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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 9, vijfde lid, van de 
Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, en artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 
1998, over een voorstel van BritNed Development Limited voor reserveprocedures voor de Channel-
regio.  
  

http://www.acm.nl/


 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesluitOpenbaar

 
2/15 

Inhoudsopgave 
 
Samenvatting ...................................................................................................................................... 3 

1 Inleiding ........................................................................................................................................ 4 

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit ........................................................................ 5 

3 Wettelijk kader ............................................................................................................................. 6 

4 Het voorstel .................................................................................................................................. 9 

4.1 Aanleiding voorstel en gevolgde procedure ......................................................................... 9 
4.2 Omschrijving voorstel ........................................................................................................... 9 

5 Beoordeling ............................................................................................................................... 11 

5.1 Beschrijving van de marktkoppeling en de reserveprocedures .......................................... 11 
5.2 Beoordeling van de eisen uit de CACM Verordening ......................................................... 12 
5.3 Overeenstemming tussen regulerende instanties .............................................................. 13 
5.4 Conclusie ............................................................................................................................ 13 

6 Dictum ........................................................................................................................................ 14 

 
Bijlage 1 – het voorstel voor reserveprocedures 
  



 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesluitOpenbaar

 
3/15 

Samenvatting  
 
Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: de CACM Verordening) heeft tot doel 
om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead en intraday elektriciteitsmarkt te 
creëren.  
Als onderdeel van de uitvoering van de CACM Verordening heeft BritNed Development Limited 
(hierna: BritNed) een voorstel voor reserveprocedures voor de Channel-regio1 (hierna: het voorstel) 
aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) ter goedkeuring voorgelegd. Dit is 
voorgeschreven op grond van artikel 44 van de CACM Verordening.  

 
De berekening van de day-ahead marktkoppeling gebeurt aan de hand van een 
prijskoppelingsalgoritme. De uitkomst van dit prijskoppelingsalgoritme geeft aan hoe de 
grensoverschrijdende capaciteit gebruikt wordt. Als om onvoorziene redenen het 
prijskoppelingsalgoritme geen uitkomst geeft, moeten de netbeheerders volgens artikel 44 van de 
CACM Verordening zelf een procedure hebben om de grenscapaciteit te verdelen. Daarom heeft 
BritNed de methodologie voor reserveprocedures (“fallback procedures”) van de Channel-regio aan 
de ACM ter goedkeuring voorgelegd. 
 
De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de 
CACM Verordening. De ACM keurt daarom het voorstel goed, op grond van artikel 9, vijfde lid, van 
de CACM Verordening en artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998.   
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij de ACM.  
  

                                                        
1 De netbeheerders van de Channel-regio hebben deze methodologie gezamenlijk opgesteld.  



 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesluitOpenbaar

 
4/15 

1 Inleiding 
 
1. Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren 

betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening) heeft tot doel 
om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead en intraday elektriciteitsmarkt te 
creëren.  

2. Als onderdeel van de uitvoering van de CACM Verordening heeft BritNed Development Limited 
(hierna: BritNed) het voorstel voor reserveprocedures voor de Channel-regio2 (hierna: het 
voorstel) aan Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) ter goedkeuring voorgelegd. Dit is 
voorgeschreven op grond van artikel 44 van de CACM Verordening. 
 

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. 
Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het voorstel en relevante informatie die de ACM naar 
aanleiding van het voorstel heeft ontvangen is samengevat in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de 
beoordeling van de aanvraag en hoofdstuk 6 het dictum. 

 
4. Dit besluit bevat één bijlage. Deze bijlage is onderdeel van het besluit en bevat het voorstel. 
  

                                                        
2 De netbeheerders van de Channel-regio (BritNed, TenneT, Réseau de Transport d'Électricité S.A. (RTE) en National 
Grid Electricity Transmission (NGET) en NGIC (National Grid Interconnectors Limited (NGIC) hebben deze 
methodologie gezamenlijk opgesteld. De Channel-regio is vastgesteld in de beslissing van het Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators (ACER) van 17 November 2016 (No 06/2016).  
Ook TenneT heeft het voorstel bij de ACM ingediend (zaak nr. 17.0039.53). Er moet ook een voorstel voor 
reserveprocedures voor de Core-regio worden ingediend bij de ACM. 
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2 Procedure van totstandkoming van dit besluit 
 
5. Op 15 december 2016 heeft de ACM van BritNed een verzoek ontvangen tot goedkeuring van 

het voorstel. De laatste betrokken regulerende instantie heeft het voorstel ontvangen op 21 
december 2016. De betrokken regulerende instanties moeten het voorstel daarom uiterlijk op 21 
juni 2017 goedkeuren. 

