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Fingrid Oyj:n muutettu ehdotus yhteistä verkkomallia koskevasta menetelmästä 3.5.2018

Päätös Fingrid Oyj:n toimittamaan ehdotukseen yhteistä
verkkomallia koskevasta menetelmästä
Asianosainen
Fingrid Oyj

Vireilletulo
3.7.2017

Ratkaisu
Energiavirasto vahvistaa 3.5.2018 toimitetun ehdotuksen yhteistä verkkomallia
koskevasta menetelmästä.
Päätös on voimassa toistaiseksi.
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Selostus asiasta
Fingrid Oyj (jäljempänä myös Fingrid) toimitti 3.7.2017 Energiavirastoon vahvistettavaksi pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista annetun Euroopan komission asetuksen (EU) 2016/1719 (jäljempänä myös FCA suuntaviivat) 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti ehdotuksen yhteistä verkkomallia koskevasta menetelmästä pitkille aikaväleille.
FCA suuntaviivojen 18 artiklan mukaisesti Fingrid toimitti ehdotuksen 6 kuukauden
kuluessa Euroopan komission kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa
koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) 2015/1222 9
artiklan 6 kohdassa tarkoitetun vuorokausimarkkinoiden ja päivänsisäisten markkinoiden aikaväleille määritetyn yhteistä verkkomallia koskevan menetelmän hyväksymisestä. Ennen ehdotuksen toimittamista Fingrid järjesti FCA suuntaviivojen 6
artiklan mukaisesti kuulemisen kaikkien siirtoverkonhaltijoiden kanssa.
FCA suuntaviivojen 4 artiklan 11 ja 12 kohtien mukaisesti sääntelyviranomaiset
voivat pyytää siirtoverkonhaltijoita muuttamaan niiden toimittamia ehdotuksia.
Energiavirasto pyysi Fingridiä muuttamaan ehdotustaan kaikkien sääntelyviranomaisten yhteisesti sovitun muutospyynnön mukaisesti. Fingrid toimitti muutetun
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ehdotuksen FCA suuntaviivojen 4 artiklan 11 kohdassa esitetyn aikataulun puitteissa 3.5.2018.
FCA suuntaviivojen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti menetelmää koskevalle ehdotukselle tarvitaan kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntä. Saman artiklan 9
kohdan mukaan, jos ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevan ehdotuksen
hyväksyminen edellyttää useamman kuin yhden sääntelyviranomaisten päätöstä,
toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on kuultava toisiaan, tehtävä tiivistä yhteistyötä ja koordinoitava toimiaan sopimukseen pääsemiseksi.

