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Geachte heer/mevrouw/
Op 3 september 2019 is het Verzoek Goedkeuring splitsen langetermijncaparteit GoreTenneT met zaaknummer ACM/19/035455, verder te noemen het Verzoek,gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot en met 17 september 2019 een schriftelijkezienswijze indienen. Deze brief dient als zodanig aangemerkt te worden.
Energie-Nederland is op grond van haar statuten een belangenvereniging vanenergiebedrijven (producenten, leveranciers en handelaren) op de energiemarkt.Derhalve kan Energie-Nederland aangemerkt worden als representatieve organisatie vannetgebruikers op de elektriciteitsmarkt. Op grond van artikel 82 Elektriciteitswet 1998kan Energie-Nederland derhalve als belanghebbende worden aangemerkt. Bovendienblijkt uit vaste jurisprudentie, dat als uitgangspunt wordt genomen, dat eenbelangenorganisatie, die voor het belang van haar leden opkomt, daarmee opkomt vooreen collectief belang, tenzij het tegendeel blijkt. Verder willen we graag aangeven datdeze zienswijze geen vertrouwelijk gegevens bevat en integraal gepubliceerd kanworden.
Inleiding
l. Van 10 juni tot en met 29 juli 2019 heeft ENTSO-E overeenkomstig artikel 16 vanVerordening 2016/1719 tot vaststelling van richtsnoeren betreffendecapaciteitstoewijzing op de langere termijn, verder te noemen de FCA Verordening,een openbare consultatie gehouden met betrekking tot de Gore CCR TSO'smethodology for splitting long-term cross-zonal capacity. Het Market PartiesPlatform, verder te noemen MPP, is een van de partijen, die op deze consultatieheeft gereageerd. Energie-Nederland maakt onderdeel uit van het MPP. Energie-Nederland onderschrijft de reactie van het MPP dan ook volledig.
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Geachte heer/mevrouw,

0p 3 september 2019 is het Verzoek Goedkeuring splitsen langetermijncapacteit Core
TenneT met zaaknummer ACM/19/035455, verder te noemen het Verzoek,
gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot en met 17 september 2019 een schrifteiijke
zienswijze indienen. Deze brief dient als zodanig aangemerkt te warden.

Energie—Nederiand is op grond van haar statuten een belangenvereniging van
energiebedrijven (producenten, ieveranciers 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-Nederiand 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 coilectief belang, tenzij het tegendeel blijkt. Verder willen we graag aangeven dat
deze zienswijze geen vertrouwelijk gegevens bevat en integraal gepubiiceerd kan
worden.

lnleiding
1. Van 10 juni tot en met 29 juli 2019 heeft ENTSO—E overeenkomstig artikel 16 van

Verordening 2016/1719 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende
capaciteitstoewijzing op de iangere termijn, verder te noemen de FCA Verordening,
een openbare consultatie gehouden met betrekking tot de Core CCR TSO‘s
methodology for splitting long-term cross-zonal capacity. Het Market Parties
Platform, verder te noemen MPP, is een van de partijen, die op deze consultatie
heeft gereageerd. Energie—Nederland maakt onderdeel uit van het MPP. Energie-
Nederland onderschrijft de reactie van het MPP dan ook volledig.
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2. Naar aanleiding van de consultatie is het voorstel voor de methodologie voor hetopsplitsen van zone-overschrijdende capaciteit op de lange termijn, verder tenoemen het Voorstel, enigszins aangepast. Energie-Nederland is hierover verheugd,maar het is nog niet voldoende. Naar de mening van Energie-Nederland is hetVoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het Verzoek, op enkele punten nog steeds instrijd met diverse Europese regelingen. Energie-Nederland licht dat als volgt toe.
Efficiënte markt
3. In randnummer 2 van de overwegingen van het Voorstel staat vermeld, dat devoorliggende methodologie voor het opsplitsen rekening houdt met de algemenebeginselen en doelstellingen van de FCA Verordening, Verordening 2017/1485' enVerordening 2019/9432. Al deze regelingen gaan kort gezegd uit van eendoeltreffende algemene marktwerkingen een goed functionerende, concurrerendeen efficiënte interne elektriciteitsmarkt. Het voorliggende voorstel voldoet daar niet

aan en wel om de volgende reden.
Voorwaarden methodologie voor het opsplitsen4. Titel II van de FCA Verordening heeft betrekking op de eisen en voorwaarden,waaraan de methodologieën, die op deze Verordening zijn gebaseerd, moetenvoldoen. Afdeling l gaat over de algemene eisen, waaraan deze methodologieënmoeten voldoen. Artikel 9 uit deze paragraaf schrijft het volgende voor:"Alle TSB/s in elke capaciteitsberekeningsregio zorgen ervoor dat de zone'overschrijdende capaciteit op lange termijn is berekend voor elkecapaciteitstoewijzing op de lange termijn en ten minste voor de jaarlijkse en

maandelijkse tijdsbestekken".
5. Afdeling 2 van deze titel heeft betrekking op de methodologie voorcapaciteitsberekening. Zo zijn in artikel 16 lid 2 FCA Verordening de voorwaardenneergelegd waaraan de methodologie voor het opsplitsen dient te voldoen. Sub astaat vermeld, dat de methodologie tegemoet komt aan de indekkingsbehoeftenvan de marktdeelnemers. Naar de mening van Energie-Nederland komt het Voorsteldaar niet aan tegemoet en beperkt het Voorstel daardoor een goed functionerende,concurrerende en efficiënte interne elektriciteitsmarkt. Derhalve is het Voorstel instrijd met diverse Europese Verordeningen en specifiek met artikel 16 lid 2 FCAVerordening. Derhalve kan het Verzoek niet worden toegewezen en wel om de

volgende redenen.
6. Artikel 3 lid l van het Voorstel schrijft voor AC Interconnectors het volgende voor:"eighty percent of the long-term capacity available at the year ahead time frame wiltbe offered to the subsequent yearly capacity allocation session at the SingleAllocotion Platform".

