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Onderwerp Incrementele capaciteit: voorstel hoogte reserveringspercentage 
Geachte heer , 
Op grond van artikel 8 lid 8 van Verordening (EU) 2017/459 (hierna: CAM NC) reserveert GTS een percentage van de incrementele capaciteit voor kwartaalveilingen. GTS stelt voor om in het incrementele capaciteitsproces gestart in 2017, 10% van de incrementele capaciteit te reserveren ten behoeve van korte termijnveilingen. Hieronder lichten wij ons voorstel nader toe. 
Toelichting Een shipper die interesse heeft in additionele capaciteit en een vraagindicatie indient bij GTS, 
wil vanzelfsprekend de volledige gevraagde capaciteit boeken en benutten. De veiling van incrementele capaciteit staat echter open voor alle shippers. Gelet op de gevraagde additionele capaciteit en de beoogde duur van de contracten is het onwaarschijnlijk dat andere shippers dan de shipper die de vraagindicatie heeft ingediend zullen bieden op de incrementele capaciteit in de jaarveiling. Door de kortere looptijd is er echter wel een kans dat zij zullen meebieden op de gereserveerde capaciteit in de kwartaalveiling. Hierdoor kan de shipper die een vraagindicatie heeft ingediend, slechts over een deel van de gevraagde additionele capaciteit beschikken. Door, binnen de grenzen van CAM NC en nationale wetgeving, een zo groot mogelijk deel van de incrementele capaciteit in de jaarveiling aan te bieden, is het waarschijnlijk dat de shipper die een vraagindicatie heeft ingediend ook daadwerkelijk over een substantieel deel van de gewenste capaciteit kan beschikken. 
In de aanloop naar het publiceren van het concept projectvoorstel is gebleken dat, waar GTS op grond van artikel 8 lid 8 CAM NC minstens 10% dient te reserveren voor de kwartaalveilingen, de Duitse TSO's op grond van hetzelfde artikel (10%) en nationale wetgeving (10%) in totaal minimaal 20% dienen te reserveren voorde kwartaalveilingen. GTS heeft diverse malen met de aangrenzende Duitse TSO's overlegd om de consequenties in kaart te brengen en om de mogelijkheden voor het gelijk stellen van de reserveringspercentages aan beide zijden van de grens te verkennen. Dit heeft niet geleid tot overeenstemming over de te hanteren percentages. Hieruit bleek echter tevens dat een verschil in reserveringspercentages geen wezenlijke consequenties heeft voor de handelingen die de shipper moet verrichten in het boekingsproces. 
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GTS heeft het conceptprojectvoorstel conform artikel 8 lid 9 NC CAM in samenwerking met de twee relevante aangrenzende Duite TSO's, Gasunie Deutschland en CASCADE, van 19 oktober 2017 tot en met 19 december 2017 geconsulteerd. Slechts één marktpartij, 
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Gazprom Export (GPE), de marktpartij die middels een vraagindicatie heeft aangegeven dat zij interesse heeft in additionele capaciteit, heeft hierop gereageerd. GPE is in haar consultatiereactie echter niet ingegaan op de voorgestelde Nederlandse en/of Duitse reserveringspercentages. Dit impliceert dat GPE zich kan vinden in de voorgestelde reserveringspercentages. 
Verzoek Met inachtneming van het bovenstaande verzoeken wij u het voorstel van GTS om in het incrementele capaciteitsproces gestart in 2017, 10% van de incrementele capaciteit te reserveren ten behoeve van korte termijnveilingen, goed te keuren. 
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