 
6. Om een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen heeft de ACM het voorstel met bijbehorende 

documenten ter inzage gelegd en gepubliceerd op haar internetpagina. Van de terinzagelegging 
is kennis gegeven in Staatscourant 5621 van 27 januari 2017. De ACM heeft hiermee 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven. 

 
7. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen ontvangen. 
 
8. De toezichthouders van de Channel-regio hebben schriftelijk vragen gesteld aan de 

transmissiesysteembeheerders (hierna: TSB’s) en deze zijn op 31 maart 2017 beantwoord.  
 

9. De regulerende instanties van de Channel-regio hebben elkaar geraadpleegd en in nauwe 
coördinatie samen gewerkt met het oog op het bereiken van overeenstemming, zoals 
beschreven in artikel 9, tiende lid, van de CACM Verordening.  
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3 Wettelijk kader  
 
11. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor 

dit besluit.  Bevoegdheidsgrondslag ACM  
12. De taken waarmee de ACM is belast, zijn vastgelegd in de wet. In de Elektriciteitswet 1998 

(hierna: E-wet) zijn deze taken vastgelegd in artikel 5, eerste lid, van de E-wet:  
“De Autoriteit Consument en Markt is belast met de aan haar opgedragen taken ter uitvoering 
van het bepaalde bij of krachtens deze wet, verordening 714/2009, verordening 713/2009 en 
verordening 1227/2011, alsmede met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet, verordening 714/2009, verordening 713/2009 en verordening 1227/2011”.  
 

13. De CACM Verordening is vastgesteld krachtens Verordening 714/2009, waardoor de ACM op 
grond van artikel 5, eerste lid, van de E-wet ook belast is met taken die voortvloeien uit deze 
Verordening.  
 

14. De definitie van ‘regulerende instanties’ is opgenomen in artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a, 
van Verordening 714/2009, een definitie die op grond van artikel 2 van de CACM Verordening 
ook op de CACM Verordening van toepassing is: “a) ‘regulerende instanties’: de regulerende 

instanties bedoeld in artikel 35, lid 1, van Richtlijn 2009/72/EG”. 
 

15. In artikel 35, eerste lid, van Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(hierna: de Richtlijn) is het volgende geregeld:  
“Iedere lidstaat wijst één enkele nationale regulerende instantie aan”. 

 
16. Artikel 5, tweede lid, van de E-wet stelt dat de ACM is aangewezen als de nationale regulerende 

instantie, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Richtlijn:  
“De Autoriteit Consument en Markt is de regulerende instantie, bedoeld in artikel 35, eerste lid, 
van de richtlijn en artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van verordening 714/2009”.  

 
17. Het verzoek van BritNed tot goedkeuring van het voorstel betreft een wijziging van de 

congestiebeheersprocedures zoals bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de E-wet. Op grond van 
dit artikel beslist de ACM over de goedkeuring van congestiebeheersprocedures voor 
landsgrensoverschrijdende netten:  
“De Autoriteit Consument en Markt beslist over de goedkeuring van de door de netbeheerder 

van het landelijk hoogspanningsnet gehanteerde congestiebeheersprocedures voor 
landsgrensoverschrijdende netten.” 
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18. Artikel 16, vijftiende lid, van de E-wet schrijft voor dat de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet de congestiebeheersprocedures ter goedkeuring aan de ACM voor legt, 
voordat de netbeheerder deze hanteert:  
“Voordat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet congestiebeheersprocedures 

hanteert voor landsgrensoverschrijdende netten, legt hij deze procedures ter goedkeuring voor 
aan de Autoriteit Consument en Markt.” 

19. Artikel 10Aa, derde lid, van de E-wet schrijft vervolgens voor dat het bovenstaande artikel ook op 
BritNed van toepassing is:  
“Voor een interconnector-beheerder zijn uitsluitend de artikelen 16, eerste lid, onderdeel a, b, j, k 
en l, tweede lid, onderdeel g, k en m, en vijftiende lid, 24, 26a, eerste lid, 31a, 51, 52 en 79 van 
overeenkomstige toepassing.” 
 Procedure en eisen  

20. Artikel 9, vijfde lid, van de CACM Verordening geeft de ACM de bevoegdheid tot het nemen van 
goedkeuringsbesluiten:  
“Elke regulerende instantie keurt de voorwaarden of methodologieën goed die worden gebruikt 
voor de berekening of de opzet van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling als 
ontwikkeld door de TSB's en NEMO's. Zij zijn verantwoordelijk voor goedkeuring van de in de 
leden 6, 7 en 8 bedoelde voorwaarden of methodologieën”.  
 

