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1. Inleiding 

In het kader van de vervroegde implementatie van de CAM netwerk code is in mei 2012 door GTS en 
Gasunie Deutschland (GUD) een proefproject gestart voor het gebundeld veilen van grenscapaciteit. 
Op het grenspunt Oude Statenzijl H-gas wordt sinds 22 mei 2012 dag vooruit gebundeld entry- en exit 
capaciteit geveild. De veiling vindt plaats op het Duitse platform TRAC-X, de algoritmes zijn conform 
de Duitse Karla regelgeving. 

Deze pilot is de eerste internationale cross border veiling van gebundelde capaciteit, en zal op termijn 
(vanaf april 2013) gevolgd worden door veilingen conform de Europese netwerkcode CAM. Het verschil 
met de Duitse "Karla veilingen" betreft het veilingmoment (een uur later) en de efficientie waarmee 
het veilingresultaat wordt vertaald in capaciteitstoewijzing. 

GTS heeft voor deze pilot ontheffing van de bestaande First come First serve regelgeving verkregen 
van de NMa. In die ontheffing is aangegeven dat GTS elk half jaar een evaluatie zal doen van het 
project. Onderhavig document is de rapportage voor deze evaluatie. 

In dit rapport wordt eerst kort ingegaan op de gehanteerde transporttarieven (hoofdstuk 2) waarna 
achtereenvolgens wordt ingegaan op 
Hoofdstuk 3 - de veilingresultaten en boekingen in relatie tot beschikbare capaciteit 
Hoofdstuk 4 - de transporttarieven in vergelijking tot de prijsverschillen tussen GASPOOL en TTF 
Hoofdstuk 5 - de prijsverschillen tussen GASPOOL en het TTF voor en na invoering van de pilot 
Hoofdstuk 6 - het aandeel van de pilot boekingen in de totale boeken op Oude Statenzijl GUD H 
Hoofdstuk 7 - ervaringen van GTS en deelname van shippers en netgebruikers 
Hoofdstuk 8 - de kosten en baten van het proefproject 

De evaluatie betreft de periode 22 mei 2012 t/m 27 november 2012. 

2. Transporttarieven 

In dit hoofdstuk is in het kort uitgewerkt hoe de prijs voor gebundelde capaciteit is opgebouwd en tot 
stand komt. 

Een shipper koopt via de veiling gebundelde capaciteit, exit GTS met entry GUD en vice versa. Een 
toegekend bod resulteert in twee contracten, een bij GTS en een bij GUD. De shipper betaalt het 
gereguleerd tarief voor deze twee contracten alsmede (mogelijk) een premie die het resultaat is van 
de veiling. Het GTS gereguleerd tarief is gelijk het jaartarief, gecorrigeerd voor de korte periode van 
een dag via een maandfactor en een dagfactor. De maandfactor voor de wintermaanden (dec - feb) is 
0,3; voor de flankmaanden (mrt, apr, okt, nov) 0,15 en voor de zomermaanden (mei-sep) 0,075. De 
dagfactor bedraagt 1/15 e . GUD heeft voor de day ahead veilingen tot nu toe een tarief van nul als 
minimum gehanteerd, dat is conform de Karla regelgeving en dus feitelijk het gereguleeerd tarief voor 
day ahead veilingen. GUD zal vanaf 1 January 1/365e van het jaartarief als dagtarief gaan hanteren. 

De premie die de shipper betaalt is het resultaat van de veiling. Het platform verdeelt deze premie 
over beide TSO's op basis van afspraken tussen beide TSO's of (als er geen afspraak ligt) conform een 
vooraf gedefinieerde verdeelsleutel. De shipper betaalt vervolgens de premies aan beide TSO's 
conform deze afspraak / verdeelsleutel. 
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Starttarief veiling (reserve price) 

Voor de veiling is een starttarief gehanteerd die is gebaseerd op bovenstaande maandfactoren, echter 

met een dagfactor van 1/20 e  in plaats van 1/15e. De reden van deze lage dagfactor is dat GTS via het 

platform Link4Hubs -een gebundelde FCFS dienst op hetzelfde interconnectiepunt- al sinds het 

operationeel zijn van dat platform een dagfactor van 1/20e  heeft gehanteerd. 