Artikel 4 lid l van het Voorstel schrijft voor DC Interconnectors het volgende voor:"for thefirst three years ofoperation, sixtyfive percent wil! be offered to thesubsequent yearty capacity allocation session at the Single Allocation Platform

Verordening tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmjssiesystemen2 Verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit
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Naar aanleiding van de consultatie is het voorstel voor de methodologie voor het
opsplitsen van zone-overschrijdende capaciteit op de Iange termijn, verder te
noemen het Voorstel, enigszins aangepast. Energie—Nederland is hierover verheugd,
maar het is nog niet voldoende. Naar de mening van Energie—Nederland is het
Voorstel, dat onderdeel uitmaakt van het Verzoek, op enkele punten nog steeds in
strijd met diverse Europese regelingen. Energie-Nederland Iicht dat als volgt toe.

Efficiénte markt
3. In randnummer 2 van de overwegingen van het Voorstel staat vermeld, dat de

voorliggende methodologie voor het opsplitsen rekening houdt met de algemene
beginselen en doelstellingen van de FCA Verordening, Verordening 2017/14851 en
Verordening 2019/9432. Al deze regelingen gaan kort gezegd uit van een
doeltreffende algemene marktwerking en een goed functionerende, concurrerende
en efficiénte interne elektriciteitsmarkt. Het voorliggende voorstel voldoet daar niet
aan en wel om de volgende reden.

Voorwaarden methodologie voor het opsplitsen
4. Titel ll van de FCA Verordening heeft betrekking op de eisen en voorwaarden,

waaraan de methodologieén, die op deze Verordening zijn gebaseerd, moeten
voldoen. Afdeling 1 gaat over de algemene eisen, waaraan deze methodologieén
moeten voldoen. Artikel 9 uit deze paragraaf schrijft het volgende voor:
”Alle TSB’s in elke capaciteitsberekeningsregio zorgen ervoor dot de zone-

overschrijdende capaciteit op lange termijn is berekend voor elke
capaciteitstoewijzing op de Iange termijn en ten minste voor de jaarlijkse en
maandelijkse tijdsbestekken".

Afdeling 2 van deze titel heeft betrekking op de methodologie voor
capaciteitsberekening. Zo zijn in artikel 16 lid 2 FCA Verordening de voorwaarden
neergelegd waaraan de methodologie voor het opsplitsen client te voldoen. Sub a
staat vermeld, dat de methodologie tegemoet komt aan de indekkingsbehoeften
van de marktdeelnemers. Naar de mening van Energie-Nederland komt het Voorstel
daar niet aan tegemoet en beperkt het Voorstel daardoor een goed functionerende,
concurrerende en efficiénte interne elektriciteitsmarkt. Derhalve is het Voorstel in
strijd met diverse Europese Verordeningen en specifiek met artikel 16 lid 2 FCA
Verordening. Derhalve kan het Verzoek niet worden toegewezen en wel om de
volgende redenen.

Artikel 3 lid 1 van het Voorstel schrijft voor AC Interconnectors het volgende voor:
"eighty percent of the long-term capacity available at the year ahead time frame will
be offered to the subsequent yearly capacity allocation session at the Single
Allocation Platform".

Artikel 4 lid 1 van het Voorstel schrijft voor DC lnterconnectors het volgende voor:
”for thefirst three years of operation, sixtyfive percent will be ofiered to the
subsequent yearly capacity allocation session at the Single Allocation Platform”

1 Verordening tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen
1 Verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit
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Artikel 4 lid 2 van het Voorschrift schrijft voor DC Interconnectors het volgende
voor:
'DC interconnectors with more than three years ofoperation eighty percent of thelong-term capacity available at the year ohead timeframe will be offered to thesubsequent yearly capacity allocation session at the Single Allocation Platform".

De meerderheid van de marktpartijen, waaronder begrepen het MPP en EFET, heeftin de consultatie aangegeven behoefte te hebben aan 100% beschikbaarheid van decalculated capacity year-ahead, die op basis van biedingen verdeeld dient te wordennaar de wensen van marktpartijen (zie EFET-MPP voorstel). Derhalve kan gesteldworden, dat een beschikbaarheid van 80% of zelfs 65% niet tegemoet komt aan deindekkingsbehoeften van de marktdeelnemers.
Overigens wordt in hoofdstuk 2. 1 van de toelichting bij het Voorstel erkend, dat demarktdeelnemers behoefte hebben aan een 'release of the copocity as early aspossible with the possibility for market participants to bidfor the time slots thatfitthe individual hedging needs.
Voorts wordt in hoofdstuk 2. 1 van de toelichting bij het Voorstel gesteld, dat deindekkingsbehoeften van bedrijven kunnen verschillen en dat om die reden isgekozen voor een lager percentage. Het is juist dat de indekkingsbehoeften vanbedrijven kunnen verschillen. Echter, zowel EFETals het MPP vertegenwoordigeneen grote diversiteit aan marktpartijen met een verscheidenheid aanindekkingsbehoeften. Zij zijn het er echter over eens, dat er sprake dient te zijn vaneen 100% beschikbaarheid van de calculated capacity year-ahead, met de eerdergenoemde veilingvorm die marktpartijen in staat stelt naar behoefte te bieden.Daarmee vervalt dit argument om slechts 80% of 65% beschikbaar te stellen.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2. 1 van de toelichting bij het Voorstel teronderbouwing van het percentage van 100 het volgende gesteld, 'Assuming oneffective liquid market and no exceptional incidents, it could be postulated that onaverage the prices at day-ahead markets shall be quite similor to the pricesforLT-hedging products'. Dat is juist, maar de praktijk is weerbarstiger; er zijn altijdincidenten. Marktpartijen proberen bij het bieden voor de lange termijn capaciteitde juiste prijzen op de lange termijn zo goed mogelijk te voorspellen. Structureleover- of underselling zou kunnen duiden op problemen bij inschatten van de prijzen,maar dat behoeft niet per definitie inefficiënt te zijn. Volledigheidshalve wordt hiervoor een nadere toelichting verwezen naar de bijgevoegde zienswijze van EFET enMPP op het Verzoek en het daarin opgenomen Voorstel. De inhoud van dezezienswijze dient hier als herhaald en ingelast beschouwd te worden.
Kortom, alle marktpartijen zijn gebaat bij 100% beschikbaarheid van de calculatedcapacity year-ahead. Het voorstel gaat uit van een beschikbaarheid van 80% of zelfs65%. Derhalve is het Voorstel in strijd met artikel 16 lid 2 sub a FAC Verordening.Bovendien beïnvloedt het Voorstel op deze wijze in negatieve zin de doeltreffendealgemene marktwerking en een goed functionerende, concurrerende en efficiënteinterne elektriciteitsmarkt. Daarmee is het Voorstel in strijd met diverse Europeseverordeningen, zoals hiervoor genoemd. Om die reden dient het Verzoek naar de
mening van Energie-Nederland afgewezen te worden.