21. Artikel 9, zevende lid, onder e, van de CACM Verordening bepaalt dat de aanvraag aan de ACM 
moet worden voorgelegd:  
“De voorstellen voor de volgende voorwaarden of methodologieën worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan alle regulerende instanties van de betrokken regio:  
(…) 
e) de reserveprocedures, overeenkomstig artikel 44; 
(…)”. 

 
22. Artikel 9, negende lid, van de CACM Verordening bepaalt het volgende:  

“Het voorstel voor de voorwaarden of methodologieën omvat een voorgesteld tijdschema voor 
hun tenuitvoerlegging en een beschrijving van hun verwacht effect op de doelstellingen van deze 
verordening.” 

 
23. Artikel 9, tiende lid, van de CACM Verordening bepaalt dat het volgende: 

“Wanneer de vaststelling van de voorwaarden of methodologieën een besluit van meer dan één 
regulerende instantie vergt, raadplegen de bevoegde regulerende instanties elkaar en werken zij 
in nauwe coördinatie samen met het oog op het bereiken van overeenstemming. In voorkomend 
geval houden de bevoegde regulerende instanties rekening met het advies van het Agentschap. 
De regulerende instanties nemen besluiten betreffende de ingediende voorwaarden of 
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methodologieën overeenkomstig de leden 6, 7 en 8 binnen een termijn van zes maanden na de 
ontvangst van de voorwaarden of methodologieën door de regulerende instantie of, waar van 
toepassing, door de laatste betrokken regulerende instantie.” 
 

24. Artikel 12 van de CACM Verordening bepaalt dat de aanvraag door de indiener moet worden 
geconsulteerd:  
“1. De TSB's en NEMO's die overeenkomstig de onderhavige verordening verantwoordelijk zijn 

voor het indienen van voorstellen voor voorwaarden of methodologieën of voor de wijziging 
daarvan, raadplegen, wanneer als zodanig expliciet is bepaald in deze verordening, de 
belanghebbenden, inclusief de relevante autoriteiten van elke lidstaat, over hun 
ontwerpvoorstellen voor voorwaarden of methodologieën. De raadpleging verloopt binnen 
een tijdsbestek van minimaal één maand.  

2. De door de TSB's en NEMO's op Unieniveau ingediende voorstellen voor voorwaarden of 
methodologieën worden op Unieniveau gepubliceerd en ter raadpleging voorgelegd. Door de 
TSB's en NEMO's op regionaal niveau ingediende voorstellen worden minimaal op regionaal 
niveau ter raadpleging voorgelegd. Partijen die voorstellen op bilateraal of multilateraal 
niveau indienen, raadplegen minimaal de betrokken lidstaten.” 
 

25. Artikel 44 van de CACM Verordening stelt de eisen waaraan het voorstel moet voldoen en 
binnen welke termijn dit moet zijn ingediend:  
“Binnen een termijn van 16 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening ontwikkelt 
elke TSB, in coördinatie met alle andere TSB's in de capaciteitsberekeningsregio, een voorstel 
voor robuuste en tijdige reserveprocedures om een efficiënte, transparante en niet-
discriminerende capaciteitstoewijzing te waarborgen voor gevallen waarin het eenvormige day-
aheadkoppelingsproces geen resultaten oplevert”. 

 
 

 
  
  



 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesluitOpenbaar

 
9/15 

4 Het voorstel 
 
26. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de aanleiding van het voorstel en de gevolgde 

procedures voor het verzoek tot goedkeuring van het voorstel. Vervolgens wordt een toelichting 
gegeven op de inhoud van het voorstel. 

 
4.1 Aanleiding voorstel en gevolgde procedure 
27. Binnen een termijn van 16 maanden na de inwerkingtreding van de CACM Verordening moet het 

voorstel worden ingediend.  
 

28. Het voorstel is van 14 oktober 2016 tot 15 november 2016 via de internetpagina van het 
European Network of Transmission System Operators for Electricity (hierna: ENTSO-E) 
geconsulteerd. 
 

29. Het voorstel dat BritNed op 15 december 2016 heeft ingediend voor goedkeuring bij de ACM 
betreft een gewijzigde versie ten opzichte van de versie die is geconsulteerd. Ook de andere 
TSB’s van de Channel-regio leggen het voorstel voor aan hun nationale regulerende instantie. 

 
30. De CACM Verordening schrijft in artikel 9, tiende lid, voor dat het besluit moet worden genomen 

binnen een termijn van zes maanden na de ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken 
regulerende instantie. Het laatste voorstel is op 21 december 2016 ingediend. De nationale 
regulerende instanties moeten derhalve uiterlijk 21 juni 2017 het besluit nemen.  
 

4.2 Omschrijving voorstel 
31. De berekening van de eenvormige day-aheadkoppeling gebeurt aan de hand van een 

prijskoppelingsalgoritme. De uitkomst van dit prijskoppelingsalgoritme geeft aan hoe de 
zoneoverschrijdende capaciteit wordt gebruikt.  

