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VERSLAG

Agenda

 Welcome & agenda
 Approval of Minutes of last meeting 19/06/2014
 Status update on CWE Flow-Based Project
 Status update on NWE+ Intraday Project
 Status update on CACM Guideline
 AOB & Closing remarks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Welcome & agenda

PFO heet iedereen welkom.
De agenda van de meeting wordt goedgekeurd.

 Approval of Minutes of last meeting 19/06/2014

De leden van de werkgroep hebben nog tijd tot 29 september voor het verzenden van
eventuele opmerkingen op het verslag van de vorige meeting van 19/06/2014.

 Status update on CWE Flow –Based project

RBO geeft een overzicht van de laatste wijzigingen in het project sinds de laatste EMD
meeting. De focus van het Forum dat georganiseerd werd in juni lag vooral op de parallel run
resultaten en de transparency aspecten.  Op basis van de consultatie georganiseerd door de
regulatoren werd er beslist om van start te gaan met Flow Based Intuitive (FBI).De verder
simulaties zullen berekend worden voor zowel “gewone” Flow Based (FB) als voor Flow
Based Intuitive (FBI).

Op 1 augustus hebben de TSO het gemeenschappelijke approval package naar de CWE
regulatoren gestuurd. Elke TSO moet ook een individuele officiële goedkeuringsaanvraag
naar zijn respectievelijke regulator sturen. Er wordt nu een antwoord verwacht van elke
regulator eind november/begin december. Normaal gezien zal ACM exact 4 maanden na
indienen van het dossier moeten antwoorden, i.e. op 1 december 2014.

RBO licht toe dat de ATC waarden voor de shadow auctions retro-actief werden
gepubliceerd vanaf 18 april 2014. Voor deze datum bestond er nog geen toepassing om de
berekening uit te voeren.

Sinds juli 2014 worden ook de CBCO (Critical Branch, Critical Outage) gepubliceerd met een
vaste identificatie. Tevens worden de gegevens van de Long Term Nominations (LTN) nu
gecentraliseerd op de website van CASC.
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De heer Landenne meldt dat de ID ATC waarden niet meer gepubliceerd worden sinds
april/mei 2014. RBO antwoordt dat dit onderzocht zal worden maar meldt dat dergelijke
vragen steeds gesteld kunnen worden via de Q&A forum op de website van CASC.

De heer Kuen meldt dat het zeer positief is dat al deze gegevens gepubliceerd worden. Hij
vraagt zich wel af wat het proces is voor de resterende open vragen.  RBO legt uit dat hierop
een antwoord moet geformuleerd worden en dat deze geïmplementeerd zullen moeten
worden voor go-live. Hij legt verder uit dat een analyse uitgevoerd werd over de
berekeningsduur van FB en FBI.  Het blijkt dat er de “intuitive” patch geen negatieve impact
heeft op de berekeningsduur.

De heer Kuen merkt op dat hun voorkeur uitgaat naar de GSK methodologie die gebruikt
wordt bij Elia en Tennet. Voordien waren er onrealistische contraintes maar Elia en Tennet
hebben dit moeten wijzigen, waardoor de methodologie complexer geworden is maar wel
correcter.

De vraag wordt gesteld of the som van de 2 ATCs voor import op de Belgische grenzen wel
een realitische waarde weergeeft. Zal de Belgische importcapaciteit bij gebruik van FB hoger
worden ?
RBO antwoordt dat dit ook een vraag is van de CREG die beantwoord zal worden.

RBO legt verder de verwezenlijkingen van de afgelopen maanden uit aan de hand van slide
7. De fallback functionaliteiten zijn in dienst sinds juni 2014 en bevat de “spanning”
methodologie (voor een periode van max 2h). De functionaliteit bestaat maar was nog niet
nodig.

Het is de bedoeling om oktober de toepassingen in productie omgeving te zetten die
gebruikt zullen worden voor de go-live. Eind november zou alles vanuit een technisch
oogpunt klaar moeten zijn voor een go-live. Maar er zijn ook andere criteria waar aan
voldaan zou moeten worden vooraleer de definitieve beslissing voor een go-live zal
genomen worden.