Openbaar

10.

11.

Openbaar

:_ 5.9.5.596

Artikel 4 lid 2 van het Vaorschrift schrijft voor DC Interconnectors het volgende
voor:
”DC interconnectars with more than three years ofoperation eighty percent of the
long-term capacity available at the year ahead timeframe will be afiered to the
subsequent yearly capacity allocation session at the Single Allocation Platform”.

De meerderheid van de marktpartijen, waaronder begrepen het MPP en EFET, heeft
in de cansultatie aangegeven behoefte te hebben aan 100% beschikbaarheid van de
calculated capacity year-ahead, die op basis van biedingen verdeeld dient te warden
naar de wensen van marktpartijen (zie EFET-MPP voarstel). Derhalve kan gesteld
warden, dat een beschikbaarheid van 80% of zelfs 65% niet tegemoet komt aan de
indekkingsbehaeften van de marktdeelnemers.

Overigens wordt in hoofdstuk 2.1 van de toelichting bij het Voorstel erkend, dat de
marktdeelnemers behoefte hebben aan een 'release of the capacity as early as
possible with the possibilityfor market participants to bidfor the time slots thatfit
the individual hedging needs.

Voorts wordt in hoofdstuk 2.1 van de toelichting bij het Voorstel gesteld, dat de
indekkingsbehoeften van bedrijven kunnen verschillen en dat am die reden is
gekozen voor een lager percentage. Het is juist dat de indekkingsbehoeften van
bedrijven kunnen verschillen. Echter, zowel EFET als het MPP vertegenwoardigen
een grate diversiteit aan marktpartijen met een verscheidenheid aan
indekkingsbehaeften. 2i} zijn het er echter over eens, dat er sprake dient te zijn van
een 100% beschikbaarheid van de calculated capacity year-ahead, met de eerder
genoemde veilingvorm die marktpartijen in staat stelt naar behoefte te bieden.
Daarmee vervalt dit argument am slechts 80% of 65% beschikbaar te stellen.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 2.1 van de toelichting bij het Voorstel ter
onderbauwing van het percentage van 100 het volgende gesteld, 'Assuming an
efl’ective liquid market and no exceptional incidents, it could be postulated that on
average the prices at day-ahead markets shall be quite similar to the pricesfor LT~
hedging products’. Dat is juist, maar de praktijk is weerbarstiger; er zijn altijd
incidenten. Marktpartijen proberen bij het bieden voor de lange termijn capaciteit
de juiste prijzen op de lange termijn zo gaed magelijk te voarspellen. Structurele
over- of underselling zou kunnen duiden op problemen bij inschatten van de prijzen,
maar dat behoeft niet per definitie inefficient te zijn. Volledigheidshalve wordt hier
voor een nadere taelichting verwezen naar de bijgevoegde iienswijze van EFET en
MPP op het Verzaek en het daarin opgenomen Voorstel. De inhoud van deze
zienswijze dient hier als herhaald en ingelast beschauwd te warden.

Kortom, alle marktpartijen zijn gebaat bij 100% beschikbaarheid van de calculated
capacity year—ahead. Het voarstel gaat uit van een beschikbaarheid van 80% of zelfs
65%. Derhalve is het Voorstel in strijd met artikel 16 lid 2 sub 3 FAC Verardening.
Bovendien beinvloedt het Voorstel op deze wijze in negatieve zin de doeltreffende
algemene marktwerking en een goed functionerende, concurrerende en efficiénte
interne elektriciteitsmarkt. Daarmee is het Voorstel in strijd met diverse Europese
verordeningen, zoals hiervoor genoemd. Om die reden dient het Verzaek naar de
mening van Energie-Nederland afgewezen te warden.
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Regionaal ontwerp langetermijnrechten12. Hoofdstuk 3 van de FCA Verordening heeft betrekking op de capaciteitstoewijzingop de langere termijn. Afdeling 2 van dit hoofdstuk heeft betrekking op de optiesvoor zone-overschrijdende transmissierisico-indekking. Artikel 31 lid 2 FCAVerordening schrijft in dat kader voor, dat alle TSB's die langetermijnrechten
verlenen capaciteit op de lange termijn aanbieden aan de marktdeelnemers voorten minste jaarlijkse en maandelijkse tijdsbestekken. In het Voorstel wordt dit onderverwijzing artikel 28 lid 2 HAR zo uitgelegd, dat een deel van de beschikbarecapaciteit gereserveerd dient te worden voor de maandelijkse veilingen. Naar de
mening van Energie-Nederland is dat niet Juist.

13. In artikel 28 lid 2 HAR staat onder meer bepaald, dat er standaard jaarlijks eenjaarveiling en maandelijks een maandveiling georganiseerd dient te worden. Er staatniet, dat er te veilen capaciteit aanwezig moet zijn bij deze maandveilingen. Er staatevenmin, dat er capaciteit gereserveerd moet worden voor deze maandveilingen.
Het is dus heel goed mogelijk, dat er maandveilingen zijn, waar geen capaciteitbeschikbaar is om te veilen. Dat is niet uitgesloten of verboden.

14. Het gaat er naar de mening van Energie-Nederland om, dat de TSO'sovereenkomstig artikel 17 lid 2 Verordening 2019/943 een passende structuuropzetten voor de toewijzing van zone-overschrijdende capaciteit in de verschillende
tijdsbestekken. Die structuur bevat, zoals hiervoor in randnummer 12 isaangegeven, een jaarlijkse en een maandelijkse veiling. In hoofdstuk 4. 2. 2 van hetVoorstel wordt ook naar dit artikel verwezen. Alleen wordt er geen conclusie uit
getrokken.

15. Indien na de jaarveilingen of op enige andere wijze in een maand nog capaciteitbeschikbaar is dan biedt de structuur, zoals die in artikel 31 lid 2 FCA Verordening isneergezet, de mogelijkheid om beschikbare capaciteit bij de maandveiling in te
brengen.

