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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 4, vijfde lid, en artikel 4,
zevende lid, onder b, van Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september
2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn
(hierna: FCA Verordening) en op grond van artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 19
december 2018, houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de
interne energiemarkt over het voorstel van TenneT TSO B.V. voor het opsplitsen van
zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn betreffende transmissie voor de Hansa
regio.
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Samenvatting
Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van
richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening) heeft
tot doel om vooruitgang in de richting van een daadwerkelijk geïntegreerde elektriciteitsmarkt te
boeken. Dit wordt bevorderd door efficiënte indekkingsmogelijkheden voor elektriciteitsproducenten,
verbruikers en detailhandelaren te ontwikkelen ten aanzien van het prijsrisico dat zich in de toekomst
kan voordoen in het gebied waarin zij actief zijn.
Als onderdeel van de uitvoering van de FCA Verordening heeft TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT)
een voorstel aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) ter goedkeuring voorgelegd voor
het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn tussen
verschillende langetermijntijdsbestekken binnen de Hansa capaciteitsberekeningsregio (hierna: Hansa
regio). De methodologie moet volgens de FCA Verordening voldoen aan de indekkingsbehoeften van
de marktdeelnemers, in overeenstemming zijn met de capaciteitsberekeningsmethodologie en niet tot
gevolg hebben dat de mededinging wordt belemmerd.
De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de doelstellingen en eisen van
de FCA 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 FCA Verordening heeft tot doel om vooruitgang in de richting van een daadwerkelijk
geïntegreerde elektriciteitsmarkt te boeken. Dit wordt bevorderd door efficiënte
indekkingsmogelijkheden voor elektriciteitsproducenten, verbruikers en detailhandelaren te
ontwikkelen ten aanzien van het prijsrisico dat zich in de toekomst kan voordoen in het gebied
waarin zij actief zijn.

2.

Overeenkomstig artikel 16, eerste lid, van de FCA Verordening heeft TenneT samen met de
andere relevante TSB’s van de Hansa regio een voorstel ontwikkeld voor het opsplitsen van
zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn voor de Hansa regio. Dit voorstel is
overeenkomstig artikel 16, eerste lid, en artikel 6 van de FCA Verordening van 25 april 2019
tot 27 mei 2019 geconsulteerd via de internetpagina van het European Network of
Transmission System Operators for Electricity (hierna: ENTSO-E).

3.

De TSB’s van de Hansa regio moeten uiterlijk bij de indiening van de in artikel 10 van de FCA
Verordening genoemde capaciteitsberekeningsmethodologie dit voorstel voor goedkeuring bij
hun regulerende instantie indienen. De ACM heeft op 21 juni 2019 van TenneT een aanvraag
ontvangen tot goedkeuring van het voorstel. De laatste betrokken regulerende instantie van
de Hansa regio heeft het voorstel op 3 juli 2019 ontvangen.

4.

Op grond van artikel 2, eerste lid, van het Besluit van 19 december 2018, houdende regels ter
uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt (hierna: Besluit
uitvoering van Europese verordeningen) is TenneT verplicht om het voorstel ter goedkeuring
voor te leggen aan de ACM.

5.

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 36292 van 28 juni 2019. De ACM heeft
hiermee belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven.

6.

Naar aanleiding van de terinzagelegging heeft Energie-Nederland op 12 juli 2019 een
zienswijze ingediend.

7.

Op 3 januari 2020 heeft de ACM aan TenneT een wijzigingsverzoek verzonden.

8.

Op 6 maart 2020 ontving de ACM het gewijzigde voorstel van TenneT. Dit is ook de datum
waarop de laatste betrokken regulerende instantie het voorstel heeft ontvangen. De betrokken
regulerende instanties moeten het voorstel daarom uiterlijk op 6 mei 2020 goedkeuren.

9.

