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Onderwerp Codewijzigingsvoorstel dynam ische herberekening
technische capaciteit landelijke netbeheerder gas

Geachte heer Don,
Hierbij ontvangt u, namens de gezamenlijke netbeheerders, een voorstel tot wijziging van devoorwaarden zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a van de Gaswet. Dat betreft deTransportcode gas LNB.
Aanleiding tot het voorstel
Sinds de invoering van de NC-CAMI ziet Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) eenverandering in de capaciteitsboekingen ontstaan. Het boekingsgedrag van erkendeprogrammaverantwoordelijken in Nederland en erkende programmaverantwoordelijken in Europaverschuift van voornamelijk lange termijn boekingen fiaar en kwartaal) naar korte termijn boekingen
(maand en korter). Daarnaast heeft GTS door verplichte publicaties en periodiek overleg met naburige
transmissiesysteembeheerders (hierna: NNO's), nu een beter inzicht in de technische capaciteiten vanzijn NNO's. Voorts heeft GTS inmiddels drie jaar ervaring met het aanbieden van overboekcapaciteit
op de verschillende interconnectiepunten.
ACER, het Europese samenwerkingsverband van alle regulerende autoriteiten, heeft eind 2016 hetmonitoring rapport voor NC-CAM gepubliceerd. ACER constateert dat NC-CAM nog niet 100%geÏmplementeerd is. Een belangrijke aanbeveling van ACER is om dynamische herberekening vancapaciteit toe te passen. Dynamische herberekening zorgt er kort gezegd voor dat op elk momentgedurende het jaar de maximaal beschikbare technische capaciteit aangeboden zal worden. De
Europese regels laten in het midden, op welke manier dynamische herberekening zou moeten plaats

1 Verordening 98412013 VAN DE COMMISSIE van 14 oktober 2013 tot vaststelling van een netcode met betrekking tot
capac¡teitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het
Europees Parlement en de Raad.
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Onderwerp Codewijzigingsvoorstel dynamische herberekening
technische capaciteit landelijke netbeheerder gas

Geachte heer Don,

Hierbij ontvangt u, namens de gezamenlijke netbeheerders, een voorstel tot wijziging van de
voorwaarden zoals bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a van de Gaswet. Dat betreft de
Transportcode gas LNB.

Aanleiding tot het voorstel
Sinds de invoering van de NC—CAM1 ziet Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) een
verandering in de capaciteitsboekingen ontstaan. Het boekingsgedrag van erkende
programmaverantwoordelijken in Nederland en erkende programmaverantwoordelijken in Europa
verschuift van voornamelijk Iange termijn boekingen (jaar en kwartaal) naar korte termijn boekingen
(maand en korter). Daarnaast heeft GTS door verplichte publicaties en periodiek overleg met naburige
transmissiesysteembeheerders (hierna: NNO's), nu een beter inzicht in de technische capaciteiten van
zijn NNO’s. Voorts heeft GTS inmiddels drie jaar ervaring met het aanbieden van overboekcapaciteit
op de verschillende interconnectiepunten.
ACER, het Europese samenwerkingsverband van alle regulerende autoriteiten, heeft eind 2016 het
monitoring rapport voor NC-CAM gepubliceerdt ACER constateert dat NC-CAM nog niet 100%
gei‘mplementeerd is. Een belangrijke aanbeveling van ACER is om dynamische herberekening van
capaciteit toe te passen. Dynamische herberekening zorgt er kort gezegd voor dat op elk moment
gedurende het jaar de maximaal beschikbare technische capaciteit aangeboden zal worden. De
Europese regels Iaten in het midden, op welke manier dynamische herberekening zou moeten plaats

