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BESLUIT 
 
 
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 9, tiende lid, juncto artikel 53, 
eerste lid, van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van 
richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer over producten waarmee rekening 
kan worden gehouden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces. 
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Samenvatting 

 

Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening) heeft tot doel om 
een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te 
creëren. 
 
Als onderdeel van de uitvoering van de CACM Verordening heeft EPEX Spot SE (hierna: EPEX 
Spot) een aanvraag aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) ter goedkeuring 
voorgelegd betreffende de producten waarmee de rekening kan worden gehouden bij het 
eenvormige intradaykoppelingsproces.  
 
Het voorstel van EPEX Spot betreft een gezamenlijk voorstel van alle benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerders (hierna: NEMO’s). Het voorstel bevat de producten waarmee bij de 
eenvormige intradaykoppeling rekening kan worden gehouden. Hierbij dienen de NEMO’s erover te 
waken dat uit deze producten resulterende orders waarvoor het continumatchingalgoritme wordt 
gebruikt, zijn uitgedrukt in euro en een verwijzing naar de markttijd bevatten. Tevens dienen alle 
NEMO’s erover te waken dat het continumatching algoritme in staat is uit deze producten 
resulterende orders te verwerken die op één markttijdseenheid, dan wel verschillende 
markttijdseenheden, betrekking hebben. 
 
De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de doelstellingen en eisen 
van de CACM Verordening. De ACM keurt daarom het voorstel goed. 
 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij de ACM. 
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1 Inleiding en procedure van totstandkoming van dit besluit 

 
1. De CACM Verordening heeft tot doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-

ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. 
 

2. Overeenkomstig artikel 53, eerste lid, van de CACM Verordening heeft EPEX Spot samen met 
de andere NEMO’s in de EU een voorstel ontwikkeld voor de producten waarmee bij de 
eenvormige intradaykoppeling rekening kan worden gehouden. Dit voorstel is van 3 november 
2016 tot 2 december 2016 geconsulteerd via de internetpagina van de Association of European 
Energy Exchanges (hierna: Europex). 

 
3. De NEMO’s in de EU moeten binnen een termijn van achttien maanden na de inwerkingtreding 

van de CACM Verordening dit voorstel voor goedkeuring bij hun regulerende instantie indienen. 
Op 16 februari 2017 heeft de ACM van EPEX Spot een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van 
het voorstel. De laatste betrokken regulerende instantie heeft het voorstel ontvangen op 17 
februari 2017. De betrokken regulerende instanties moeten het voorstel daarom uiterlijk op 16 
augustus 2017 goedkeuren. 

 
4. Om een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen heeft de ACM het voorstel met bijbehorende 

documenten ter inzage gelegd en gepubliceerd op haar internetpagina. Van de terinzagelegging 
is kennis gegeven in Staatscourant 13364 van 7 maart 2017. De ACM heeft hiermee 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven. Naar aanleiding van de 
terinzagelegging is een zienswijze van TenneT TSO B.V. ontvangen. 

 
5. Op 14 augustus 2017 heeft de ACM aan EPEX Spot een wijzigingsverzoek verzonden. 
 
6. Op 1 december 2017 heeft de ACM van EPEX Spot het gewijzigde voorstel ontvangen. 

 
7. Alle regulerende instanties hebben elkaar geraadpleegd en in nauwe coördinatie samengewerkt 

met het oog op het bereiken van overeenstemming overeenkomstig artikel 9, tiende lid, van de 
CACM Verordening. Op 23 januari 2018 hebben alle regulerende instanties overeenstemming 
bereikt over het goedkeuren van het voorstel. Na de goedkeuring door de regulerende instanties 
moeten de NEMO’s het voorstel publiceren op grond van artikel 9, veertiende lid, van de CACM 
Verordening.  

 
8. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat het wettelijk kader. Het 

ontvangen voorstel en relevante informatie die de ACM naar aanleiding van het voorstel heeft 
ontvangen, is samengevat in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat de beoordeling van het voorstel en 
hoofdstuk 5 het dictum. 
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9. Dit besluit bevat twee bijlagen. Deze bijlagen zijn onderdeel van het besluit en bevatten 
respectievelijk de relevante artikelen van de CACM Verordening en het voorstel. 

2 Wettelijk kader  

10. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor 
dit besluit. 

