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Onderwerp 

Ontheffingsaanvraag ten behoeve van het project "Multiple 
pilot veilen grenscapaciteit" 

Geachte heer Spencer, 

Zoals u bekend is, heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
aan Gas Transport Services B.V. (GTS) op 14 mei 2012 een ontheffing verleend inzake het 
proefproject voor het veilen van gebundelde grenscapaciteit op het H-gas grenspunt tussen 
GTS en GUD te Oude Statenzijl (300146, Oude Statenzijl GUD-H). Dit proefproject biedt 
sinds 22 mei jl. op dag-vooruit basis een bepaalde hoeveelheid gebundelde capaciteit aan. 
Uit de door GTS opgestelde evaluatie (zie bijlage), die wij met u hebben gedeeld, blijkt het 
succes van het proefproject. 

Inmiddels is GTS door meerdere Transmission System Operators (TSO's), die een verbinding 
hebben met het netwerk van GTS, benaderd met een verzoek om ook met hen een dergelijk 
proefproject te starten. Het betreft de volgende TSO's: OGE, Gascade, Thyssengas en 
Fluxys. GTS is bereid hieraan mee te werken. De technische codes staan momenteel alleen 
toe dat capaciteit wordt verdeeld op basis van het first come first serve-principe. Ik vraag u 
middels dit schrijven aan GTS een ontheffing te verlenen voor een meer uitgebreid 
proefproject voor het veilen van gebundelde grenscapaciteit op de volgende grenspunten: 

TSO Grenspunt Omschrijving grenspunt Kwaliteit Status 
GUD' 300146 Oude Statenzijl (GUD-H) H-gas Operationeel 
GASCADE 300147 Oude Statenzijl (GASCADE-H) H-gas Principe akkoord 
OGE 300145 Oude Statenzijl (OGE-H) H-gas Principe akkoord 
OGE 300139 Bocholtz TENP (OGE - ENI) H-gas Principe akkoord 
Thyssengas 300132 Bocholtz Vetschau H-gas Principe akkoord 
Fluxys 300143 s-Gravenvoeren (FLUXYS) H-gas Principe akkoord 
Fluxys 301111 Zelzate (FLUXYS) H-gas Principe akkoord 

De gebundelde capaciteit zal per grenspunt worden aangeboden nadat de ontheffing is 
verleend en beide bij het grenspunt betrokken TSO's hun voorbereidingen hebben afgerond. 
Het aanbieden van de gebundelde capaciteit via de ontheffing zal worden beeindigd zodra de 
bepalingen van de Europese netwerkcode over allocatie van transportcapaciteit op 
grensoverschrijdende verbindingen deze ontheffingsfunctie overnemen. 
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Achtergrond 
De Europese Commissie zal binnen afzienbare tijd nieuwe regelgeving vaststellen met 
betrekking tot het toewijzen van capaciteit op grenspunten. Deze regelgeving zal worden 
vastgelegd in een Europese netwerkcode: Capacity Allocation Mechanisms (CAM). Deze 
regelgeving zal de werkwijze van GTS met betrekking tot het toewijzen van capaciteit op 
grenspunten ingrijpend doen wijzigen omdat grenscapaciteit volgens bepaalde voorwaarden 
zal moeten worden geveild. Naar onze verwachting zal de CAM netwerkcode eind 2013 in 
werking treden. 

Nationale toezichthouders, waaronder de NMa, en ook de Europese Commissie hebben 
herhaaldelijk opgeroepen tot het organiseren van pilot projecten om de ingrijpende 
veranderingen te testen voordat ze daadwerkelijk in werking zullen treden. 

Wij zien daarvan het nut zeker in (zoals ook blijkt uit het lopende proefproject met GUD) en 
hebben daarom bij u aangegeven om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de CAM code 
een breder pilot project (het multiple pilot project) te starten. GTS wil binnen dit multiple 
pilot project het veilen en bundelen van grenscapaciteit op beperkte schaal met meerdere 
TSO's invoeren. 

De werkwijze van dit experiment is in lijn met de regelgeving zoals vastgelegd in de wijziging 
van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas WJZ / 1059422 (MR-Grens), welke 
evenwel nog niet in nationale codes is vastgelegd. Teneinde de strijd met de nationale codes 
op te heffen en ter implementatie van de MR-Grens heeft u aan de ontheffing die u GTS op 
14 mei 2012 heeft verleend als voorwaarde verbonden dat GTS een voorstel dient te doen 
tot wijziging van de codes door daarin op te nemen dat transportcapaciteit kan worden 
gealloceerd en geprijsd door middel van een veiling. Hieraan heeft GTS gevolg gegeven en er 
is derhalve een voorstel tot wijziging van de codes bij de NMa ingediend. Echter, met het oog 
op de komst van CAM is GTS bij nader inzien van mening dat deze gedeeltelijke 
implementatie van de MR-Grens niet de meest geschikte manier is om de strijd met de codes 
op te heffen. Codewijzingstrajecten kennen immers een lange doorlooptijd en weinig 
flexibiliteit. En aangezien de CAM code binnen afzienbare tijd zal zijn vastgesteld en zal 
prevaleren boven de MR-Grens, zullen de nationale codes tegen die tijd opnieuw moeten 
worden aangepast om deze zodoende in lijn te brengen met de CAM code. Derhalve is GTS 
van mening dat de nationale codes beter kunnen worden aangepast zodra de CAM 
netwerkcode definitief is vastgesteld. En aangezien het multiple pilot project van GTS niet 
alleen in lijn is met de MR-Grens maar tevens met de CAM code, is ook via deze weg de 
tijdelijkheid van de strijdigheid met de nationale codes gewaarborgd. Om die reden verzoekt 
GTS u om een ontheffing te verlenen tot de CAM netwerkcode die functie kan vervullen. 

