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Nord Pool EMCO viser til møte der RME ber om at Nord Pool EMCO oversender siste versjoner 

av de nominerte elektrisitetsmarkedsoperatørenes (NEMOenes) forslag til vilkår, betingelser og 

metoder som NEMOer plikter å utarbeide i henhold til CACM forordningen. Nord Pool EMCO 

skal oversende disse enkeltvis etter en nærmere avtalt tidsplan sammen med korte 

redegjørelser av NEMOenes forslag  

 

Dette dokumentet gir en kort redegjørelse om MCO-planen som er NEMOenes forslag til plan for 

hvordan NEMOer i fellesskap vil sette opp og utføre MCO-funksjonene i henhold til artikkel 7 i 

CACM-forordningen. Forslaget til MCO-plan ble sendt fra NEMOene  til alle regulerende 

myndigheter for Energi (NRAer) og til ACER 14. april i 2016 

 

MCO-planen ble enstemmig godkjent, i den endelige og nåværende versjon fra 13 april 2017, av 

alle NRAer den 20 juni i 2017.  

 

Innholdet I MCO planen 

 

MCO planen definerer prinsippene for samarbeid mellom alle NEMOer og opprettelsen av en 

NEMO-komite med roller og ansvar. MCO-planen er en formell vedtakelse av de allerede 

eksisterende løsningene som er i funksjon for markedskobling i døgnmarkedet og 

intradagmarkedet; henholdsvis PCR og XBID. Dette som angitt i artikkel 36 (4) i CACM 

forordningen; at NEMOer skal bruke allerede eksisterende løsninger som grunnlag for effektiv 

implementering av målene i CACM.  

 

MCO planen gir en detaljert beskrivelse av foreslått tidsplan for implementering av 

markedskobling i Europa for døgnmarkedet (SDAC) og intradag markedet (SIDC) og også 

beskrivelse av de operasjonelle prosessene i markedskoblingene samt konsept for systemer og 

prosedyrer.  

 

MCO planen beskriver kort hvorvidt de ulike metoder, vilkår og betingelser som skal opprettes i 

henhold til CACM, inklusiv TSO metoder, forventes å ha innvirkning på etableringen og 

utførelsen av MCO funksjonen.    
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I vedleggene til MCO planen er det gitt sammendrag av de nødvendige avtalene mellom 

NEMOene og mellom NEMOer og tredjeparter/leverandører av de tekniske løsningene.  

Endringer fra dagens praksis 

 

MCO-planen medfører ingen endringer fra dagens praksis for norske aktører som handler i de 

norske budområdene i døgnmarkedet og/eller i intradagmarkedet.  

 

Deltagelse i samarbeid 

Nord Pool EMCO deltok aktivt i utviklingen av MCO planen i 2016 sammen med NEMOene i 

Europa.  Nord Pool EMCO er part i avtalene som er beskrevet i MCO planen:  

 

• ANCA – All NEMO Cooperation agreement 

• ANDOA – All NEMO Day-ahead Operational Agreement 

• ANIDOA – All NEMO Intraday Operational Agreement.  

 

Som utpekt NEMO, også i flere medlemsstater, deltar Nord Pool EMCO med representanter i 

NEMO komiteen, i NEMO styringsgrupper for hhv ANDOA og ANIDOA og i de underliggende 

arbeidsgruppene.    

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

Hilde Rosenblad 

Senior adviser public and regulatory affairs 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

All NEMO proposal for the MCO Plan – 13th April 2017 

 

 


