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VERSLAG
Agenda







Welcome & agenda
Approval of Minutes of last meeting 26/10/2012
Status update on NWE Day-Ahead Project
Status update on NWE Intraday Project
Status update on CWE Flow-Based Project
AOB & Closing remarks

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welcome & agenda
PFo licht toe dat Hans Vandenbroucke andere verantwoordelijkheden heeft opgenomen
binnen Elia binnen het departement Energy Management. Martine Verelst heeft sinds 1
maart 2013 de functie van Hans Vandenbroucke overgenomen en is aangesteld als secretaris
van de EMD WG.
De heer Kuen vraagt om een agendapunt van “GCT Elbas” toe te voegen . Dit wordt in het
kader van NWE ID behandeld.


Approval of Minutes of last meeting 26/10/2012

Er werden geen opmerkingen ontvangen op het verslag van de vorige meeting van
26/10/2012. Er wordt afgesproken tijdens de vergadering dat eventuele opmerkingen nog
gestuurd kunnen worden via email tot 20 maart 2013. Nadien wordt het verslag als
goedgekeurd beschouwd.


Status update on NWE Day Ahead Project

MVE geeft een update inzake het NWE DA project. In een korte inleiding wordt geschetst dat
de elektriciteitsbeurzen APX, Belpex, Nordpoolspot, EPEXSpot, OMIE en GME een
samenwerking gestart zijn (PCR – Price Coupling of Regions) waarbij samen een enkel
prijskoppelingsalgoritme Euphemia ontwikkeld zal worden dat gebruikt zal worden
doorheen heel Europa.
De huidige planning van het project wordt toegelicht en voorziet momenteel een Go-Live in
November 2013. De heer Kuen vraagt of de vertraging ten opzichte van de voorheen
aangekondigde go-live datum (Q2/2013) te wijten is aan het probleem van de verliezen. PFO
antwoordt dat dit niet het geval is. Tijdens het 2nd NWE Stakeholders Forum op 14 juni
2013 in London zal meer informatie gegeven worden over de planning en kan er hopelijk een
definitieve launch datum aangekondigd worden. Tijdens deze meeting zal vooral aandacht
besteed worden aan de procedures.
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Wat het onderwerp van de verliezen betreft : de NWE TSOs zijn momenteel een studie aan
het uitvoeren maar het eindrapport is nog niet gefinaliseerd.
De regulatoire goedkeuringsdossiers zijn in voorbereiding en on track.
De heer De Waal vraagt of het een probleem is indien regulator het dossier niet goedkeurt.
PFO antwoordt dat dit een probleem zou zijn en dat de goedkeuring door alle regulatoren
natuurlijk een voorwaarde is voor de go-live. Echter het goedkeuring door de CREG mag
geen probleem zorgen aangezien de impact voor België beperkt is. De CREG dient enkel een
goedkeuring te geven over het toewijzingsmechanisme op de Belgische grenzen.
De heer Pierreux wijst erop dat het NWE DA project toch een aantal voordelen heeft ten
opzichte van de huidige ITVC berekening op de interconnectoren tussen CWE regio en
Scandinavië : nieuwe producten (zoals bvb Linked Bids) zullen met het gebruik van het
nieuwe algoritme in de hele NWE regio beschikbaar worden die het huidige ITVC algoritme
niet kan ondersteunen.
MVE licht verder de NWE procedures toe, die momenteel onderwerp zijn van een publieke
consultatie georganiseerd door de NWE project partijen. Hierin wordt ingezoomd op de
verschillende fallback scenario’s die de projectpartijen voor oog hebben en de verschillende
voorwaarden waaraan deze procedures moeten voldoen.
Momenteel voorzien de procedures een publicatie van de resultaten rond 12h55. In de
huidige CWE marktkoppeling gebeurt dit om 12h43. De heer Pierreux licht toe dat er meer
partijen betrokken partij zijn en er ook meer checks in het proces voorzien zijn. Het proces
moet ook robuust zijn om later te kunnen uitbreiden naar andere regio’s.
De huidige deadline om een full decoupling te beslissen ligt binnen CWE op 14h00. Deze zal
in een NWE context mogelijk vervroegd worden met 10 minuten naar 13h50.
De heer Kuen verwijst naar een vraag in de consultatie met een mogelijke inkorting van de
nominatiedeadline bij de netbeheerders. Hij geeft aan dat 45 minuten te kort is om alle
nominaties correct en van goede kwaliteit te kunnen indienen en dat 60 minuten een
minimum is.
Elia noteert deze opmerking en geeft ook aan dat dergelijke zaken zeker vermeld moeten
worden in de publieke consultatie. De heer Kuen meldt dat de voorziene periode om te
antwoorden (2 weken) te kort is om een gecoördineerd antwoord te versturen en dat de
consultatie ook enkel online gebeurt en er dus geen rechtstreeks aanspreekpunt (naam,
emailadres, postadres) voorzien is.
De heer Kuen vraagt dat er meer dialoog zou zijn tussen het project en de marktpartijen.
De heer Kuen vraagt zich ook af waarom er een vraag gesteld wordt over prijs harmonisatie.
PFO licht toe dat deze vraag toegevoegd werd op vraag van de regulatoren naar aanleiding
van een curtailment situatie op 25 december 2012 in Denemarken.
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Status update on NWE Intraday Project