1 Verordening 984/2013 VAN DE COMMISSIE van 14 oktober 2013 tot vaststelling van een netcode met betrekking tot

capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het

Europees Parlement en de Raad.
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vinden. Door dynamische herberekening van technische capaciteit zal minimaal evenveel, of meer
vaste (primaire) capaciteit beschikbaar worden gesteld.
Al deze componenten hebben ertoe geleid dat GTS heeft besloten om het vaststellen van de omvang
van technische entry- en exitcapaciteit te evalueren en met een voorstel voor aanpassing van de
methodiek te komen. Het doel van deze aanpassing is om beter aan te sluiten bij genoemde
veranderende behoeftes van de markt.
Hoofdlijn van het voorstelDe gedachte achter het voorstel is dat er in de markt niet alleen behoefte is aan lange termijn
zekerheid van transportcapaciteit, maar ook aan korte termijn beschikbaarheid en flexibiliteit. Voor het
eerste geval bestaat de mogelijkheid om lange termijn contracten af te sluiten, in het tweede geval
wordt het gas verhandeld en daar ingezet waar het op dat moment nodig is / het meest oplevert. Voorhet verhandelen van gas zullen voornamelijk korte termijn contracten (van een maand of korter)
worden geboekt.
ln hoofdlijnen komt het erop neer dat de reeds bestaande rekenmethodiek voor de lange termijn [aar-en kwartaal) technische entry- en exitcapaciteit ook voor de korte termijn (maand en korter) technische
entry- en exitcapaciteit wordt toegepast. De aanpassing houdt in dat uiterlijk één dag voor de
publicatiedatum, zoals deze wordt gepubliceerd in de ENTSOG auction calender op PRISMA, ook de
technische entry- en exitcapaciteit voor die desbetretfende maand zal worden vastgesteld. Daarbij zal
worden uitgegaan van de meest recente gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Zoalsrealisaties rond de desbetreffende periode en een nauwkeurigere inschatting van
onderhoudsperioden. De technische capaciteit voor die maand kan daardoor hoger worden dan
eerder op grond van de lange termijnberekening was vastgesteld. De technische capaciteit die voor
de desbetreffende maand is vastgesteld, is ook de basis voor de technische capaciteit op dag- en
uurbasis.
ln het voorstel voor de codewijziging wordt artikel8.2.2. van de Transportcode Gas LNB opgesplitst indrie artikelleden, waarbij in lid 1 de algemene uitgangspunten worden gegeven, in lid 2 een
beschrijving van de berekening voor de lange termijn technische capaciteit en in lid 3 een beschrijving
van de dynamische herberekening van de korte termijn capaciteit.
lnhoud van het voorstel
De codeteksten met de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Toe te
voegen tekst is gekleurd. Te venruijderen tekst is gekleurd en doorgehaald. Verplaatste codetekst is
onderstreept. De verschillende gebruikte kleuren hebben daarbij de volgende betekenis:. zwarte tekst is vigerende codetekst;. wijzigingen uit het onderhavige voorstel zijn rood gemarkeerd;. verplaatste vigerende codetekst is groen.
Consequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden
Het is de intentie van GTS om de aangepaste methodiek te gebruiken op netwerkpunten waar een
additionele capaciteitsbehoefte is ontstaan of waar de aan te bieden capaciteit door de NNO hoger ligt
dan die van GTS. Dit betekent dat - naast het aanbieden van nieuwe (primaire) capaciteit op de
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vinden. Door dynamische herberekening van technische capaciteit zal minimaal evenveel, of meer
vaste (primaire) capaciteit beschikbaar worden gesteld.
Al deze componenten hebben ertoe geleid dat GTS heeft besloten om het vaststellen van de omvang
van technische entry- en exitcapaciteit te evalueren en met een voorstel voor aanpassing van de
methodiek te komen. Het doel van deze aanpassing is om beter aan te sluiten bij genoemde
veranderende behoeftes van de markt.

Hoofdlijn van het voorstel
De gedachte achter het voorstel is dat er in de markt niet alleen behoefte is aan lange termijn
zekerheid van transportcapaciteit, maar ook aan korte termijn beschikbaarheid en flexibiliteit. Voor het
eerste geval bestaat de mogelijkheid om lange termijn contracten af te sluiten, in het tweede geval
wordt het gas verhandeld en daar ingezet waar het op dat moment nodig is / het meest oplevert. Voor
het verhandelen van gas zullen voornamelijk korte termijn contracten (van een maand of korter)
worden geboekt.
In hoofdlijnen komt het erop neer dat de reeds bestaande rekenmethodiek voor de lange termijn (jaar-
en kwartaal) technische entry— en exitcapaciteit ook voor de korte termijn (maand en korter) technische
entry- en exitcapaciteit wordt toegepast. De aanpassing houdt in dat uiterlijk één dag voor de
publicatiedatum, zoals deze wordt gepubliceerd in de ENTSOG auction calender op PRISMA, ook de
technische entry— en exitcapaciteit voor die desbetreffende maand zal worden vastgesteld. Daarbij zal
worden uitgegaan van de meest recente gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. Zoals
realisaties rond de desbetreffende periode en een nauwkeurigere inschatting van
onderhoudsperioden. De technische capaciteit voor die maand kan daardoor hoger worden dan
eerder op grond van de lange termijnberekening was vastgesteld. De technische capaciteit die voor
de desbetreffende maand is vastgesteld, is ook de basis voor de technische capaciteit op dag- en
uurbasis.
In het voorstel voor de codewijziging wordt artikel 3.2.2. van de Transportcode Gas LNB opgesplitst in
drie artikelleden, waarblj in lid 1 de algemene uitgangspunten worden gegeven, in lid 2 een
beschrijving van de berekening voor de lange termijn technische capaciteit en in lid 3 een beschrijving
van de dynamische herberekening van de korte termijn capaciteit.

