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energiemarkt over het voorstel van TenneT TSO B.V. voor het opsplitsen van 

zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn betreffende transmissie voor de Core 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 Core capaciteitsberekeningsregio (hierna: Core 

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 transmissiesysteembeheerders (hierna: TSB’s) van de Core regio een voorstel 

ontwikkeld voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn voor de 

Core regio. Dit voorstel is overeenkomstig artikel 16, eerste lid, en artikel 6 van de 

FCA Verordening van 10 juni 2020 tot 10 juli 2020 geconsulteerd via de internetpagina van het 

European Network of Transmission System Operators for Electricity (hierna: ENTSO-E). 

 

3. De TSB’s van de Core 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 27 augustus 2019 van TenneT een 

aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel. Naast het voorstel ontving de ACM van 

TenneT (i) het document “Explanatory document to the Core CCR TSOs methodology for splitting 

long-term cross-zonal capacity in accordance with article 16 of the Commission Regulation (EU) 

2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation” (hierna: 

Explanatory Note) en (ii) de versie van het voorstel die was geconsulteerd via de internetpagina 

van ENTSO-E. De laatste betrokken regulerende instantie van de Core regio heeft het voorstel op 

19 september 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 49475 van 3 september 2019. De ACM heeft hiermee 

belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven.  

 

6. Naar aanleiding van de terinzagelegging hebben (i) Energie-Nederland en (ii) de European 

Federation of Energy Traders (hierna: EFET) gezamenlijk met het Market Parties Platform (hierna: 

MPP) zienswijzen ingediend. 

 

7. Op 12 maart 2020 heeft de ACM aan TenneT een wijzigingsverzoek verzonden. 
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8. Op 19 mei 2020 heeft de ACM van TenneT het gewijzigde voorstel ontvangen. 

 

9. De regulerende instanties van de Core 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. Op 14 juli 2020 hebben de regulerende instanties van de 

Core regio 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 artikel 4, 

dertiende lid, van de FCA Verordening.  

 

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  
 

12. De ACM beslist 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.  

13. Artikel 4, vijfde lid, van de FCA Verordening bepaalt dat elke regulerende instantie 

verantwoordelijk is voor goedkeuring van de in de leden 6 en 7 van artikel 4 van de 

FCA Verordening bedoelde voorwaarden of methodologieën. 

14. Uit artikel 4, zevende lid, onder b, van de FCA Verordening volgt dat het voorstel voor de 

methodologie voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit overeenkomstig artikel 16 

van de FCA Verordening, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan alle regulerende instanties van 

de betrokken regio. 

15. Artikel 2, tweede lid, van het Besluit uitvoering van Europese verordeningen bepaalt dat de ACM 

beslist over de goedkeuring van de voorwaarden of methoden, bedoeld in het eerste lid, van het 

Besluit uitvoering van Europese verordeningen tenzij de ACM 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 

16. 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. 
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3 Het voorstel 
 

17. 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 tussen 

verschillende langetermijntijdsbestekken binnen de Core regio in overeenstemming met artikel 16 

van de FCA Verordening. De methodologie zal worden toegepast voor het splitsen van lange 

termijn capaciteit tussen de jaarlijkse en maandelijkse tijdsbestekken.  

 

18. Het voorstel definieert verschillende splitting ratios voor enerzijds (i) een wisselstroom (alternating 

current (hierna: AC)) interconnector en een gelijkstroom (direct current (hierna: DC)) 

interconnector die meer dan drie jaar operationeel is en anderzijds (ii) een nieuwe DC-

interconnector voor de eerste drie jaar voor wat betreft de capaciteit aangeboden aan de jaarlijkse 

en maandelijkse veilingen. Het Single Allocation Platform (hierna: SAP) zal jaarlijkse en 

maandelijkse veilingen organiseren voor zowel de AC-interconnectoren als de DC-

interconnectoren. 

 

19. In geval van een AC-interconnector wordt 80% van de lange termijn capaciteit die beschikbaar is 

tijdens het jaar-vooruit tijdsbestek aangeboden aan de jaarlijkse capaciteitstoewijzing via het 

SAP.
1
  

 

20. In geval van een nieuwe DC-interconnector wordt voor de eerste drie jaar 65% van de lange 

termijn capaciteit die beschikbaar is tijdens het jaar-vooruit tijdsbestek aangeboden aan de 

jaarlijkse capaciteitstoewijzing via het SAP.
2
 In geval van een DC-interconnector die meer dan drie 

jaar operationeel is, wordt 80% van de lange termijn capaciteit die beschikbaar is tijdens het jaar-

vooruit tijdsbestek aangeboden aan de jaarlijkse capaciteitstoewijzing via het SAP.
3
 