De betrokken regulerende instanties van de Hansa regio hebben elkaar geraadpleegd en in
nauwe coördinatie samengewerkt met het oog op het bereiken van overeenstemming
overeenkomstig artikel 4, negende lid, van de FCA Verordening. De relevante regulerende
instanties van de Hansa regio hebben overeenstemming bereikt over het goedkeuren van het
voorstel. Na de goedkeuring door de regulerende instanties moeten de TSB’s het voorstel
publiceren op grond van 4, dertiende lid, van de FCA Verordening.
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10. 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.
11. Dit besluit bevat twee bijlagen. Deze bijlagen zijn onderdeel van het besluit en bevatten
respectievelijk de relevante artikelen van de FCA Verordening en het voorstel.

2. Wettelijk kader
In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor
dit besluit.
Bevoegdheidsgrondslag ACM
12. De taken waarmee de ACM is belast, zijn vastgelegd in de wet. In de 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.”
13. De FCA 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.
14. 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.”
15. 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 FCA Verordening ook op de FCA Verordening
van toepassing.
16. 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”.
17. Artikel 2 van het Besluit uitvoering van Europese verordeningen bepaalt onder meer het
volgende:
1. Voordat een netbeheerder, interconnector-beheerder of benoemde
elektriciteitsmarktbeheerder de op grond van artikel 37, zesde lid, van richtlijn nr. 2009/72 of
de bij of krachtens verordening 714/2009 ontwikkelde voorwaarden of methoden hanteert, legt
hij deze voorwaarden of methoden ter goedkeuring voor aan de Autoriteit Consument en
Markt.
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2. De Autoriteit Consument en Markt beslist over de goedkeuring van de voorwaarden of
methoden, bedoeld in het eerste lid, tenzij de Autoriteit Consument en Markt op grond van
artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 beslist over de goedkeuring of op grond van
artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 beslist over de vaststelling daarvan.
Relevante artikelen FCA Verordening
18. Artikel 3 van de FCA Verordening bevat de doelstellingen van de Verordening. In artikel 4 van
de FCA Verordening wordt het proces van de vaststelling van voorwaarden of
methodologieën beschreven. Artikel 16 van de FCA Verordening bevat de bepalingen
betreffende de methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van
zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn. Zie bijlage 1 bij dit besluit voor een
overzicht van de in dit randnummer genoemd artikelen.

3. Het voorstel
19. Het voorstel (opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit) omschrijft de methodologie voor het op
gecoördineerde wijze opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn
binnen de Hansa regio.
20. In artikel 4 van het voorstel wordt de overeenstemming met de methodologie voor
langetermijn capaciteitsberekening binnen de Hansa regio toegelicht.
21. Artikel 5 van het voorstel in combinatie met annex 1 beschrijft de ratio waarmee de
zoneoverschrijdende capaciteit binnen de Hansa regio wordt opgesplitst in jaarproduct en
maandproducten. Deze ratio is gelijk voor alle richtingen en voor elke biedzonegrens binnen
de Hansa regio waar langetermijn transmissierechten worden aangeboden. 60 procent van de
berekende jaarcapaciteit wordt als jaarproduct aangeboden. De resterende capaciteit wordt
op basis van de berekende maandcapaciteit als maandproduct aangeboden. De
daadwerkelijk aangeboden capaciteit voor maandproducten wordt berekend door bij de
berekende waarde voor de beschikbare maandcapaciteit (i) de al gealloceerde capaciteit voor
de maand daarvan af te trekken en (ii) de teruggegeven capaciteit voor de relevante maand
erbij op te tellen.
22. Volgens artikel 6 van het voorstel moeten TSB’s binnen drie jaar na de implementatie een
evaluatie van de methodologie uitvoeren en de resultaten van de evaluatie met de relevante
regulerende instanties delen.
23. TSB’s zijn verplicht om alle relevante data, berekeningen en statistische modellen die zijn
gebruikt voor het opsplitsen van de grensoverschrijdende capaciteit beschikbaar te stellen
aan de relevante regulerende instanties indien hierom wordt gevraagd, zoals beschreven in
artikel 7 van het voorstel.
24. De betrokken regulerende instanties hebben een wijzigingsverzoek naar de TSB’s van de
Hansa regio gestuurd. De belangrijkste punten van het wijzigingsverzoek zijn
 het opnemen van de verhouding op basis waarvan de langetermijncapaciteit wordt
opgesplitst in het voorstel zelf. In het oorspronkelijke voorstel was deze verhouding
niet opgenomen;
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het harmoniseren van het opsplitsen van de langetermijn capaciteit tussen alle
biedzonegrenzen en richtingen;
 het alloceren van minimaal 50 procent en bij voorkeur 60 procent van de berekende
jaarcapaciteit via het jaarproduct;
 het verwijderen van het monitoren en rapporteren van congestie-inkomsten en elke
verplichting van regulerende instanties om op basis hiervan actie te ondernemen; en
 het verwijderen van een jaarlijkse procedure voor herziening van de verhouding
waarmee de langetermijncapaciteit wordt opgesplitst.
De ACM oordeelt dat het door TenneT ingediende gewijzigde voorstel voldoet aan dit
wijzigingsverzoek.