 
32. Als de marktkoppeling voor de day-ahead markt goed functioneert worden verschillende markten 

gekoppeld. In de gekoppelde markt worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht door benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerders (hierna: NEMO’s). De marktkoppeling wordt tot stand gebracht 

door een prijskoppelingsalgoritme. Dit prijskoppelingsalgoritme berekent de marktprijzen en de 
netto posities. Marktpartijen brengen hun biedingen aan bij hun NEMO’s en de biedingen worden 

verzameld.  
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33. Als om onvoorziene redenen het prijskoppelingsalgoritme geen uitkomst geeft moeten de 
netbeheerders zelf een procedure hebben om de grenscapaciteit te verdelen, volgens artikel 44 
van de CACM Verordening. Daarom heeft BritNed de methodologie voor reserveprocedures van 
de Channel-regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. In het voorstel wordt onder andere 
uiteengezet dat de reserveprocedures voor BritNed bestaan uit expliciete day-ahead veilingen. 
In de zogeheten auction specification worden specificaties gegeven over deze veilingen. Het 
voorstel bepaalt ook wanneer de auction specification wordt gepubliceerd, wanneer de veiling 
wordt geopend en wanneer de veilingresultaten worden gepubliceerd. Het voorstel bepaalt ook 
dat als het proces voor de expliciete veiling niet voor 9.00 uur op D-1 kan worden opgestart, de 
capaciteit wordt doorgeschoven naar de intraday veiling. 
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5 Beoordeling 
 
34. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM het verzoek van BritNed tot goedkeuring van het voorstel. 

 
5.1 Beschrijving van de marktkoppeling en de reserveprocedures 
35. Er zijn verschillende stappen in het koppelingsproces. De TSB’s hebben in een toelichting op het 

voorstel uiteengezet dat op dit moment de volgende stappen van toepassing zijn. De ACM 
begrijpt dat deze tijden mogelijk wijzigen na goedkeuring van andere voorstellen die de TSB’s op 

basis van de CACM Verordening moeten indienen. De eerste stap is Pre-Coupling, van 10.30 
uur tot 11.45 uur. Tijdens deze periode publiceren de TSB’s hun capaciteit. Vervolgens is de 

Coupling. Deze bestaat uit verschillende stappen. Om 12.00 uur is de Gate Closure Time for 
NEMO order books. Daarna sturen de NEMOs hun biedingen naar het prijskoppelingsalgoritme 
en worden de resultaten berekend. Deze moeten worden gevalideerd door de NEMO’s. Om 

12.42 uur worden de preliminaire marktkoppelingsresultaten gepubliceerd en opnieuw 
gevalideerd door de NEMOs. Vanaf 12.55 uur worden de marktkoppelingsresultaten 
gepubliceerd. Dat moet uiterlijk om 13.50 uur gebeurd zijn. Om 14.00 uur is het proces ten einde 
en is sprake van Post-Coupling. 

 
36. Als een of meer biedzones of interconnectoren niet in de marktkoppeling deelnemen, terwijl de 

overige biedzones en interconnectoren nog wel deelnemen, is sprake van gedeeltelijke 
ontkoppeling (partial decoupling). Dat kan gebeuren tijdens Pre-Coupling, als bijvoorbeeld 
BritNed niet voor 11.45 uur haar capaciteit kan aangeven. In dat geval wordt de bewuste TSB 
ontkoppeld en wordt een kennisgeving gepubliceerd. Dat kan ook gebeuren tijdens Coupling, als 
een NEMO een technisch probleem heeft en niet voor 13.50 uur de marktkoppelingsresultaten 
kan publiceren. In dat geval wordt de bewuste NEMO ontkoppeld en wordt een kennisgeving 
gepubliceerd.  

 
37. Als er geen marktresultaat is om 13.20 uur, zal worden gepubliceerd dat er een risico bestaat op 

Full Decoupling. Als er om 13.50 uur nog geen marktresultaat is, wordt gepubliceerd dat sprake 
is van Full Decoupling. In dat geval stopt de marktkoppeling en gaat men over op 
reserveprocedures.  

 
38. BritNed en de interconnector tussen Engeland en Frankrijk (IFA) hebben hun eigen 

reserveprocedures ontwikkeld. Deze verschillen onderling, omdat de interconnectoren anders 
zijn ontwikkeld. Bij introductie van het Single Allocation Platform zullen de procedures worden 
geharmoniseerd.  

