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Aanvraag o.b.v. art. 26 van de GL EB m.b.t. tijdelijke toepassing van specifiek balanceringsproduct

Geachte mevrouw Leijten,
Hierbij ontvangt u een aanvraag tot goedkeuring van een voorstel voor het tijdelijk toepassen van een specifiek product voor balanceringscapaciteit. Dit voorstel is gebaseerd op artikel 26 van de Verordening (EU)
2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (op basis van de Engelse titel hierna afgekort als GL EB). Het tijdelijk toepassen van dit specifieke
balanceringsproduct betreft de periode vanaf 18 december 2021 tot het moment van invoering van het aFRR
standaardproduct voor balanceringsenergie.
Aanleiding en achtergrond
Eén van de doelen van de GL EB is het standaardiseren van de gebruikte producten voor balanshandhaving
binnen Europa om daarmee marktintegratie te faciliteren. De standaardisatie van balansproducten richt zich
respectievelijk op balanceringsenergieproducten en balanceringscapaciteitsproducten.
Balanceringsenergieproducten
In artikel 25, eerste lid, van de GL EB staat dat uiterlijk vanaf het moment van deelname aan de internationale balanceringsplatforms MARI en PICASSO alleen nog standaard- en specifieke balanceringsenergieproducten gebruikt mogen worden voor balanshandhaving. Voor het gebruik van specifieke producten is daarnaast een aanvraag met goedkeuring van de toezichthouder vereist op grond van artikel 26 van de GL EB.
Deze aanvraag is pas vanaf het moment van deelname aan MARI respectievelijk PICASSO nodig, zodat
reeds bestaande balanceringsenergieproducten tot dat moment nog van de standaardproducten kunnen
afwijken. TenneT werkt ernaar toe om vanaf het moment van deelname aan PICASSO gebruik te kunnen
maken van het standaardproduct balanceringsenergie voor aFRR.
Balanceringscapaciteitsproducten
Voor balanceringscapaciteit is de verplichting niet eenduidig in de GL EB vastgelegd. In artikel 6 van de methodologie met de lijst van standaardproducten op basis van artikel 25, tweede lid, van de GL EB (ACER
Decision 2020/11: Methodology for a list of standard products for balancing capacity for frequency restoration reserves and replacement reserves) (hierna: het SPBC besluit) is echter een implementatiedatum van 18
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december 2021 opgenomen. Op basis hiervan concluderen we dat per die datum ook een aanvraag voor
een specifiek product benodigd is indien het gewenst of noodzakelijk is van een specifiek product gebruik te
maken.
Implementatie standaardproducten
Voor zover het huidige product voor balanceringscapaciteit nog niet voldoet aan de specificaties van het
standaardproduct zoals opgenomen in het SPBC besluit, zullen die voorafgaand aan 18 december 2021
ingevoerd zijn. Hierop is echter één uitzondering geconstateerd. Overeenkomstig artikel 3, tweede en derde
lid, van het SPBC besluit, is de invoer van het standaard balanceringsenergieproduct voor FRR benodigd
om te kunnen spreken van een standaardproduct balanceringscapaciteit. Voor elke gecontracteerde bieding
voor het standaard balanceringscapaciteitsproduct moet een corresponderend volume aan biedingen voor
het standaardbalanceringsenergieproduct ingediend worden. Hiermee is de invoer van het standaard balanceringsenergieproduct gekoppeld aan de invoer van het standaard balanceringscapaciteitsproduct.
Aanvraag (tijdelijk) specifiek capaciteitsproduct
Aangezien het niet wenselijk en niet mogelijk is voorafgaand aan 18 december 2021 het standaardproduct
voor balanceringsenergie voor aFRR ingevoerd te hebben, doet TenneT door middel van deze brief een
aanvraag voor het tijdelijk toepassen van een specifiek product voor balanceringscapaciteit vanaf 18 december 2021 tot het moment van invoering van het aFRR standaard product voor balanceringsenergie.
Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op:
-

de scope en duur van de aanvraag,

-

de omschrijving van het specifieke product,

-

de tijdslijn voor invoering van het standaardproduct.