25. De methodologie om de grensoverschrijdende capaciteit op te splitsen zal volgens artikel 8
van het voorstel bij de eerste jaarveiling na goedkeuring van het voorstel in werking treden.
De gemeenschappelijke gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie van de Hansa
regio op basis van artikel 10 van de FCA Verordening is op het moment van het nemen van
dit besluit nog niet goedgekeurd. Op het moment dat deze methodologie is goedgekeurd én
geïmplementeerd zal de op basis van deze capaciteitsberekeningsmethodologie berekende
capaciteit het uitgangspunt vormen voor de opsplitsing zoals bepaald in het onderhavige
voorstel. Tot het moment dat de capaciteitsberekeningsmethodologie is geïmplementeerd,
wordt de langetermijncapaciteit bepaald op basis van nationale wetgeving. Op het moment
van het nemen van dit besluit volgt uit artikel 14.4.4, onder d, van de Netcode Elektriciteit dat
een voorstel voor de beschikbare capaciteit voor jaar- en maandtransporten voor de
verbinding Eemshaven–Denemarken jaarlijks door TenneT aan de ACM ter goedkeuring
wordt voorgelegd.

4. Beoordeling
26. Artikel 4, achtste lid, van de FCA Verordening bepaalt dat het voorstel een beschrijving van
het verwachte effect op de doelstellingen van deze verordening bevat. Het voorstel bevat een
dergelijke beschrijving in randnummer 10 van de preambule.
27. Artikel 4, achtste lid, van de FCA Verordening bepaalt dat het voorstel een voorgesteld
tijdschema voor de tenuitvoerlegging bevat. Het voorstel bevat een dergelijk tijdschema in
artikel 8.
28. Op basis van artikel 16, tweede lid, onder a, van de FCA Verordening moet de methodologie
tegemoet komen aan de indekkingsbehoeften van de marktdeelnemers. Het voorstel bevat
een motivering voor dit vereiste in randnummer 9 van de preambule,
29. Op basis van artikel 16, tweede lid, onder b, van de FCA Verordening moet de voorgestelde
methodologie in overeenstemming zijn met de methodologie voor langetermijn
capaciteitsberekening. Door middel van artikel 4 van het voorstel wordt aan deze eis voldaan.
30. Op grond van artikel 16, tweede lid, onder c, van de FCA Verordening moet de methodologie
niet tot gevolg hebben dat de mededinging wordt belemmerd. Het voorstel bevat een
motivering voor dit vereiste in randnummer 9 van de preambule
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31. Artikel 3 van de FCA Verordening omschrijft de doelstellingen van de FCA Verordening. De
ACM ziet in het voorstel geen strijdigheid met deze doelstellingen.
32. In de zienswijze op het voorstel geeft Energie-Nederland onder andere aan dat de volledig
berekende langetermijncapaciteit zo ver mogelijk van tevoren zou moeten worden geveild.
Ook moeten volgens Energie-Nederland de overwegingen rondom congestie-inkomsten
worden verwijderd uit het voorstel.
33. Energie-Nederland wil bovendien dat TSB’s niet ex ante een opsplitsing van de
langetermijncapaciteit bepalen maar dat dit in een veiling gebeurt waar marktpartijen hun
vraag voor jaar- en maandproducten kunnen inbieden.
34. Naar aanleiding van het wijzigingsverzoek van de regulerende instanties volgt uit het
gewijzigde voorstel dat een groter aandeel van de berekende jaarcapaciteit, namelijk 60%,
aan alle biedzonegrenzen en in beide richtingen als jaarproduct wordt aangeboden. Ook zijn
de bepalingen rondom congestie-inkomsten verwijderd. Het laatste punt van de zienswijze
van Energie-Nederland, het bepalen van de opsplitsing door biedingen van marktpartijen in
een veiling kan niet in een individuele capaciteitsberekeningsregio worden ontwikkeld. Een
dergelijke oplossing zou namelijk een wijziging vergen van andere methodologieën die alle
regio’s van de Europese Unie raken, zoals de geharmoniseerde toewijzingsregels op basis
van artikel 51 van de FCA Verordening. De Europese regulerende instanties zullen dit punt
nader onderzoeken en de ACM zal de zienswijze van Energie-Nederland hierbij betrekken.
35. Op grond van het voorgaande concludeert de ACM dat het voorstel niet in strijd is met de
doelstellingen en eisen van de FCA Verordening. De ACM keurt daarom het voorstel goed op
grond van artikel 4, vijfde lid, en artikel 4, zevende lid, onder b, van de FCA Verordening en
artikel 2, tweede lid, van het Besluit Uitvoering van Europese Verordeningen.