16. Bovendien zouden TSO's voor die marktpartijen, die alleen gebruik willen makenvan maandveilingen, overeenkomstig het voorstel van EFET, gebruik kunnen makenvan sofe use of monthly products in the year-ahead and monthly auctions, whichcou/d be bundled into mulV-month or yearly blocks in the yearly auction. Voor eennadere uitleg over dit onderdeel verwijst Energie-Nederfand naar de bijgevoegde
zienswijze van EFET en MPP.

17. Kortom, noch artikel 31 lid 2 FCA Verordening noch artikel 28 HAR staat in de weg
aan 100% beschikbaarheid van de calculated capacity year-ahead, waarbijbovendien de structuur de mogelijkheid open houdt voor een maandveiling.

18. Tot slot van dit onderdeel merkt Energie-Nederland nog het volgende op. IndienTSO's 20% van de calculated capacity year-ahead reserveren, betekent dat niet, datdeze 20% ook daadwerkelijk aan de markt beschikbaar komt. Het kan zijn dat dezecapaciteit in enige maand niet nodig is, terwijl die capaciteit wel voor die maand isgereserveerd. In een eerdere maand was deze capaciteit wellicht wel nodiggeweest, maar niet beschikbaar omdat hij gereserveerd moest blijven. Daarmee is
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Regionaal ontwerp langetermijnrechten
12. Hoofdstuk 3 van de FCA Verordening heeft betrekking op de capaciteitstoewijzing

op de langere termijn. Afdeling 2 van dit hoofdstuk heeft betrekking op de optics
voor zone-overschrijdende transmissierisico-indekking. Artikel 31 lid 2 FCA
Verordening schrijft in clat kader voor, dat alle TSB’s die langetermijnrechten
verlenen capaciteit op de lange termijn aanbieden aan de marktdeelnemers voor
ten minste jaarlijkse en maandelijkse tijdsbestekken. In het Voorstel wordt dit onder
verwijzing artikel 28 lid 2 HAR zo uitgelegd, dat een deel van de beschikbare
capaciteit gereserveerd dient te worden voor de maandelijkse veilingen. Naar de
mening van Energie-Nederland is dat niet juist.

13. In artikel 28 lid 2 HAR staat onder meer bepaald, dat er standaard jaarlijks een
jaarveiling en maandelijks een maandveiling georganiseerd dient te worden. Er staat
niet, dat er te veilen capaciteit aanwezig moet zijn bij deze maandveilingen. Er staat
evenmin, dat er capaciteit gereserveerd moet worden voor deze maandveilingen.
Het is dus heel goed mogelijk, dat er maandveilingen zijn, waar geen capaciteit
beschikbaar is om te veilen. Dat is niet uitgesloten of verboden.

14. Het gaat er naar de mening van Energie-Nederland om, dat de TSO’s
overeenkomstig artikel 17 lid 2 Verordening 2019/943 een passende structuur
opzetten voor de toewijzing van zone-overschrijdende capaciteit in de verschillende
tijdsbestekken. Die structuur bevat, zoals hiervoor in randnummer 12 is
aangegeven, een jaarlijkse en een maandelijkse veiling. In hoofdstuk 4.2.2 van het
Voorstel wordt ook naar dit artikel venuezen. Alleen wordt er geen conclusie uit
getrokken.

15. Indien na de jaarveilingen of op enige andere wijze in een maand nog capaciteit
beschikbaar is dan biedt de structuur, zoals die in artikel 31 lid 2 FCA Verordening is
neergezet, de mogelijkheid om beschikbare capaciteit bij de maandveiling in te
brengen.

16. Bovendien zouden TSO's voor die marktpartijen, die alleen gebruik willen maken
van maandveilingen, overeenkomstig het voorstel van EFET, gebruik kunnen maken
van sole use of monthly products in the year-ahead and monthly auctions, which
could be bundled into multi-month or yearly blocks in the yearly auction. Voor een
nadere uitleg over dit onderdeel verwijst Energie—Nederland naar de bijgevoegde
zienswijze van EFET en MPP.

17. Kortom, noch artikel 31 lid 2 FCA Verordening noch artikel 28 HAR staat in de weg
aan 100% beschikbaarheid van de calculated capacity year-ahead, waarbij
bovendien de structuur de mogelijkheid open houdt voor een maandveiling.

18. Tot slot van dit onderdeel merkt Energie-Nederland nog het volgende op. Indien
TSO’s 20% van de calculated capacity year-ahead reserveren, betekent dat niet, dat
deze 20% ook daadwerkelijk aan de markt beschikbaar komt. Het kan zijn dat deze
capaciteit in enige maand niet nodig is, terwijl die capaciteit wel voor die maand is
gereserveerd. In een eerdere maand was deze capaciteit wellicht wel nodig
geweest, maar niet beschikbaar omdat hij gereserveerd moest blijven. Daarmee is
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het beschikbaar houden van reservecapaciteit contraproductief en dus in strijd meteen goed functionerende, concurrerende en efficiënte interne elektriciteitsmarkt.Voor een nadere toelichting verwijs ik naar de bijgevoegde zienswijze van EFET enMPP.
19. Ook op grond van hetgeen hier is aangevoerd dient het Verzoek afgewezen teworden.

ENERGIENEDERLAND

Non-discriminatie
20. Eén van de beginselen inzake het beheer van elektriciteitsmarkten is het recht vanmarktdeelnemers om onder objectieve, transparante en niet-discriminerendevoorwaarden toegang te krijgen tot de transmissie en distributienetten. Denetbeheerders dienen daarvoor zorg te dragen3.
21. In hoofdstuk 2. 3 van de toelichting bij het Voorstel wordt toegelicht waarom hetVoorstel niet-discriminerend is. Energie-Nederland begrijpt de toelichting echterniet. Energie-Nederland verzoekt dan ook om een nadere duiding.
Diversen
22. In hoofdstuk 4. 2. 1 van de toelichting bij het Voorstel wordt erkend, dat demeerderheid van de respondenten op de consultatie 'claim foradditional andearlier auctions with more products or combined auctions with the possibility ofblack bids'" en dat 'the allocation and product design should ensure that themarket itself would deelde on the split, based on rules and auction design agreedbetween the TSO's and NRA's'. Een dergelijk systeem zou het beste tegemoetkomen aan de indekkingsbehoeften van de marktpartijen.
23 De reactie hierop in het Voorstel is kort gezegd, dat dit nader uitgewerkt zal wordenvoor de toekomst, maar niet nu omdat dit te hoge kosten met zich zou meebrengen.Energie-Nederland verbaast zich over deze reactie, te meer daar met een dergelijksysteem voldaan zou zijn aan artikel 16 lid 2 sub a FCA Verordening. Dat doet hetvoorliggende Voorstel niet. Overigens blijkt uit niets, dat de kosten van een dergelijkgewenst systeem hoger zouden zijn. Bovendien merkt Energie-Nederland op, dat dekosten van day ahead en intra-day allocation (met veel kleinere volumes) veelcomplexer en duurder zijn dan het voorgestelde systeem. Deze kosten zijn echterbreed geaccepteerd.
24. Ook op grond van hetgeen hier is aangevoerd dient het Verzoek afgewezen teworden.