 
Bevoegdheidsgrondslag ACM  

11. De taken waarmee de ACM is belast, zijn vastgelegd in de wet. In de Elektriciteitswet 1998 
(hierna: E-wet) zijn deze taken vastgelegd in artikel 5, eerste lid, van de E-wet:  
“De Autoriteit Consument en Markt is belast met de aan haar opgedragen taken ter uitvoering 
van het bepaalde bij of krachtens deze wet, verordening 714/2009, verordening 713/2009 en 
verordening 1227/2011, alsmede met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet, verordening 714/2009, verordening 713/2009 en verordening 1227/2011.” 
 

12. De CACM Verordening is vastgesteld krachtens Verordening 714/2009, waardoor de ACM op 
grond van artikel 5, eerste lid, van de E-wet ook belast is met taken die voortvloeien uit deze 
Verordening.  
 

13. In artikel 35, eerste lid, van Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(hierna: Richtlijn 2009/72) is het volgende geregeld: 
“Iedere lidstaat wijst één enkele nationale regulerende instantie aan.” 

 
14. De definitie van ”regulerende instanties” is opgenomen in artikel 2, tweede lid, aanhef en onder 

a, van Verordening 714/2009: 
“a) ‘regulerende instanties’: de regulerende instanties bedoeld in artikel 35, lid 1, van Richtlijn 
2009/72/EG”. 
Deze definitie is op grond van artikel 2 van de CACM Verordening ook op de CACM Verordening 
van toepassing. 
 

15. Artikel 5, tweede lid, van de E-wet stelt dat de ACM is aangewezen als de regulerende instantie, 
bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Richtlijn: 
“De Autoriteit Consument en Markt is de regulerende instantie, bedoeld in artikel 35, eerste lid, 
van de richtlijn en artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van verordening 714/2009”.  

 
Relevante artikelen CACM Verordening 

16. Artikel 3 van de CACM Verordening bevat de doelstellingen van samenwerking op het gebied 
van capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. In artikel 9 van de CACM Verordening wordt het 
proces van de vaststelling van voorwaarden of methodologieën beschreven. Artikel 40 van de 
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CACM Verordening is relevant in verband met het voorstel van EPEX Spot. Zie Bijlage 1 bij dit 
besluit voor een overzicht van de in dit randnummer genoemd artikelen. 

3 Het voorstel 

17. Het voorstel is opgenomen in Bijlage 2 bij dit besluit.  
 

18. Het voorstel bevat vier verschillende producten. Op deze producten zijn vier restricties mogelijk 
ten aanzien van hoe de orders worden gematcht en zijn er twee restricties mogelijk ten aanzien 
van hoe lang de orders geldig zijn. Tot slot beschrijft het voorstel dat de orders onder drie 
verschillende voorwaarden kunnen worden ingediend waardoor de matching van de orders 
afhankelijk kan worden gemaakt van de matching van de andere orders van de indiener.   

4 Beoordeling 

19. Artikel 9, negende lid, van de CACM Verordening bepaalt dat het voorstel een beschrijving van 
het verwacht effect op de doelstellingen van deze verordening bevat. Het voorstel bevat een 
dergelijke beschrijving in randnummer 1 tot en met randnummer 14 van de preambule onder de 
kop ‘Impact on the objectives of CACM Regulation’.1 
 

20. Artikel 53, eerste lid, van de CACM Verordening schrijft voor dat de NEMO’s erover waken dat 
uit de voorgestelde producten resulterende orders waarvoor het continumatchingalgoritme wordt 
gebruikt, zijn uitgedrukt in euro en een verwijzing naar de markttijd bevatten. Een bepaling 
hieromtrent is opgenomen in artikel 3, tweede lid, van het voorstel.  

 
21. Artikel 9, negende lid, van de CACM Verordening bepaalt dat het voorstel een voorgesteld 

tijdschema voor de tenuitvoerlegging bevat. Het voorstel bevat een dergelijk tijdschema in artikel 
5. 

 
22. TenneT heeft in haar ingediende zienswijze om verduidelijking gevraagd van definities in het 

voorstel dat de ACM heeft geconsulteerd. Na het wijzigingsverzoek van de ACM, heeft EPEX 
Spot een artikel met definities in het voorstel opgenomen. Verder is de specifieke term waarvoor 
TenneT om een verduidelijking vraagt niet langer in het voorstel opgenomen.  