5. Dictum
36. De Autoriteit Consument en Markt keurt het voorstel goed.
37. 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.
38. Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin
deze is medegedeeld.
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‘s-Gravenhage,
Datum: 6 mei 2020
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,
w.g.

mr. P.C.M. Bijlenga
Teammanager Directie Energie
Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde
bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag.
Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt
u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.
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Bijlage 1: relevante artikelen FCA Verordening
Artikel 3
Doelstellingen van de capaciteitstoewijzing op de langere termijn
Met deze verordening worden de volgende doelstellingen nagestreefd:
a)

bevorderen van doeltreffende zoneoverschrijdende handel op de lange termijn door middel van
zoneoverschrijdende indekkingsmogelijkheden op de lange termijn voor marktdeelnemers;

b)

optimaliseren van de berekening en toewijzing van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange
termijn;

c)

zorgen voor niet-discriminerende toegang tot zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn;

d)

waarborgen van de niet-discriminerende behandeling van TSB's, het Agentschap, regulerende
instanties en marktdeelnemers;

e)

rekening houden met de behoefte aan een billijke en ordelijke capaciteitstoewijzing op de langere
termijn en ordelijke prijsvorming;

f)

waarborgen en verbeteren van de transparantie en betrouwbaarheid van de informatie betreffende
de capaciteitstoewijzing op de langere termijn;

g)

bijdragen tot de efficiënte langetermijnexploitatie en -ontwikkeling van het
elektriciteitstransmissiesysteem en de elektriciteitssector in de Unie.

Artikel 4
Vaststelling van voorwaarden of methodologieën
1.

De TSB's ontwikkelen de overeenkomstig deze verordening vereiste voorwaarden of
methodologieën en dienen die binnen de bij deze verordening vastgestelde respectievelijke
termijnen ter goedkeuring in bij de bevoegde regulerende instanties. Wanneer een voorstel voor
de voorwaarden of methodologieën overeenkomstig deze verordening door meer dan één TSB
moet worden ontwikkeld en goedgekeurd, werken de desbetreffende TSB's nauw samen. Met de
assistentie van het ENTSB voor elektriciteit stellen de TSB's de bevoegde regulerende instanties
en het Agentschap op gezette tijden in kennis van de voortgang bij de ontwikkeling van deze
voorwaarden of methodologieën.

2.

..

3.

..

4.

..
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5.

Elke regulerende instantie is verantwoordelijk voor goedkeuring van de in de leden 6 en 7
bedoelde voorwaarden of methodologieën.

6.

