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Zienswijze Ontwerp transmissierechten Care Regio,
zaaknummer ACM/19/035490

Geachte mevrouw, heer,

Op 19 april 2019 heeft u het verzoek van TenneT inzake goedkeuring wijziging regionaal ontwerp
transmissierechten Gore regio met zaaknummer ACM/19/035490 gepubliceerd. Belanghebbenden hebben
tot en met 7 mei 2019 de tijd om bezwaar in te dienen. Deze brief dient als zodanig aangemerkt te worden.
Energie-Nederland is op grond van haar statuten een belangenvereniging van energiebedrijven
(producenten, leveranciers en handelaren) op de energiemarkt. Derhalve kan Energie-Nederland
aangemerkt worden als representatieve organisatie van netgebruikers op de elektriciteitsmarkt. Op grond
van artikel 82 Elektriciteitswet 1998 kan Energie-Nederland derhalve als belanghebbende worden
aangemerkt. Bovendien blijkt uit vaste jurisprudentie/ dat als uitgangspunt wordt genomen/ dat een
belangenorganisatie/ die voor het belang van haar leden opkomt, daarmee opkomt voor een collectief
belang, tenzij het tegendeel blijkt.
Het voorliggende voorstel betreft een wijziging van tabel l bij artikel 5 en de toevoeging van een lid 4 aan
het bestaande artikel 8 van het Care regional design of long-term transmission rights.
Energie-Nederland vindt het een goede zaak dat dit voorstel verdere stappen zet in het wegwerken van
verschillende soorten transmissierechten, fysieke en financiële, op de verschillende Nederlands grenzen. Dit
leidt uiteindelijk tot een gelijk speelveld binnen de regio.
De keuze voor het type transmissierecht heeft onder normale marktomstandigheden geen significante
impact op de mogelijkheid van marktspelers om zich tegen prijsverschillen tussen biedzones in te dekken.
Toch heeft de overgang van fysieke transmissierechten naar financiële transmissierechten implicaties waar
in voldoende mate rekening mee moet worden gehouden. Dat is naar onze mening in het voorliggende
voorstel niet voldoende gedaan. Graag brengen we die aspecten in deze zienswijze naar voren:
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De overgang naar financiëletransmissierechten neemt iedere technische of operationele reden weg
om minder dan 100% van de beschikbare capaciteit In de forward markten aan marktpartijen toe te
kennen. Bij fysieke transmissierechten wordt dit momenteel nog wel gedaan om het algoritme in de
day-ahead markt voldoende efficiënt te laten functioneren. Aangezien financiële transmissierechten
geen nominatie van fysieke stromen toelaten, is dit niet langer het geval. Dit biedt een kans om
marktwerking te bevorderen. Energie-Nederlandvraagt dan ook om bij de volgende berekening en
toekenning van capaciteit aan de forward markten geen reservering van capaciteit voor de day-ahead
marktte maken.

.

fn uitzonderlijke marktomstandigheden waar er op de day-ahead markt een gedeeltelijke clearing
plaatsvindt en er dus schaarste is, kan een financieel transmissierecht niet dezelfde, fysieke,
bescherming bieden aan BRPs als fysieke transmissierechten. Bij fysieke transmissierechten kan bij een
dergelijk risico de BRP ervoor kiezen om zijn stromen op de grens te nomineren en dus in zijn portfolio
mee te nemen. Bij financiële transmissierechten wordt de houder van de FTRs misschien wel vergoed
voor het prijsverschil op de grens, maar kan zijn portfolio in onbalans zijn die hij vervolgens moet
herbalanseren op de Intraday of balanceringsmarkt. Deze markten hebben hogere prijscaps en dus
hogere, financiële riscio's. Energie-Nederlandvraag om de introductie van FTRs zo te regelen dat dit
niet leidt tot een verhoging van de risico's voor de marktpartijen.

Energie-Nederland verzoekt u om te besluiten met inachtneming van al hetgeen hiervoor is aangevoerd.
Uiteraard is Energie-Nederland bereid het een en ander nader toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,

Sam Cèflot'd'Escury
Directeur Energie-Nederland
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