 
23. In haar zienswijze heeft TenneT tevens aandacht gevraagd voor een mogelijke beperking van de 

mededinging tussen NEMO’s door de bepaling in het artikel 4, achtste lid, van het voorstel. Op 
grond van dit artikel dienen de relevante NEMO’s te definiëren met welke set van producten kan 
worden gehandeld per scheduling area. In de preambule is gesteld dat de producten voor alle 

                                                        
1 Waarbij de opmerking moet worden gemaakt dat de nummering van de randnummers van de preambule bij het 
zevende randnummer (vanaf de in de tekst genoemde kop) opnieuw start met het nummer 1.  
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NEMO’s beschikbaar zijn om aan de marktpartijen aan te bieden en dat de producten compatibel 
zijn met de eenvormige intradaykoppeling. Artikel 3 van de CACM Verordening schrijft onder 
andere voor dat er een gelijk speelveld dient te zijn tussen NEMO’s. De ACM interpreteert artikel 
4, achtste lid, van het voorstel dan ook zo dat een beperking van de set van producten in een 
scheduling area slechts in overeenstemming is met de CACM Verordening in het geval dat de 
volledige set van producten de doelstellingen van de CACM Verordening ondermijnt. Een 
voorbeeld hiervan zouden onacceptabele prestaties van het continumatchingalgoritme kunnen 
zijn. Het beperken van de set van producten uit het voorstel om redenen anders dan het 
bewaken van de doelstellingen van de CACM Verordening is naar het oordeel van de ACM in 
strijd met het Europese regelgevende kader. 

 
24. Artikel 3 van de CACM Verordening omschrijft de doelstellingen van de CACM Verordening. De 

ACM ziet in het voorstel geen strijdigheid met deze doelstellingen.  
 

25. Op grond van het voorgaande concludeert de ACM dat het voorstel niet in strijd is met de 
doelstellingen en eisen van de CACM Verordening. De ACM keurt daarom het voorstel goed op 
grond van artikel 9, tiende lid, juncto artikel 53, eerste lid, van de CACM Verordening. 
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5 Dictum 

26. De Autoriteit Consument en Markt keurt het voorstel goed. 
 
27. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit 

Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt. 
 

28. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2018. 
 
‘s-Gravenhage,  
Datum: 31 januari 2018 
 
 
Autoriteit Consument en Markt 
namens deze,  
 
 
 
w.g. 
mr. P.C.M. Bijlenga 
Teammanager Directie Energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 
ACM, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een 
belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, de ACM 
verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.   
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Bijlage 1: relevante artikelen CACM Verordening 

 
Artikel 3  
Doelstellingen van samenwerking op het gebied van capaciteitstoewijzing en 

congestiebeheer 

Met deze verordening worden de volgende doelstellingen nagestreefd:  
a) bevorderen van doeltreffende concurrentie bij de opwekking en levering van elektriciteit alsmede 
de handel in elektriciteit; 
b) waarborgen van een optimaal gebruik van de transmissie-infrastructuur; 
c) waarborgen van de operationele veiligheid; 
d) optimaliseren van de berekening en toewijzing van zoneoverschrijdende capaciteit; 
e) waarborgen van de niet-discriminerende behandeling van TSB’s, NEMO’s, het Agentschap, 
regulerende instanties en marktdeelnemers; 
f) waarborgen en verbeteren van de transparantie en betrouwbaarheid van gegevens; 
g) bijdragen tot de efficiënte langetermijnexploitatie en –ontwikkeling van het 
elektriciteitstransmissiesysteem en de elektriciteitssector in de Unie; 
h) rekening houden met de behoefte aan een billijke en ordelijke markt en prijsvorming; 
i) creëren van een gelijk speelveld voor NEMO’s; 
j) zorgen voor niet-discriminerende toegang tot zoneoverschrijdende capaciteit. 
 