 



 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesluitOpenbaar

 
12/15 

39. Als de reserveprocedure van BritNed in werking treedt, wordt een van de volgende twee 
procedures gevolgd:  
a: als de reserveprocedure voor 9.00 uur in werking treedt, zal BritNed een lokale veiling 
organiseren.  
b: als de reserveprocedure na 9.00 uur in werking treedt, verplaatst BritNed de capaciteit uit de 
day-ahead veiling naar de intraday veiling.  

 
40. Het voorstel bevat afwijkende reserveprocedures voor IFA. 

 
5.2 Beoordeling van de eisen uit de CACM Verordening 

Tijdschema voor tenuitvoerlegging en beschrijving van effect 
41. Artikel 9, negende lid, van de CACM Verordening schrijft voor dat het voorstel een voorgesteld 

tijdschema voor de tenuitvoerlegging bevat. Artikel 12, eerste lid, van het voorstel bevat het 
tijdschema. De tijdlijn van het voorstel voorziet in onmiddellijke implementatie van het voorstel na 
de goedkeuring daarvan. Voor de ACM is het belangrijk dat de implementatie in lijn is met de 
tijdlijn voor de algemene implementatie van de CACM Verordening. Dat is het geval.  
 

42. Artikel 11, in samenhang met artikel 12, tweede lid, van het voorstel, bepaalt dat de TSB’s 

werken aan een nieuw gezamenlijk allocatieplatform met een gemeenschappelijke auction tool, 
die de huidige procedures zal vervangen. De TSB’s zullen gewijzigde procedures opnieuw 

voorleggen en implementeren binnen 24 maanden na goedkeuring. 
 

43. Tevens schrijft artikel 9, negende lid, van de CACM Verordening voor dat het voorstel een 
beschrijving van het verwachte effect op de doelstellingen van de CACM Verordening bevat. Het 
voorstel bevat in de preambule 6 tot en met 14 een uitleg van dit effect. 
 

Eisen uit artikel 44 van de CACM Verordening 
44. Op grond van artikel 44 van de CACM Verordening moeten de reserveprocedures robuust en 

tijdig zijn, om een efficiënte, transparante en niet-discriminerende capaciteitstoewijzing te 
waarborgen voor gevallen waarin het eenvormige day-aheadkoppelingsproces geen resultaten 
oplevert.  

 
45.  De ACM is van oordeel dat de reserveprocedures robuust zijn. De TSB’s van de Channel-regio 

hebben uiteengezet dat zij gebruik maken van veilingplatformen. Elk veilingplatform wordt 
onderhouden. Als de marktkoppeling geen resultaten voortbrengt en het veilingplatform niet 
beschikbaar is, zullen BritNed en IFA proberen om een dagelijkse expliciete veiling via e-mail of 
fax te organiseren voordat de veiling wordt gecanceld. Daarnaast hebben BritNed en IFA interne 
procedures om te zorgen dat de day-ahead reserveprocedures kunnen worden gefaciliteerd. 
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46. De ACM is tevens van oordeel dat de reserveprocedures tijdig zijn. De tijden staan weergegeven 

in het voorstel en garanderen de totstandkoming van resultaten. De ACM gaat ervan uit deze 
tijden tijdelijk zijn en worden aangepast als het voorstel voor een methodologie voor 
capaciteitsberekeningen wordt ingediend, op grond van artikel 21 van de CACM Verordening. 
De TSB’s hebben aangegeven dat zij tijdig communiceren met marktpartijen en NEMO’s.  

 
47. De ACM is ook van oordeel dat de reserveprocedures een efficiënte, transparante en niet-

discriminerende capaciteitstoewijzing waarborgen. Ze zijn efficiënt omdat de markt op een goede 
manier de capaciteit kan verkrijgen. Ze zijn transparant omdat ze blijken uit het voorstel en de 
Access Rules van BritNed en IFA. Ook zijn ze niet-discriminerend omdat ze een eerlijke 
totstandkoming van de prijzen faciliteren door gelijke toegang tot grensoverschrijdende capaciteit 
te faciliteren. 

 
48. De reserveprocedures van BritNed en IFA verschillen. De ACM is van oordeel dat dat op dit 

moment gerechtvaardigd is. De TSB’s hebben aangegeven dat het inefficiënt is om de systemen 
nu te harmoniseren en later nog een keer aan te passen vanwege de introductie van het Single 
Allocation Platform. Het voorstel voor reserveprocedures zal dan worden aangepast door de 
TSB’s, op grond van artikel 9, dertiende lid, van de CACM Verordening, en worden 
geconsulteerd op grond van artikel 12 van de CACM Verordening.  

 
5.3 Overeenstemming tussen regulerende instanties 
49. Op 12 juni 2017 hebben de regulerende instanties van de Channel-regio overeenstemming over 

het goedkeuren van het voorstel bereikt. Na de goedkeuring door de regulerende instanties 
moeten de TSB’s het voorstel publiceren op grond van artikel 9, veertiende lid, van de 

CACM Verordening.  
 