NB: Binnen de pilot heeft de NMa het aan GTS toegestaan om het starttarief aan to passen indien by. 

de transportverkopen laag zijn, mogelijk ten gevolge van hoge transportkosten ten opzichte van het 

TTF / GASPOOL prijsverschil. 

De tarieven zijn kart weergegeven in bijgaande tabel. Tevens zijn de tarieven omgerekend naar 

energiebasis (in €/MWh), ervan uitgaande dat de geboekte capaciteit gedurende 24 uur maximaal 

gebruikt wordt (laatste kolom). Door die omrekening is direct een vergelijking met gasprijsverschillen 

tussen GASPOOL en TTF mogelijk. 

jaartarief 
(€/kWh/h/j) 

factoren 
dag 	maand 

dagtarief 
(€ct/kWh/h/d) 

o.b.v. Energie 
(€/MWh) 

zomermaanden(mei-sept) 
exit OSZ 0,736 0,05 	0,075 0,276 0,115 
entry OSZ 0,934 0,05 	0,075 0,350 0,146 

flankmaanden (mrt-april, okt-nov) 
exit OSZ 0,736 0,05 	0,15 0,552 0,230 
entry OSZ 0,934 0,05 	0,15 0,701 0,292 

wintermaanden (jan-feb, dec) 
exit OSZ 0,736 0,05 	0,3 1,104 0,460 
entry OSZ 0,934 0,05 	0,3 1,401 0,584 

Tabel 1: Starttarieven Oude Statenzijl (OSZ) 

3. Veilingresultaten 

Bij het analyseren van de veilingresultaten wordt achtereenvolgens gekeken naar de geboekte 
capaciteit versus de beschikbare capaciteit (hoofdstuk 3.1) en de geboekte capaciteit versus het tarief 
(hoofdstuk 3.2). 

3.1 	Geboekte capaciteit versus beschikbare capaciteit. 

In figuur 1 zijn de veilingresultaten weergegeven. Hierbij is de totaal geboekte capaciteit, die uit 

meerdere verkopen kan bestaan, weergegeven op basis van de leveringsdag. 
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Capaciteit beschikbaar en geboekt 
23 mei - 27 november 
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Figuur 1: Geboekte entry- en exitcapaciteit versus de beschikbare capaciteit. 

De rode lijn geeft de beschikbare exit capaciteit weer. De blauwe de beschikbare entry capaciteit. Tot 
begin juli 2012 was de beschikbaar gestelde capaciteit voor zowel entry als exit 510.000 kWh/h. 
Daarna is de capaciteit voor exit bijna verdubbeld tot 1095.972 kWh/h en die voor entry iets verlaagd 
tot 490.778 kWh/h. De exit capaciteit is vervolgens per 1 oktober nogmaals verhoogd tot 1.557.446 
kWh/h en per 1 november verlaagd tot 822.046 kWh/h. Aangezien GTS tot nu toe telkens hogere 
capaciteiten beschikbaar heeft kunnen maken dan GUD zijn deze variaties het gevolg van 
veranderende beschikbare capaciteit aan Duitse zijde. De geboekte capaciteit betreft met uitzondering 
van drie entry boekingen uitsluitend exit capaciteit. De exit capaciteit boekingen zijn vooral gedaan in 
de eerste weken na de start van de pilot. In augustus en september is er opnieuw veel exit capaciteit 
gecontracteerd. In beide perioden wordt een aanzienlijk deel van de beschikbare capaciteit 
gecontracteerd. Sinds 1 oktober is nagenoeg geen capaciteit meer gecontracteerd. 1  