 

21. De lange termijn capaciteit die volgt uit de maandelijkse capaciteitsberekening (i) gereduceerd met 

de al toegewezen capaciteit voor het jaarlijkse tijdsbestek en (ii) vermeerderd met de 

teruggegeven capaciteit voor het jaarlijkse tijdbestek, wordt aangeboden aan de maandelijkse 

capaciteitstoewijzing via het SAP.
4
 

 

22. Naar aanleiding van het wijzigingsverzoek van de regulerende instanties van de Core regio is in 

het voorstel opgenomen dat: 

a.  zes maanden na de goedkeuring van de methodologie voor een gemeenschappelijke 

capaciteitsberekeningsmethodologie voor langetermijntijdsbestekken voor de Core regio 

(hierna: lange termijn capaciteitsberekeningsmethodologie) overeenkomstig artikel 10, 

eerste lid, van de FCA Verordening de TSB’s van de Core regio een review indienen bij 

alle regulerende instanties van de Core regio met betrekking tot mogelijke aanpassingen 

                                                        

1
 Zie artikel 3, eerste lid, van het voorstel. 

2
 Zie artikel 4, eerste lid, van het voorstel. 

3
 Zie artikel 4, tweede lid, van het voorstel. 

4
 Zie artikel 3, tweede lid, en artikel 4, derde lid, van het voorstel. 
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van het onderhavige voorstel voortvloeiend uit de uiteindelijke lange termijn 

capaciteitsberekeningsmethodologie;
5
 en 

b. twee jaar na de implementatie van het onderhavige voorstel, de TSB’s van de Core regio 

een rapport indienen bij alle regulerende instanties van de Core regio over de efficiëntie 

van de gebruikte benadering en de praktische uitvoering van de vereisten van artikel 16, 

tweede lid, van de FCA Verordening.
6
 

 

23. Het voorstel zal worden geïmplementeerd op zijn laatst op het moment dat de resultaten van de 

eerste capaciteitsberekening voor het jaarlijkse tijdsbestek (gebaseerd op de lange termijn 

capaciteitsberekeningsmethodologie) beschikbaar zijn.
7
 

 

4 Beoordeling 

4.1 Inleiding 

24. 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 de randnummers 6 tot en met 12 van de preambule. 

 

25. 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 6 van het 

voorstel. 

 

26. Hierna worden eerst de belangrijkste punten uit de zienswijzen van (i) EFET en het MPP en (ii) 

Energie-Nederland weergegeven. Vervolgens volgt een beoordeling van deze zienswijzen waarbij 

ook wordt nagegaan of het voorstel voldoet aan alle vereisten van artikel 16, tweede lid, van de 

FCA Verordening. 

4.2 Zienswijzen van (i) EFET en het MPP en (ii) Energie-Nederland 

27. Energie-Nederland is onderdeel van het MPP. In de zienswijze van Energie-Nederland is de 

zienswijze van EFET/MPP als bijlage opgenomen en Energie-Nederland geeft in haar zienswijze 

aan dat de zienswijze van EFET/MPP hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. 

Op diverse hoofdpunten komen de zienswijzen van Energie-Nederland en EFET/MPP overeen. 

 

28. De hoofdpunten uit de zienswijze van EFET en het MPP luiden samengevat als volgt: 

                                                        

5
 Zie artikel 7, eerste lid, van het voorstel. 

6
 Zie artikel 7, tweede lid, van het voorstel. 

7
 Zie artikel 6 van het voorstel. 
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a. Alle berekende capaciteit year-ahead dient beschikbaar te worden gesteld aan de markt, 

dat wil zeggen 100% en niet 80%.
8
 

b. Sommige marktdeelnemers zouden alleen maar capaciteit voor specifieke maanden 

willen kopen en zouden terughoudend kunnen zijn om aangekochte jaarlijkse 

transmissierechten op de secondary markt te verhandelen. De TSB’s zouden er voor 

kunnen kiezen 100% van de berekende year-ahead capaciteit niet alleen via jaarlijkse 

producten toe te wijzen maar ook via maandelijkse producten (maar één jaar vooruit). De 

TSB’s zouden bijvoorbeeld alleen gebruik kunnen maken van maandelijkse producten, in 

de year-ahead en maandelijkse veilingen, die zouden kunnen worden gebundeld in 

jaarlijkse blokken of blokken van meerdere maanden voor de jaarlijkse veiling (block 

bids). Dit staat de markt toe om zelf de splitsing tussen jaarlijkse en maandelijkse 

capaciteit uit de voeren op de meest economisch efficiënte wijze.
9
 Hierna wordt dit 

voorstel het EFET-voorstel genoemd. 