5.4 Conclusie 
50. Op grond van voorgaande concludeert de ACM dat het voorstel niet in strijd is met de eisen uit 

de CACM Verordening. De ACM keurt daarom het voorstel goed, op grond van artikel 9, vijfde 
lid, van de CACM Verordening en artikel 5, zesde lid, van de E-wet. 
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6 Dictum 
 
51. De Autoriteit Consument en Markt keurt het voorstel van BritNed Development Limited voor 

reserveprocedures voor de Channel-regio goed. 
 
52. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit 

Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt. 
 

53. Dit besluit treedt in werking op 21 juni 2017. 
 
 
‘s-Gravenhage,  
Datum: 15 juni 2017 
 
Autoriteit Consument en Markt 
namens deze,  
 
 
w.g. 
mr. P.C.M. Bijlenga 
Teammanager Directie Energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 
ACM, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een 
belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, de ACM 
verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.  
   



 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesluitOpenbaar

 
15/15 

Bijlage 1: het voorstel 
 
  
 



 

 

 

 

 

 

Channel TSOs proposal for fallback procedures in 

accordance with Article 44 of the Commission Regulation 

(EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on 

Capacity Allocation and Congestion Management 

 

14
th

 December 2016 

 

 

  



14
th

 December 2016  Page 2 of 8 

Table of Contents 

WHEREAS ............................................................................................................................................................. 3 

GENERAL PROVISIONS ..................................................................................................................................... 4 

Article 1 Subject matter and scope ..................................................................................................................... 4 

Article 2 Definitions ........................................................................................................................................... 4 

BRITNED DAY-AHEAD FALLBACK PROCEDURES ..................................................................................... 4 

Article 3 Auction Rules ...................................................................................................................................... 4 

Article 4 Explicit Daily Auctions ....................................................................................................................... 4 

Article 5 Timings ............................................................................................................................................... 5 

Article 6 Fallback procedures unable to be initiated .......................................................................................... 5 

IFA DAY-AHEAD FALLBACK PROCEDURES ................................................................................................ 6 

Article 7 Auction Rules ...................................................................................................................................... 6 

Article 8 Explicit Daily Auctions ....................................................................................................................... 6 

Article 9 Timings ............................................................................................................................................... 6 

Article 10 Fallback procedures unable to be initiated ........................................................................................ 7 

FUTURE SOLUTION ............................................................................................................................................ 7 

Article 11 New auction tool ............................................................................................................................... 7 

FINAL PROVISIONS ............................................................................................................................................ 8 

Article 12 Implementation ................................................................................................................................. 8 

Article 13 Language ........................................................................................................................................... 8 

 

  



14
th

 December 2016  Page 3 of 8 

WHEREAS 

(1) This document is a common proposal developed by all Transmission System Operators (hereafter 
referred to as “TSOs”) within the Channel Capacity Calculation Region as defined in accordance with 
Article 15 of the CACM Regulation regarding the proposal for fallback procedures in the event that the 
single day-ahead coupling process is unable to produce results. This proposal is required by Article 44 
of Regulation (EU) 2015/1222 on Capacity Allocation and Congestion Management (the “CACM 
Regulation”). 

(2) Although this proposal is for the Channel region, it has been developed in coordination with the IU 
region TSOs as part of a joint Channel-IU working group. 

(3) Article 9 (9) of the CACM Regulation requires that the expected impact of the proposed fallback 
procedures on the objectives of the CACM Regulation is described.  The proposed fallback procedures 
across the Channel region contributes to and does not in any way hinder the achievement of the 
objectives of Article 3 of CACM Regulation. The impact is presented below, points 4 to 6 of this 
Whereas section. 

(4) The proposed fallback procedures provide additional measures that can be initiated to ensure the 
cross border capacity can be provided to the market in the event that the day-ahead coupling process 
is unable to produce results.  This promotes effective competition in the generation, trading and 
supply of electricity (objective 3a) by ensuring access to cross border capacity and optimal use of 
transmission infrastructure (objective 3b) as transmission infrastructure will continue to be used in 
the event of market coupling results not being produced. 

(5) Transparent fallback arrangements that are harmonised where possible also ensure fair and non-
discriminatory treatment of TSOs, NEMOs, the Agency, regulatory authorities and market participants 
(objective 3e).  These transparent arrangements facilitate fair and orderly market and fair and orderly 
price formation (objective 3h) by facilitating continued access to cross zonal capacity through 
additional auctions and provide non-discriminatory access to cross-zonal capacity (objective 3j). 