Energiaviraston toimivalta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY 35 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi kansallinen sääntelyviranomainen kansallisella
tasolla.
Lain Energiavirastosta (870/2013) 1 §:n 2 momentin mukaan Energiavirasto hoitaa
kansalliselle sääntelyviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joista säädetään:
3) sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin
2003/54/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/72/EY, jäljempänä sähkömarkkinadirektiivi, nojalla annetuissa, suuntaviivoja
koskevissa komission asetuksissa tai päätöksissä.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö
Komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista
FCA suuntaviivojen 4 artiklan mukaan:
”11. Jos yksi tai useampi sääntelyviranomainen vaatii 6 ja 7 kohdan mukaisesti
toimitettujen ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista ennen hyväksymistä, asianomaisten siirtoverkonhaltijoiden on annettava ehdotus muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden kuluessa sääntelyviranomaisten vaatimuksen esittämisestä. Toimivaltaisten sääntelyviranomaisten on
päätettävä muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden kuluessa niiden esittämisestä. Jos toimivaltaiset sääntelyviranomaiset eivät ole
päässeet sopimukseen 6 ja 7 kohdan mukaisista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kahden kuukauden määräajassa tai niiden yhteisestä pyynnöstä virasto
tekee päätöksen muutetuista ehdoista ja edellytyksistä tai menetelmistä kuuden
kuukauden kuluessa asetuksen (EY) N:o 713/2009 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Jos asianomaiset siirtoverkonhaltijat eivät anna ehdotusta muutetuista ehdoista ja
edellytyksistä tai menetelmistä, sovelletaan 4 kohdassa säädettyä menettelyä.
12. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevan ehdotuksen laatimisesta vastaavat siirtoverkonhaltijat ja niiden hyväksymisestä 6 ja 7 kohdan mukaisesti vastaavat sääntelyviranomaiset voivat pyytää näiden ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista.
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Ehtojen ja edellytysten tai menetelmien muuttamista koskevista ehdotuksista on
järjestettävä kuuleminen 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja ehdotukset on hyväksyttävä tässä artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.”
FCA suuntaviivojen 6 artiklan mukaan:
”1. Ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä tai niiden muutoksia koskevien ehdotusten toimittamisesta tämän asetuksen mukaisesti vastaavien siirtoverkonhaltijoiden
on kuultava sidosryhmiä, kunkin jäsenvaltion asianomaiset viranomaiset mukaan
luettuina, ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevista ehdotusluonnoksista,
kun sitä nimenomaisesti vaaditaan tässä asetuksessa. Kuuleminen kestää vähintään yhden kuukauden.
2. Siirtoverkonhaltijoiden unionin tasolla esittämät ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä koskevat ehdotukset on julkaistava ja niistä on järjestettävä kuuleminen
unionin tasolla. Siirtoverkonhaltijoiden alueellisella tasolla esittämistä ehdotuksista
on järjestettävä kuuleminen vähintään aluetasolla. Osapuolten kahden- tai monenvälisellä tasolla esittämistä ehdotuksista on järjestettävä kuuleminen vähintään asianomaisten jäsenvaltioiden tasolla.
3. Ehdotuksesta vastaavien osapuolten on otettava 1 kohdan mukaisesti järjestetyissä kuulemisissa ilmaistut sidosryhmien näkemykset asianmukaisesti huomioon
ennen asiakirjan antamista sääntelyviranomaisen hyväksyttäväksi, jos tätä vaaditaan 4 artiklan mukaisesti, ja kaikissa muissa tapauksissa ennen asiakirjan julkaisemista. Kaikissa tapauksissa on annettava selkeät ja vankat perustelut sille,
kuinka kuulemisessa esitetyt näkökannat on otettu huomioon tai jätetty huomioimatta, ja ne on julkaistava viipymättä ennen ehtoja ja edellytyksiä tai menetelmiä
koskevan ehdotuksen julkaisemista tai yhtä aikaa sen julkaisemisen kanssa.”
FCA suuntaviivojen 18 artiklan mukaan:
”1. Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on viimeistään kuuden kuukauden kuluttua
asetuksen (EU) 2015/1222 9 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun vuorokausimarkkinoiden ja päivänsisäisten markkinoiden aikaväleille määritetyn yhteistä verkkomallia
koskeva menetelmän hyväksymisestä laadittava yhdessä ehdotus yhteistä verkkomallia koskevaksi menetelmäksi pitkille aikaväleille. Menetelmästä on järjestettävä
kuuleminen 6 artiklan mukaisesti.
2. Yhteistä verkkomallia koskevassa menetelmässä on otettava huomioon asetuksen (EU) 2015/1222 17 artiklan mukaisesti laadittu yhteistä verkkomallia koskeva
menetelmä, jota sen on täydennettävä. Menetelmän avulla on voitava laatia yhteinen verkkomalli pitkän aikavälin kapasiteetin laskennan aikaväleille kapasiteetin
laskenta-alueilla, joilla sovelletaan useisiin skenaarioihin perustuvaa käyttövarmuusanalyysia 10 artiklan mukaisesti.
3. Yhteistä verkkomallia koskevan menetelmän kehittämisessä sovelletaan asetuksen (EU) 2015/1222 17 artiklan vaatimuksia.”

Perustelut
Energiavirasto on tehnyt tiivistä yhteistyötä kaikkien sääntelyviranomaisten kanssa
arvioidessaan tätä ehdotusta. Energiaviraston päätös noudattaa oheista kaikkien
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sääntelyviranomaisten koordinoimaa ja yhteisesti sopimaa linjaa, joka on esitetty
tämän päätöksen liitteenä dokumentissa ”Approval by All Regulatory Authorities
Agreed at the Energy Regulators’ Forum on the All TSOs’ Proposal for a Common
Grid Model Methodology (CGMM) in Accordance with Article 18 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 Establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation, 11
June 2018”.
Energiavirasto katsoo, että Fingridin 3.5.2018 toimittama ehdotus menetelmästä
täyttää FCA suuntaviivojen vaatimukset ja tavoitteet.

Sovelletut säännökset
Komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista; 4 artikla, 6 artikla, 18 artikla
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) 36 §

Muutoksenhaku
Muutoksenhakua koskeva ohjeistus liitteenä.