Scope en duur van de aanvraag
Deze aanvraag richt zich uitsluitend op een specifiek product voor balanceringcapaciteit voor aFRR. De
aanvraag geldt voor de periode vanaf 18 december 2021 tot het moment van invoer van het standaardproduct voor balanceringsenergie voor aFRR.
Het standaardproduct voor balanceringsenergie zal worden uitgewisseld via het PICASSO platform. Hierop
moet TenneT overeenkomstig het aFRR Implementation Framework (ACER Decision 2020/02: Implementation Framework for the European platform for the exchange of balancing energy from frequency restoration
reserves with automatic activation) op 24 juli 2022 zijn aangesloten. TenneT is echter voornemens de maximaal mogelijke derogatie van twee jaar aan te vragen overeenkomstig artikel 62 van de GL EB, voornamelijk
omdat TenneT momenteel zijn EMS aan het vervangen is en daardoor geen mogelijkheid ziet om volgend
jaar IT-technisch gereed te zijn voor PICASSO. Deze aanvraag tot derogatie verwachten we in januari 2022
in te dienen.
We streven ernaar het standaardenergieproduct geïmplementeerd te hebben voorafgaand aan onze ingebruikname van het PICASSO platform. Om dit te bewerkstelligen is ook een codewijzigingsvoorstel in voorbereiding tot wijziging van de Full Activation Time ("FAT") van aFRR. Dit voorstel staat op de agenda van het
GEN van 15 juli a.s. en zal naar verwachting eind juli bij u kunnen worden ingediend. De voornaamste bottleneck in de implementatie van het standaardenergieproduct is echter de stapgrootte waarmee we momenteel biedingen activeren. Deze worden in stappen van 1 MW geactiveerd en om onbeperkt biedingen van 1
MW biedgrootte toe te kunnen staan moet deze stapgrootte verkleind worden zodat er geleidelijke opregeling van deze biedingen plaats kan vinden. Dit kan pas in het nieuwe EMS geïmplementeerd worden.
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Zodra het standaardproduct balanceringsenergie aFRR is ingevoerd (uiterlijk bij toetreding tot PICASSO),
wordt voldaan aan de verplichting uit artikel 3 van het SPBC besluit. Op dat moment wordt het gebruikte
balanceringscapaciteitsproduct voor aFRR het standaard balanceringscapaciteitsproduct en is het specifieke
product niet meer nodig.
Omschrijving van het specifieke product voor balanceringscapaciteit uit aFRR
Artikel 26, eerste lid, onderdeel a, van de GL EB vraagt een omschrijving van het specifieke product waarvoor de aanvraag wordt gedaan. Het gevraagde specifieke product voor balanceringscapaciteit komt op alle
punten overeen met het standaardproduct voor balanceringscapaciteit vanuit aFRR zoals beschreven in het
SPBC besluit, met uitzondering van de mogelijkheid voor partijen om op basis van een capaciteitscontract
biedingen voor het corresponderende standaard balanceringsenergieproduct in te dienen.
Het huidige product voor balanceringscapaciteit verschilt echter nog op een aantal punten met het standaardproduct. In de bijlage bij deze brief is een vergelijking van de parameters van het bestaande product
met het standaardproduct opgenomen en staat beschreven wanneer, indien deze afwijken, ze met elkaar in
overeenstemming gebracht zullen zijn.
Dit betekent dat het specifieke balanceringscapaciteitsproduct aFRR waarvoor deze aanvraag voor de periode van 18 december 2021 tot de invoer van het standaardenergieproduct voor aFRR gedaan wordt, als
volgt kan worden beschreven:
-

Contracten balanceringscapaciteit aFRR specificeren een plicht voor de BSP om elke onbalansverrekeningsperiode voor de duur van het contract energiebiedingen aFRR in te dienen voor een met de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet overeengekomen vermogen.

-

Balanceringscapaciteit aFRR wordt asymmetrisch ingekocht. Een BSP kan balanceringscapaciteit aFRR
aanbieden met een contract voor:

-

-

opregelen,

-

afregelen.

Een BSP kan balanceringscapaciteit aFRR aanbieden met een contract voor de door de netbeheerder
van het landelijk hoogspanningsnet in de uitvraag te specificeren duur. De maximale contractduur voor
balanceringscapaciteit bedraagt één dag. Een uitvraag zal altijd gedaan worden voor één onbalansverrekeningsperiode of een veelvoud van onbalansverrekeningsperiodes.