1 Analyse betreft data t/m 27 november 2012 
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Capaciteit beschikbaar en geboekt 
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3.2 	Geboekte capaciteit versus het transporttarief 

Figuur 2: Geboekte capaciteit en gereguleerd tarief + premie 

Exit 
In bovenstaande figuur is opnieuw de geboekte capaciteit weergegeven. Tevens is to zien tegen welk 
totaal tarief deze capaciteit is verkocht. Vrijwel alle capaciteit is tegen het starttarief verkocht. Zoals 
genoemd is er sinds de tariefverhoging sinds 1 oktober (overgang zomer naar flank), nauwelijks nog 

exit capaciteit geboekt. 

Voor de exitcapaciteit2  is voor 18 van de 189 dagen een premie geboden, het maximum was 0,305 

€ct/kWh/h/d (dat is ca 111 0/0 van het gereguleerde zomertarief). De premie is weergegeven als de 

pieken op het gereguleerde exit tarief, in figuur 2. Alle overige capaciteit is tegen het starttarief 

verkocht. 

Entry 
Er is in totaal drie keer entry capaciteit geboekt, en wel tegen het starttarief. 

2 Met exit wordt exit GTS/entry Gasunie Deutschland bedoeld. Omgekeerd geldt dat entry gelezen moet worden als 

entry GTS / exit Gasunie Deutschland. 
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Prijsverschil Gaspool-TTF versus Pilot tarief en premie 
23 mei - 27 november 
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4. Tarieven Pilot in relatie tot prijsverschillen GASPOOL-TTF 

4.1 GASPOOL TTF spread versus tarieven. 

Om inzicht te krijgen in de mate van aantrekkelijkheid voor shippers om te boeken zijn de 
gehanteerde / resulterende tarieven voor de pilot vergeleken met het (day ahead) prijsverschil tussen 
GASPOOL en het TTF. 

Figuur 3: Prijsverschil GASPOOL minus TTF en tarief en premie bij boeking 

In figuur 3 is het prijsverschil tussen de day ahead prijs van GASPOOL en het TTF uitgezet tegen de 
tijd. Als er sprake is van boekingen (weergeven op leveringsdatum) is middels balkjes de tarief- en 
premie-hoogte weergegeven. De zwarte balkjes (entry) respectievelijk de gele balkjes (exit) geven de 
transportkosten op basis van het gereguleerde transporttarief weer 3 . De bruine balkjes geven de op 
die dag geboden premie weer. 

Exit 
De GASPOOL prijs is vaak iets hoger dan de TTF prijs. Het feit dat nagenoeg alleen exit capaciteit is 
geboekt is hiermee in lijn. Gedurende het grootste deel van de maand september was het prijsniveau 
op het TTF juist hoger dan bij GASPOOL. Desondanks is er in deze periode regelmatig exit capaciteit 
geboekt. Uit navraag bij shippers bleek dat sommige shippers hun afschakelbare capaciteit willen 
"zeker stellen" door alsnog firm capaciteit te kopen. 

3  De tarieven zijn omgerekend naar een tarief op energiebasis (in €/MWh) er van uitgaande dat de geboekte 

capaciteit gedurende 24 uur maximaal gebruikt wordt. 
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Geboekte exitcapaceit versus prijsverschil Gaspool -TTF 
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Entry 
De 3 maal geboekte entry capaciteit is niet in lijn met de prijsverschillen. In deze situaties was het 
prijsniveau bij GASPOOL hoger dan bij het TTF. Omgekeerd zijn er ook wel situaties geweest waarin 
het TTF duurder was dan GASPOOL en toch geen boekingen in de entry richting pleats hadden. 

4.2 Boekingen op shipper-nivo versus spread 

Figuur 4: Scatterplot van de geboekte capaciteit en het prijsverschil GASPOOL -TTF; Shippers A t/m J. 

