
Autoriteit Consument t Markt 

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet en artikel 4, vijfde lid, juncto artikel 4, zevende lid, onder c, van de FCA 
Verordening. 

ACM/17/031384 Zaaknummer: 
Op 7 december 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een aanvraag 
ontvangen van TenneT ISO B.V. (hierna: TenneT), tot goedkeuring van een wijziging van het regionale 
ontwerp inzake langetermijntransmissierechten voor de Core capaciteitsberekeningsregio op grond van 
artikel 31, derde lid, 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). 
Dit voorstel betreft congestiebeheersprocedures. Op grond van artikel 5, zesde lid, van de 
Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) beslist de ACM over de goedkeuring van 
congestiebeheersprocedures voor landsgrensoverschrijdende netten. Op grond van artikel 16, vijftiende 
lid, van de E-wet legt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de congestiebeheersprocedures ter goedkeuring voor aan de ACM voordat de netbeheerder deze 
procedures hanteert. 
Op grond van artikel 4, vijfde lid, juncto artikel 4, zevende lid, onder c, van de FCA Verordening is de 
ACM verantwoordelijk voor het goedkeuren van het regionale ontwerp inzake langetermijnrechten 
betreffende transmissie overeenkomstig artikel 31 van de FCA Verordening. 
Uit het voorstel blijkt dat de wijziging betrekking heeft op de invoering van langetermijntransmissierechten aan de biedzonegrenzen Tsjechië - Slowakije en 
Oostenrijk - Duitsland/Luxemburg. 
De ACM concludeert 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 5, zesde lid, van de E-wet en 
artikel 4, vijfde lid, van de FCA Verordening juncto artikel 4, zevende lid, onder c, van de FCA 
Verordening. 
Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de ACM dit besluit op 
haar internetpagina. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. 
Den Haag, 
Datum: 12 JULI 2018 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze, 

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 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, ACM verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.  
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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de
Elektriciteitswet en artikel 4, vijfde lid, juncto artikel 4, zevende lid, onder c, van de FCA
Verordening.
Zaaknummer: ACM/17/031384
Op 7 december 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een aanvraag
ontvangen van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT), tot goedkeuring van een wijziging van het regionale
ontwerp inzake Iangetermijntransmissierechlen voor de Core capaciteitsberekeningsregio op grond van
artikel 31, derde lid, van Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot
vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de Iangere termijn (hierna: FCA
Verordening).
Dit voorstel betreft congestiebeheersprocedures. Op grond van artikel 5, zesde lid, van de
Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) beslist de ACM over de goedkeuring van
congestiebeheersprocedures voor Iandsgrensoverschrijdende netten. Op grond van artikel 16, vijftiende
lid, van de E-wet legt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de
congestiebeheersprocedures ter goedkeuring voor aan de ACM voordat de netbeheerder deze a
procedures hanteert. :12
Op grond van artikel 4, vijfde lid, juncto artikel 4. zevende lid, onder c, van de FCA Verordening is de :
ACM verantwoordelijk voor het goedkeuren van het regionale ontwerp inzake Iangetermijnrechten g
betreffende transmissie overeenkomstig artikel 31 van de FCA Verordening. g
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Uit het voorstel blijkt dat de wijziging betrekking heeft op de invoering van
Iangetermijntransmissierechten aan de biedzonegrenzen Tsjechié — Slowakije en ‘3.
Oostenrijk — Duitsland/Luxemburg. §
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De ACM concludeer’t dat het voorstel niet in strijd is met de doelstellingen en eisen van de FCA 8
Verordening. De ACM keurt daarom het voorstel goed op grond van artikel 5, zesde lid, van de E-wet en 8
artikel 4, vijfde lid, van de FCA Verordening juncto artikel 4, zevende lid, onder c, van de FCA
Verordening.
Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de ACM dit besluit op
haar internetpagina. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.
Den Haag,Dam 12 Jllll 2019
Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

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 ACM, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326,
2500 EH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een be/anghebbende op basis van artikel 7:1 a, eerste lid, van de Algemene
wetbestuursrecht, ACM verzoeken in re stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.
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TSOs of the Core CCR (“Core TSOs”), taking into account the following, 

 

Whereas 
 
(1) On 14 October 2017 the CCR Core national regulatory authorities (Core NRAs) 

on their Core Energy Regulators Regional Forum (”CERRF”) approved the Core 
CCR TSOs’ proposal for the regional design of long-term transmission rights in 
accordance with Article 31 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 (FCA 
Regulation) (“Core TSOs’ LTR Design”).  