..

7, De voorstellen voor de volgende voorwaarden of methodologieën worden ter goedkeuring
voorgelegd aan alle regulerende instanties van de betrokken regio:
a)

..

b)

de methodologie voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit overeenkomstig
artikel 16;

c)

..

d)

..

e)

..

8.

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. Voorstellen betreffende voorwaarden of methodologieën die ter goedkeuring aan
verschillende of aan alle regulerende instanties moeten worden voorgelegd, worden bij het
Agentschap ingediend op hetzelfde tijdstip als dat van indiening bij de regulerende instanties. Op
verzoek van de bevoegde regulerende instanties brengt het Agentschap binnen een termijn van
drie maanden advies uit over de voorstellen voor voorwaarden of methodologieën.

9.

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 nauw overleg samen met het oog op het bereiken van overeenstemming. Indien van toepassing
houden de bevoegde regulerende instanties rekening met het advies van het Agentschap. De
regulerende instanties nemen besluiten betreffende de ingediende voorwaarden of
methodologieën overeenkomstig de leden 6 en 7 binnen een termijn van zes maanden na de
ontvangst van de voorwaarden of methodologieën door de regulerende instantie of, indien van
toepassing, door de laatste betrokken regulerende instantie.

10. ..
11. ..
12. ..
13. ..
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Artikel 16
Methodologie voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn
1.

Uiterlijk bij de indiening van de in artikel 10 genoemde capaciteitsberekeningsmethodologie
ontwikkelen de TSB's van elke capaciteitsberekeningsregio gezamenlijk een voorstel voor een
methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit
op de lange termijn tussen verschillende langetermijntijdsbestekken binnen de desbetreffende
regio. Met betrekking tot dit voorstel wordt een raadpleging overeenkomstig artikel 6
gehouden.

2.

De methodologie voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn
voldoet aan de volgende voorwaarden:
a)

de methodologie komt tegemoet aan de indekkingsbehoeften van de marktdeelnemers;

b)

de methodologie is in overeenstemming met de capaciteitsberekeningsmethodologie;

c)

de methodologie heeft niet tot gevolg dat de mededinging wordt belemmerd, met name
wat betreft de toegang tot langetermijnrechten betreffende transmissie. 27.9.2016 L
259/50 Publicatieblad van de Europese Unie NL.
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Bijlage 2: het voorstel
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THE RELEVANT TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS OF CAPACITY CALCULATION REGION HANSA,

TAKING INTO ACCOUNT THE FOLLOWING:

WHEREAS
(1)

This document (hereafter referred to as "Splitting Rules Methodology") is a common
methodology developed by all Transmission System Operators (hereafter referred to as
"TSOs") within the Capacity Calculation Region Hansa (hereafter referred to as "CCR Hansa"),
as defined in accordance with Article 15 of Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline
on capacity allocation and congestion management (hereafter referred to as the "CACM
Regulation"), regarding the methodology for splitting long-term cross-zonal capacity. This
methodology is required by Article 16 of Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline
on forward capacity allocation (hereafter referred to as the "FCA Regulation"), which entered
into force on 26 September 2016.

(2)

The goal of the FCA Regulation is the coordination and harmonisation of cross-zonal capacity
calculation and capacity allocation in the forward markets, and it sets requirements for the
TSOs to cooperate on the level of capacity calculation regions (hereinafter referred to as
"CCRs"), on a Pan-European level and across bidding-zone borders. The FCA Regulation also
sets rules for establishing capacity calculation methodologies, and in case of the TSO(s)
allocating long-term transmissions rights, also sets rules for establishing a methodology for
the splitting of long-term capacity on different time frames, e g. monthly, quarterly and yearly
time frames.

(3)

In accordance with Article 16(1) of the FCA Regulation, the Splitting Rules Methodology shall
propose a methodology for splitting long-term cross-zonal capacity in a coordinated manner
between different long-term time frames within the respective region.

(4)

In accordance with Article 16(1) of the FCA Regulation, the common Splitting Rules
Methodology shall be developed no later than the submission of the capacity calculation
methodology referred to in Article 10 of the FCA Regulation.