Liitteet

Valitusosoitus Markkinaoikeuteen
Approval by All Regulatory Authorities Agreed at the Energy Regulators’ Forum on
the All TSOs’ Proposal for a Common Grid Model Methodology (CGMM) in Accordance with Article 18 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 Establishing a
Guideline on Forward Capacity Allocation, 11 June 2018

Jakelu

Fingrid Oyj
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Valitusosoitus
1 Muutoksenhakuoikeus
Energiaviraston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Valituskelpoisella päätöksellä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on
ratkaistu tai jätetty tutkimatta.
Valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa.
2 Valitusviranomainen
Valitusviranomainen Energiaviraston päätökseen on Markkinaoikeus.
3 Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
4 Valituskirjelmän sisältö
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmässä on
ilmoitettava:
•

valittajan nimi ja kotikunta

•

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

•

päätös, johon haetaan muutosta

•

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi sekä

•

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
5 Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
•

muutoksenhaun kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä

•

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta sekä

•

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu Energiavirastolle tai markkinaoikeudelle.
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Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.
7 Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Markkinaoikeudelle, jonka osoite on:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Faksi: 029 56 43300
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

APPROVAL BY ALL REGULATORY AUTHORITIES
AGREED AT THE ENERGY REGULATORS’ FORUM
ON
THE ALL TSOs’ PROPOSAL FOR A
COMMON GRID MODEL METHODOLOGY (CGMM) IN
ACCORDANCE WITH ARTICLE 18 OF COMMISSION
REGULATION (EU) 2016/1719 ESTABLISHING A
GUIDELINE ON FORWARD CAPACITY ALLOCATION

11 June 2018
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I.

Introduction and legal context

This document elaborates an agreement of All Regulatory Authorities reached at the Energy
Regulators’ Forum on 11 June 2018, on the All TSO Proposal for Article 18(1) of Regulation
2016/17191 (CGMM proposal) submitted in accordance with Article 4.6(b) of Regulation 2016/1719.
This agreement of All Regulatory Authorities shall provide evidence that a decision on the CGMM
does not need to be adopted by ACER pursuant to Article 4(10) of the Regulation 2016/1719. It is
intended to constitute the basis on which All Regulatory Authorities will each subsequently make
national decisions pursuant to Article 4(9) to approve the CGMM proposal, submitted by TSOs.
The legal provisions relevant to the submission and approval of the CGMM, and to this All Regulatory
Authority agreed opinion of the CGMM proposal, can be found in Articles 2, 3, 4, 18, 19, 20 and 21
of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 16 September 2016 establishing a guideline on
forward capacity allocation, and in Articles 2, 17, 18 and 19 of the Commission Regulation (EU)
2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion
management (Regulation 2015/1222). The legal provisions are set out here for reference.
The term ‘individual grid model’ (IGM) is defined in Article 2(1) of Regulation 2015/1222 and means
a data set describing power system characteristics (generation, load and grid topology) and related
rules to change these characteristics during capacity calculation, prepared by the responsible TSOs,
to be merged with other individual grid model components in order to create the common grid model.
The ‘common grid model’ is defined in Article 2(2) of Regulation 2015/1222 and means a Union-wide
data set agreed between various TSOs describing the main characteristic of the power system
(generation, loads and grid topology) and rules for changing these characteristics during the capacity
calculation process.
Article 3 of Regulation 2016/1719 states:
This Regulation aims at:
(a) promoting effective long-term cross-zonal trade with long-term cross-zonal hedging
opportunities for market participants;
(b) optimising the calculation and allocation of long-term cross-zonal capacity;
(c) providing non-discriminatory access to long-term cross-zonal capacity;
(d) ensuring fair and non-discriminatory treatment of TSOs, the Agency, regulatory authorities
and market participants;
(e) respecting the need for a fair and orderly forward capacity allocation and orderly price
formation;
(f) ensuring and enhancing the transparency and reliability of information on forward capacity
allocation;
(g) contributing to the efficient long-term operation and development of the electricity
transmission system and electricity sector in the Union.
Article 4 of Regulation 2016/1719:
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Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity
allocation
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1. TSOs shall develop the terms and conditions or methodologies required by this Regulation
and submit them for approval to the competent regulatory authorities within the respective
deadlines set out in this Regulation. Where a proposal for terms and conditions or
methodologies pursuant to this Regulation needs to be developed and agreed by more than
one TSO, the participating TSOs shall closely cooperate. TSOs, with the assistance of
ENTSO for Electricity, shall regularly inform the competent regulatory authorities and the
Agency about the progress of developing these terms and conditions or methodologies.
2. (…)
3. (…)
4. (…)
5. Each regulatory authority shall be responsible for approving the terms and conditions or
methodologies referred to in paragraphs 6 and 7.
6. The proposals for the following terms and conditions or methodologies shall be subject to
approval by all regulatory authorities:
(a) the generation and load data provision methodology pursuant to Article 17;
(b) (…)
(c) (…)
(d) (…)
(e) (…)
(f) (…)
(g) (…)
7.