RBO merkt hierbij op dat de mogelijk moeilijke winter in België een van deze criteria is.  De
te verwachte situatie in België deze winter is zeer uitzonderlijk.

De heer Claes vraagt of de komende winters voor de toekomst gemakkelijker zullen zijn.
RBO antwoordt dat vooral de eerste winter moeilijk zal zijn omdat men geen ervaring heeft
met scarcity situaties: de historische orderbooks helpen dus niet om correcte simulaties uit
te voeren.

De heer Claes merkt op dat hij geen verband ziet tussen een mogelijke verschuiving van de
go-live en moeilijk Belgische winter.
PFO antwoordt dat de FB methodologie wel degelijk betere resultaten oplevert maar dat het
een complex en nieuw systeem is voor de marktpartijen en dat er een timing issue is (het
combineren van 2 uitzonderlijke elementen – FB en scarcity – is niet gewenst).
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De heer De Wispelaere vraagt zich af of er voor de komende winter geen verhoging van de
importcapaciteit door het tijdelijk opheffen van de N-1 criteria.
RBO antwoordt dat er intern Elia vele analyses uitgevoerd worden en dit een van de
onderwerpen is die bestudeerd worden.

De heer Claes merkt op dat uit de resultaten van de parallel run blijkt dat de
importcapaciteit verhoogt in geval van FB.  RBO antwoordt dat er momenteel nog geen
vergelijkingen mogelijk zijn in geval van extreem moeilijke netsituaties.  De parallel run
wordt ook uitgevoerd met de orderbooks van de beurzen die ingediend werden in het kader
van een ATC marktkoppeling (en niet een FB). Het is ook nog onzeker hoe “de vraag” zal
evolueren als ook de situatie in de buurlanden moeilijk is.

De heer De Wispelaere vraagt wat of februari 2012 geen mogelijke referentie is voor een
moeilijke winter.  RBO antwoordt dat dit inderdaad enkele eerste indicaties geeft maar de
vraag is of deze conclusies zomaar geëxtrapoleerd mogen worden.

De heer Kuen vraagt zich af of de dispatching niet tijdelijk versterkt kan worden met extra
personeel.  RBO antwoordt dat dit een piste is die geanalyseerd kan worden, maar vermoed
dat er toch een niet te verwaarlozen tijd moet voorzien worden om dit extra personeel op te
leiden.

De heer Landenne vraagt wanneer de marktpartijen geïnformeerd zullen worden over een
mogelijk go-live datum.
RBO antwoordt dat eind deze week een communicatie uitgestuurd zal worden aangezien de
projectpartijen zijn er zich van bewust dat de expliciete veilingen van de lange termijn
capaciteit naderen.

De heer De Wispelaere refereert naar de beslissing van de CREG over de
berekeningsmethode van de dagcapaciteit en de verschillende condities die hierin vermeld
worden.
Deze methode op basis van ATC’s zal in dienst blijven tot de indienstname van de berekening
op basis van de FB methodologie.
PFO reageert dat van de voorgestelde condities een heleboel realiseerbaar kunnen zijn,
terwijl andere niet realistisch zijn temeer momenteel de go-live van FB voorbereid wordt.

RBO licht verder de resultaten van de parallel run toe. Sinds 22 mei 2014 kon er elke dag een
berekening uitgevoerd worden. De gegevens in een roze kleur geven de dagen weer waarop
de welfare negatief was ten opzichte van de ATC berekening.
De prijsconvergentie bij een FB methodologie is dubbel zo hoog (35%) als bij ATC (18%). De
heer Claes merkt op dat het verschil tussen FB en FBI minimaal is.

Vervolgens legt RBO uit welke informatie gepubliceerd zal worden vanaf go-live en waar die
te vinden zal zijn.
De ATC-waarden voor de Shadow Auctions zullen gepubliceerd worden om 10:30. Het is niet
mogelijk om dit eerder te doen aangezien het startpunt voor de ATC berekening verschillend
is voor en na de lange termijn nominaties.
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Na de resultaten van de FB Marktkoppeling worden er ook initiële ATC waarden voor
intraday berekend en gepubliceerd. Er zal later op de dag nog wel een herberekening
gebeuren van de ATC ID waarden.