Artikel 9 
Vaststelling van voorwaarden of methodologieën 

(…) 
5. Elke regulerende instantie keurt de voorwaarden of methodologieën goed die worden gebruikt 
voor de berekening of de opzet van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling als ontwikkeld 
door de TSB’s en NEMO’s. Zij zijn verantwoordelijk voor goedkeuring van de in de leden 6, 7 en 8 
bedoelde voorwaarden of methodologieën. 
6. De voorstellen voor de volgende voorwaarden of methodologieën worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan alle regulerende instanties: 
(…) 
h) de producten waarmee de NEMO’s rekening kunnen houden bij het eenvormige day-ahead- en 
intradaykoppelingsproces, overeenkomstig de artikelen 40 en 53; 
(…) 
9. Het voorstel voor de voorwaarden of methodologieën omvat een voorgesteld tijdschema voor hun 
tenuitvoerlegging en een beschrijving van hun verwacht effect op de doelstellingen van deze 
verordening. (…) 
10. Wanneer de vaststelling van de voorwaarden of methodologieën een besluit van meer dan één 
regulerende instantie vergt, raadplegen de bevoegde regulerende instanties elkaar en werken zij in 
nauwe coördinatie samen met het oog op het bereiken van overeenstemming. (…) De regulerende 
instanties nemen besluiten betreffende de ingediende voorwaarden of methodologieën 
overeenkomstig de leden 6, 7 en 8 binnen een termijn van zes maanden na de ontvangst van de 
voorwaarden of methodologieën door de regulerende instantie of, waar van toepassing, door de 
laatste betrokken regulerende instantie.  
(…) 
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12. Wanneer één of meer regulerende instanties een wijzigingsverzoek indienen teneinde de 
overeenkomstig de leden 6, 7 en 8 ingediende voorwaarden of methodologieën te kunnen 
goedkeuren, dienen de desbetreffende TSB’s of NEMO’s ter goedkeuring een voorstel voor 
gewijzigde voorwaarden of methodologieën in binnen twee maanden na ontvangst van het 
wijzigingsverzoek van de regulerende instantie(s). Binnen een termijn van twee maanden na de 
indiening van de gewijzigde voorwaarden of methodologieën, nemen de bevoegde regulerende 
instanties daarover een besluit. (…)  
 
Artikel 53 
Producten waarmee rekening wordt gehouden 

1. Uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening dienen de NEMO’s een 
gezamenlijk voorstel in betreffende de producten waarmee bij de eenvormige intradaykoppeling 
rekening kan worden gehouden. De NEMO’s waken erover dat uit deze producten resulterende 
orders die zijn ingediend om het mogelijk te maken dat de MCO-functies overeenkomstig artikel 7 
worden uitgeoefend, zijn uitgedrukt in euro en een verwijzing bevatten naar de markttijd en de 
markttijdseenheid. 
2. Alle NEMO’s waken erover dat uit deze producten resulterende orders verenigbaar zijn met de 
kenmerken van zoneoverschrijdende capaciteit, zodat deze gelijktijdig kunnen worden gematcht.  
3. Alle NEMO’s waken erover dat het continumatchingalgoritme in staat is orders te verwerken die op 
één markttijdseenheid, dan wel verschillende markttijdseenheden betrekking hebben.  
(…) 
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Bijlage 2: het voorstel  

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

All NEMOs’ proposal for products that can be taken 

into account by NEMOs in intraday coupling process in 

accordance with Article 53 of the Commission 

Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing 

a guideline on capacity allocation and congestion 

management 

13 November 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All NEMOs, taking into account the following 

Whereas 

Background 

(1) This document is a common proposal developed by all Nominated Electricity Market 

Operators (hereafter referred to as “NEMOs”) for products that can be taken into account in 

the single intraday coupling (hereafter referred to as the “ID Products Proposal”) in 

accordance with Article 53 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 

establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (hereafter 

referred to as the “CACM Regulation”).  

(2) In accordance with Article 53 of the CACM Regulation “No later than 18 months after entry 

into force of this Regulation NEMOs shall submit a joint proposal concerning products that can 

be taken into account in the single intraday coupling. NEMOs shall ensure that all orders 

resulting from these products enable the MCO functions to be performed in accordance with 

Article 7 are expressed in euros and make reference to the market time and the market time 

unit. All NEMOs shall ensure that orders resulting from these products are compatible with 

the characteristics of cross-zonal capacity, allowing them to be matched simultaneously. All 

NEMOs shall ensure that the continuous trading matching algorithm is able to accommodate 

orders covering one market time unit and multiple market time units” 

(3) In accordance with Article 53 Paragraph 4 of the CACM Regulation “By two years after the 

entry into force of this Regulation and every second subsequent year, all NEMOs shall consult 

in accordance with Article 12: (a) market participants to ensure that available products reflect 

their needs; (b) all TSOs, to ensure that the available products take into account operational 

security; (c) all regulatory authorities, to ensure that the available products comply with the 

objectives of this Regulation.” All NEMOs shall amend the products if needed pursuant to the 

results of the consultation. 