In figuur 4 zijn de geboekte exit capaciteiten weergegeven tegen het prijsverschil tussen GASPOOL en 
het TTF. Duidelijk is dat het merendeel van de geboekte exit capaciteit heeft plaatsgevonden bij een 
positief prijsverschil tussen GASPOOL en TTF. Shipper 3 betreft hier een duidelijke uitzondering. Het 
gaat hier om de eerder genoemde situatie waarin niet gashandel, maar behoefte aan firm capaciteit 
doorslaggevend is geweest voor de transactie. 
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Gaspool-TTF spread sinds 2011 
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S. Algemene trend prijsverschil GASPOOL-TTF 

Figuur 5: Prijsverschil GASPOOL-TTF voor en na de start van de pilot 

In grafiek 5 is het (day ahead) prijsverschil tussen GASPOOL en TTF weergegeven (blauwe curve). De 
rode curve geeft het gemiddelde prijsverschil over een periode van 30 dagen voor tot 30 dagen na de 
specifieke datum weer. De paarse stippellijnen zijn een maat voor de spreiding rondom het 
gemiddelde (o.b.v. de standaarddeviatie). 

Vergelijken we een periode van 5 maanden voor, met 5 maanden na de start van de pilot dan blijkt 
dat het gemiddelde prijsverschil is gedaald van 0,18 €/MWh naar 0,10 €/MWh. De spreiding is in 
diezelfde periode afgenomen van gemiddeld 0,48 €/MWh naar 0,17 €/MWh. 

Aangezien bij bovenstaande vergelijking mogelijk seizoensinvloeden een rol kunnen spelen is ook 
gekeken naar een vergelijking tussen 5 maanden pilot in 2012 en dezelfde periode in 2011. Ook hier 
blijkt dat het gemiddelde prijsverschil is afgenomen. (van 0,23 €/MWh naar 0,10 €/MWh). De 
spreiding is afgenomen van 0,28 €/MWh naar 0,17 €/MWh. 

De conclusie uit beide vergelijkingen is dat zowel het gemiddelde prijsverschil als de spreiding van het 
prijsverschil is afgenomen sinds de start van de pilot. 

Kijken we naar periode 1, dan zien we dat met name het laatste deel van deze periode (september-
oktober 2011), waarin zowel het prijsverschil als de spreiding toeneemt, verantwoordelijk is voor de 
geconstateerde verschillen. 

Op voorhand kan niet geconcludeerd worden dat de geconstateerde verschillen het gevolg zijn van het 
starten van de pilot. 
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Geboekte exitcapaciteit GUD-H: Trac-X versus totaal 
23 mei-27 november 

'4 '4 $ $ $ $ $ *. '4,- 	r4 	rc'? $ 21 $ u; $ P,,; $ pn  Ecn; $. I' ,$) $ 8:  
N - N- " N- (4 N " N- " - N N 	 — 	& N 	1-.- AIN 8 41  

Capacity date 

6 6 o a o 
6 6  6 A 0 4 6 4 6 4 cs, 	 N 

A A  A 1_1W111. 

■ I' l 	 • • 
f . '„„,T„—.,..—,...*..,...„,„,.„—,1!...........,"„ '„ ,........,...--.......—„.„„',',, 

NNNNN Al NAIN AIN NCVAINNAINNNNNNNNNNNN 

	 50% 

- 45% 

- 40% 

- 35% 

-30% a 

- 5% 
I 	e 

e. 	.. 
	 1,6 .,,,I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0% 
N N N N N N N 

5,0 

0,0 , 
N 

g 
- 25% >$ 

'd 

4,0 

3,5 

3,0 

_ g  2, 
E 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

transport services 

6. Aandeel pilot boekingen in de totaal geboekte capaciteit op de flens GUD-H 

Figuur 6: Geboekte capaciteit via TRAC-X vergeleken met de totaal geboekte firm capaciteit op GUD-H (firm exit). 