De heer Landenne vraagt of de website www.europeanpricecoupling.com enkel de waarden
van de CWE regio bevat. MVE antwoordt dat dit inderdaad het geval is, maar dat vanaf begin
2015 de gegevens van alle regio’s verzameld zullen worden op het ENTSO-E transparency
platform.

RBO meldt dat naar aanleiding van de discussies met de marktpartijen, de projectpartijen
besloten hebben om geaggregeerde informatie van het D-2 common grid model te
publiceren.
De heer De Wispelaere vraagt wat de referentie is die voor België gebruikt wordt.
RBO legt uit dat men, om een Common Grid model te kunnen maken, referentiewaarden
moet hebben voor de cross-border exchanges om een correcte merging van de verschillende
individuele grid modellen (D2CFs) te kunnen uitvoeren. Een referentie dag wordt dus
gekozen.

RBO licht nog de eerstvolgende stappen van het project toe.
De heer Kuen vraagt of er member testen voorzien zijn. RBO antwoordt dat dergelijke
voorzien zijn.

Wat betreft een FB stakeholder committee, zal er in een FB User Group meeting een
voorstel besproken worden.

 Status update on NWE Intraday Project

MVE licht de stand van zaken van het project toe en de gebeurtenissen van de afgelopen
maanden.
Het project contract tussen netbeheerders en de elektriciteitsbeurzen werd gefinaliseerd en
ondertekend. De historische kosten sinds september 2012 tot midden 2014 werden
geverifieerd en een kostenrapport werd verstuurd naar de regulatoren. Een strakke planning
werd opgesteld voor de verschillende review cyclussen van de Business Blueprint
deliverables; i.e. de gedetailleerde specificaties van het SOB/CMM platform. Tevens is er een
beslissing genomen binnen project met betrekking tot de Shipping & Nomination oplossing
die de projectpartijen zullen hanteren. De high-level planning werd getoond, maar deze
dient in de komende maanden nog verder in detail uitgewerkt te worden.

De heer Kuen geeft aan dat er door Eurelectric quick wins gevraagd werden voor
implementatie o.a. op de Belgische grenzen. MVE deelt mee dat de betrokken
netbeheerders een antwoord zullen formuleren hierop maar dat voor sommige voorstellen
de service provider van XBID (DABG) geïmpacteerd zou zijn.

De heer Kuen vraagt of er een specifieke datum in CACM zal staan voor de implementatie
van de intraday allocatie. PFO antwoordt dat zowel het intraday project als het flow based
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project al “early implementation projects” zijn.   De heer Claes maakt de opmerking dat in
principe het target model moest geïmplementeerd worden tegen eind 2014.

 Status update on CACM Guideline

VSA licht toe dat de Europese Commissie tijdens de zomer een nieuwe versie van de tekst
van de CACM guideline heeft opgesteld. Een gedetailleerde en open discussie wordt gevoerd
over de verschillende aspecten die gepresenteerd worden.  De punten die voor Elia zeer van
belang zijn, hebben betrekking op :

- Qualified Majority Voting
- De voorziene mogelijkheden voor het aanbrengen van wijzigingen zijn niet

voldoende gedetailleerd.
- Stakeholders involvement
- Governance
- sommige voorziene deadlines voor implementaties die voorzien zijn op

Europese schaal
- de werking van de voorziene intraday auctions
- capacity calculation

PFO vraagt aan de aanwezigen hun mening over de huidige tekst. De heer Kuen geeft aan
dat de huidige tekst aanvaardbaar kan zijn en refereert naar het document met de
belangrijke aandachtspunten dat Eurelectric verzonden heeft naar de lidstaten.

 AOB

PFO geeft een korte toelichting bij de agenda van de volgende plenaire sessie van de users’
group : met o.a. uitleg over de situatie tijdens de winter en de strategische reserves.

 Volgende EMD WG
De volgende meeting zal gepland worden in de maand december 2014. Een Doodle zal
verstuurd worden. [nvdr. de vergadering was gepland op maandag 15 december maar ten
gevolge van de nationale staking op die dag werd de vergadering verschoven naar 15 januari
2015]


