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Geachte Bestuur,

In het document "Consultatie strategische prioriteiten E&Ggroothandelsmarkten"
formuleert de NMajACM haar prioriteiten voor de groothandelsmarkten voor elektriciteit en
gas gedurende de komende drie jaar en legt deze voor ter consultatie. GasTerra dankt de
NMajACM voor de geboden mogelijkheid om een visie ten aanzien van de ontwikkelingen
op de groothandelsmarkten kenbaar te maken en te reageren op de genoemde prioriteiten.
Gelet op onze bedrijfsactiviteiten ligt de nadruk daarbij op de groothandelsmarkt voor gas.
Op de elektriciteitsmarkt vinden thans evenwelontwikkelingen plaats die ook voor de
gasmarkt van belang zijn. Daarom geven wij eveneens onze visie ten aanzien van een
aantal zaken die de elektriciteitsmarkt betreffen.

DE GROOTHANDELSMARKT VOOR GAS ANNO 2013

GasTerra is een groot voorstander van een goedwerkende, grensoverschrijdende
groothandelsmarkt voor gas. In onze visie dient een dergelijke markt te voorzien in een
gelijk speelveld voor alle partijen in termen van toegang tot infrastructuur en informatie, in
voldoende liquiditeit en in voldoende vrijheid voor marktpartijen om wederpartijen en
daardoor vervolgens ook consumenten een divers productenpalet te kunnen bieden.

Diversiteit kan betrekking hebben op prijs, looptijd, plaats van levering,
leveringskarakteristieken, leveringszekerheid en overige contractvoorwaarden. Idealiter
beantwoordt een divers productenpalet aan alle behoeften van de verschillende
wederpartijen en eindgebruikers, draagt het bij aan de gewenste transitie richting een
koolstofarme economie en biedt het kansen voor de introductie van nieuwe
energietechnologieën .

GasTerra is van mening dat de groothandelsmarkt voor gas in Noordwest-Europa de
afgelopen jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. De liquiditeit op de
handelsplaatsen is explosief gegroeid, gasprijzen komen tot stand op basis van vraag en
aanbod, het aantal aanbieders is gestegen en de toegang tot infrastructuur is verbeterd,
waardoor Noordwest-Europa geografisch thans kan worden beschouwd als één relevante
markt. De recentelijke fusie tussen ENDEXen een grote beursorganisatie als ICE
accentueert het toegenomen belang van de handelsplaats Tlf .
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GasTerra is verheugd dat de NMajACM deze ontwikkeling ook heeft geconstateerd. Wij
delen de opvatting van de NMajACM dat de belangrijkste stap die thans nog moet worden
genomen, bestaat uit de invoering van de diverse Europese netcodes, die een verdere
harmonisatie van de grensoverschrijdende nettoegang moeten bewerkstelligen. Bij
grensoverschrijdende zaken kan op politiek vlak ook het pentalaterale overleg in de
Noordwest-Europese regio een belangrijke rol spelen.

Te constateren valt dat de Noordwest- Europese regio voorloopt op andere regio's. Een
aandachtspunt is dientengevolge dat geharmoniseerde Europese regels geen feitelijke
verslechtering voor de Noordwest-Europese groothandelsmarkt voor gas zouden mogen
inhouden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat, wanneer maatregelen worden overwogen
met het specifieke oogmerk om de toegang tot de markt in de achterlopende regio's te
verbeteren, deze maatregelen een overgangskarakter dienen te hebben en niet op de
Noordwest-Europese regio van toepassing zouden moeten worden verklaard. Wij zouden
graag zien dat NMajACM deze overweging bij haar beoordeling van de diverse Europese
netcodes meeneemt. Ook zou er een open oog moeten zijn voor het vereenvoudigen van
reeds bestaande regelgeving, zeker indien deze door toenemende marktwerking haar
betekenis verliest.

De groothandelsmarkt voor gas is daarmee in een stadium gekomen dat tevens noodzaakt
tot een bezinning op de toekomstige rol van de toezichthouder. De NMajACM heeft zich de
afgelopen jaren op een aantal punten actief gemengd in het functioneren van de markt
door middel van het stellen van aanvullende regels en het stimuleren van door de
NMajACM wenselijk geacht marktgedrag. GasTerra vindt dat de ontwikkelingen op de
markt rechtvaardigen dat de NMa/ACM de komende jaren haar rol van toezichthouder
centraal stelt en zich op het gebied van marktinrichting terughoudender opstelt dan in de
voorafgaande periode.