c. Er is geen verplichting in artikel 16 van de FCA Verordening om capaciteit te veilen voor 

de jaarlijkse en maandelijkse veilingen. Er is een verplichting om capaciteit te berekenen 

en aan te bieden voor de jaarlijkse en maandelijkse tijdsbestekken, maar niet 

noodzakelijkerwijze tijdens iedere veiling. Ook het voorstel van TSB’s garandeert niet dat 

20% van de beschikbare achtergehouden capaciteit daadwerkelijk zal worden 

toegewezen tijdens de maandelijkse veilingen. 
10

 

d. In de zienswijze wordt er op gewezen dat de EFET- en MPP-leden die de maximalisatie 

van capaciteitstoewijzing tijdens de jaarlijkse veiling steunen, bestaan uit onder meer 

grote en kleine handelsondernemingen, pure handelaren en handelsentiteiten gelieerd 

aan ondernemingen met een productie en/of leverings portfolio en duurzame 

elektriciteitsproducenten. De leden vertegenwoordigen een brede diversiteit aan 

marktdeelnemers.
11

 

e. In reactie op de conclusie van TSB’s dat “the provision of sufficient LT-capacity by 

monthly products has to be assured by any proposed splitting methodology” wordt in de 

zienswijze aangegeven dat het EFET-voorstel het aan de markt overlaat om te beslissen 

over de verdeling tussen maandelijkse en jaarlijkse capaciteit.
12

 

f. De differentiatie tussen nieuwe DC-interconnectoren en oudere DC-interconnectoren zou 

moeten worden onderbouwd door data die de lagere betrouwbaarheidsniveaus van DC-

interconnectoren in de eerste jaren van operatie laat zien in dezelfde mate van grootte als 

de derogatie toestaat.
13

 

g. Er is geen bepaling omtrent de publicatie van capaciteitstoewijzing data door de TSB’s 

zoals opgenomen in voorstellen voor andere capaciteitsberekeningsregio’s. De 

                                                        

8
 Zie de zienswijze van EFET en het MPP, pagina 2. 

9
 Zie de zienswijze van EFET en het MPP, pagina 2. 

10
 Zie de zienswijze van EFET en het MPP, pagina 3. 

11
 Zie de zienswijze van EFET en het MPP, pagina 3. 

12
 Zie de zienswijze van EFET en het MPP, pagina 4. 

13
 Zie de zienswijze van EFET en het MPP, pagina 4. 
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voorstellen voor Hansa en Baltic voorzien in publicatie van de marginale veilingprijs en de 

vraagcurve voor ieder tijdsbestek.
14

 

 

29. De hoofdpunten uit de zienswijze van Energie-Nederland luiden samengevat als volgt: 

a. Het voorstel komt met een beschikbaarheid van 80% of zelfs 65% van de calculated 

capacity year-ahead niet tegemoet aan de indekkingsbehoeften van marktdeelnemers en 

is daarmee in strijd met artikel 16, tweede lid, van de FCA Verordening.
15

 

i. De meerderheid van de marktpartijen, waaronder het MPP en EFET, heeft in de 

consultatie van ENTSO-E aangegeven behoefte te hebben aan 100% 

beschikbaarheid van de calculated capacity year-ahead. Deze berekende 

capaciteit zou op basis van biedingen dienen te worden verdeeld naar de 

wensen van marktpartijen overeenkomstig het EFET-voorstel, aldus Energie-

Nederland.
16

 

ii. In hoofdstuk 2.1 van de Explanatory Note staat dat de indekkingsbehoeften van 

bedrijven kunnen verschillen en dat om die reden is gekozen voor een lager 

percentage. Energie-Nederland erkent dat de indekkingsbehoeften van 

marktdeelnemers kunnen verschillen. EFET en het MPP vertegenwoordigen een 

grote diversiteit aan marktdeelnemers met een verscheidenheid aan 

indekkingsbehoeften. Zij zijn het er 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 stelt staat naar behoefte te bieden. 