(4) The All NEMOs’ proposal for the ID Products Proposal shall be submitted to all regulatory 

authorities for approval by 18 months after the entry into force of the CACM Regulation – i.e. 

14 February 2017. There is no obligation in the CACM Regulation for NEMOs to consult on the 

ID Products Proposal prior to submitting it to all regulatory authorities. However, NEMOs 

value stakeholder feedback on the proposals and have decided to consult.  

(5) In accordance with the Whereas (14) of the CACM Regulation “For efficiency reasons and in 

order to implement single day-ahead and intraday coupling as soon as possible, single day-

ahead and intraday coupling should make use of existing market operators and already 

implemented solutions where appropriate, without precluding competition from new 

operators.” the products proposed in the ID Products Proposal are based on the current 

coupling solutions, either implemented or under development and updated or amended 

where seen appropriate.   

(6) NEMOs shall establish, consistent with the Market Coupling Operator (MCO) plan, through a 

NEMO Cooperation Agreement entered into by all NEMOs, a NEMO Committee and 

associated governance arrangements compliant with the CACM Regulation. Joint NEMO 

decisions and responsibilities regarding this ID Products Proposal shall be undertaken via the 

NEMO Committee and associated governance arrangements. As the introduction of any new 

or modified products may require an amendment to the continuous trading matching 

algorithm, any change shall be subject to the Change Management Principles established 

under the All NEMOs’ proposal for the price coupling algorithm and for the continuous trading 

matching algorithm (hereafter referred to as the “Algorithm Proposal”). 

 



Impact on the objectives of CACM Regulation 

(1) The proposed ID Products Proposal takes into account the general objectives of capacity 

allocation and congestion management cooperation described in Article 3 of the CACM 

Regulation.  

(2) By mandating the availability of a wide range of products that NEMOs are able to make 

available to market participants as part of SIDC, the ID Products Proposal promotes effective 

competition in the generation, trading and supply of electricity. To ensure that the ID Products 

Proposal continues to promote effective competition, NEMOs shall consult market 

participants at least every two years to ensure that available products reflect their needs.  

(3) As the orders resulting from the products are compatible with the characteristics of cross-

zonal capacity, the ID Products Proposal helps to promote the optimal allocation of cross-

zonal capacity and to ensure the optimal use of the transmission infrastructure. As all orders 

resulting from the available products shall be able to access the available cross-zonal capacity 

via the ID MCO Function, the ID Products Proposal provides for non-discriminatory access to 

cross-zonal capacity.    

(4) The ID Products Proposal shall ensure operational security, as NEMOs are required to consult 

TSOs at least every two years to ensure that the available products take into account 

operational security. Moreover, if TSOs identify any challenge with respect to operational 

security they are entitled to request NEMOs to propose an amendment to the ID Products 

Proposal.  

(5) The products listed in the ID Products Proposal shall be available for NEMOs to offer their 

respective market participants and are all compatible with SIDC. As a result, the ID Products 

Proposal ensures fair and non-discriminatory treatment of TSOs, NEMOs, the Agency, 

regulatory authorities and market participants. To ensure that the ID Products Proposal 

continues to promote fair and non-discriminatory treatment, NEMOs shall consult all parties 

at least every two years on the available products.  

(6) In addition, any changes to the available products shall be managed in accordance with the 

Change Management Principles and process described in the Algorithm Proposal. These 

principles:  

a. Provide an open, transparent, non-discriminatory way to manage Requests for 

Change, including stakeholder input where relevant;  

b. Provide assurance that the performance of the continuous trading matching 

algorithm shall be maintained at acceptable levels now and over a reasonable period 

of time in the future, assuming plausible market growth and development; 

c. Enable individual NEMO or TSO requests to be supported where this does not harm 

others or includes measures to mitigate any harm; 

d. Establish a fair and efficient process that supports timely market development. 

(7) By following the Change Management Principles and process described in the Algorithm 

Proposal when introducing any changes to the available products, NEMOs shall ensure that 

the ID Products Proposal respects the need for a fair and orderly market and fair and orderly 

price formation. 