(6) The fallback arrangements do not hinder multiple NEMOs within a bidding zone. Therefore the 
fallback proposal is compatible with objective 3i of the CACM Regulation, ensuring a level playing field 
amongst NEMOs. 
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GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

Subject matter and scope 

1. As required under Article 44 of the CACM Regulation, each TSO, in coordination with all the other 
TSOs in the capacity calculation region, shall develop a proposal for robust and timely fallback 
procedures to ensure efficient, transparent and non-discriminatory capacity allocation in the event 
that the single day-ahead coupling process is unable to produce results.  

Article 2 

Definitions 

1. For the purpose of this proposal, the definitions in Article 2 of the CACM Regulation shall apply.  

2. In addition, the following definitions shall apply: 

a. ‘BritNed’ means BritNed Development Limited 

b. ‘IFA’ means Interconnexion France Angleterre, jointly owned and operated by NGIC and RTE 

c. ‘NGIC’ means National Grid Interconnectors Limited, co-owner of IFA 

d. ‘RTE’ means Réseau de Transport d’Electricité, the French system operator and co-owner of 
IFA 

BRITNED DAY-AHEAD FALLBACK PROCEDURES 

Article 3 

Auction Rules 

1. BritNed publishes its Access Rules for daily (implicit and explicit) and intraday auctions on its website
1
.  

These Access Rules are approved by the respective National Regulatory Authorities of Great Britain 
and The Netherlands. 

Article 4 

Explicit Daily Auctions 

1. In the event that the single day-ahead coupling process is unable to produce results in respect of the 
GB-NL border, BritNed will initiate the fallback procedure and run an explicit daily auction in each 
direction via its auction tool. 

2. Explicit daily auctions can be held seven days a week, including weekend and public holidays, 
provided that the offered capacity for the respective direction is at least one unit. 

3. The auction specification of a daily explicit auction for the day of delivery will be published by BritNed 
in advance and include: 

a. the code identifying the auction in the auction tool; 

b. type of transmission rights (e.g. physical transmission rights); 

c. category of unit (e.g. daily, intraday); 

d. form of product (e.g. base, peak, off-peak); 

e. identification of the direction covered which will either be “GB to NL or “NL to GB”; 

                                                                 

1
  BritNed Access Rules and Regulatory Information 

http://www.britned.com/Participants%20portal/Key%20links%20and%20documents/Regulation%20forms  
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f. the product period; 

g. Reduction period(s) associated with the product period when applicable; 

h. the bidding period; 

i. the deadline for the publication of the final auction results; 

j. the offered capacity; and 

k. any other relevant information or terms applicable to the product or the auction. 

Article 5 

Timings 

1. When initiating the fallback procedure for day of delivery (D), BritNed will : 

a. publish an auction specification no later than 09:35 on the day preceding D (D-1); 

b. open auction no later than 09:50 on D-1; 

c. close auction no later than 10:15 on D-1; 

d. publish preliminary auction results no later than 10:20 on D-1; 

e. publish final auction results no later than 10:40 on D-1; 

f. open nomination gate no later than 12:30 on D-1; 

g. close nomination gate no later than 13:30 on D-1; and 

h. publish any other relevant information determined by BritNed. 

2. If the fallback procedure for D is not initiated before 09:00 on D-1, the daily offered capacity will be 
allocated to the subsequent relevant intraday auctions and the timings above will not apply. 

Article 6 

Fallback procedures unable to be initiated 

1. If the fallback procedure cannot be implemented to enable an explicit daily auction to be conducted, 
the explicit daily auction will be deferred or cancelled.  BritNed will make the decision to defer or 
cancel the explicit daily auction based on objective grounds which consist of but are not limited to: 

a. the fallback procedures not being initiated before 09:00 on D-1; 

b. the auction tool has a technical issue preventing its use; or 

c. systems which the auction tool relies on have a technical issue preventing their use. 

2. If the auction is cancelled, bids already submitted will be cancelled. 

3. If the auction tool or systems in which the auction tool relies, has a technical issue preventing its use, 
BritNed may allocate the units using a procedure for conducting the daily explicit auctions by email or 
fax to be specified by BritNed. 

4. When an implicit daily auction is cancelled and the associated fallback explicit daily auction is also 
cancelled, the daily offered capacity is allocated to the subsequent relevant intraday auctions. 
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IFA DAY-AHEAD FALLBACK PROCEDURES 

Article 7 

Auction Rules 

1. IFA operators publish Access Rules for daily (implicit and explicit) and intraday auctions on its 
website

2
.  These Access Rules are approved by the respective National Regulatory Authorities of Great 

Britain and France. 

Article 8 

Explicit Daily Auctions 

1. In the event that the single day-ahead coupling process is unable to produce results in respect of the 
GB-FR border, IFA operators will initiate the fallback procedure and run an explicit daily auction in 
each direction via its auction tool. 