lnhoud van het voorstel
De codeteksten met de voorgestelde wijzlgingen zijn opgenomen in bijlage 1 hi] deze brief. Toe te
voegen tekst is gekleurd. Te verwijderen tekst is gekleurd en doorgehaald. Verplaatste codetekst is
onderstreept. De verschillende gebruikte kleuren hebben daarbij de volgende betekenis:
- zwarte tekst ls vigerende codetekst;
- wijziglngen uit het onderhavige voorstel zijn rood gemarkeerd;
- verplaatste vigerende codetekst is green.

Consequenties voor aangeslotenen en andere belanghebbenden
Het is de intentie van GTS om de aangepaste methodiek te gebruiken op netwerkpunten waar een
additionele capaciteitsbehoefte is ontstaan of waar de aan te bieden capaciteit door de NNO hoger Iigt
dan die van GTS. Dit betekent dat - naast het aanbieden van nieuwe (primaire) capaciteit op de
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interconnectiepunten (waar GTS de mogelijkheid heeft om CMP2 maatregelen aan te bieden) - de
nieuwe (primaire) capaciteit ook op binnenlandse punten kan worden aangeboden, op het moment dat
daar behoefte ontstaat. Door het stroomlijnen van de technische capaciteit voor de korte termijn met
de technische capaciteit van de NNO, wordt het aanbieden van gebundelde capaciteitgemaximaliseerd.
Toetsing artikel 121 van de GaswetDe door de gezamenlijke netbeheerders voorgestelde wijzigingen zijn in lijn met de in artikel 12fGaswet genoemde belangen en wet- en regelgeving. Het voorstel levert een bijdrage aan het
ontwikkelen van de handelsverkeer op de gasmarkt (artikel 12f, eerste lid, onder c) en draagt bij aaneen goede kwaliteit van de dienstverlening van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet(artikel 12f, eerste licl, onder e) GTS heeft de veranderende omstandigheden in de marktgeanalyseerd en rekening gehouden met het ACER monitoring rapport. Beide hebben tot dit voorstel
geleid, waarmee GTS beoogd de markt beter te faciliteren en haar producten te optimaliseren.
Overwogen alternatieven
Een alternatief is de huidige methodiek van capaciteitsbepaling te blijven hanteren en maar één keerper jaar de technische capaciteit vast te stellen, echter deze voldoet niet meer aan de huidige
behoefte van de markt.
Gevolgde procedure
Het voorstel is op 23 maart2017 vastgesteld als voorstelvan de gezamenlijke netbeheerders (hierna:
GNB) zoals bedoeld in artikel 12c van de Gaswet door de Taakgroep Marktfacilitering & Regulering
van de vereniging Netbeheer Nederland.Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt, zoalsbedoeld in artikel 12d van de Gaswet heeft plaatsgevonden in een bijeenkomst van het
Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN) op 20 april 2O17.Het op de bespreking van ditvoorstel betrekking hebbende deel van het verslag van dit overleg is opgenomen in bijlage 2 bij deze
brief. De naar aanleiding van dit overleg ontvangen commentaren op het voorstel zijn opgenomen inde commentarenmatrix in bijlage 3 bij deze brief. Daarin is tevens aangegeven of het commentaar
aanleiding is geweest tot aanpassing van het voorstel of waarom het commentaar niet heeft geleid tot
aanpassing van het voorstel.
Planning van de besluitvorming en inwerkingtreding
GTS wil vanaf het begin van het nieuwe gasjaar 201712018 de nieuwe methodiek toepassen. Daarom
verzoeken de GNB ACM hier om vóór 1 oktober a.s. een besluit te nemen.
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid om dit voorstel nader toe te lichten. U kunt daartoe contactopnemen met mevrouw s van Gasunie Transport Services B.V.@qastransport.nl) of de heer van ons bureau (zie aanhef)