(8) The continuous trading matching algorithm always performs matching in compliance with the 

price-time-priority principle for the submitted orders for the different contracts. It means that 

orders with a better price limit are selected first. If two orders have the same limit price, the 

one with the older timestamp is selected first. This ensures fair and orderly price formation 

for all products. 

(9) For each product type the same attributes (as listed in Article 2) shall be applied in all bidding 

zones. There will be no differentiation in order characteristics so as to ensure a fair market. 

(10) NEMOs intend to cover all market needs with the available products to maximise liquidity on 

the coupled markets. To reach this aim, the order types in Article 2 are available. 



(11) By requiring NEMOs to publish and maintain a detailed public description of the products 

supported for SIDC the ID Products Proposal shall ensure and enhance the transparency and 

reliability of information. Moreover, NEMOs shall involve all stakeholders in any consultation 

necessary to manage changes to the ID Products Proposal or the available products.   

(12) The ID Products Proposal creates a level playing field for NEMOs as all products listed in the 

ID Products Proposal shall be available to all NEMOs, and any change to the products available 

products shall be governed by the Change Management Principles in the Algorithm Proposal.  

(13) By consulting all parties at least every two years on the available products, all NEMOs shall 

ensure that the ID Products Proposal continues to contribute to the efficient long-term 

operation and development of the electricity transmission system and electricity sector in the 

Union.  

(14) Each individual product can have an impact on the performance of the algorithm, depending 

on their actual usage and the actual composition of the orders. In particular, the impact on 

the performance of the algorithm depends on: 

a. number of orders submitted of that product; 

b. the specific values of the parameters specified in the orders submitted of that 

product, including prices and quantities; 

c. its concurrent usage together with the other products and the TSO constraints. 

 

Article 1 

Subject matter and scope 

 

1. The products accommodated in SIDC as determined in this ID Product Proposal is the common 

proposal by all NEMOs in accordance with Article 53 of Regulation (EU) 2015/1222. 

 

Article 2 

Definitions 

 

For the purposes of this proposal, the terms used shall have the meaning of the definitions 

included in Article 2 of Regulation 2015/1222, the other items of legislation referenced therein 

and MCO Plan. In addition, the following definitions shall apply:  

 

1. Request for Change: means a formal request by one or more Parties for any modification to be 

made to the continuous trading matching algorithm or to its usage in production.  

 

2. Scheduling Area:  means an area within which the TSOs’ obligations regarding scheduling apply 

due to operational or organisational needs 

 

Article 3 

General Requirements 

 

1. Each NEMO shall publish to market participants the list of the available products in the relevant 

NEMO’s market rules. 

 

2. All orders resulting from these products submitted to the continuous trading matching algorithm 

shall be expressed in euros and make reference to the market time. NEMOs are entitled to arrange 

that orders submitted by market participants are expressed and settled in local currencies or euros. 

 
 



3. New or modified products are subject to a Request for Change which is subject to the Change 

Management Principles established in the Algorithm Proposal. 

 

Article 4 

Single Intraday Coupling products 

 

1. On the SIDC the transaction is taking place based on a set of characteristics which are defined in a 

contract. The contract refers to the instrument which is used by the market participants to enter 

into agreement to sell/buy a certain amount of energy having a predefined time of delivery. A 

product defines the guidelines ruling the generation of the contracts. The product is a template 

which is used as the standard for generating contracts with behaviour as defined in the product 

template. The relationship between the products and the contracts is that of 1 is to ‘n’. I.e. each 

product shall have multiple contracts and each contract shall belong to one and only one product. 

 

2. The continuous trading matching algorithm shall support the following products or the 

combination of this, which can be implemented according to the Change Management Principles 

and process described in the Algorithm Proposal: 

a) Hourly: the product supports trading in 24 power contracts, one for each hour of the calendar 

day. The system automatically generates these contracts and makes them available for 

trading one day before the delivery day at a specified time.  

b) Half-hourly: the product supports trading in 48 power contracts, one for each half-hour of the 

calendar day. The system automatically generates these contracts and makes them available 

for trading one day before the delivery day at a specified time.  

c) Quarter-hourly: the product supports trading in 96 power contracts, one for each 15-min slot 

of the calendar day. The system automatically generates these contracts and makes them 

available for trading one day before the delivery day at a specified time. 

d) User defined blocks: these are on-demand combinations of hourly, half-hourly or quarter-

hourly contracts defined by the market participant. The delivery period of user defined blocks 

must always be coverable by multiple regular market contracts of the product and with 

consecutive delivery times, which must be executed together. A user-defined block order 

cannot be an iceberg order. 