Verzoek
Op grond van het vorenstaande is Energie-Nederland van mening, dat het Voorstel, zoalsverwoord in het voorliggende Verzoek op diverse punten in strijd is met de Europeseregelgeving.

. Zie bijvoorbeeld artikel 3 sub c FCA Verordening
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het beschikbaar houden van reservecapaciteit contraproductief en dus in strijd met
een goed functionerende, concurrerende en efficiénte interne elektriciteitsmarkt.
Voor een nadere toelichting verwijs ik naar de bijgevoegde zienswijze van EFET en
MPP.

Ook op grand van hetgeen hier is aangevoerd dient het Verzoek afgewezen te
warden.

Non-discriminatie
20.

21.

Eén van de beginselen inzake het beheer van elektriciteitsmarkten is het recht van
marktdeelnemers om onder objectieve, transparante en niet-discriminerende
voorwaarden toegang te krijgen tot de transmissie en distributienetten. De
netbeheerders dienen daarvoor zorg te dragen3.

In hoofdstuk 2.3 van de toelichting bij het Voorstel wordt toegelicht waarom het
Voorstel niet-discriminerend is. Energie-Nederland begrijpt de toelichting echter
niet. Energie-Nederland verzoekt dan ook om een nadere duiding.

Diversen
22.

23.

24.

In hoofdstuk 4.2.1 van de toelichting bij het Voorstel wordt erkend, dat de
meerderheid van de respondenten op de consultatie 'claimfor additional and
earlier auctions with more products or combined auctions with the possibility of
l’block bids’” en dat 'the allocation and product design should ensure that the
market itself would decide on the split, based on rules and auction design agreed
between the TSO’s and NRA’s’. Een dergelijk systeem zou het beste tegemoet
komen aan de indekkingsbehoeften van de marktpartijen.

De reactie hierop in het Voorstel is kort gezegd, dat dit nader uitgewerkt zal worden
voor de toekomst, maar niet nu omdat dit te hoge kosten met zich zou meebrengen.
Energie-Nederland verbaast zich over deze reactie, te meer daar met een dergelijk
systeem voldaan zou zijn aan artikel 16 lid 2 sub a FCA Verordening. Dat doet het
voorliggende Voorstel niet. Overigens blijkt uit niets, dat de kosten van een dergelijk
gewenst systeem hoger zouden zijn. Bovendien merkt Energie-Nederland op, dat de
kosten van day ahead en intra—day allocation (met veel kleinere volumes) veel
complexer en duurder zijn dan het voorgestelde systeem. Deze kosten zijn echter
breed geaccepteerd.

Ook 0p grand van hetgeen hier is aangevoerd dient het Verzoek afgewezen te
warden.

Verzoek _
0p grond van het vorenstaande is Energie-Nederland van mening, dat het Voorstel, zoals
verwoord in het voorliggende Verzoek op diverse punten in strijd is met de Europese
regelgeving.

3 lie bijvoorbeeld artikel 3 sub c FCA Verordening
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Energie-Nederland verzoekt u dan ook het Verzoek af te wijzen dan wel aan te passenovereenkomstig al hetgeen hiervoor is aangevoerd.
Uiteraard is Energie-Nederland bereid het een en ander nader toe te lichten.

Bijlage: EFET-MPP response ACM consultation on the Core TSOs proposal of amethodology for splitting long-term cross-zonal capadty
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Energie-Nederland verzoekt u dan ook het Verzoek af te wijzen dan wel aan te passen
overeenkomstig al hetgeen hiervoor is aangevoerd.

Uiteraard is Ener ievNederland bereid het een en ander nader toe te lichten.

Bijlage: EFET-MPP response ACM consultation on the Core TSOs proposal of a
methodology for splitting long-term cross-zonal capacity
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ACM consultation on the Core TSOs proposal of a methodology forsplitting long-term cross-zonal capacity (ACM/19/035455)

EFET and MPP response - 17 September 2019

The European Federation of Energy Traders (EFET) and the Market Parties Platform(MPP) welcome the opportunity to provide comments on the ACM consultation on the. Tsos ProPosal of a methodology for splitting rules for forward capacityallocation Forward capacity allocation is critical to allow market participants to hedgetheir long-term positions across borders and make sure that they are not exposed toshort-term price volatility and imbalance costs.
EFET and the MPP responded to the GORE TSOs consultation back in July 20191.We welcome some of the progress that have already been made in the final vèrsion ofthe TSOs proposal compared to the initial draft methodology, in particular:the deletion of the concept of 'initial long-term capacity', which embedded thereservation of cross-zonal capacity for the day-ahead timeframe;the lower capacity reservation percentage for the monthly auctions, from 50% to20% - nonetheless we still propose an alternative solution in the presentresponse that would allow the market itself to decide on the split between yearlyand monthly products, in order to stick as close as possible to the FCARegulation objective of meeting market participants' hedging needs.
Comments on individual articles

. Article 3. 1: In case of AC interconnectors, eighty percent of the long-termcapacity available of the year ahead timeframe will be offered tothe subsequentyearly capacity allocation session at the Single Allocation Platform
We welcome the fact that the TSOs seem to have heard market participants' call torelease as much capacity as possible in the yearly auction, which led them to raise theproposed split of capacity between yearly and monthly capacity from 50%-50% to80%-20%. However, we call on ACM and the other regulators of the CORE region togo even further.