2 Congestion management procedures op basis van het BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 2012 houdende
wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr 71512009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden
voor de toegang tot aardgastransmissienetten.
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interconnectiepunten (waar GTS de mogeiijkheid heeft om CMP2 maatregelen aan te bieden) - de
nieuwe (primaire) capaciteit ook op binnenlandse punten kan worden aangeboden, op het moment dat
daar behoefte ontstaat. Door het stroomlijnen van de technische capaciteit voor de korte termijn met
de technische capaciteit van de NNO, wordt het aanbieden van gebundelde capaciteit
gemaximaliseerd.

Toetsing artikel 12f van de Gaswet
De door de gezamenlijke netbeheerders voorgestelde wijzigingen zijn in iijn met de in artikel 12f
Gaswet genoemde belangen en wet- en regelgeving. Het voorstel ievert een bijdrage aan het
ontwikkelen van de handelsverkeer op de gasmarkt (artikel 12f. eerste lid, onder c) en draagt bij aan
een goede kwaliteit van de dienstverlening van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet
(artikel 12f, eerste lid, onder 6) GT8 heeft de veranderende omstandigheden in de markt
geanalyseerd en rekening gehouden met het ACER monitoring rapport. Beide hebben tot dit voorstel
geleid, waarmee GTS beoogd de markt beter te faciliteren en haar producten te optimaliseren.

Overwogen alternatieven
Een alternatief is de huidige methodiek van capaciteitsbepaiing te blijven hanteren en maar één keer
per jaar de technische capaciteit vast te stellen, echter deze voldoet niet meer aan de huidige
behoefte van de markt.

Gevolgde procedure
Het voorstel is op 23 maart 2017 vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders (hierna:
GNB) zoals bedoeld in artikel 12c van de Gaswet door de Taakgroep Marktfacilitering & Regulering
van de vereniging Netbeheer Nederland.
Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt, zoals
bedoeld in artikel 12d van de Gaswet heeft plaatsgevonden in een bijeenkomst van het
Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN) op 20 april 2017. Het op de bespreking van dit
voorstel betrekking hebbende deel van het verslag van dit overleg is opgenomen in bijlage 2 hi] deze
brief. De naar aanleiding van dit overleg ontvangen commentaren op het voorstel zijn opgenomen in
de commentarenmatrix in bijlage 3 hi] deze brief. Daarin is tevens aangegeven of het commentaar
aanleiding is geweest tot aanpassing van het voorstel of waarom het commentaar niet heeft geleid tot
aanpassing van het voorstel.

Planning van de besluitvorming en inwerkingtreding
GTS wil vanaf het begin van het nieuwe gasjaar 2017/2018 de nieuwe methodiek toepassen. Daarom
verzoeken de GNB ACM hier om véér 1 oktober as. een besluit te nemen.

Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid om dit voorstel nader toe te lichten. U kunt daartoe contact
opnemen met mevrouw — van Gasunie Transport Services B.V.
(_@gastransport.nl) of de heer—van ons bureau (zie aanhef).

2 Congestion management procedures op basis van het BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 2012 houdende

wijziging van bijlage | bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voon/vaarden

voor de toegang tot aardgastransmissienetten.
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Bijlagen:
1. Codeteksten met voorgestelde wijzigingen
2. Verslag GEN-vergadering
3. Gommentarenmatrix
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Bijlage 1 Godeteksten met voorgestelde wijzigingen

Transportcode gas LNB
lt 0-l 0-20071 beslurt 1 02346/25
[0 1 -0'1 -201 0] b€sluit 'l 02859_4/37
[01 41-2014] b€sluit 201 3/206601

Bijloge 2 Voststellen omvang lechnische entry- en exitcopocíteit enoverboekcopociteit
[01{1-20141 beslurt 201 3/206E01 82.1 ln deze Bijlage 2 wordt vastgelegd op welke wljze de netbeheerder van het landel'ijkgastransportnet de omvang van de technische, niet afschakelbare entry- en exitcapacite¡t en deoverboekcapaciteit bepaalt, welke in overeenstemm¡ng met de veilingkalender NC-CAMvoorafqaand aan de veilinq wordt oeoubliceerd
[01 -01 -2014] besluit 201 3/206801 82.2 Technische capacite¡t'1 Het landelijk gastransportnet wordt voortdurend aangepast aan veranderendeomstandigheden.

