doresc să lanseze testarea comună a procedurilor
SDAC în luna octombrie 2020 preconizând implicarea participanților la piață pe
parcursul testărilor la membrii SDAC din martie până în aprilie 2021. Informații
suplimentare despre această implicare vor fi transmise în timp util.

Canal de comunicare
Pe lângă CCG actualmente este aplicat un Forum de întrebări & răspunsuri pentru
proiectul Core FB MC. Forumul va fi disponibil în secțiunea Core FB MC a site-ului
JAO, și anume www.jao.eu. Părțile din proiect vor transmite informații despre
lansarea funcționării Forumului Q&A și îi vor invita pe participanții la piață să utilizeze
acest Forum pentru solicitările lor.

Despre proiectul de cuplare a piețelor pentru ziua următoare pe baza de
fluxuri în cadrul RCC Core
Proiectul de cuplare a pieței pe baza fluxului în Core (MC FB Core) promovează
dezvoltarea și implemenrea unei cuplări a pieței pentru ziua următoare pe baza
fluxului în toată regiunea Core de calcul al capacității (RCC Core) din cadrul cuplării
unice pentru ziua următoare (SDAC). RCC Core cuprinde granițe ale zonelor de
ofertare între următoarele zone de ofertare din statele membre UE: Austria, Belgia,
Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Luxemburg, Olanda, Polonia,
România, Slovacia și Slovenia.