 
(2) National Regulatory Authorities responsible for the CZ-SK BZB and AT-DE/LU 

BZB decided to introduce long-term products on the mentioned borders. 
 

(3) Core TSOs implement respective NRAs’ decision following Articles 4(3) and 8(2) 
of the Core TSOs’ LTR Design. 
 

submit the following amendment proposal to the national regulatory authorities of the 
Core CCR:  
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TSOs of the Core CCR (“Core TSOs”), taking into account the following,

Whereas
(1) On 14 October 2017 the OCR Core national regulatory authorities (Core NRAs)on their Core Energy Regulators Regional Forum (”CERRF”) approved the CoreCCR TSOs’ proposal for the regional design of long-term transmission rights inaccordance with Article 31 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 (FCARegulation) (“Core TSOs’ LTR Design”).
(2) National Regulatory Authorities responsible for the CZ—SK BZB and AT-DE/LUBZB decided to introduce long-term products on the mentioned borders.
(3) Core TSOs implement respective NRAs’ decision following Articles 4(3) and 8(2)of the Core TSOs’ LTR Design.
submit the following amendment proposal to the national regulatory authorities of theCore CCR:
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Article 1 
Type of long-term transmission rights for  

the AT-DE/LU and the CZ-SK BZB  
 
Table I of Article 5 of the Core TSOs’ LTR Design shall be amended for the AT-
DE/LU and the CZ-SK bidding zone borders as follows: 
 

Table I Long-term transmission rights type of Core bidding zone border  

Core CCR borders Type of long-term transmission right 

NL-BE FTR-options 

NL-DE/LU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
BE-FR FTR-options 
BE-DE/LU No LTRs defined yet 
FR-DE/LU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
PL-DE/LU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
PL-CZ Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
CZ-DE/LU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
PL-SK Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
AT-DE/LU FTR-options 
AT-CZ Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
AT-SI Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
SI-HR Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
HR-HU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
AT-HU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
HU-SK Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
HU-RO Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
CZ-SK Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 
SI-HU1 Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle 

 
Article 2 

Implementation Timeline 
 
Paragraph (3) shall be added to Article 8 of the Core TSOs’ LTR Design as follows: 
 

3. The regional design of long-term transmission rights on the AT-DE/LU 
and the CZ-SK BZBs shall be implemented not later than for the first 
auction for the time frame 2019 according to competent regulatory 
authorities decisions. 

                                                
1 SI-HU bidding zone border will become effective according to point 4 of Article 5 of CCR decision 
(ACER Decision No 06/2016). 
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Article 1Type of long-term transmission rights forthe AT-DEILU and the CZ-SK BZB
Table l of Article 5 of the Core TSOs’ LTR Design shall be amended for the AT-DE/LU and the CZ—SK bidding zone borders as follows:

Table l Long-term transmission rights type of Core bidding zone border

NL-BE FTR—options
NL-DEILU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
BE-FR FTR—options
BE-DEILU No LTRs defined yet
FR-DEILU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
PL-DEILU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
PL-CZ Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
CZ-DEILU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
PL-SK Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
AT-DEILU FTR—options
AT-CZ Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
AT-Sl Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
Sl-HR Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
HR-HU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
AT-HU Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
HU-SK Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
HU-RO Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
CZ-SK Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle
Sl-HU1 Physical transmission rights pursuant to UIOSI principle

Article 2Implementation Timeline
Paragraph (3) shall be added to Article 8 of the Core TSOS’ LTR Design as follows:

3. The regional design of long-term transmission rights on the AT-DE/LUand the CZ—SK BZBs shall be implemented not later than for the firstauction for the time frame 2019 according to competent regulatoryauthorities decisions.

1 Sl-HU bidding zone border will become effective according to point 4 of Article 5 of CCR decision(ACER Decision No 06/2016).
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