De
uito¿ngsounten en ruaarte select¡e \ryorden inzelvar¡anten opgesteldwordt berekend in hoeverre met het bestaande gastransportuet of met de voorziene

enOp basis van deze

2 De technische niet afschakelbare entry- en exitcapaciteit voor de jaarproducten wordt iederjaar tijdig voor de NC-CAM veiling eenmaþ vastgesteldr#a¿+bijsdersÉheid werdt gemaåkt+ffin voor het eerste toekomstige gasjaar en het tlveede tot en met vijftiende toekomst¡gegasjaar De techn¡sche niet afschakelbare entry- en ex¡tc¿paciteit voor het zesde tot en metv!ftiende toekomstige gasjaar zijn gebaseerd op het extrapoleren van de voor het vijfdejaargevonden techn¡sche niet afschakelbare entry- en ex¡tcapaciteit De berekende technische nietafschakelbare capac¡teit voor het eerste toekomst¡ge gasjaar zal tevens worden gehanteerdvoor de veilingen ten behoeve van de vier kwartalen in het eerste gasjaar

@ Þe te€hn¡s€he n¡et af s€ha*elbare entry en

vlftiende teekemstìge jaar zùn gebeseerd ep het extrapeleren van de veer het vifde jãar

Ð€--€€d€Ci€g€
?waarte sele€t¡e w Voer elke ìnzetvariant werdt berekend inheeve+r+me++e++@i@
@
3 De technische niet afschakelbare entry- en exitcapacite¡t voor maandproducten wordtuiterlijk één dag voor de publicatiedatum van de desbetreffende maandveiling vastgesteld Detechnische niet afschakelbare entry- en exitcapaciteit voor dag- en uurproducten komt overeenmet de entry- en exit(apaciteit van de maand wa¿rin de betrokken dag valt
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Bijlage 1 Codeteksten met voorgestelde wijzigingen

Transponcode gas LNB

[10-10-20071besluil10234625
[01-01-2010] besluil 102859_4I37
[01-01-2014] basluil2013I206801

Bijlage 2 Vaststellen omvang technische entry- en exitcapaciteit en
overboekcapaciteit

[01-01-2014] Desluil 2013/206801 32.1 In deze Bijlage 2 wordt vastgelegd op welke wijze de netbeheerder van het landelijk
gastransportnet de omvang van de technische, niet afschakelbare entry- en exitcapaciteit en de
overboekcapaciteit bepaalt, welke in overeenstemming met de veilingkalender NC-CAM
voorafq_aand aan de veiling wordt qepubliceerd.

[01—01-2014] besluit 2013/206801 32.2 Technische capaciteit
1 Het landelijk gastransportnet wordt voortdurend aangepast aan veranderende
omstandighedenWWW
mmMW-mmwmwmi991mm:n

n d I! i in B 1 n 11: v n D
WWW
wnqsuunten en zwaarte selectie warden inzetvarianten opqesteldMW
wordt berekend in hoeverre rnet het bestaande gastransportnet of mei de voorziene
WWW.enW
WMWMMWgin—basisvan deze

Magma

2 De technische niet afschakelbare entry- en exitcapaciteit voor de jaarproducten wordt ieder
jaar tijdig voor de NC-CAM veiling eenmaiig vastgesteId—waarbq—enéefieimd—werdt—gemaakt
wssen voor het eerste toekomstige gasjaar en het tweede tot en met vijftiende toekomstige
gasjaar. De technische niet afschakelbare entry- en exitcapaciteit voor het zesde tot en met
vijftiende toekomstige gasjaar zijn gebaseerd op het extrapoleren van de voor het vijfde jaar
gevonden technische niet afschakelbare entry- en exitcapaciteit De berekende technische niet
afschakelbare capaciteit voor het eerste toekomstige gasjaar zal tevens worden gehanteerd
voor de veilingen ten behoeve van de vier kwartalen in het eerste gasjaar

3. De technische niet afschakelbare entry- en exitcapaciteit voor maandproducten wordt
uiterlijk ée’n dag voor de publicatiedatum van de desbetreffende maandveiling vastgesteld De
technische niet afschakelbare entry— en exitcapaciteit voor dag— en uurproducten komt overeen
met de entry— en exitcapaciteit van de maand waarin de betrokken dag valt
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Bijlage 2 Verslag GEN-vergadering