(…)

8. The proposal for terms and conditions or methodologies shall include a proposed timescale
for their implementation and a description of their expected impact on the objectives of this
Regulation. Proposals on terms and conditions or methodologies subject to the approval by
several or all regulatory authorities shall be submitted to the Agency at the same time that
they are submitted to regulatory authorities. Upon request by the competent regulatory
authorities, the Agency shall issue an opinion within three months on the proposals for terms
and conditions or methodologies.
9. Where the approval of the terms and conditions or methodologies requires a decision by more
than one regulatory authority, the competent regulatory authorities shall consult and closely
cooperate and coordinate with each other in order reach an agreement. Where applicable,
the competent regulatory authorities shall take into account the opinion of the Agency.
Regulatory authorities shall take decisions concerning the submitted terms and conditions or
methodologies in accordance with paragraphs 6 and 7, within six months following the receipt
of the terms and conditions or methodologies by the regulatory authority or, where applicable,
by the last regulatory authority concerned.
10. (…)
11. (…)
12. (…)
13. TSOs responsible for establishing the terms and conditions or methodologies in accordance
with this Regulation shall publish them on the internet after approval by the competent
regulatory authorities or, if no such approval is required, after their establishment, except
where such information is considered as confidential in accordance with Article 7.
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Article 17(2) of Regulation 2015/1222, referred to in Article 18 of Regulation 2016/1719, specifies
the minimum set of items to be included in the CGM proposal: The common grid model methodology
shall enable a common grid model to be established. It shall contain at least the following items:
(a) a definition of scenarios in accordance with Article 18 of Regulation 2015/1222;
(b) a definition of individual grid models in accordance with Article 19 of Regulation 2015/1222;
(c) a description of the process for merging individual grid models to form the common grid
model.
In addition, Article 18 of Regulation 2015/1222, referred to in Article 18 of Regulation 2016/1719,
gives the requirements on the scenarios in the CGM proposal:
1. All TSOs shall jointly develop common scenarios for each capacity calculation time-frame
referred to in Article 14(1)(a) and (b). The common scenarios shall be used to describe a specific
forecast situation for generation, load and grid topology for the transmission system in the
common grid model.
2. One scenario per market time unit shall be developed both for the day-ahead and the intraday
capacity calculation time-frames.
3. For each scenario, all TSOs shall jointly draw up common rules for determining the net position
in each bidding zone and the flow for each direct current line. These common rules shall be
based on the best forecast of the net position for each bidding zone and on the best forecast of
the flows on each direct current line for each scenario and shall include the overall balance
between load and generation for the transmission system in the Union. There shall be no undue
discrimination between internal and cross-zonal exchanges when defining scenarios, in line with
point 1.7 of Annex I to Regulation (EC) No 714/2009.
Article 19 of Regulation 2015/1222, referred to in Article 20 of Regulation 2016/1719, gives the
requirements for the individual Grid Models:
1. For each bidding zone and for each scenario:
(a) all TSOs in the bidding zone shall jointly provide a single individual grid model which complies
with Article 18(3); or
(b) each TSO in the bidding zone shall provide an individual grid model for its control area,
including interconnections, provided that the sum of net positions in the control areas, including
interconnections, covering the bidding zone complies with Article 18(3).
2. Each individual grid model shall represent the best possible forecast of transmission system
conditions for each scenario specified by the TSO(s) at the time when the individual grid model
is created.
3. Individual grid models shall cover all network elements of the transmission system that are
used in regional operational security analysis for the concerned time-frame.
4. All TSOs shall harmonise to the maximum possible extent the way in which individual grid
models are built.
5. Each TSO shall provide all necessary data in the individual grid model to allow active and
reactive power flow and voltage analyses in steady state.
6.Where appropriate, and upon agreement between all TSOs within a capacity calculation
region, each TSO in that capacity calculation region shall exchange data between each other to
enable voltage and dynamic stability analyses.
Article 21(1) of Regulation 2016/1719 states: The process of merging the individual grid models
established in accordance with Article 27 of Regulation (EU) 2015/1222 shall apply when merging
the individual grid models into a common grid model for each long-term time frame. No later than six
months after the decision on the generation and load data provision methodology referred to in
Article 17 and the common grid model methodology referred to in Article 18, all TSOs in each
capacity calculation region shall jointly develop operational rules for long-term capacity calculation
time frames supplementing the rules defined for the operation to merge the individual grid models
pursuant to Article 27 of Regulation (EU) 2015/1222.
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II.