Het marktingrijpen van de afgelopen jaren had en heeft - ook op Europees niveau - met
name ten doelom de liquiditeit van de groothandelsmarkt voor gas te bevorderen.
Standaardisatie van productkarakteristieken en een voorkeur voor een beperkt aantal
leveringspunten spelen daarbij een belangrijke rol, soms ten koste van de vrijheid van
marktpartijen om hun productenpakket in te richten naar de diverse wensen van hun
klanten. Nu de liquiditeit inmiddels zo sterk is toegenomen, verdient dit laatste aspect naar
GasTerra's mening meer aandacht dan voorheen en is de markt gebaat bij een in dit
opzicht meer terughoudende opstelling van de toezichthouder.

Onze indruk is dat de door NMajACM aangegeven prioriteiten een dergelijke terughoudende
opvatting weerspiegelen, getuige de zinsnede "". is de NMa van mening dat voor gas in
essentie kan worden volstaan met implementatie van de Europese netcodes en de regels
voor transparantie en marktintegriteit om het streefbeeld van goed werkende,
geïntegreerde Europese gasmarkten te bereiken". Wij steunen dit ten volle.

GasTerra is tenslotte, zoals reeds opgemerkt, van mening dat de ontwikkelingen van de
afgelopen jaren er voor hebben gezorgd dat de Noordwest-Europese groothandelsmarkt
zodanig is geïntegreerd dat het daarmee de relevante markt is geworden die voor de
toezichthouders in deze regio het ijkpunt zou moeten zijn bij de uitoefening van hun
toezichthoudende taken.
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PRIORITEITEN ALGEMEEN

GasTerra onderschrijft de algemene prioriteitskeuzes voor de komende drie jaar, zoals door
de NMajACM aangegeven in het consultatiedocument (citaat):

• Voltooiing van de Europese marktintegratie, met name door implementatie van
Europese regelgeving en waar mogelijk vooruitlopend op de definitieve vaststelling
van deze regelgeving.

• Het scheppen van optimale voorwaarden voor efficiënte marktwerking, met name
door implementatie en handhaving van de Europese regels voor transparantie en
marktintegriteit.

• Het waarborgen van leverings- en voorzieningszekerheid in een toekomst met een
groter aandeel duurzame energie.

GasTerra maakt een kanttekening bij het streven naar vervroegde implementatie van
Europese regelgeving. Wij zijn in het algemeen voorstander van proefprojecten die bedoeld
zijn om marktpartijen en netbeheerders ervaring te laten opdoen met voorgestelde nieuwe
marktmechanismes, zoals bijvoorbeeld het veilen van transportcapaciteit. Het mag echter
niet zo zijn dat vervroegde implementatie wordt gebruikt om voorstellen door te drukken
waarover in Europees verband nog geen overeenstemming is bereikt. In dit verband wijzen
wij tevens op het risico van investeringen in informatietechnologie die uiteindelijk niet
blijken overeen te komen met de finale uitkomst van het regelgevingsproces. Vervroegde
implementatie zou geen nadelen met zich mee mogen brengen voor de betrokken
marktpartijen en zou alleen plaats mogen vinden op grond van brede steun vanuit de
markt.

PRIORITEITEN GAS

Capaciteitsallocatie en congestiebeheer

GasTerra is het eens met de prioriteit die NMa/ACM toekent aan de reeds lopende
activiteiten op het gebied van capaciteitsallocatie en congestiebeheer.

Ten aanzien van capaciteitsallocatie vormt de introductie van veilingen als primaire
allocatiemethode een majeure stap. GasTerra vindt het van belang dat de frequentie van
de veilingen alsmede de daarbij te kiezen verdeling tussen transportdiensten met
verschillende looptijden de behoefte van marktpartijen weerspiegelt. Tegelijkertijd dient er
bij de te maken keuzes rekening te worden gehouden met de noodzaak dat de
netbeheerder voldoende signalen en prikkels ontvangt voor eventueel benodigde nieuwe
investeringen. Niet alleen de capaciteitsverdeling is van belang voor het genereren van
investeringssignalen, ook de tariefverhouding tussen de verschillende soorten
transportdiensten speelt hierbij een voorname rol. In dit kader behoort de totstandkoming
en implementatie van de netcode inzake geharmoniseerde tariefstructuren zeker ook tot de
prioriteiten voor de komende periode.