(5)

In accordance with Article 16(1) of the FCA Regulation, the common Splitting Rules
Methodology shall be subject to consultation in accordance with Article 6 of the FCA
Regulation, and subject to approval by the relevant regulatory authorities of the CCR Hansa in
accordance with Article 4 of the FCA Regulation.

(6)

In accordance with Article 30(7) of the FCA Regulation, where regulatory authorities decide
that long-term transmission rights shall not be issued by the respective TSOs or that other
long-term cross-zonal hedging products shall be made available by the respective TSOs, Article
16 of the FCA Regulation, among others, shall not apply to the TSOs of that (these) biddingzone border(s). As a result, the relevant TSOs and regulatory authorities for this Splitting Rules
Methodology are those of bidding-zone borders where long-term products will be offered.
This Splitting Rules Methodology will be submitted for approval only by these relevant TSOs to
these relevant regulatory authorities.

(7)

This Splitting Rules Methodology takes into account the general principles, goals and other
methodologies set in the FCA Regulation, CACM Regulation, Commission Regulation (EU)
2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system
operation (hereafter referred to as "SO Regulation"), and Regulation (EC) No 2019/943 of the
European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity
(hereafter referred to as "Regulation (EC) No 2019/943").

(8)

This Splitting Rules Methodology takes into account the long-term capacity calculation
methodology (hereafter referred to as "LT CCM") developed in accordance with Article 10 of
the FCA Regulation and considers it available and implemented in order to execute allocation
of transmission rights for the long-term time frame. Thus, the frequency of the allocation of

Page 3 of 11

long-term transmissions rights depends on the frequency of capacity calculations for the longterm time frame.
(9)

This Splitting Rules Methodology shall fulfil the conditions set out in Article 16(2) of the FCA
Regulation:
a. It shall meet the hedging needs of market participants;
b. It shall be coherent with the capacity calculation methodology;
c. It shall not lead to restrictions in competition, in particular for access to long-term
transmission rights.

(10) This Splitting Rules Methodology should contribute to and not in any way hinder the
achievement of the aims of Article 3 of the FCA Regulation. In accordance with the
requirement of Article 4(8) of the FCA Regulation, the expected impact of the Splitting Rules
Methodology is set out in this article. This Splitting Rules Methodology:
a. promotes effective long-term cross-zonal trade by offering long-term cross-zonal hedging
opportunities for market participants, in accordance with Article 3(a) of the FCA
Regulation, by allowing flexibility per Interconnector in the splitting of long-term capacity
to account for market requirements;
b. does not hinder the optimisation of the calculation and allocation of long-term cross-zonal
capacity, in accordance with Article 3(b) of the FCA Regulation, since the Splitting Rules
Methodology sequentially follows the outcomes of the long-term capacity calculation
process and accounts for market requirements;
c. provides non-discriminatory access to long-term cross-zonal capacity, in accordance with
Article 3(c) of the FCA Regulation, as there are no barriers for access to the auctions of
LTTRs if the conditions, provided for in the harmonised allocation rules for long-term
transmission rights in accordance with Article 51 of FCA Regulation as amended from time
to time (hereafter referred to as "HAR"), are fulfilled.
d. ensures fair and non-discriminatory treatment of TSOs, the Agency, regulatory authorities
and market participants, in accordance with Article 3(d) of the FCA Regulation, by setting
coordinated LTTR splitting and allocation principles throughout the region, making
available adequate volumes to the LTTR auctions for all market participants meeting the
HAR requirements and providing access to data to the Agency, the CCR Hansa regulatory
authorities and market participants;
e. respects the need for a fair and orderly forward capacity allocation and orderly price
formation, in accordance with Article 3(e) of the FCA Regulation, by publishing and making
available in due time the cross-zonal capacity to be auctioned as LTTRs in each long-term
time frame, where appropriate;
f.