-

De prijs van een bieding balanceringscapaciteit aFRR is gespecificeerd gedaan in € per MW per uur met
een prijsresolutie van 0,01 € per MW per uur. Biedingen met een negatieve prijs worden niet geaccepteerd.

-

In een bieding balanceringscapaciteit aFRR wordt het vermogen van de bieding gespecificeerd in MW.
De bieding geeft aan of het volume wel of niet verdeelbaar is, met een minimum granulariteit van 1 MW.
De minimum biedgrootte is 1 MW.

-

Biedingen voor balanceringscapaciteit aFRR worden gedaan vanuit een portfolio dat in Nederland geprekwalificeerd is. De biedingen refereren naar de EAN-code van het betreffende portfolio.

-

De duur tussen einde deactivatie en volgende activatie is gelijk aan 0.

Impact van het voorstel
Artikel 26, eerste lid, onderdelen b, c en f, van de GL EB beschrijven welke onderdelen in het voorstel voor
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aanvraag van een specifiek capaciteitsproduct behandeld moeten worden. Deze onderdelen worden hierna
achtereenvolgens behandeld.
Artikel 26, eerste lid, onderdeel b, vraagt ons aan te geven dat we ofwel geen mogelijkheid hebben efficiënt
de balans te handhaven met standaardproducten, ofwel dat partijen met standaardproducten niet aan de
markt kunnen deelnemen. Aangezien het niet mogelijk is een standaardproduct voor balanceringscapaciteit
te gebruiken zonder het corresponderende standaardproduct voor balanceringsenergie, is het niet mogelijk
voor TenneT om balanceringscapaciteit voor aFRR in te kopen, gebruik makend van uitsluitend standaardproducten. Aangezien aFRR ons voornaamste product voor balanshandhaving is, betekent dat dat we niet
kunnen voldoen aan onze dimensioneringsverplichtingen en niet voldoende reserves zullen hebben om de
balans te handhaven.
Artikel 26, eerste lid, onderdeel c, vraagt een toelichting hoe we het gebruik van specifieke producten zoveel
mogelijk beperken. Dit doet TenneT op twee manieren:
1. Het voorgestelde specifieke product komt al zoveel mogelijk overeen met het standaardproduct.
2. Waar nog verschillen bestaan wordt het corresponderende aFRR energieproduct zo snel mogelijk in
overeenstemming gebracht met het standaardproduct waarop tot het standaard capaciteitsproduct kan
worden overgegaan.
TenneT werkt toe naar invoering van het standaardcapaciteitsproduct, en voert de benodigde wijzigingen
daarvoor progressief door. In de bijlage bij deze brief is aangegeven welke aanpassingen al vóór 18 december 2021 doorgevoerd zullen zijn.
De codewijziging die benodigd is voor de implementatie van de aFRR FAT van 5 minuten zal, zoals gezegd,
naar verwachting eind juli worden ingediend bij ACM. In een recente survey hebben marktpartijen aangegeven voor implementatie aan hun kant maximaal 6-12 maanden nodig te hebben. Daarom stellen we in de
codewijziging voor de FAT per 1 juli 2022 aangepast te hebben. Daarmee is ook het standaard balanceringsenergieproduct grotendeels ingevoerd. Voor het standaard balanceringsenergieproduct moeten partijen
ook ongelimiteerd 1 MW energiebiedingen kunnen indienen.
-

Dit vereist een verkleining van de stapgrootte waarmee balanceringsenergiebiedingen aFRR geactiveerd
worden.

-

Daarom is het toestaan van ongelimiteerde biedingen 1 MW aFRR pas mogelijk na implementatie van de
nieuwe frequentievermogensregeling (FVR).

-

De FVR is onderdeel van de nieuwe EMS en volgens de huidige prognoses in de tweede helft van 2022
beschikbaar.

-

Na oplevering van de nieuwe FVR wil TenneT samen met BSP's werken aan een zo snel mogelijke invoering van de kleinere stapgrootte van activatie van aFRR biedingen. Dan kan de huidige limiet op indiening 1 MW biedingen worden losgelaten.