Daarmee vervalt dit argument om slechts 80% of 65% beschikbaar te stellen, 

aldus Energie-Nederland.
17

 

b. Artikel 31, tweede lid, van de FCA Verordening schrijft in dat 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 naar artikel 28, tweede lid, van de Harmonised 

Allocation Rules (hierna: FCA HAR) zo uitgelegd, dat een deel van de beschikbare 

capaciteit dient te worden gereserveerd voor de maandelijkse veilingen. Naar de mening 

van Energie-Nederland is dat niet juist.
18

 

i. In artikel 28, tweede lid, van de FCA HAR staat onder meer bepaald, dat er 

standaard jaarlijks een jaarveiling en maandelijks een maandveiling dient te 

worden georganiseerd. Er staat niet, dat er te veilen capaciteit aanwezig moet 

zijn bij deze maandveilingen. Er staat evenmin, dat er capaciteit moet worden 

gereserveerd voor deze maandveilingen. Het is dus heel goed mogelijk, dat er 

                                                        

14
 Zie de zienswijze van EFET en het MPP, pagina 5. 

15
 Zie de zienswijze van Energie-Nederland, pagina 2. 

16
 Zie de zienswijze van Energie-Nederland, pagina 3. 

17
 Zie de zienswijze van Energie-Nederland, pagina 3. 

18
 Zie de zienswijze van Energie-Nederland, pagina 4. 
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maandveilingen zijn, waar geen capaciteit beschikbaar is om te veilen. Dat is niet 

uitgesloten of verboden, aldus Energie-Nederland.
19

 

ii. Bovendien zouden TSB's voor die marktpartijen, die alleen gebruik willen maken 

van maandveilingen, overeenkomstig het EFET-voorstel, gebruik kunnen maken 

van de “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 

zienswijze van EFET en het MPP.
20

 

c. In hoofdstuk 2.3 van de Explanatory Note wordt toegelicht waarom het voorstel niet-

discriminerend is. Energie-Nederland begrijpt de toelichting echter niet. Energie-

Nederland verzoekt dan ook om een nadere duiding.
21

 

d. De reactie in de Explanatory Note op het EFET-voorstel is 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 omdat met een 

dergelijk systeem voldaan zou zijn aan artikel 16, tweede lid, onder a, van de 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.
22

 

4.3 Beoordeling zienswijzen en vereisten artikel 16, tweede lid, van de 
FCA Verordening 

30. Hierna volgt de beoordeling van de punten in de zienswijzen van (i) EFET en het MPP en 

(ii) Energie-Nederland. Waar deze punten inhoudelijk overeenkomen worden zij gezamenlijk 

behandeld. Daarnaast wordt ook nagegaan of is voldaan aan alle vereisten van artikel 16, 

tweede lid, van de FCA Verordening en daar waar relevant wordt voor wat betreft deze vereisten 

ook ingegaan op de zienswijzen van (i) EFET en het MPP en (ii) Energie-Nederland. 

4.3.1 EFET-voorstel 

 

31. Met betrekking tot het EFET-voorstel, zoals omschreven in randnummer 28.b, is de conclusie van 

de regulerende instanties van de Core regio, waaronder de ACM, dat dit voorstel breder dient te 

worden beschouwd dan alleen de Core regio en dat dit voorstel zou moeten worden besproken op 

                                                        

19
 Zie de zienswijze van Energie-Nederland, pagina 4. 

20
 Zie de zienswijze van Energie-Nederland, pagina 4. 

21
 Zie de zienswijze van Energie-Nederland, pagina 5. 

22
 Zie de zienswijze van Energie-Nederland, pagina 5. 
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een Pan-Europees niveau. Daartoe zijn ook stappen ondernomen.
23

 Daarbij is relevant dat het 

EFET-voorstel niet alleen impact zou hebben op de bepalingen in het onderhavige voorstel. De 

TSB’s van de Core regio geven aan dat de implementatie van het EFET-voorstel de aanpassing 

van diverse methodologieën vereist, zoals bijvoorbeeld (i) het regionale ontwerp inzake 

langetermijnrechten betreffende transmissie, (ii) de FCA HAR en (iii) het onderhavige voorstel.  

 

32. Op basis van het voorgaande concludeert de ACM dat het EFET-voorstel mogelijk in de toekomst 

een alternatief kan vormen, maar dat hier nu geen rekening mee kan worden gehouden in de 

beoordeling van het onderhavige voorstel. Gezien deze conclusie is het niet nodig in te gaan om 

in te gaan op het punt van Energie-Nederland in randnummer 29.d. 