EFET and MPP response to the GORE TSOs consultation on a methodology for splitting long-term cross-zonalcapacity, dated 10 July 2019 and available at: https://efetora/Files/Documents/Downloads/EFÈT-MPP_CORE CCR%20soliUing%20LT%20CZC_10072019^df.
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ACM consultation on the Core TSOs proposal of a methodology for
splitting long-term cross-zonal capacity (ACMI19I035455)

EFET and MPP response — 17 September 2019

The European Federation of Energy Traders (EFET) and the Market Parties Platform
(MPP) welcome the opportunity to provide comments on the ACM consultation on the
CORE TSOs proposal of a methodology for splitting rules for fonivard capacity
allocation. Fonivard capacity allocation is critical to allow market participants to hedge
their long-term positions across borders and make sure that they are not exposed to
short-term price volatility and imbalance costs.

EFET and the MPP responded to the CORE TSOs consultation back in July 2019‘.
We welcome some of the progress that have already been made in the final version of
the TSOs proposal compared to the initial draft methodology, in particular:

- the deletion of the concept of ‘initial long-term capacity’, which embedded the
reservation of cross-zonal capacity for the day-ahead timeframe;

— the lower capacity reservation percentage for the monthly auctions, from 50% to
20% - nonetheless we still propose an alternative solution in the present
response that would allow the market itself to decide on the split between yearly
and monthly products, in order to stick as close as possible to the FCA
Regulation objective of meeting market participants’ hedging needs.

Comments on individual articles

0 Article 3.1: In case of AC interconnectors, eighty percent of the long-term
capacity available of the year ahead timeframe will be offered to the subsequent
yearly capacity allocation session at the Single Allocation Platform

We welcome the fact that the TSOs seem to have heard market participants’ call to
release as much capacity as possible in the yearly auction, which led them to raise the
proposed split of capacity between yearly and monthly capacity from 50%-50% to
80%-20%. However, we call on ACM and the other regulators of the CORE region to
go even further.

' EFET and MPP response to the CORE TSOs consultation on a methodology for splitting long-term cross-zonal
capacity, dated 10 July 2019 and available at: httpszllefet.org/Files/Documents/Downloads/EFET—
MPP CORE CCR%205plitting%20LT%20CZC 10072019.pdf.
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Indeed, we believe that all the capacity calculated by the capacity calculationprocess year ahead should be made available to the market (i. e. 100% of thecalculated capacity year-ahead), not just 80% . Further release of capacity atshorter time horizons in the forward timeframe (monthly) should be the result ofcapacity recalculations, or gradual release of the margins and constraints initiallyapplied by the TSOs for year-ahead allocations as uncertainties reduce with real timegetting nearer.
For avoidance of doubt, and hearing in mind that certain market participants may onlywish to purchase capacity for specific months and may be reluctant to re-tradepurchased yearly forward transmission rights on the secondary market, the TSOs maychoose to allocate the 100% of calculated capacity year-ahead not only via yearlyproducts but also via monthly products (but a year in advance). For example, theTSOs could make sole use of monthly products in the year-ahead and monthlyauctions, which could be bundled into multi-month or annual blocks in theyearly auction. This distinction between the timing of the auctions and the granularityof the products offered by the TSOs allows the market itself, at the time of the yearlyauction, to perform the splitting of capacity between yearly and monthly capacity in themost economically efficiënt manner.
To recall, for market participants hedging is about assessing and covering theirpositions against a variety of risks: price risk, volume risk, regulatory risk, etc. Thefurther away from real time, the greater the uncertainty and therefore the greater theinterest and importance for market participants to cover those risks, including acrossborders. It is therefore vital that TSOs make available to the market the maximumcapacity they can as far in advance of real time as possible. We believe that thesolution mentioned in the paragraph above is the best solution to reach the objectiveof the FCA Regulation in general, and its article 16 in particular, i. e. meeting thehedging needs of market participants. In the manner described above, it will be themarket itself adjusting the split of capacity to the hedging needs of its participants ateach auction.
We also believe that this approach is in line with article 9 and 16 of the FCARegulation. Indeed:Article 9 states that "All TSOs in each capacity calculation region shall ensurethat long-term cross-zonal capacity is calculated for each forward capacityallocation and at least on annual and monthly time frames" - Ow proposal still

foresees a calculation of capacity year-ahead and each month.Article 16 states that "The TSOs ofeach capacity calculation region shall jointlydevelop a proposal for a methodology for splitting long-term cross-zonalcapacity in a coordinated manner between different long-term time frameswithin the respective region" - The article does not mandate TSOs to decide ona split, but to design a methodology for splitting capacity; with our proposal, the
2 EFET defended this position in responses to the TSOs consultation on the Channel, SWE and Hansa CCRsSplitting Rules for forward capacity allocation, dated respectively 15 April, 30 April and 27 May 2019, and availableat: https://efet. org/Files/Documents/Downloads/EFET ENTSO-E%20consult%20Channel%20Splitting%20Rules 15042019. Ddf,https://efet org/Files/Documents/Downloads/EFET SWE%20Splitting%20Rules 16042019,fidf andhttps'//efetorg/Files/Documents/Downloads/EFET Hansa%20SDlitting%20Rules 27052019. pdf
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Indeed, we believe that all the capacity calculated by the capacity calculation
process year ahead should be made available to the market (i.e. 100% of the
calculated capacity year-ahead), not just 80%2. Further release of capacity at
shorter time horizons in the fowvard timeframe (monthly) should be the result of
capacity recalculations, or gradual release of the margins and constraints initially
applied by the T803 for year-ahead allocations as uncertainties reduce with real time
getting nearer.

For avoidance of doubt, and bearing in mind that certain market participants may only
wish to purchase capacity for specific months and may be reluctant to re-trade
purchased yearly forward transmission rights on the secondary market, the T803 may
choose to allocate the 100% of calculated capacity year-ahead not only via yearly
products but also via monthly products (but a year in advance). For example, the
TSOs could make sole use of monthly products in the year-ahead and monthly
auctions, which could be bundled into multi-month or annual blocks in the
yearly auction. This distinction between the timing of the auctions and the granularity
of the products offered by the TSOs allows the market itself, at the time of the yearly
auction, to perform the splitting of capacity between yearly and monthly capacity in the
most economically efficient manner.