-

Na het invoeren van het standaard balanceringsenergieproduct aFRR kan ook het standaard balanceringscapaciteitsproduct aFRR in gebruik genomen worden. Daarmee is het specifieke balanceringscapaciteitsproduct aFRR niet meer nodig.

Hiermee is het gebruik van het specifieke aFRR capaciteitsproduct tijdelijk van aard en wordt het gebruik
ervan beperkt tot wat minimaal nodig is.
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Artikel 26, eerste lid, onderdeel f, vraagt ons te laten zien dat het gebruik van specifieke producten geen
grote verstoringen en inefficiënties introduceert in de balanceringsmarkt nationaal en internationaal.
Op dit moment is er geen deelname van TenneT aan internationale markten voor uitwisseling van aFRR
balanceringsenergie (PICASSO) of balanceringscapaciteit. Derhalve zal het tijdelijk gebruik van een specifiek product op zichzelf geen marktverstorende werking hebben.
Ook de kenmerken van het specifieke product zullen niet leiden tot (significante) inefficiëntie binnen de balanceringscapaciteits- of balanceringsenergiemarkt voor aFRR. Op die punten waar het bestaande capaciteitsproduct nu nog verschilt van het standaardproduct wordt het product vóór 18 december 2021 aangepast,
zodat er geen technische verschillen bestaan tussen het standaard en specifieke product voor balanceringscapaciteit.
Het tijdelijk gebruik van het specifieke product voor balanceringscapaciteit aFRR leidt daarmee niet tot
marktverstoring.
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op deze aanvraag.
Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.
Digitaal ondertekend door
Datum: 2021.06.18 17:19:12
+02'00'

Head Regulatory Affairs Netherlands
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Bijlage: vergelijking huidige product met standaardproduct

1 Each standard balancing capacity product bid
submitted by each BSP shall fulfil the following
characteristics:
(a) The standard balancing capacity product bid
price shall be submitted in (EUR/MW)/h and
has a resolution of 0.01 (EUR/MW)/h;
(b) the price of each bid shall be positive or zero
and the payment shall be from TSO to BSP;
(c) the minimum bid quantity and granularity
shall be 1 MW;

(d) for indivisible bids, the bid quantity shall not
exceed the value defined by the TSOs exchanging balancing capacity or sharing of
reserves;
(e) the location of the bid shall be at least the
smallest of LFC Area or bidding zone in
which the providing units and/or providing
groups are connected to. More detailed locational information may be required in terms
and conditions for BSPs pursuant to Article
18(5) of the EB Regulation.
2 Each standard balancing capacity product bid
submitted by each BSP shall contain at least:
(a) the volume of the bid in MW;
(b) the price of the bid;
(c) the minimum duration between the end of
deactivation period and the following activation;
(d) volume divisibility: divisible with a minimum
granularity of 1 MW or indivisible bids;

(e) the location.

Huidige situatie

Situatie op 18 december
2021

OK

OK

OK

OK

kan, maar kans is groot dat
het algoritme niet tot een
oplossing komt als alle
BSPs voor hun hele bereik 1
MW biedingen gaan doen
niet van toepassing (geen
uitwisseling van balanceringscapaciteit met buurlanden)
NL voor alle biedingen, is
het gevolg van prekwalificatie-requirements

Geïmplementeerd door
aanpassing in algoritme

OK
OK
OK (waarde 0 uit SPBC
besluit staat in Netcode)

OK
OK
OK

niet van toepassing (we
hebben alleen indivisible
bids)

niet van toepassing (geen
uitwisseling van balanceringscapaciteit met buurlanden)
NL voor alle biedingen, is
het gevolg van prekwalificatie-requirements

Wordt opgenomen in bijlage
8b van de Netcode; BSPs
geven deelbaarheid aan met
minimum granulariteit van 5
MW tot 18 december 2021
en daarna 1MW
BSPs kunnen biedingen
BSPs kunnen biedingen
doen voor portfolio's (of
doen voor portfolio's (of
locaties) waarvan de fysieke locaties) waarvan de fysieke
locatie in het prekwalificatie- locatie in het prekwalificatieproces is vastgelegd
proces is vastgelegd

De omschrijvingen in de linker kolom zijn gebaseerd op het SPBC besluit.