GasTerra onderkent het belang van het gebundeld aanbieden van transportcapaciteit op
grenspunten, maar dan als keuzemogelijkheid naast het aanbieden van niet gebundelde
capaciteit. Wij betreuren daarom dat tegen de wensen van veel marktpartijen in de netcode
inzake capaciteitsallocatiemechanismes (CAM) een verplichting tot bundeling bevat.
Verplichte bundeling is in tegenspraak met de vrijheid voor marktpartijen om met elkaar
een op de behoeften van consumenten afgestemd productenpalet te realiseren. Verplichte
bundeling kan bovendien leiden tot een aantalongewenste neveneffecten, waardoor de
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handelsmogelijkheden zouden kunnen verminderen. Ook kan de leveringszekerheid nadelig
worden beïnvloed, al dan niet gerelateerd aan de noodzaak om de gaskwaliteit in het
transportnet binnen de daarvoor geldende specificaties te houden. Mogelijk moeten
netbeheerders dan overgaan tot het inperken van transportmogelijkheden om dit te
voorkomen. Wij menen daarom dat een goede monitoring en evaluatie van de gevolgen
van de invoering van de CAM-netcode van groot belang zal zijn. Vervroegde implementatie
van de verplichting tot bundelen vinden we daarom ongepast. Wat betreft congestiebeheer
wacht GasTerra de effecten van het invoeren van een systeem van oversubscription and
buy back af. Wij vinden het gewenst dat geen overhaaste stappen worden gezet in de
richting van verdergaande maatregelen die beperkingen opleggen aan het gebruik van
"firm" capaciteit, zoals restricties op hernominatierechten. Om verschillende redenen
(opkomst within-day gashandel, behoefte aan back-up van zonne- en windenergie door
flexibele gasgestookte centrales) mag namelijk worden verwacht dat marktpartijen al naar
gelang van de marktomstandigheden in toenemende mate een variabel beroep op hun
transportrechten zullen doen.

Investeringen in infrastructuur

De noodzaak tot congestiebeheer vloeit voort uit het feit dat de op enig moment gewenste
infrastructuur niet altijd (tijdig) aanwezig is. Voor zover er sprake is van structurele
behoefte aan nieuwe transportinfrastructuur, vindt GasTerra het van groot belang dat deze
langs marktconforme weg wordt vastgesteld, bij voorkeur door middel van open season
procedures conform de daarvoor opgestelde Guidelines for Good Practice.

Het is denkbaar dat op Europees niveau politieke doelstellingen, bijvoorbeeld voortvloeiend
uit de verordening op het gebied van leveringszekerheid of uit overwegingen van
klimaatbeleid, medebepalend dienen te zijn voor de behoefte aan nieuwe
transportmiddelen. GasTerra neemt daaraan gekoppeld een tendens waar in de richting van
een systeem van centrale transportplanning, waarbij investeringskeuzes niet langs
marktconforme weg, doch door middel van politieke besluitvorming tot stand komen. Het
onlangs door het Europese Parlement en de Europese Raad geaccepteerde
Infrastructuurpakket bevat elementen die deze tendens weerspiegelen. Wij menen evenwel
dat het de voorkeur verdient om dergelijke politieke behoeftes te vertalen in eenduidige
normstellingen en in een toewijzing van heldere en faire verplichtingen aan marktpartijen,
waarbij fair tevens betrekking heeft op de financiële compensatie voor dergelijke
verplichtingen. Op die manier blijft de keuze tussen individuele investeringsopties, waarvan
de financiële risico's aanzienlijk kunnen zijn, toch zoveel mogelijk onderworpen aan de
discipline van de markt, in lijn met de doelstelling van een volledig geïntegreerde,
geliberaliseerde en efficiënt werkende markt. Dit biedt bovendien de beste kansen om
degenen die profiteren van dergelijke investeringen ook zoveel mogelijk de kosten te laten
dragen, in plaats van alle consumenten dan wel belastingbetalers daarmee te belasten.
Omgekeerd kunnen degenen die bijdragen aan het vermijden van transportinvesteringen
(bijvoorbeeld degenen die kiezen voor decentrale energieopwekking) zo beter profiteren
van de kostenbesparingen die zij faciliteren.