 

4.3.2 Waarborgen beschikbare capaciteit voor maandveilingen 

 

33. In reactie op het punt in de zienswijze van EFET en het MPP weergegeven in randnummer 28.c 

en het punt in de zienswijze van Energie-Nederland weergegeven in randnummer 29.b wijst de 

ACM er op dat op grond van artikel 31, tweede lid, van de FCA Verordening alle TSB's die 

langetermijnrechten betreffende transmissie verlenen, via het SAP zoneoverschrijdende capaciteit 

op de lange termijn moeten aanbieden aan de marktdeelnemers voor ten minste jaarlijkse en 

maandelijkse tijdsbestekken. Op grond van artikel 28, tweede lid, van de FCA HAR moet het SAP 

één veiling per maand organiseren voor het maandelijkse tijdsbestek. Op basis daarvan 

concludeert de ACM dat lange termijn capaciteit iedere maand dient te worden toegewezen. 

Daarnaast concludeert de ACM dat de methodologie voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende 

capaciteit moet worden ontworpen op een wijze waarbij de kans dat daadwerkelijk capaciteit 

beschikbaar is voor deze maandelijkse veilingen maximaal is. Het aanbieden van 100% van de 

lange termijn capaciteit die beschikbaar is tijdens het jaar-vooruit tijdsbestek aan de jaarlijkse 

capaciteitstoewijzing is met dit laatste vereiste niet in overeenstemming. Het onderhavige voorstel 

voldoet wel aan deze eis doordat een gedeelte van de berekende capaciteit (die beschikbaar is 

tijdens het jaar-vooruit tijdsbestek) niet beschikbaar wordt gesteld aan de jaarlijkse 

capaciteitstoewijzing waardoor er meer waarborgen zijn dat er daadwerkelijk capaciteit 

beschikbaar is voor de maandveilingen.  

 

4.3.3 Artikel 16, tweede lid, onder a, van de FCA Verordening 

 

34. Op grond van artikel 16, tweede lid, onder a, van de FCA Verordening moet het voorstel tegemoet 

komen aan de indekkingsbehoeften van de marktdeelnemers. In de zienswijze van Energie-

Nederland wordt aangegeven dat het voorstel in strijd is met artikel 16, tweede lid, van de FCA 

                                                        

23
 Zie het document “Core NRA uppdate to MESC” van 17 juni 2020” (https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-

documents/Network%20codes%20documents/Implementation/stakeholder_committees/MESC/2020-06-

17/200617_3.1_3.2_Core%20NRA%20update%20to%20MESC.pdf). 

https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/Network%20codes%20documents/Implementation/stakeholder_committees/MESC/2020-06-17/200617_3.1_3.2_Core%20NRA%20update%20to%20MESC.pdf
https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/Network%20codes%20documents/Implementation/stakeholder_committees/MESC/2020-06-17/200617_3.1_3.2_Core%20NRA%20update%20to%20MESC.pdf
https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/Network%20codes%20documents/Implementation/stakeholder_committees/MESC/2020-06-17/200617_3.1_3.2_Core%20NRA%20update%20to%20MESC.pdf
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Verordening (zie randnummer 29.a). Op pagina 3 en 4 van de Explanatory Note geven de TSB’s 

van de Core regio een motivering voor dit vereiste: 

 

“In general it is difficult to evaluate the effective hedging needs of market participants (MPs) 

because the strategy of hedging for each company strongly depends on several facts and 

assumptions like the individual need of energy (physical need or pure trading) by a company, their 

own portfolio planning over time intervals (long-term and short-term), average traded volume, 

expected production and consumption of energy which is especially relevant for renewables, the 

expected grid situation and therefore available capacities and many others. Furthermore, for each 

trading company this is one of the key-assets to generate income and therefore providing too 

many details on their real hedging needs respectively bidding strategy for different time frames 

might disclose their market position and consequently jeopardize their income. 

Assuming an effective 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 prices for LT-hedging 

products, because market expectations were fulfilled on day-ahead without the need of risk 

contingency. However, if day-ahead market is on average predominantly more expensive than a 

LT-product (overselling) e.g. over a period of several years, this is probably an indicator that too 

much capacity of such LT-product was allocated which results for the traders in a structural profit 

(remuneration cost by market spread is typically higher than the price of a LT-product). On the 

other hand if the LT-price is higher than average price in day-ahead market, fluctuations and risks 

of day-ahead market seems not to be sufficiently considered by allocated LT hedging 

opportunities. This finally results in the fact, that from 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. Moreover, a split of available LT capacity could be more effective to 

consider the hedging needs of all MPs with their very different needs (e.g. for long term portfolio 

trading as well as for the need to hedge against price risks e.g. for contractual short term 

physical delivery of energy). 