Op basis van de informele gesprekken heeft GTS geconstateerd dat de NMa en het ministerie 
van EZ hiervoor open staan en bereid zijn om dit project waar mogelijk te steunen en 
faciliteren. 
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Nut en noodzaak van het multiple pilot project 
GTS verwacht dat met dit project waardevolle ervaring kan worden opgedaan waar 
netwerkoperators, marktpartijen, toezichthouders en lidstaten hun voordeel mee kunnen 
doen op het moment dat de nieuwe allocatieregels daadwerkelijk van toepassing worden. 

Ook zal door koppeling met meerdere TSO's de handelsplaats TTF via een marktgebaseerd 
mechanisme verbonden worden met de twee andere omringende continentale hubs, ZTP in 
Belgie en NCG in Duitsland. Dat zal de handel en de marktwerking in betreffende gebieden 
ten goede komen. 

Door het project zal dan ook niet alleen GTS nuttige en bruikbare ervaring opdoen met het 
nieuwe allocatiemechanisme, maar ook tal van nieuwe netgebruikers die zullen deelnemen 
aan het project zullen bekend raken met de nieuwe manier van werken. De betrokken 
toezichthouders zullen inzicht verkrijgen in de werking van de nieuwe manier van 
capaciteitstoedeling. Daar komt bij dat een succesvolle pilot het vertrouwen in het veilen van 
gebundelde grensoverschrijdende capaciteit in Europa zal doen toenemen. 

Voor GTS is verder van belang dat ze additionele informatie verkrijgt over het functioneren 
van het gekozen platform voor capaciteitsallocatie (veilingen), zoals: hoe verloopt de 
communicatie tussen GTS en enerzijds het platform (technisch) en anderzijds het bedrijf dat 
het platform beheert, is men in staat om (technisch en/of organisatorisch) snel te reageren 
op gewijzigde omstandigheden (flexibiliteit). De waarde van deze informatie dient ook te 
worden bezien in het licht van de uitgebreide wijzigingen die het platform zal ondergaan in 
het kader van de overgang van op de Duitse Karla wetgeving gebaseerde algoritmes naar 
algoritmes die op de NC CAM zijn gebaseerd. Bovendien zal het speelveld (landen, TSO's) 
waarbinnen het platform opereert aanzienlijk zijn uitgebreid. 

Door de opgedane ervaringen in het multiple pilot project zal GTS beter en eerder in staat 
zijn om te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving op grenspunten. 

Ten slotte is van waarde dat GTS door middel van het pilot project verdere invulling kan 
geven aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de MR-Grens. 

De toegevoegde waarde van het multiple pilot project ten opzichte van het lopende 
proefproject met GUD is derhalve: 
1. Er wordt gebundelde capaciteit aangeboden middels een veiling op interconnectiepunten 

tussen meerdere marktgebieden: niet alleen tussen GTS en Gaspool (zoals in het 
lopende proefproject) maar ook tussen enerzijds GTS en anderzijds de marktgebieden 
van Net Connect Germany en van Belgie. 

2. Mede vanwege het eerste argument kan er een grotere groep van netgebruikers 
deelnemen aan de het veilingproces en daarmee ervaring opdoen. 

3. In plaats van het veilen middels het Trac-x platform (als in het lopende proefproject met 
GUD) zal er geveild worden op het nieuwe boekingsplatform dat gerealiseerd is door 
inmiddels 19 noordwest Europese TSO's en dat na de inwerkingtreding van CAM ook door 
deze ISO's zal worden ingezet voor het veilen op interconnectiepunten. 
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Beschrijving van het multiple pilot project 
GTS wil met de TSO's een pilot project realiseren op de hierboven genoemde 
interconnectiepunten. Op deze interconnectiepunten zullen de betrokken TSO's gezannenlijk 
een beperkte hoeveelheid gebundelde firm capaciteit op dag- vooruit basis aanbieden via een 
veilingmechanisme dat beschikbaar is op het nieuwe boekingsplatform als gerealiseerd door 
19 noordwest Europese TSO's. 

De voor het multiple pilot project benodigde firm capaciteit wordt door GTS op dag-vooruit 
basis vastgesteld aan de hand van actuele gegevens (status van het gastransportnet, 
weersverwachting, etc.). Gedacht moet worden aan een hoeveelheid capaciteit ter grootte 
van enkele tienduizenden kubieke meters gas per uur, zowel Nederland in als Nederland uit. 
Deze capaciteit maakt momenteel geen deel uit van de technische capaciteit op het 
betreffende interconnectiepunt, omdat deze capaciteit niet voor langere tijd gegarandeerd 
kan worden. 