GasTerra is blij met het initiatief van CEERom na te denken over de optimale inrichting van
marktconforme investeringsprocedures voor incrementele transportcapaciteit. Wij
beschouwen dit als een nog ontbrekende schakel in het geheel van Europese netcodes en
wij menen dat het opvullen van deze leemte zeker ook aan de prioriteiten van de NMa/ACM
voor de komende drie jaar mag worden toegevoegd. Zoals gezegd heeft de route door
middel van open season procedures daarbij onze voorkeur.
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Balancerinq

GasTerra is van mening dat het mogelijk is om onder de thans voorliggende Europese
netcode voor balancering (nu nog in concept) de belangrijkste verworvenheden van het
huidige, goed functionerende Nederlandse balanceringsregime overeind te houden. De
prioriteit dient nu te zijn om, in overeenstemming met deze netcode, te komen tot een
praktisch werkbare oplossing voor alle betrokken partijen op basis van gelijke rechten en
plichten voor alle netgebruikers. Goed en open overleg van alle betrokkenen en duidelijke,
onomkeerbare afspraken zijn een vereiste. Het implementatietraject dient rekening te
houden met de tijd die nodig is om de noodzakelijke systeemwijzigingen door te voeren.

Gaskwaliteit

GasTerra herkent het belang van goede specificaties voor de toegestane gaskwaliteit in het
transportnet, mede in het licht van de toenemende hoeveelheden import- en transitogas in
het Nederlandse transportnet. Urgenter dan deze specificaties zijn naar ons oordeel echter
de middelen en mogelijkheden van de netbeheerder om zijn verplichtingen op het gebied
van kwaliteitsbeheer(sing) na te komen. Wij merken dat het fysieke onderscheid tussen H-
en G-gaskwaliteit regelmatig voor moeilijk beheersbare en een enkele keer zelfs kritische
situaties in het Nederlandse transportsysteem leidt.

Marktpartijen kunnen de problematiek van de netbeheerder verlichten, wanneer zij de
gelegenheid hebben om - met wederzijds goedvinden - afspraken te maken over de
levering van gas met H- dan wel G-gaskwaliteit. Daarvoor is nodig dat de mogelijkheden
om een fysiek leveringspunt te kiezen, in plaats van een virtueel leveringspunt.
gehandhaafd blijven.

In meer algemene zin zijn wij van oordeel dat bij besluiten van de NMajACM de beoordeling
van de gevolgen van een besluit voor de beheersing van de gaskwaliteit en daarmee van
het transportnet een groter gewicht verdient.

Gasopslaqen

Met betrekking tot de tarieven voor transport naar en van gasopslagen is GasTerra van
mening dat deze net als alle overige transporttarieven zo goed mogelijk de aan dat
transport verbonden kosten dienen te reflecteren. Tweemaal gebruik maken van het
transmissiesysteem (injectie in respectievelijk onttrekking aan de gasopslag) kan heel wel
tot hogere kosten leiden dan wanneer gas slechts eenmaal door het net stroomt. Voor
zover gasopslagen aanleiding geven tot anticyclische transportbewegingen kan daar met
behulp van bijvoorbeeld seizoensfactoren rekening mee worden gehouden.

Marktinteqriteit en transparantie

De NMajACM geeft terecht aan dat er behoefte is aan een betere leidraad ten aanzien van
REMIT. Een van de belangrijkste onderdelen van REMIT, de definitie van voorwetenschap,
blijft onduidelijk. Dit heeft vooral te maken met de vraag wanneer bepaalde informatie
prijsgevoelig is. In de tweede editie van ACER'sGuidance wordt opgemerkt dat de
nationale toezichthouders een volumedrempel mogen bepalen (op basis van
marktconsultatie) die een indicatie geeft voor de prijsgevoeligheid van de informatie.
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GasTerra is voorstander van het bepalen van een volumedrempel. Een fysiek dagvolume
van 10 miljoen m3 zoals al bekend in Engeland, lijkt ons ook geschikt voor de rest van de
Noordwest-Europese groothandelsmarkt.

GasTerra is, evenals de NMajACM, voorstander van een centraal platform voor de publicatie
van voorwetenschap, wat de markttransparantie zal verbeteren. Het is van belang dat niet
alleen aandacht besteed wordt aan de elektriciteitssector, maar ook aan de gassector, waar
een dergelijk platform ontbreekt.