Other arguments in favour of sufficient capacity also for monthly products are, that with monthly 

products the market has more flexibility to react on structural changes of prices than with yearly 

products and last but not least also MPs which were not successful in the yearly auction (or start 

their trading activities during a year) also need and should have the possibility for hedging against 

their risks. Therefore, the provision of sufficient LT-capacity by monthly products has to be 

assured by any proposed splitting methodology.” 

 

35. De TSB’s van de Core regio geven op pagina 8 en 9 van de Explanatory Note de volgende 

toelichting op de specifieke splitting ratio in het voorstel: 

 

“As made public in several sessions with stakeholders before and also during the public 

consultation, Core TSOs cannot offer 100 % of long-term capacity available at the year ahead time 

frame to the yearly auctions, as by this they cannot ensure being compliant with the FCA 

Regulation and other methodologies. Article 31(2) FCA Regulation states that all TSOs issuing 

long-term transmission rights shall offer long-term cross-zonal capacity, through the single 

allocation platform, to market participants for at least annual and monthly time frames. Further 
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article 28(2) of the HAR states that the Single Allocation Platform shall organise by default one 

auction per month for the monthly timeframe. Most Core TSOs and all Core NRAs are of the 

opinion that this means that long-term capacity should be allocated every month and that a 

splitting rules methodology should be designed in such a way that it maximizes the probability that 

monthly capacities will be offered. Thus they have the the opinion, that offering 100 % of long-term 

capacity available at the year ahead time frame to the yearly auctions is not in line with the spirit of 

the FCA Regulation. Despite this also the claims of some market participants explicitly asking for 

splitting capacities to the monthly auctions needs to be taken into account in order to avoid 

discrimination and to meet best market participants hedging needs. Therefore Core TSOs cannot 

offer 100 % of long-term capacity available at the year ahead time frame to the yearly auctions. 

 

Based on this consideration, a split ratio had to be defined, that lies in the continuum between a 

100:0 and a 50:50 ratio. Core TSOs considered an equal split between yearly and monthly 

auctions as the floor for a splitting ratio for the monthly auctions, as any ratio below 50 % for yearly 

auctions would give a too strong preference for the monthly time frame. Taking this continuum into 

account, Core TSOs elaborated, if dynamic split ratios based on indicators like past allocated 

capacities, ratios between them, number of reductions periods, historic price deltas between long-

term and short-term allocations or using prices from forward markets can be applied to define split 

ratios. Despite of that the statistical basis for such considerations would have faced structural 

inadequacies, not only the LT CCM, but also the day-ahead and intraday capacity allocation 

change fundamentally as of the go-live of the long-term split rules (i.e. Core flow-based market 

coupling), such ideas were fundamentally rejected by market participants in a survey that Core 

TSOs conducted in December 2018. 

 

The argument that forced Core TSOs to compromise on an equal split approach like presented 

during the public consultation was, that by such an approach, equal treatment of time-frames 

would have been ensured. This was the decisive argument for an equal split approach against 

others. 

 

Nevertheless, based on the public consultation outcome, Core TSOs acknowledge, that an equal 

split approach might not sufficiently meet the hedging needs of the majority of market participants 

and therefore assessed their argumentation on the equal split approach. As result, Core TSOs 

decided to orientate the split ratio on the indications provided by respondents to the public 

consultation and compromised to change the split ratio to the proposed ratio of 80:20 between the 

yearly and the monthly auctions. Further Core TSOs decided to stick to the approach of a fixed 

ratio for all Core CCR bidding zone borders, as on the one hand there is no criterion available 

based on which a differentiation can be made, that is accepted by the market and on the other 

hand it was not requested by the market participants to have dynamic tailored split ratios for 

different bidding zone borders. 
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Taking the legal restrictions and requests by a minority of market participants into account, Core 

TSOs are of the opinion of having determined a ratio that sufficiently meets the requirements of 

Article 16 (2a- 2c) of the FCA Regulation now.” 

 

36. Op basis van het voorstel wordt het grootste gedeelte van de berekende capaciteit die 

beschikbaar is tijdens het jaar-vooruit tijdsbestek toegewezen aan de jaarlijkse 

capaciteitstoewijzing. De ACM wijst er op dat op de consultatie van ENTSO-E, zoals bedoeld in 

randnummer 2, ook vier reacties van marktdeelnemers zijn ontvangen die wel willen dat capaciteit 

wordt gereserveerd voor andere veilingen waaronder de maandveilingen.
24

 Al met al is de ACM 

van mening dat het voorstel in voldoende mate tegemoet komt aan de uiteenlopende wensen van 

marktdeelnemers waarbij in grotere mate wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de 

meerderheid van de marktdeelnemers (die een reactie hebben ingediend op de consultatie door 

ENTSO-E). Tevens biedt het voorstel voldoende waarborgen dat de kans dat daadwerkelijk 

capaciteit beschikbaar is voor de maandelijkse veilingen maximaal is (zie randnummer 33). 