To recall, for market participants hedging is about assessing and covering their
positions against a variety of risks: price risk, volume risk, regulatory risk, etc. The
further away from real time, the greater the uncertainty and therefore the greater the
interest and importance for market participants to cover those risks, including across
borders. It is therefore vital that TSOs make available to the market the maximum
capacity they can as far in advance of real time as possible. We believe that the
solution mentioned in the paragraph above is the best solution to reach the objective
of the FCA Regulation in general, and its article 16 in particular, i.e. meeting the
hedging needs of market participants. In the manner described above, it will be the
market itself adjusting the split of capacity to the hedging needs of its participants at
each auction.

We also believe that this approach is in line with article 9 and 16 of the FCA
Regulation. Indeed:

- Article 9 states that “All TSOs in each capacity calculation region shall ensure
that long-term cross-zonal capacity is calculated for each forward capacity
allocation and at least on annual and monthly time frames" — Our proposal still
foresees a calculation of capacity year-ahead and each month.

- Article 16 states that “The TSOs of each capacity calculation region shall jointly
develop a proposal for a methodology for splitting long-term cross-zonal
capacity in a coordinated manner between different long-term time frames
within the respective region” — The article does not mandate TSOs to decide on
a split, but to design a methodology for splitting capacity; with our proposal, the

2 EFET defended this position in responses to the T805 consultation on the Channel, SWE and Hansa CCRs
Splitting Rules for fonuard capacity allocation, dated respectively 15 April, 30 April and 27 May 2019, and available
at: https:llefel.org/Files/Documents/Downloads/EFET ENTSO-
E%20consult%200hannel%208plitting%20Rules 15042019.pdf,
https:I/efet.org/Files/Documents/Downloads/EFET SWE%20$plittinq%20Rules 16042019.pdf and
httpszllefet.org/Files/Documents/Downloads/EFET Hansa%20$plitting%20Rules 27052019.pdf
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market would decide on the split, based on rules and auction design agreedbetween the TSOs and NRAs.
The TSOs should not hide behind a supposed obligation hidden somewhere in article16 to issue capacity at the yearly and monthly auctions:

. First, there is no such obligation in the FCA Regulation. The obligation is tocalculate and offer capacity tor the yearly and monthly timeframes (i. e. theproducts), but not necessarily at each auction. With our proposal, there mayindeed be occurrences of monthly auctions without capacity available - thoughwith monthly recalculation and relaxation of TSO constraints, this shouldhappen rather rarely. However there will not be occurrences of marketparticipants not being proposed monthly or yearly products - and those will besubscribed exactly in the amount and proportion that is most economicallyefficiënt.. Second, the proposal of the TSOs does not guarantee that the 20% ofavailable long-term capacity withheld for monthly auctions will actually beallocated at the monthly auctions. Indeed, there may be occurrences werethe monthly recalculation of capacity will result in an assessment by the TSOsthat they cannot release the 20% of initial capacity that they withheld. So withthe TSO proposal, there is actually no guarantee that market participants willalways have access to either yearly or monthly hedging products in theproportion they need.
Having a look at the TSOs post-consultation report annexed to their proposal, we'd liketo point a number of weaknesses in the analysis of the TSOs with regard tomarket participants' hedging needs (point 2. 1 of the report):

. First, we were surprised of the assertion of the TSOs that "from [a] marketperspective allocating all available LT-capadty as soon as possible it is not perse the optimum of hedging, as it was requested by the majority of traders".Indeed, we believe that market participants know best what their hedging needsare, and when "a majority of traders" request this capacity maximisation asearly as possible in all consultations on the subject since the drafting of the FCARegulation, that should probably be a fairly good indication of what thesehedging needs are.. Second, when TSOs say that "a split of available LT capacity could be moreeffective to consider the hedging needs of all MPs with their very differentneeds (e. g. for long term portfolio trading as well as for the need to hedgeagainst price risks e. g. for contractual short term physical delivery of energy)",we would like to point out that EFET and MPP members, who supported themaximisation of capacity allocation in the yearly auction, comprise large andsmall trading companies, pure traders and trading entities linked to utilities witha generation and/or supply portfolio, renewable electricity producers orofftakers, etc. In short, our memberships represent a wide diversity of market
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market would decide on the split, based on rules and auction design agreed
between the TSOs and NRAs.

The TSOs should not hide behind a supposed obligation hidden somewhere in article
16 to issue capacity at the yearly and monthly auctions:

0 First, there is no such obligation in the FCA Regulation. The obligation is to
calculate and offer capacity for the yearly and monthly timeframes (i.e. the
products), but not necessarily at each auction. Vlfith our proposal, there may
indeed be occurrences of monthly auctions without capacity available — though
with monthly recalculation and relaxation of TSO constraints, this should
happen rather rarely. However there will not be occurrences of market
participants not being proposed monthly or yearly products — and those will be
subscribed exactly in the amount and proportion that is most economically
efficient.

. Second, the proposal of the T305 does not guarantee that the 20% of
available long-term capacity withheld for monthly auctions will actually be
allocated at the monthly auctions. Indeed, there may be occurrences were
the monthly recalculation of capacity will result in an assessment by the T803
that they cannot release the 20% of initial capacity that they withheld. So with
the T80 proposal, there is actually no guarantee that market participants will
always have access to either yearly or monthly hedging products in the
proportion they need.

Having a look at the T805 post-consultation report annexed to their proposal, we'd like
to point a number of weaknesses in the analysis of the T808 with regard to
market participants’ hedging needs (point 2.1 of the report):

- First, we were surprised of the assertion of the T805 that “from [a] market
perspective allocating all available LT-capacity as soon as possible it is not per
se the optimum of hedging, as it was requested by the majority of traders".
Indeed, we believe that market participants know best what their hedging needs
are, and when “a majority of traders” request this capacity maximisation as
early as possible in all consultations on the subject since the drafting of the FCA
Regulation, that should probably be a fairly good indication of what these
hedging needs are.