De momenteel toegewezen firm en afschakelbare capaciteit op het grenspunt is gebaseerd 
op de huidige technische capaciteit die GTS voor langere tijd kan aanbieden. De capaciteit 
die beschikbaar gesteld wordt voor het multiple pilot project betreft extra firm capaciteit op 
dag-vooruit basis bovenop de huidige technische capaciteit. 

Conform de lijn van CAM zal GTS het gereguleerde tarief voor dagcapaciteit hanteren als 
starttarief in de veiling. Dit houdt in dat het minimum tarief wordt bepaald door het geldende 
jaartarief om to rekenen naar een dagtarief door middel van toepassing van de maand- en 
dagfactoren, zoals vastgelegd in artikel 3.2.1.4 van de TarievenCode Gas. 

Consequenties voor bestaande partijen 
Naar onze mening heeft het aanbieden van de extra firm capaciteit in de multiple pilot geen 
nadelige gevolgen voor de partijen die reeds in het bezit zijn van capaciteit op de betreffende 
interconnectiepunten. De capaciteit die in de multiple pilot wordt aangeboden is immers 
extra firm capaciteit bovenop de huidige technische capaciteit: 

- partijen met firm capaciteit behouden vanzelfsprekend hun firm rechten; 
- partijen met afschakelbare capaciteit worden op dezelfde wijze als daarvoor 

afgeschakeld, namelijk vanaf het moment dat de bestaande partijen meer nomineren 
dan de huidige technische capaciteit. 

Hoewel GTS normaal gesproken het systeem van opwaarderen van afschakelbare capaciteit 
hanteert, is het opwaarderen van afschakelbare capaciteit met de voor de multiple pilot 
beschikbare dag-vooruit capaciteit niet van toepassing. De lopende lange termijn 
afschakelbare capaciteitscontracten worden door GTS ook nu niet op dagbasis 
opgewaardeerd. Dit heeft voor klanten weinig toegevoegde waarde en is voor GTS bijzonder 
tijdrovend. 

Op basis van het bovenstaande is GTS van mening dat door het aanbieden van de extra dag-
vooruit firm capaciteit de bestaande partijen op de betreffende interconnectiepunten niet 
benadeeld zullen worden. Daarin voelt GTS zich gesteund door de positieve reacties die zij 
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heeft ontvangen van marktpartijen en representatieve organisaties naar aanleiding van het 
huidige proefproject met GUD. 

Kostentoewijzi ng 
GTS stelt voor om de opbrengsten die toegekend kunnen worden aan het gereguleerde deel 
van de veilingverkoopprijs onder het volume risico van GTS te scharen, en de NMa de 
bestemming vast te laten stellen van de opbrengsten uit de veilingpremie alsmede van de 
kosten die GTS heeft gemaakt voor dit project. 

De kosten die GTS zal moeten maken voor de realisatie van het pilot project bestaan uit de 
volgende posten: 

- interne IT kosten 
(communicatie met veilingplatform, interne verwerking van de veilingresultaten, 
aanpassen facturering, etc.) 

- kosten derden 
(kosten voor aanpassen van het veilingplatform en kosten voor onderhoud/beheer/ 
gebruik van het platform) 

Kosten inschatting 
GTS schat de kosten voor het inrichten van de multiple pilot in op 830.000 C. Daarvan zijn 
interne kosten 160.000 € en kosten voor het platform (670.000 C). 

Inkomsten inschatting 
Op basis van de boekingen uit de huidige pilot (150.000 € waarvan 10.000 € premie) worden 
de inkomsten voor de multiple pilot over 7 maanden in 2013 ingeschat op maximaal 450.000 
C. Deze inschatting is gestoeld op het gegeven dat TTF via dit project met drie hubs 
gekoppeld zal zijn, in plaats van met een (naast GasPool ook NCG en ZTP / Belgie). 

Juridisch kader 
Capaciteit zal worden toegewezen aan partijen door middel van een veilingmechanisme. Het 
in rekening te brengen tarief zal worden bepaald door het gereguleerde dagtarief, 
vermeerderd met de veilingpremie. Deze werkwijze is conform de voorwaarden met 
betrekking tot de landgrensoverschrijdende capaciteit zoals vastgelegd in de CAM NC en in 
de MR-Grens. 

GTS wil het multiple pilot project graag per 1 april 2013 aanstaande van start laten gaan. Ik 
wil u daarom verzoeken de ontheffing ruim voor die datum te verlenen. 
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Evaluatie huidige pilot project 
Als bijlage bij deze aanvraag treft u de laatste evaluatie aan van het lopende pilot project op 
Oude Statenzijl tussen GTS en Gasunie Duitsland. 

Hoogachtend, 
Ga tie Transport Services B.V. 

D.L. Zelhorst 
Manager Commercial and Regulatory Affairs 
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