Gebruikersplatform Elektriciteits- en GastransportnettenVân

Datum
Plaats

2O april2017
NBNL, Den Haag

 i.v.m. afwezigheid 
Vootzitter
Secretaris

Aanwezig Namens de representatieve organisaties:VEMW: VMNED: NVDE: E-NL: PAWEX: NOGEPA: VGN: 
Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt met
leveren, transpofteren en meten van energie:NEDU: ,  

, 
Namens de gezamenlijke netbeheerders:NBNL: GTS: , ,

Verhinderd COGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN, NWEA,
UNETO-VNI, VA, TenneT, VEDEK, Vereniging Eigen Huis,
VGGP, VNCI, VNO-NCW en VOEG

6. Concept codewijzigingsvoorstel dynamische herberekening technische capacite¡t LNB
gas (D-17-86291)
GTS geeft een presentatie met als titel Dynamische bepaling van technische capaciteit. De sheets zijn
beschikbaar. De presentatie biedt inzicht in de achtergronden van het codewijzigingsvoorstel.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering unaniem akkoord gaat met het doorzenden van het
voorstel naar ACM.
VEMW verzoekt via GEN bij ACM te benadrukken dat er goede afstemming tussen de lidstaten dient
plaats te vinden wat betreft de neighbouring network operators. Europese harmonisatie is immers het
uitgangspunt.
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Bijlage 2 Verslag GEN-vergadering

Van Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten

Datum 20 april 2017
Plaats NBNL, Den Haag

Voorziner —
Secretaris —i,v.m. afwezigheid—

Aanwezig Namens de representatieve organisaties:
VEMW:
VMNED:
NVDE:
E-NL:
PAWEX:
NOGEPA:
VGN:

Namens een representatief deel van de partijen dat zich bezighoudt met
Ieveren, transporteren en meten van energie:New: —.——
—.—

Namens de gezamen/ijke netbeheerders:

.-:_
GTS:

Verhinderd COGEN, Consumentenbond, EFET, FME-CWN, NWEA,
UNETO-VNI, VA, TenneT, VEDEK, Vereniging Eigen Huis.
VGGP, VNCI, VNO-NCW en VOEG

6. Concept codewijzigingsvoorstel dynamische herberekening technische capaciteit LNB
gas (0-17-86291)
GTS geeft een presentatie met als titel Dynamische bepaling van technische capaciteit. De sheets zijn
beschikbaar. De presentatie biedt inzicht in de achtergronden van het codewijzigingsvoorstel.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering unaniem akkoord gaat met het doorzenden van het
voorstel naar ACM.

VEMW verzoekt via GEN bij ACM te benadrukken dat er goede afstemming tussen de lidstaten dient
plaats te vinden wat betreft de neighbouring network operators. Europese harmonisatie is immers het
uitgangspunt.
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X

:nergle-
\ederland

Bij de toelichting van het voorstel tijdensie GEN meeting van 20 april 2017 is
aangegeven dat er op dit moment geen
:ongestie is op de grens. Wat is dan deeden dat de techniscie capaciteit
uerhoogd moeten worden?

3p welke grenspunten zal GTS de
edrnische capaciteit verhogen en met
roeveel?
rlïordt deze extra capaciteit transparant
¡emaakt?
(an met deze mehode ook de
:echnische capaciteit van NIET
¡renspunten worden verhoogd?

0p basis van artikel 6, eerste lld en
onder a van de NC CAIV stellenIS0 de maximale technische
æpaciteit beschikbaar en
maximeren het aanbod gebundelde
æpaciteit. ln haar NC CAM
nonitorÌng rapport geeft ACER aan
Cat de technische capaciteit ten
allen tijde gedurende hetjaar
rerberekend zou moeten wordenrm meer vasie capaciteit
ceschikbaar te stellen. ACER is
rroorstander om verschillende
:apaoteitsniveaus minstens per
<wartaal en maand vast te stellen.
3m het aanbod aan vast capaciteit
:e vergroten past GTS dezerethodiek toe.
le methodiek wordt toegepast op
rlle grenspunten waar GTS in de
aar- en kwartaalveiling minder
xpaciteit ter besúikking stelt danlaar NNO en op overige entry- en
:xitpunten voor zover markpartrjen
rierom vezoeken, echter zal het
oepassen van de mehodiek niet
rltijd leiden tot meer korte termijn
:apaciteit omdat er bijvoorbeeld
Vsieke transoort beoerkinoen ziin.