0 Second, when TSOs say that “a split of available LT capacity could be more
effective to consider the hedging needs of all MP3 with their very different
needs (eg. for long term portfolio trading as well as for the need to hedge
against price risks eg. for contractual short term physical delivery of energy)",
we would like to point out that EFET and MPP members, who supported the
maximisation of capacity allocation in the yearly auction, comprise large and
small trading companies, pure traders and trading entities linked to utilities with
a generation and/or supply portfolio, renewable electricity producers or
offtakers, etc. in short, our memberships represent a wide diversity of market
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participants, and established together our position of calling for a market-basedsplit of monthly and yearly capacity.. Third, the conclusion of the TSOs that "the provision of sufficient LT-capacity bymonthly products has to be assured by any proposed splitting methodology" issomewhat right: indeed, if market participants need them, there should bemonthly products available. But our proposal of letting the market decide on thesplit between yearly and monthly capacity does not say anything else: it will beup to the market to decide the proportion of monthly vs. yearly capacity that isneeded. Our only call is to make sure that this happens as soon as the capacityis calculated (i. e. for the auction in Y-1), and that the choice is given to marketparticipants to choose how to divide capacity at that moment. As mentionedbefore, auctioning monthly products that can also be bundled into multi-monthor annual products in the Y-1 auction would make sure that the exact rightamount of monthly capacity is provided to the market. Additional monthlycapacity would then be released at each monthly recalculation of capacity.
To conclude, while we appreciate the efforts made by the TSOs in trying to find acompromise solution, we still have fundamental objections with their overall approachto capacity splitting. We believe that TSOs go beyond their mandate in trying toimpose to the market what they consider market participants' hedging needs are. Thepractical solution we propose has the added value of maximising capacity allocation asfar away from real time as possible while securing capacity for the yearly and monthlytimeframes, with a split decided by the market itself. It is also in line with the FCARegulation's spirit and letter.

. Article 4. 1: In case of new high voltage direct current Interconnectors for thefirst three years ofoperation, sixty five percent oflong-term capacity available atthe year ahead time frame will be offered to the subsequent yearly capacityallocation session at the Single Allocation Platform.. Article 4. 2: In case of high voltage direct current Interconnectors with morethan three years of operation, eighty percent of long-term capacity available atthe year ahead time frame will be offered to the subsequent yearly capacityallocation session at the Single Allocation Platform.
Our comments to article 3. 1 apply equally to articles 4. 1 and 4. 2 (see above).
In addition, we see the introduction of a differentiation between new DCinterconnectors (up to three years of operation) and older ones: for the former, only65% of the capacity calculated year ahead should be made available in the yearlyauction, while for the latter, the same provision as for AC interconnectors applies (80%of the capacity in the yearly auction). This derogation for new DC links is justified bythe "temporary potential issues linked to the operation of new assets" in the TSOspost-consultation report. We believe that derogations of this sort, especially whenintroduced at the last minute, should be thoroughly backed by data showing the lowerreliability rates of DC links in the first years of operation, in the same order ofmagnitude as the derogation allows. Otherwise the derogation should be amended toreflect the reality of this data, or deleted if not properly justified.
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participants, and established together our position of calling for a market-based
split of monthly and yearly capacity.

0 Third, the conclusion of the T803 that “the provision of sufficient LT-capacity by
monthly products has to be assured by any proposed splitting methodology” is
somewhat right: indeed, if market participants need them, there should be
monthly products available. But our proposal of letting the market decide on the
split between yearly and monthly capacity does not say anything else: it will be
up to the market to decide the proportion of monthly vs. yearly capacity that is
needed. Our only call is to make sure that this happens as soon as the capacity
is calculated (i.e. for the auction in Y-1), and that the choice is given to market
participants to choose how to divide capacity at that moment. As mentioned
before, auctioning monthly products that can also be bundled into multi-month
or annual products in the Y-1 auction would make sure that the exact right
amount of monthly capacity is provided to the market. Additional monthly
capacity would then be released at each monthly recalculation of capacity.

To conclude, while we appreciate the efforts made by the T805 in trying to find a
compromise solution, we still have fundamental objections with their overall approach
to capacity splitting. We believe that TSOs go beyond their mandate in trying to
impose to the market what they consider market participants’ hedging needs are. The
practical solution we propose has the added value of maximising capacity allocation as
far away from real time as possible while securing capacity for the yearly and monthly
timeframes, with a split decided by the market itself. It is also in line with the FCA
Regulation’s spirit and letter.

0 Article 4.1: in case of new high voltage direct current Interconnectors for the
first three years of operation, sixty five percent of long-term capacity available at
the year ahead time frame will be offered to the subsequent yearly capacity
allocation session at the Single Allocation Platform.

0 Article 4.2: In case of high voltage direct current Interconnectors with more
than three years of operation, eighty percent of long-tenn capacity available at
the year ahead time frame will be offered to the subsequent yearly capacity
allocation session at the Single Allocation Platform.

Our comments to article 3.1 apply equally to articles 4.1 and 4.2 (see above).

In addition, we see the introduction of a differentiation between new DC
interconnectors (up to three years of operation) and older ones: for the former, only
65% of the capacity calculated year ahead should be made available in the yearly
auction, while for the latter, the same provision as for AC interconnectors applies (80%
of the capacity in the yearly auction). This derogation for new DC links is justified by
the “temporary potential issues linked to the operation of new assets” in the T805
post-consultation report. We believe that derogations of this sort, especially when
introduced at the last minute, should be thoroughly backed by data showing the lower
reliability rates of DC links in the first years of operation, in the same order of
magnitude as the derogation allows. Otherwise the derogation should be amended to
reflect the reality of this data, or deleted if not properly justified.
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Additional comments
There is no provision on the publication of capacity allocation data by the TSOs, as itis the case in certain LTSR methodologies for other CCRs. For instance the Hansaand Baltic LTSR proposal foresees the publication of the marginal auction price andthe demand curve for LTTRs for each time frame.
Last but not least we call on the TSOs to support the development of secondarymarkets for the exchange of forward transmission rights at all bidding zones borders inEurope. Such markets are part of market participants' hedging needs and will furtherimprove the economie efficiency of hedging practices in the market, allowing easieraccess to transmission rights even afterthe initial auctions.
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Additional comments

There is no provision on the publication of capacity allocation data by the TSOs, as it
is the case in certain LTSR methodologies for other CCRs. For instance the Hansa
and Baltic LTSR proposal foresees the publication of the marginal auction price and
the demand curve for L'l'l'Rs for each time frame.

Last but not least, we call on the T803 to support the development of secondary
markets for the exchange of fonlvard transmission rights at all bidding zones borders in
Europe. Such markets are part of market participants’ hedging needs and will further
improve the economic efficiency of hedging practices in the market, allowing easier
access to transmission rights even after the initial auctions.
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