The All TSO proposal

The CGMM draft proposal was consulted on by All TSOs through ENTSO-E for one month from 6
March 2017 to 6 April 2017 in line with Article 18(1) and Article 6 of Regulation 2016/1719. The All
TSO CGMM proposal, dated 23 May 2017, was received by the last Regulatory Authority on 5
September 2017, together with a separate document providing justification for including or not the
views resulting from the public consultation. The proposal includes proposed timescales for its
implementation and a description of its expected impact on the objectives of Regulation 2016/1719,
in line with Article 4.8 of Regulation 2016/1719.
The Energy Regulators’ Forum decided on 23 February 2018 to request all TSOs to amend the
proposal, pursuant Article 4(12) of Regulation 2016/1719. The request was sent to all TSOs latest 5
March 2018.
All TSO submitted the amended proposal on 14 May 2018, latest. Article 4(12) of Regulation
2016/1719 declares that all NRAs decide on the amended methodology within two months following
the submission. A decision is therefore required by each Regulatory Authority by 14 July 2018.

III.

All Regulatory Authority position

All NRAs have requested all TSOs to amend the CGMM proposal submitted in September 2017. All
NRAs requested the TSOs to remove the indications in the methodology which imply that each
capacity calculation region may develop its own set of scenarios.
The amended proposal requires all TSOs to jointly develop a common set of scenarios to be used
when building individual grid models for the year-ahead and one common set for the month-ahead
capacity calculation timeframe. Thereby, the principles defined in Article 3(3) of the amended
proposal shall be respected. Unless and until these scenarios have been developed, the default
scenarios specified in Article 3(1)(a)-3(1)(h) and Article 3(2)(a)-3(2)(b) shall be used. Where only
those TSOs applying a security analysis based on multiple scenarios for their capacity calculation
jointly develop scenarios for the common grid model that differ from the scenarios to be defined by
all TSOs (or from the current default scenarios), then those TSOs applying a statistical approach for
the capacity calculation (cf. Article 10(4)(b) FCA GL) are not obliged to use the new set of scenarios
(which was developed without them) for their individual grid model. NRAs are of the opinion that all
TSOs shall agree and use one and the same set of scenarios for building their individual grid models
which are then to be merged into a consistent common grid model.
All NRAs however consider that the amended proposal by all TSOs will lead to a sufficiently accurate
capacity calculation, as argued by all TSOs. Although not ideal, it may technically not be strictly
necessary for all the IGMs to be built upon the same scenario in order to be able to be merged into
the CGM. It could be argued that each TSO should only have to prepare those IGMs that are strictly
required for a consistent and workable CGM. All NRAs consider the possible risk for significant
deviations or errors in the CGM to be minimal. Therefore, all NRAs can approve the amended
proposal by all TSOs.
All NRAs consider that the CGMM and the possible later to be defined scenarios could potentially
lead to inconsistencies between this CGMM and the CGMMs which are based on Regulation
2015/1222 and Regulation 2017/1485. Therefore, Regulatory Authorities consider that, once the
three common grid model methodologies are approved, they could be amended in order to have
only one consolidated methodology that will meet the provisions of the three Regulations and contain
consistent scenarios. They have consulted TSOs that agree that there is benefit in merging these
methodologies. These requests for amendments to obtain a consolidated CGM methodology can be
done by TSOs or Regulatory Authorities in accordance with Article 9(13) of Regulation 2015/1222,
Article 4(12) of Regulation 2016/1719 and Article 7(4) of Regulation 2015/1485
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All Regulatory Authorities conclude that the CGMM proposal meets the requirements of Regulation
2016/1719.

IV.

Conclusions

All Regulatory Authorities welcome the submitted CGMM proposal and the improvements adopted
by All TSOs. All Regulatory Authorities have assessed, consulted and closely cooperated and
coordinated to reach an agreement about the CGMM proposal which meets the requirements of
Regulation 2016/1719 and as such can be approved by All Regulatory Authorities.
All Regulatory Authorities will issue their national decisions, on the basis of this agreement, by 14
July 2018.
Following national decisions by All Regulatory Authorities, all TSOs will be required to publish the
CGMM on the internet in line with Article 4(13) of Regulation 2016/1719, and must meet the
implementation deadlines required by Article 24 of the CGMM.

6