2. Explicit daily auctions can be held seven days a week, including weekend and public holidays, 
provided that the offered capacity for the respective direction is at least one unit. 

3. The auction specification of a daily explicit auction for the day of delivery will be published by IFA 
operators in advance and include: 

a. the code identifying the auction in the auction tool; 

b. type of interconnector capacity rights (e.g. physical transmission rights); 

c. relevant Timescale (e.g. daily, intraday); 

d. form of product (e.g. base, peak, off-peak); 

e. identification of the direction covered which will either be “England to France” or “France to 

England”; 

f. the product period; 

g. Reduction period(s) associated with the product period when applicable; 

h. the bidding period; 

i. the deadline for the publication of the final auction results; 

j. the offered capacity; and 

k. any other relevant information or terms applicable to the product or the auction. 

Article 9 

Timings 

1. An explicit daily auction may be invoked during the implicit daily auction window if an incident occurs 
during that window, or prior to the implicit daily auction window, if it is known in advance that the 
implicit daily auction will be unavailable. 

2. Where the fallback procedure is initiated prior to the implicit daily auction window, IFA operators will: 

a. Publish Auction specification no later than 09:35 on the day preceding D (D-1); 

b. Open auction no later than 09:40 on D-1; 

c. Close auction no later than 10:00 on D-1; 

                                                                 

2
 RTE website - http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_traders_fournisseurs/services_clients/inter_france_angleterre.jsp 

NGIC website - http://www2.nationalgrid.com/About-us/European-business-development/Interconnectors/France/Documentation/  
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d. Publish final auction results no later than 10:20 on D-1; 

e. Open nomination gate no later than 12:05 on D-1; 

f. Close nomination gate no later than 14:00 on D-1; and 

g. Publish any other relevant information, as determined by IFA operators. 

3. Where the fallback procedure is initiated during the implicit daily auction window, IFA operators will: 

a. Publish Auction specification no later than 14:00 on the day preceding D (D-1); 

b. Open auction no later than 5 minutes after the auction specification is published; 

c. Close auction no later than 20 minutes after the auction is opened (or at any other time as 
specified by the operators, provided that there will be a minimum bidding period of 10 
minutes); 

d. Publish final auction results once the explicit daily auction is closed and the implicit daily 
auction is declared unavailable; 

e. Open nomination gate no later 20 minutes after the publishing of the final auction results; 

f. Close nomination gate up to a latest daily gate closure of 15:30 on D-1 (or at any other time 
specified in advance by the IFA operators); and 

g. Publish any other relevant information, as determined by IFA operators. 

Article 10 

Fallback procedures unable to be initiated 

1. If the fallback procedure cannot be implemented to enable an explicit daily auction to be conducted, 
the explicit daily auction will be deferred or cancelled.  IFA operators will make the decision to defer 
or cancel the explicit daily auction based on objective grounds which consist of but are not limited to: 

a. the auction tool has a technical issue preventing its use; or 

b. systems which the auction tool relies on have a technical issue preventing their use. 

2. If the auction is cancelled, bids already submitted will be cancelled. 

3. If the auction tool or systems in which the auction tool relies, has a technical issue preventing its use, 
IFA operators may allocate the units using a procedure for conducting the daily explicit auctions by 
email or fax to be specified by IFA operators. 

4. When an implicit daily auction is cancelled and the associated fallback explicit daily auction is also 

cancelled, the daily offered capacity is allocated to the subsequent relevant intraday auctions. 

FUTURE SOLUTION 

Article 11 

New auction tool 

1. The TSOs shall jointly organize the fallback procedure via a common platform in the event that the 

single day-ahead coupling process is unable to produce results as required by CACM Article 44, 

thereby replacing the solutions in place on IFA and BritNed that facilitate Articles 3 to 10.  

2. All TSOs will consult the relevant fallback procedures under the common platform in accordance with 

Article 12 of the CACM Regulation.  



14
th

 December 2016  Page 8 of 8 

FINAL PROVISIONS 

Article 12 

Implementation 

1. The arrangements described in Articles 3 to 10 shall be implemented with immediate effect upon 

approval of this methodology. 

2. The arrangements described in Article 11 shall be implemented no later than 24 months after the 

approval of this methodology. 

Article 13 

Language 

1. The reference language for this fallback procedure shall be English. For the avoidance of doubt, where 

TSOs need to translate this fallback procedure into their national language(s), in the event of 

inconsistencies between the English version published by TSOs in accordance with Article 9 (14) of the 

CACM Regulation and any version in another language the relevant TSOs shall, in accordance with 

national legislation, provide the relevant national regulatory authorities with an updated translation 

of the fallback procedure. 


