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Terinzagelegging van het conceptbesluit waarmee toestemming, die mede 

inhoudt het besluit tot het verlenen van een ontheffing van artikel 2.1.2 van 

de Transportvoorwaarden Gas – LNB, wordt verleend aan de netbeheerder 

van het landelijk gastransportnet voor een proefproject inzake het 

dag-vooruit veilen van gebundelde exit- en entrycapaciteit op een zevental 

grenspunten, NMa

Zaaknummer: 104378

1. Ingevolge artikel 12h, eerste lid, van de Gaswet kan de Raad van Bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) op aanvraag ontheffing verlenen van de tariefstructuren en 
de voorwaarden.

2. Op 27 december 2012 heeft de Raad een schriftelijke aanvraag d.d. 24 december 2012 ontvangen 
van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS), 
voor een ontheffing ten behoeve van het veilen van gebundelde grenscapaciteit op een zevental 
grenspunten. Het betreft het verlenen van een ontheffing van de toepassing van artikel 2.1.2 van de 
Transportvoorwaarden Gas – LNB voor wat betreft de methode van toewijzing van een beperkte 
hoeveelheid beschikbaar gemaakte (additionele) transportcapaciteit op zeven grenspunten, en het 
verlenen van toestemming voor het hanteren van veilingtarieven.

3. In verband met een zorgvuldige besluitvorming op deze aanvraag nodigt de Raad belanghebbenden 
uit om binnen een periode van drie weken na de datum van deze publicatie schriftelijke reacties in te 
dienen op het conceptbesluit van de Raad op deze aanvraag. Het conceptbesluit kan worden gedown-
load vanaf de internetpagina van de Energiekamer NMa (www.nma.nl). Tevens is het conceptbesluit 
gedurende deze drie weken in te zien bij de Energiekamer NMa (Muzenstraat 81, 2511 WB, Den Haag). 
U kunt daartoe een afspraak maken met de griffier van de Energiekamer NMa (telefoon: 070-330 1903).

4. Uw schriftelijke reactie kunt u, onder vermelding van kenmerk 104378, richten aan de Raad van 
Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. U wordt 
verzocht uw reactie tevens per e-mail te sturen naar EK-Regulering@nma.nl.
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