ensures and enhances the transparency and reliability of information on forward capacity
allocation, in accordance with Article 3(f) of the FCA Regulation, through setting
transparent principles and processes for allocating LTTRs and requiring transparent
publication of relevant information on cross-zonal capacities and the LTTR allocation
process to aid forecasting and hedging purposes; and,

g. contributes to the efficient long-term operation and development of the electricity
transmission system and electricity sector in the Union, in accordance with Article 3(g) of
the FCA Regulation, by meeting the conditions of Article 16(2) of the FCA Regulation and
providing the flexibility to facilitate the market requirements to be addressed in the longterm time frames without increasing administrative burden.
(11) This Splitting Rules Methodology shall apply to all capacity made available for allocation
within the requirements in Directive 2009/72/EC, Article 32 relating to Third-party access.

HEREBY SUBMIT THE FOLLOWING METHODOLOGY FOR A SPLITTING RULES METHODOLOGY FOR THE
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RELEVANT BIDDING-ZONE BORDERS OF CAPACITY CALCULATION REGION HANSA TO THE RELEVANT

NATIONAL REGULATORY AUTHORITIES OF THE CAPACITY CALCULATION REGION HANSA:
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CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS
Article 1

Subject matter and scope
1.

According to Article 16 of the FCA Regulation, the CCR Hansa ISOs shall jointly develop a
methodology for splitting long-term cross-zonal capacity in a coordinated manner between
different long-term time frames within the CCR Hansa ("Splitting Rules Methodology").

2.

In line with Article 30(7) of the FCA Regulation, this Splitting Rules Methodology shall not
apply to the CCR Hansa TSOs of the CCR Hansa bidding-zone borders of which the regulatory
authorities have decided that long-term rights shall not be issued by the respective TSOs or
that other long-term cross-zonal hedging products shall be made available by the respective
TSOs.

3.

This Splitting Rules Methodology is the common methodology of all CCR Hansa TSOs offering
LTTRs, in accordance with Article 16(1) of the FCA Regulation. It covers the methodology for
splitting long-term cross-zonal capacity for the long-term time frame into volumes of LTTRs
made available for allocation.
Article 2

Definitions
1.

For the purposes of the methodology, the terms used shall have the meaning given to them
in:
a. Article 2 of Regulation (EC) No 2019/943;
b. Article 2 of the FCA Regulation;
c. Article 2 of the CACM Regulation;
d. Article 2 of the HAR;
e. Article 2 of Commission Regulation (EU) No 543/2013 of 14 June 2013 on submission and
publication of data in electricity markets and amending Annex I to Regulation (EC) No
2019/943of the European Parliament and of the Council (hereafter referred to as
“Transparency Regulation");

2.

In addition, in this Splitting Rules Methodology, the following definitions shall apply:
a. "LTTR" means a physical or financial long-term transmission right in accordance with
Article 2 of the FCA Regulation.
b. "Interconnector" has the meaning as given in Regulation
Interconnectors can exist on a bidding-zone border.

(EC) 2019/943.

Multiple

c. "Responsible TSOs" means the CCR Hansa TSOs responsible for the splitting and allocation
of the long-term cross-zonal capacity on the concerned Interconnector.
d. "Capacity Split Ratio" means the time frame specific ratio for splitting the long-term crossborder capacity into the Capacity Split on the concerned Interconnector by the Responsible
TSOs.
e. "Capacity Split" means the specific volumes being made available for allocation on the
concerned Interconnector by the Responsible TSOs for each long-term time frame.
f.

"NTC" means the net transfer capacity available for cross-zonal exchange resulting from
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the long-term capacity calculation for a specific long-term time frame and Interconnector.
3.

In this Splitting Rules Methodology, unless the context requires otherwise:
a. The singular indicates the plural and vice versa;
b. Headings are inserted for convenience only and do not affect the interpretation of the
methodology;
c. References to an "Article" are, unless otherwise stated, referring to an article of this
Splitting Rules Methodology; and
d. Any reference to legislation, regulations, directives, orders, instruments, codes or any
other enactment includes any modification, extension or re-enactment of it when in force.

Article 3
Avoidance of undue discrimination
1.