MVE geeft een stand van zaken over het tendering proces in ID. De bedoeling van dit
tendering proces is de selectie van een gemeenschappelijk platform tussen de beurzen voor
de CMM/SOB-functies.
De huidige planning van de beurzen voorziet een selectie van dit systeem tegen half april
2013. De rol van de TSOs in dit proces bestaat erin om de voorgestelde keuze inzake
platform te valideren ten opzichte van de TSO-vereisten.
Indien de beurzen geen keuze kunnen maken tussen de kandidaten dan zal een opinie
gevraagd worden aan ACER. De beurzen hebben verklaard om deze opinie als bindend te
beschouwen.
De heer Kuen meldt dat de marktpartijen echt wachten op een snelle vooruitgang op ID
niveau. De huidige context met de verschillende platformen is een groot probleem en de
liquiditeit is bijgevolg niet voldoende.
De voorgesteld architectuur maakt ook melding van een mogelijke expliciete toegang. Er
wordt gevraagd of er een harmonisatie komt binnen CWE met betrekking tot impliciete en
expliciete toegang in ID. De beslissing hierover wordt genomen door de regulatoren.
De heer Kuen meldt dat er recent een aanpassing gebeurt is aan Elbas met een GCT van 1
uur voor levering en hij vraagt zich af of er op korte termijn ook een harmonisatie voorzien
wordt op de Belgisch-Nederlandse grens vooraleer het NWE ID platform in productie is.
De GCT in Noorwegen werd op 1 maart 2013 gewijzigd van 2 uur voor levering naar 1 u voor
levering, wat opgelegd werd door de Noorse regulator.
Op korte termijn worden er momenteel geen wijzigingen voorzien aan de huidige intraday
toewijzingsmechanismen op de Belgische grenzen aangezien we kortelings een beslissing zal
vallen over het ID platform. De heer Kuen geeft echter aan dat er parallelle oplossingen
moeten komen aangezien het NWE ID project te traag vooruitgaat. Elia noteert de
opmerking en geeft aan dat er gewerkt kan worden aan enkele verbeteringen indien zou
blijken dat het proces nog te lang zou aanslepen.


Status update on CWE Flow-Based project

RBo geeft een stand van zaken met betrekking tot de planning en de verschillende
variabelen die de planning beïnvloeden, waaronder het goedkeuringsdossier voor de
regulatoren.
Hij bespreekt tevens de eerste resultaten van de externe parallelle runs sinds begin 2013.
Een aantal dagen moesten uitgesloten worden, vooral omdat de operatoren nog in een leer
fase zitten en er nog veel macro’s en prototypes worden gebruikt. In het algemeen zien we
dat, voor de dagen die behouden werden, de FB/FBI allocatie tot betere resultaten leiden
dan met ATC MC: er is een hogere DA market welfare en hogere graad van volledige
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prijsconvergentie. De verschillen (qua market welfare) tussen FB en FB intuïtief blijven heel
klein.
In het kader van de publicatie van de Critical Branches, wordt er gemeld dat het noodzakelijk
is voor de marktpartijen om te begrijpen hoe de keuze van de CBs wordt gemaakt.
Transparantie helpt ook om het vertrouwen in het FB methode te garanderen. Informatie
over CBs is namelijk gelinkt aan de cross border capaciteiten en bijgevolg ook de
prijsvorming. De heer Kuen stelt dat een ex-post publicatie voldoende zou moeten zijn om
midden- en lange termijn (investerings)strategie te kunnen definiëren. Dit idee zal verder
opgenomen worden door de marktpartijen in de FB_UG.
De heer Kuen geeft aan dat de voorziene consultatie in de maanden mei en juni te vroeg kan
zijn voor de marktpartijen. Ze zullen misschien meer tijd nodig hebben om de resultaten van
de externe parallel run te analyseren. RBO legt uit dat de timing van de consultatie gelinkt is
aan het goedkeuringsdossier dat aan de regulatoren al in juli voorgesteld moet worden.
 AOB
Er wordt gevraagd in welke meetings de CACM en de Forward capacity allocation network
codes besproken worden. Deze beiden NCs vallen onder de scoop van deze EMD WG.


Volgende EMD WG wordt gepland tijdens de consultatie van Flow Based Market
Coupling. Concrete data en agenda volgen nog.
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