 

37. De ACM concludeert op basis van het voorgaande dat het voorstel in overeenstemming is met 

artikel 16, tweede lid, onder a, van de FCA Verordening. 

 

4.3.4 Artikel 16, tweede lid, onder b, van de FCA Verordening 

 

38. Op grond van artikel 16, tweede lid, onder b, van de FCA Verordening moet het voorstel in 

overeenstemming zijn met de lange termijn capaciteitsberekeningsmethodologie. Op pagina 4 van 

de Explanatory Note geven de TSB’s van de Core regio een motivering voor dit vereiste: 

 

“Core TSOs use the result of the long-term capacity calculation in accordance to article 10 of the 

FCA Regulation, subject to potential day-ahead reservation, as starting point for the splitting 

between subsequent allocation time frames. With this process it is ensured that not more capacity 

is allocated to the markets by the split approach than what is considered as secure capacity based 

on the long-term capacity calculation outcomes. Further, in case it turns out capacity that was split 

to subsequent time frames is no longer available based on results of subsequent long-term 

capacity calculation processes, this capacity is no longer offered to the allocation processes. In 

other words, this means that TSOs only offer e.g. split to monthly auctions capacity, if the monthly 

long-term capacity calculation proves that this capacity is still available. By this approach, Core 

TSOs see this requirement met.” 

 

                                                        

24
 Er zijn in totaal 15 reacties ingediend naar aanleiding van de consultatie van ENTSO-E. Drie reacties zijn op verzoek 

van de indieners niet gepubliceerd in de Explanatory Note. In drie reacties werd een splitsing voorgesteld van 60% voor 

de jaarveiling, 20% voor kwartaalveilingen en 20% voor de maandveilingen. In één reactie werd voorgesteld 50% voor de 

jaarlijkse veiling aan te bieden en 50% te reserveren voor de maandelijkse veilingen. 
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39. De ACM stelt vast dat het proces in artikel 7, eerste lid, van het voorstel voorziet in dit vereiste. Op 

grond van het voorgaande concludeert de ACM dat het voorstel in overeenstemming is met artikel 

16, tweede lid, onder b, van de FCA Verordening. 

 

4.3.5 Artikel 16, tweede lid, onder c, van de FCA Verordening 

 

40. Op grond van artikel 16, tweede lid, onder c, van de FCA Verordening moet het voorstel niet tot 

gevolg hebben dat de mededinging wordt belemmerd, met name wat betreft de toegang tot 

langetermijnrechten betreffende transmissie. Energie-Nederland geeft aan dat zij de toelichting 

waarom het voorstel niet-discriminerend is in hoofdstuk 2.3 van de Explanatory Note niet begrijpt. 

Energie-Nederland verzoekt dan ook om een nadere duiding (zie randnummer 29.c).
25

 

 

41. Op pagina 4 van de Explanatory Note geven de TSB’s van de Core regio aan dat in voldoende 

mate is voldaan aan dit vereiste doordat de toewijzing van lange termijn transmissierechten op 

een geharmoniseerde wijze plaatsvindt op basis van de FCA HAR via het SAP. De TSB’s geven 

aan ervoor te hebben gezorgd dat het voorstel geen potentiële elementen van asymmetrische 

discriminatie bevat. 

 

42. De ACM ziet geen elementen in het voorstel die tot gevolg zouden hebben dat de mededinging 

wordt belemmerd en concludeert daarom dat het voorstel in overeenstemming is met artikel 16, 

tweede lid, onder c, van de FCA Verordening. 

 

4.3.6 Differentiatie nieuwe en oudere DC-interconnectoren 

 

43. In de zienswijze van EFET en het MPP wordt aangegeven (zie randnummer 28.f) dat de 

differentiatie tussen nieuwe DC-interconnectoren en oudere DC-interconnectoren zou moeten 

worden onderbouwd door data die de lagere betrouwbaarheidsniveaus van DC-interconnectoren 

in de eerste jaren van operatie laat zien in dezelfde mate van grootte als de derogatie toestaat. 