  

3. The continuous trading matching algorithm shall support the following order execution 

restrictions: 

a) NON - An order submitted with the execution restriction NON (None) is either executed 

immediately or, if the order can't be matched right away, entered into the order book. Partial 

order executions are allowed and NON orders can be executed against multiple other orders 

and create multiple trades. 

b) Fill or Kill (FOK) - the order is either fully traded at one point immediately after the order is 

submitted with its full quantity or deleted without entry in the order book. FOK orders can be 

matched against multiple existing orders in the order book. FOK orders cannot have a validity 

restriction. 

c) Immediate or Cancel (IOC) - the order is either traded (in any amount) at one point 

immediately after the order is submitted or, if the order can't be matched, deleted without 

entry in the order book. Partial executions are allowed and IOC orders can be executed against 

multiple other orders and create multiple trades. An order with execution restriction IOC 

cannot have a validity restriction. 

d) All or Nothing – (AON) - An order submitted with the execution restriction AON is either 

executed against exactly one other order with its full quantity or entered into the order book. 

Partial executions are not allowed. The execution restriction AON is only allowed for orders 

in the user-defined market. 

 



4. The continuous trading matching algorithm shall support the following order validity restrictions: 

a) Good for session (GFS) – the time validity of the order is determined by the validity of the 

corresponding trading session of the order. The order is pulled out of the trading 

automatically the defined time validity of the corresponding trading session passes. 

b) Good till date (GTD) – the time validity of the order is defined by date and time. The order is 

pulled out of the trading automatically the defined time validity passes. 

 

5. The continuous trading matching algorithm shall support the following order types: 

a) Regular orders (also known as Limit orders): buy or sell orders with a specified quantity and 

price, where buy orders can be executed at that price or lower and sell orders can be executed 

at that price or higher. Regular orders for the predefined market can be entered with the 

execution restrictions NON, FOK or IOC. Regular orders for the user-defined market always 

have the execution restriction AON. All regular Orders can be entered with the validity 

restrictions GFS or GTD.  

b) Linked Orders: in case linked order submission either all orders can be fully executed or no 

order will be executed. A group of orders can only be submitted with this submission 

restriction if it contains orders only with the execution restriction FOK and if all orders were 

entered for the same NEMO Trading hub. 

c) Iceberg Orders are regular orders which are only visible with part of their total quantity in the 

market, while their full quantity is available to the market for matching. Part of the hidden 

quantity shall be disclosed for trading as soon as the part that had already been disclosed has 

been executed. 

 

6. The Intraday System shall automatically generate tradable commodity contracts based on product 

definition. 

 

7. Daylight saving times (23 and 25 hours) shall be implemented in case of Single Intraday Coupling 

products. 

 

8. Products shall be made available for trading per scheduling area, thus relevant NEMOs shall define 

set of products tradable in each scheduling area. 

 
9. All products shall support trading is in EUR and MW. 

 
10. The usage and parameterisation of any individual product is a decision of each individual NEMO, 

subject, to the extent it has an impact on the continuous trading matching algorithm performance, 

to the application of the Change Management Principles established under the Algorithm Proposal. 

 

Article 5 

Timescale for implementation 

 

1. Upon approval of the ID Products Proposal, each NEMO shall publish it on the internet in 
accordance with Article 9(14) of CACM Regulation. 
 

2. The NEMOs shall implement the ID Products Proposal with respect to the implementation of the 

SIDC immediately after the approval by the NRAs and with respect to the operation of the SIDC 

immediately after the MCO function has been implemented in accordance with the approved MCO 

Plan in-line with Article 7(3) of the CACM Regulation. 

 

 

Article 6 



Language 

 

1. The reference language for this proposal shall be English. For the avoidance of doubt, where 

NEMOs need to translate this proposal into their national language(s), in the event of 

inconsistencies between the English version published by the NEMOs in accordance with Article 

9(14) of the CACM Regulation and any version in another language, the relevant NEMOs shall be 

obliged to dispel any inconsistencies by providing a revised translation of this proposal to their 

relevant national regulatory authorities. 
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