Markkinasääntöjen päivitysprosessi

Markkinasääntöjen päivitysprosessi
•

Markkinasäännöt ovat dokumentteja, joita on tarpeen päivittää säännöllisesti kaasumarkkinan kehittyessä
ja regulaation päivittyessä.
–

Esimerkiksi Tanskassa sovelletaan tällä hetkellä kaasun siirron sääntöjen versiota 19.0.

•

Markkinasäännöt vaikuttavat TSO:n omien järjestelmäpäivitysten tai toimintatapamuutosten lisäksi
asiakkaiden järjestelmiin ja toimintatapoihin, joten muutoksista viestiminen hyvissä ajoin on tärkeää.

•

Asiakasforumit toimivat hyvinä paikkoina keskustella sääntöpäivitystarpeista sekä kuunnella
markkinatoimijoiden esittämiä huomioita ja toiveita.

•

Jokaista sääntöpäivitystä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä sitä mukaa, kun sellainen ilmenee
versionhallinnan ylläpitämiseksi. Sen vuoksi sääntöpäivityksille luodaan prosessi, jonka mukaan uudet
versiot säännöistä julkaistaan määritetyin väliajoin. Poikkeuksena akuutit päivitystarpeet. Nämä
määritellään erikseen tapauskohtaisesti.
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Sääntömuutosten ajurit:
1. NRA:n hyväksymät menetelmämuutokset
(tariffit, tasehallinta, kapasiteetti jne.)
2. Ideoita/ehdotuksia markkinatoimijoilta
3. Sisäiset ideat/ehdotukset/muutostarpeet
4. Muutokset EU-lainsäädännössä

Tukku- ja vähittäismarkkinaforum
•
Keskustellaan tarvittavista
sääntömuunnoksista
•
Kerätään toimijoiden näkemyksiä
säännöistä sekä muutosehdotuksista

Mahdollinen
kuuleminen

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Sääntöpäivitys astuu
voimaan 1.10.202x
(Esim. versio 1.1 → 2.0)
Kuuleminen

Heinäkuu

Elokuu

Huhtikuun alussa
voimaan astuvan
version julkaisu ≈ 15.3.

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Kaasuvuosi vaihtuu

Lausuntojen perusteella
tehdyt mahdolliset
muutokset

Mahdolliset sääntöpäivitykset
astuvat voimaan 1.4.202x
(Esim. Versio 2.0 → 2.1)

Tukku- ja vähittäismarkkinaforum
•
Kerätään toimijoiden
näkemyksiä sääntöihin
tehdyistä muutoksista sekä
uusista muutosehdotuksista

Lokakuun alussa
voimaan astuvan
version julkaisu ≈ 1.9.

Mikäli akuutteja sääntöpäivitystarpeita ilmenee, nämä viedään läpi erikseen asap. Tällaisia päivitystarpeita ovat tunnistetut selkeästi kilpailua rajoittavat sääntökohdat tai lainsäädännöstä tulevat
vaatimukset, jotka on implementoitava nopeammin kuin sääntöpäivitysprosessissa on määritetty.
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Perusprosessi
•

Perusprosessi kiteytettynä:
1) Sääntömuutokset kaksi kertaa vuodessa:
1) Isoimmat muutokset kytketty kaasuvuoteen (julkaisu 1.10. tai viikonlopun/juhlapyhän sattuessa edeltävänä työpäivänä)
2) Tarvittaessa pienempiä muutoksia 1.4. (viikonlopun/juhlapyhän sattuessa edeltävänä työpäivänä)

2) Ennen sääntömuutoksia varattu aikaa kuulemisille ja sääntöjen julkaisu tapahtuu 1 kk ennen niiden voimaan
astumista
3) Vähintään keskeisistä muutoksista keskustellaan asiakasforumeissa, joissa kerätään myös markkinatoimijoiden
kehitysideoita. Pienemmissä tapauksissa ennen muutosten voimaan astumista toimijoita tiedotetaan muutoksista
etukäteen. Dialogi toimijoiden kanssa tärkeää.

•
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Poikkeukset
–

Mikäli tunnistetaan selkeästi kilpailua rajoittava sääntökohta tai lainsäädännöstä tulee vaatimus, joka on
implementoitava nopeammin kuin sääntöpäivitysprosessissa on määritetty, päivitysprosessi viedään läpi niin
nopeasti kuin mahdollista.

–

Isoissa, IT-järjestelmäpäivityksiä vaativissa muutoksissa ensiarvoisen tärkeää viestiä paljon (ainakin vuosi) ennen
perusprosessin minimivaatimuksia.
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Keskustelu mm. seuraavista
1. Mahdollisuudet DSOilla toimittaa mittaustietoja kaasutoimituspäivän sisäisesti
2. Ei-päivittäinluettavien kohteiden myyjänvaihtoprosessi - onko nykymalli toimiva?

5

25.11.2020