 

44. In de Explanatory Note wordt aangegeven dat er sprake is van verschillende veiligheidsrisico’s bij 

DC-interconnectoren.
26

 De TSB’s van de Core regio wijzen er ook op dat in artikel 59, tweede lid, 

van de FCA HAR en artikel 59, derde lid, van de FCA HAR een verschil wordt gemaakt tussen 

interconnector typen voor de toepassing van een bovengrens (cap) voor de compensatie in geval 

van beperking van transmissierechten (curtailment) op AC-interconnectoren en DC-

interconnectoren, omdat verschillende veiligheidsfactoren moeten worden meegenomen.
27

 De 

TSB’s van de Core regio geven verder aan dat een transitie periode wordt toegepast om om te 

gaan met tijdelijke potentiële issues gekoppeld aan de operatie van een nieuw asset.
28

 

                                                        

25
 Zie de zienswijze van Energie-Nederland, pagina 5. 

26
 Zie de Explanatory Note, pagina 9. 

27
 Zie de Explanatory note, pagina 9.  

28
 Zie de Explanatory note, pagina 9. 
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45. TenneT geeft met betrekking tot dit punt in een reactie
29

 het volgende aan:  

 

“We would like to point out that there is constant development and evolution in technology used for 

DC links. Each DC link has a specific design meeting different starting assumptions and purposes. 

In this context there are no reliability data which could be used for all DC links. Moreover due to 

specific design it is necessary for each new DC link to have transitional period to stabilize its 

operation and get enough experience related to its impact on system and market operation. 

Therefore a three year period is envisaged for new DC links (with different LT splitting ratios) in 

order to properly handle all temporary potential issues linked to its operation as new assets.” 

 

46. De ACM concludeert op basis van het voorgaande dat de differentiatie tussen nieuwe en oudere 

DC-interconnectoren voldoende is gemotiveerd en niet in strijd is met de doelstellingen en eisen 

van de FCA Verordening. 

 

4.3.7 Publicatie data 

 

47. In de zienswijze van EFET en het MPP wordt aangegeven dat er geen bepaling is over de 

publicatie van capaciteitstoewijzing data door de TSB’s zoals opgenomen in voorstellen voor 

andere capaciteitsberekeningsregio’s (Zie randnummer 28.g). De voorstellen voor Hansa en Baltic 

voorzien in publicatie van de marginale veilingprijs en de vraagcurve voor ieder tijdsbestek, aldus 

EFET en het MPP. 

 

48. TenneT geeft met betrekking tot dit punt in een reactie
30

 het volgende aan:  

 

“As stated in the Core TSOs explanatory document our standpoint is that publication of capacity 

allocation data is fully covered in the existing regulation (like HAR and Transparency Regulation 

543/2013). In practice publication of all required capacity allocation data is implemented and these 

data are available on JAO web site as well as on ENTSO-E transparency platform. In particular, 

the mentioned publication of the marginal auction price and the demand curve for LTTRs for each 

time frame is fully implemented and these data are regularly published on JAO web site for each 

auction executed by JAO in its role of SAP.” 

 

49. De ACM wijst erop dat op grond van artikel 36, eerste lid, onder c, en artikel 36, eerste lid, onder f, 

van de FCA HAR de bekendmaking van de provisional Auction results de marginale prijs en de 

biedcurve dient te bevatten. Gezien het voorgaande is het niet nodig om in het voorstel bepalingen 

op te nemen omtrent de publicatie van de marginale veilingprijs en de vraagcurve voor ieder 

tijdsbestek. 

                                                        

29
 Zie de e-mail van TenneT van 22 juli 2020 met document kenmerk ACM/IN/519576. 

30
 Zie de e-mail van TenneT van 22 juli 2020 met document kenmerk ACM/IN/519576. 
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4.4 Doelstellingen FCA Verordening 

50. Artikel 3 van de FCA Verordening omschrijft de doelstellingen van de FCA Verordening. De ACM 

ziet in het voorstel geen strijdigheid met deze doelstellingen. 

4.5 Conclusie 

51. 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. 
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5 Dictum 

 

52. De Autoriteit Consument en Markt keurt het voorstel goed. 

 

53. 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. 

 

54. Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze 

is medegedeeld. 

 

‘s-Gravenhage,  

Datum: 29 juli 2020 

 

Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

w.g. 

 

mr. P.C.M. Bijlenga 

Teammanager Directie Energie 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de ACM, Directie 

Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op 

basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, de ACM verzoeken in te stemmen met 

rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.  
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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 
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regulerende instanties en het Agentschap op gezette tijden in kennis van de voortgang bij de 

ontwikkeling van deze voorwaarden of methodologieën.  

 

2. … 

 

3. … 

 

4. … 

 

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 
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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. … 

 

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.  
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Bijlage 2: het voorstel 
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