Nee

algemeen

X

:nergle-\'lederland
y'oor Energie Nederland is het belangrijkjat het voorstel een werkwijze
ntroduceert die overeenkomt met de
uerkwijze in omringende landen. Kan
3TS toelichten in hoevene dit het geval
s.

Zoals reeds aangegeven is de
lynamische herberekening
¡ebaseerd op de NC CAM. 0p
¡asis van artrkel ô NC CAM ìs GTSreçlicht om met de TSOs in de ons
:mringende landen samen te
¡rerken om het aanbod vaste
:apaciteit te maximaliseren. GTSleeft de methode tijdens een
rijeenkomst met ACER en
INTSOG vooroesteld.

\ee

rlgemeen

X

:nergre-t/ederland 3ene¡.eert GTS met deze extra
echnische capaciteit, extra inkomsten
ry de betreffende grenspunten?

tlee, GTS genereert geen extra
nkomsten. GTS mag slechts haar
oegestane inkomsten terug
lerdienen. Mocht er in een jaar
neer capaciteit worden verkocht
lan voorspeld, wordt deze in delmzehacalculatie meeqenomen.

tlee
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I
' 'Nededand

Ide
GEN meeting van 20 april 2017 is Under a van de NC CAM stellen

I aangegeven dat er op dit moment geen TSO de maximale technische
| congestie is op de grens. Wat is dan de Icapaciteit beschikbaar en

I
I

reden dat de technisohe capaciteit maximeren het aanbod gebundelde
| ' erhoogd moeten worden? Icapaciteit. In haar NC CAM

Imonitoring rapport geefl ACER aan
I

Idat
de technische capaciteit ten '

lallen tijde gedurende hetjaar
I erberekend zou moeten worden

m meer vaste capaciteit
eschikbaar te stellen. ACER is
lvoorstander om verschillende
capaciteitsniveaus minstens per

I I<wartaal en maand vast te stellen.
. IOm het aanbod aan vast capaciteit

lie vergroten past GTS deze
0p welke grenspunten zal GTS de memodiek toe.

I Itechnische capaciteit verhogen en met
I Ihoeveel'? De memodiek wordt toegepast op

-Wordt deze extra wpaciteit transparent alle grenspunten waar GTS in de I
I 'gemaakt? jaar- en kwanaalveiling minder .
| I ,capaciteit ter beschikking stelt dan .
| Kan met deze methode ook de haar NNO en op overige entry- an I
' Itechnische capaciteit van NIET Iexitpunten voor zover markpartijen

grenspunten worden verhoogd? hierom verzoeken, echter zai het
Itoepassen van de methodiek niet
altijd leiden tot meer korte termijn

I
I I

I Ioapaciteit omdat er bijvoorheeld
_ I _ _ _ _ .. . ___“,iysieke transport beperkingen z_ijn. __ __ _
IalgemeeII

' E
I I

iEnergie- 'Voor Energie Nederland is het belangn'jk [Zoals reeds aangegeven is de Nee
I I 'Nederiand dat het voorstel een werkwijze 'dynamische herberekening

Iintroduoeert die overeenkomt met de ebaseerd op de NC CAM. Op
I

I
Werkwijze in omringende landen. Kan Ibasis van artikel 6 NC CAM is GTS
GTS toeliohten in hoeverre dit het geval Iverplicht om met de TSOs in de ons

X I is. iomringende landen samen te
Ihrerken om het aanbod vaste
Icapaciteit te maximaliseren. GTS
Iheeft de methode tijdens een

I _ Ibijeenkomst met ACER en. _ _.. ._._ .. _ _,. I. =__ _ ._ .FNEQGJQOIQeSteId- _ _ ...__ _.
Ialgemeen ' " '

I :Energie- IGenereert GTS met deze extra INee, GTS genereert geen extra :Nee
' I :Nederiand technische capaciteit, extra inkomsten inkomsten. GTS mag slechts haar '

op de betreffende grenspunten? Itoegestane inkomsten terug
I I X Iverdienen. Mocht er in een jaar

Imeer capaciteit worden verkocht

I I
.dan voorspeld, wordt deze in de
Iornzetnacalcuiatiemefiegeflmen. -.
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