Een ander aandachtspunt met betrekking tot REMIT is het ontwikkelen van de
rapportageverplichtingen. Als lid van ACERzou de NMa/ACM naar een praktische en minder
ingrijpende benadering van de rapportageverplichtingen toe kunnen werken, wat onnodige
inspanning en kosten kan besparen voor zowel toezichthouders als marktpartijen.

PRIORITEITEN ELEKTRICITEIT

Het document "Consultatie strategische prioriteiten E&G groothandelsmarkten" bevat een
belangwekkende en wat GasTerra betreft adequate analyse van de situatie op de
groothandelsmarkt voor elektriciteit. De rol van duurzame energie, de
stimuleringssystemen daarvoor, de huidige overcapaciteit in Nederland, de situatie in de
omringende landen en hun invloed op de Nederlandse situatie, de concurrentiepositie van
gasgestookte centrales en het belang van deze centrales voor de toekomstige
betrouwbaarheid van de stroomvoorziening komen goed voor het voetlicht.

Wij onderschrijven in het bijzonder de conclusie dat effecten op de groothandelsmarkt voor
elektriciteit doorwerken op de groothandelsmarkt voor gas. Dat betekent tevens dat er bij
eventuele maatregelen die worden overwogen ter bevordering van de werking van de
groothandelsmarkt voor elektriciteit steeds goed moet worden gekeken naar de mogelijke
consequenties voor de gasmarkt. Wij pleiten er dan ook voor dat gasmarktpartijen als
volwaardige stakeholders bij de voorbereiding van eventuele besluiten ten aanzien van de
elektriciteitsmarkt worden betrokken en geraadpleegd.

Voor de gasmarkt is met name van belang tot welke conclusies de actuele discussie met
betrekking tot capaciteitsmechanismes zal leiden. GasTerra ondersteunt het standpunt dat
allereerst moet worden getracht om de Europese "energy only"-markt te ontdoen van
bestaande verstorende effecten, zoals gereguleerde prijzen en restricties ten aanzien van
een vrije inzet van centrales, alvorens de invoering van capaciteitsmechanismes te
overwegen. Daarbij is er een sterke voorkeur voor een Europese aanpak in plaats van een
veelheid aan onderling verschillende nationale maatregelen. In dat kader is het ook
relevant, zoals NMajACM aangeeft, dat gekeken wordt naar harmonisatie van
stimuleringssystemen voor duurzame energie, waarbij producenten van duurzame energie
op basis van bewezen technologie geleidelijk aan een volwaardige plicht op het gebied van
programmaverantwoordelijkheid krijgen toegewezen.

Desalniettemin is het denkbaar, gelet op de wenselijkheid van een steeds verdere toename
van het aandeel duurzame energie, dat een structurele introductie van
capaciteitsmechanismes in de groothandelsmarkt voor elektriciteit ook in Nederland op enig
moment noodzakelijk zal blijken.

GasTerra is van mening dat er zeker mogelijkheden zijn om een dergelijk proces op een
marktconforme wijze in te richten, waarbij men een parallel zou kunnen trekken met het
ETS, eveneens een marktingreep om een maatschappelijk ongewenste uitkomst zoveel
mogelijk volgens marktprincipes bij te sturen. De hiervoor genoemde introductie van
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programmaverantwoordelijkheid voor producenten van duurzame energie zou er wellicht
voor kunnen zorgen dat de markt het capaciteitsvraagstuk onderling oplost, zodat een
formele invoering van een capaciteitsmechanisme achterwege kan blijven dan wel op enig
moment weer ongedaan gemaakt kan worden.

Bedacht moet worden dat een eventuele invoering van capaciteitsmechanismes in de
elektriciteitsmarkt de aanleiding zou kunnen vormen voor een soortgelijke discussie in de
gasmarkt. Wanneer capaciteitsmechanismes er immers voor moeten zorgen dat
gasgestookte centrales voldoende rendabel blijven om een back-up functie te vervullen
voor duurzame stroomopwekking, dan zal men ook willen dat de achterliggende
gasinfrastructuur een soortgelijke reservefunctie vervult om de centrales van voldoende
brandstof te voorzien op momenten dat ze in bedrijf dienen te komen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met Ivelina Boneva via email: ivelina.boneva@gasterra.nl of
telefoon: +31 (0)503648389.

Met vriendelijke groet,

Herbert van Zijll de Jong

Manager Legal and Regulatory Affairs
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