Bijgaande analyse is gedaan om to kunnen vaststellen hoe groot het aandeel van de via TRAC-X 
geboekte capaciteit is van de totaal geboekte firm capaciteit. In bijgaande figuur geeft het donkere 
vlak de regulier (dus exclusief het deel via TRAC-X) op de GUD-H flens geboekte firm exit capaciteit 
weer. Het lichte deel betreft de via TRAC-X op dezelfde flens geboekte firm capaciteit. De stippellijn 
geeft aan dat het procentuele deel dat de pilot boeking inneemt in de totale boekingen tot ca 25% kan 
oplopen. 

7. Deelname shippers, ervaringen van shippers en GTS 

Er waren ten tijde van dit schrijven in totaal 47 shippers met een licentie voor deelname. Door 10 
shippers is in de beschouwde periode 157 maal geboekt. 

De pilot "Veiling van day-ahead gebundelde grenscapaciteit" wordt positief ontvangen. In vergelijking 
met gelijksoortige diensten als EUCABO en Link4Hubs, wordt vastgesteld dat de veilingdienst 
frequenter wordt gebruikt. GTS heeft geen negatieve reacties gehad. 

Voor wat betreft signalen die GTS heeft ontvangen van netgebruikers over praktische zaken, kunnen 
wij melden dat in verband met hernominatie beperking aan Duitse zijde nomineren slechts tot 8 pm 
mogelijk is. Shippers ervaren dit als beperkend (bij GTS kan hernominatie tot 2 uur voor het eerste 
uur van wijziging). 
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De netgebruikers hebben ons inziens toegang tot alle relevante data/informatie die zij nodig hebben. 
Het gaat hier om bijvoorbeeld veilingdata zoals de te veilen hoeveelheden en startprijs, evenals de 
resultaten van de veiling. Deze worden zichtbaar gemaakt op de TRAC-X website. GTS heeft onder de 
veilingdienst op haar website een link naar de TRAC-X website geplaatst met uitleg waar deze data is 
te vinden. 

8. Kosten en baten van het proefproject 

Het totale bedrag (GUD+GTS) aan veilingpremies + transportopbrengsten dat tot op heden is 
voortgekomen uit de veilingen bedraagt 149.212 C. Daarvan was 11.332 € veilingpremie. De 
opbrengsten tussen GTS en GUD zijn als volgt verdeeld: 80% van de veilingpremie is naar GTS 
gegaan, oftewel 9.066 C. Dit is conform de operationele afspraak tussen GTS en GUD. De 
transportopbrengsten zijn 100% voor GTS aangezien GUD een 0 tarief heeft gehanteerd. 
De omzet voor GTS is weergegeven in tabel 2. 

Entry (€) Exit (€) Total 

Omzet Totaal 2.942 146.270 149.212 

Omzet GTS 2.942 144.003 146.946 
Transportfee 2.942 134.937 137.880 
80% surcharge 	 0 9.066 9.066 
Tabel 2: Omzet GTS 

De kosten voor het realiseren van de pilot en het operationeel houden van de pilot over de periode 22 
mei t/m half november bedroegen ongeveer 130.000 C. 

9. Conclusies 

• De pilot is succesvol geIntroduceerd, boekingen en de afhandeling hiervan zijn probleemloos 
verlopen. De dienst is door 10 shippers gebruikt. 

• Veelal wordt er pas capaciteit geboekt tussen TTF en GASPOOL wanneer het prijsverschil tussen 
beide hubs voldoende groot is ten opzichte van de transportkosten. Als uitzondering geldt een 
periode waarbij de dienst is gebruikt om interruptible capaciteit om te zetten in firm capaciteit. 

• Slechts in een beperkt aantal gevallen is er sprake van een premie. Wanneer er capaciteit geboekt 
wordt, is dit vrijwel de gehele capaciteit die beschikbaar is. 

• Het lijkt erop dat het prijsverschil tussen TTF en GASPOOL, en de spreiding hierin, zijn afgenomen. 
De periode is echter te kort om te kunnen concluderen dat de geconstateerde verschillen het 
gevolg zijn van het starten van de pilot. 

10 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24