In accordance with Article 16(2)(c) of the FCA Regulation, this Splitting Rules Methodology
shall not lead to restrictions in competition for access to LTTRs or undue restrictions in
competition between purchasers of LTTRs in the auctions of LTTRs.

2.

All market players shall be given access to purchase LTTRs via the Single Allocation Platform if
they fulfil the general conditions set out in Chapters 2 and 3 of the HAR.
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CHAPTER 2

DETERMINATION OF THE CAPACITY SPLIT FOR THE AVAILABE LONG-TERM CAPACITY
Article 4

Coherence with the long-term capacity calculation
1.

In accordance with Article 16(2)(b) of the FCA Regulation, the Splitting Rules Methodology
shall be coherent with the capacity calculation methodology. Consequently, the total volume
of LTTRs made available for allocation in a time frame, in addition to already allocated LTTRs
(if applicable), shall not exceed the NTC for that respective time frame.

2.

In case the volume of the already allocated LTTRs exceeds the most current NTC, no additional
volume for LTTRs shall be made available for allocation.
Article 5

Capacity Split Principles
1.

The Capacity Split Ratio for each Interconnector is stated in Annex 1.

2.

The process and timeline for determining the Capacity Split will be identical for all
Interconnectors and shall result in a Capacity Split for each Interconnector that contains
direction specific volumes of all LTTR products to be made available for allocation.

3.

The Capacity Split for a specific Interconnector is based on the long-term capacity calculation
results combined with the relevant Capacity Split Ratio and shall be updated after each update
of the long-term capacity calculation.

4.

The capacity from article 5(3) in a specific time frame, reduced by the capacity already
allocated to previous time frames and increased by returned capacity from the previous time
frames, is offered to the relevant time frame.

5.

CCR Hansa TSOs can request an amendment of the Capacity Split Ratios pursuant to Article 6.
Article 6

Evaluation of the Capacity Split Ratio
1.

If one or several of the CCR Hansa TSOs conclude that amendments to this methodology are
necessary or desirable, they shall submit a proposal to amend the methodology to the
relevant CCR Hansa Regulatory Authorities according to Article 4 of the FCA Regulation.

2.

CCR Hansa TSOs shall evaluate the working of this Splitting Rules Methodology three years
after implementation at the latest. The evaluation shall at least include an analysis of whether
the splitting rules meet market participants' hedging needs.

3.

CCR Hansa TSOs shall share the evaluation results from article 6(2) at the latest 2 months after
the evaluation in article 6(2) has been completed with the relevant CCR Hansa Regulatory
Authorities.
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CHAPTER 3
REPORTING PROVISIONS

1.
2.

Article 7
Provision of data to national regulatory authorities

All technical and statistical information related to this Splitting Rules Methodology shall be
made available to the applicable regulatory authorities upon their request.

Any data requirements should be managed in line with confidentiality requirements pursuant
to national legislation.
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CHAPTER 4
FINAL PROVISIONS
Article 8
Implementation

In accordance with Article 4(8) of the FCA Regulation, this Splitting Rules Methodology shall be
implemented for the first auction of yearly products after the methodology has been approved by all
relevant regulatory authorities.

Article 9
Language

1.

The reference language for this methodology shall be English.

2.

For the avoidance of doubt, where CCR Hansa TSOs need to translate this Splitting Rules
Methodology into their national language(s), in the event of inconsistencies between the
English version published by the TSOs in accordance with Article 4(13) of the FCA Regulation
and any version in another language, the relevant TSOs shall, in accordance with national
legislation, provide the relevant regulatory authorities with an updated translation of the
Splitting Rules methodology.
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Annex 1
Direction

Yearly (%1

Monthly [K]

DE->DK1

60

40

DK1->DE

60

40

DE-DK2
(Krieger's Flak CGS)

DE->DK2

60

40

DK2->DE

60

40

DE-DK2
(Kontek)

DE->DK2

60

40

DK2->DE

60

40

NL-DK1
(CobraCable)

NL->DK1

60

40

DK1->NL

60

40

Bidding zone border (Interconnector)
DE-DK1
(AC grid)
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